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می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا بعضی چيزها کامال درست يا نادرست هستند؟

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)
“می روم تا اين موضوع را بگويم!” قاسم فرياد زد. حميد می دانست اگر کسی متوجه شود 
که او چه کاری انجام داده است، به درد سر خواهد افتاد. پس حميد گفت: “صبر کن، قاسم. 

اگر اين موضوع را نگويی، پول نهارم را به تو خواهم داد.”اگر قاسم پول را می گرفت، می 
توانست پس از مدرسه خوراک خوشمزه ای بخرد. او فکر کرد شايد کاری که حميد انجام داده 
است، بد نباشد. آيا هرگز شما نيز در چنين موقعيتی قرار گرفته ايد که مانند قاسم بايد انتخابی 

انجام می داديد؟
شايد دروغ گفته باشيد، چون فکر کرديد اين دروغ فقط يک دروغ “کوچک” است. يا شايد  
جواب يکی از سواالت امتحانی را از روی برگه دوست تان نگاه کرديد، چون می خواستيد 

نمره خوبی بگيريد. 
شايد با اين فکر که گناه تان خيلی بد نيست، يا اينکه دليل خوبی برای انجام کار اشتباهی 

داريد،  سعی کرده باشيد خود را فريب دهيد. 
کتاب مقدس به ما می گويد که بعضی کارها، مثال مهربانی کردن به ديگران يا نشان دادن 

محبت خدا به ديگران، هميشه درست است. 
کارهای ديگری مانند دزدی کردن يا دروغ گفتن، هميشه اشتباه است. خدا به شما هشدار می 

دهد که از اين چيزهای اشتباه دوری کنيد، زيرا او می داند که اين چيزها به شما آسيب می 
رساند. او بهترين چيزها را برای شما می خواهد.

 او در کالمش می گويد: “آنچه را که خداوند می پسندد، انجام دهيد تا زندگی تان پر برکت 
شود ...” (تثنيه ۶ : ١٨).

يک کار که درست است و همچنين يک کار که می دانيد اشتباه است را يک کار که درست است و همچنين يک کار که می دانيد اشتباه است را 
بنويسيد.بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری. به من کمک کن تا به هر کار خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری. به من کمک کن تا به هر کار 
اشتباهی، نه بگويم و آنچه را که گفته ای درست است، انجام دهم. در نام عيسی. 

آمينآمين



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

آيا خدا افراد را بدون توجه به اينکه چطور زندگی می کنند، می پذيرد؟

کتاب مقدس درباره دو شهر سدوم و عموره صحبت می کند که امروز نمی توانيد آنها را 
در نقشه های جديد پيدا کنيد. کسانی که در اين دو شهر زندگی می کردند، کارهای بسيار 

وحشتناکی انجام می دادند.خدا مردم آنجا را دوست داشت، اما از کارهای اشتباهی که آنها 
انجام می دادند، متنفر بود.  مردم به خدا اهميت نمی دادند.

آنها دوست داشتند که درگناه زندگی کنند و نمی خواستند تغيير کنند. خدا نمی توانست به آنها 
اجازه دهد که به زندگی گناه آلودشان ادامه دهند. کارهايی که آنها انجام می دادند آنقدر بد بود 

که خدا می بايست ايشان را نابود می کرد.
حتی خود شهرها نيز کامال نابود شدند. به همين دليل است که نمی توانيد اين شهرها را در 

نقشه های جديد پيدا کنيد. 
آيا می دانستيد که خدا به روش زندگی تان اهميت می دهد؟ اگر به عيسی به عنوان نجات 
دهنده تان هرگز اعتماد نکرده ايد، الزم است بدانيد که خدا شما را دوست دارد، اما مساله 

گناه شما برای او بسيار مهم است. ممکن است به خاطر گناه تان نابود نشويد، اما اگر گناه تان 
بخشيده نشود، برای هميشه از او جدا خواهيد شد. 

اگر مسيحی هستيد، می بايد بخواهيد که خدا گونه زندگی کنيد. وقتی انتخاب می کنيد از 
خداوند اطاعت نماييد و به گناه، نه بگوييد، خدا را خشنود می سازيد. 

کتاب مقدس می گويد که اين کار، يعنی زندگی کردن مثل يک شخص خردمند. 
آيا کسی را می شناسيد که زندگيش باعث خشنودی خداوند نمی شود؟

برای او دعا کنيد و با زندگی خردمندانه تان برای او نمونه باشيد. 
چرا نحوه زندگی شما برای خدا اهميت دارد؟چرا نحوه زندگی شما برای خدا اهميت دارد؟

خدای عزيز، از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا برای خشنودی تو 
زندگی کنم. لطفا به من کمک کن تا عاقل باشم و از کالمت اطاعت کنم. در نام 

عيسی. آمين



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

چگونه می توانم انتخاب هايی انجام دهم که باعث جالل خدا می شود؟

کتاب مقدس درباره پادشاه رحبعام که پادشاه اسرائيل بود، صحبت می کند. او در طی سلطنت 
خود اشتباهات بزرگی انجام داد!

دو ستانش به او گفتند که کارهای بسيار بدی انجام دهد و او نيز آن کارها را انجام داد!
اکنون قوم اسرائيل عصبانی بود. امور به حالت گذشته باز نمی گشت. ای کاش او به مردان 
خدا ترسی که سعی می کردند به او بگويند چه چيزی درست است، گوش می داد، اما حاال 

بسيار دير شده بود. او تصميم بدی گرفته بود. 
آيا تا به حال اجازه داده ايد کسی به شما بگويد که کار اشتباهی را انجام دهيد؟

آيا بعد ازا ينکه آن کار را انجام داديد، از اينکه به حرف او گوش داديد خوشحال بوديد، يا 
اينکه در عوض آرزو می کرديد که ايکاش کار درست را انجام داده بوديد؟ 

بسياری اوقات فورا می فهميد که کار درست يا اشتباه چيست، اما گاهی اوقات هم تصميم 
گرفتن خيلی آسان نيست.

چگونه می توانيد تصميماتی بگيريد که باعث جالل خدا می شوند؟ 

اول، دعا کنيد و از خدا بخواهيد به شما کمک کند که بدانيد چه کاری درست است.
دوم، کتاب مقدس تان را بخوانيد. به دنبال نکته هايی باشيد که به شما کمک می کند بفهميد 

انجام چه کاری درست است.  
سوم، از کسانی که خدا را دوست دارند بپرسيد که اگر آنها به جای شما بودند و بايد در اين 

وضعيت تصميم می گرفتند، چه کار می کردند.
چهارم، وقتی می دانيد کار درست چيست، آن را انجام بدهيد!

نام سه نفر که می توانند به شما کمک کنند تا تصميمات حکيمانه ای 
بگيريد را  بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که تمام چيزهايی را که نياز دارم تا بتوانم تصميم 
حکيمانه ای بگيرم را به من داده ای. وقتی می دانم انجام چه کاری درست است 

به من کمک کن تا آن را انجام دهم. در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد: 

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

 آيا عکس العمل های من نسبت به ديگران برای خدا اهميت دارد؟

چه غذايی را از همه بيشتر دوست داريد؟ دوست داريد چه بازی هايی را انجام دهيد؟ معموال چه غذايی را از همه بيشتر دوست داريد؟ دوست داريد چه بازی هايی را انجام دهيد؟ معموال 
چيزهايی را که از همه بيشتر دوست داريم، بيشتر به آنها عادت می کنيم. 

عادت کردن به انجام کارهايی متفاوت، می تواند دشوار باشد. بعضی وقت ها مردم نسبت به 
هم بی رحم هستند، تنها به اين خاطر که با يکديگر متفاوت هستند.  

ممکن است رنگ پوست ايشان يا زبانی که صحبت می کنند، يا حتی شخصيت آنها با شما 
متفاوت باشد. 

شايد آنها از کارهايی که شما از انجام دادنشان لذت می بريد، لذت نمی برند. خدا می گويد که 
بی رحم بودن نسبت به ديگران، گناه است. او همه انسان ها را دوست دارد.

هر شخصی برای خدا اهميت دارد. اين موضوع که قيافه آنها چگونه است، کجا زندگی می 
کنند يا چه خصوصياتی دارند، اصال مهم نيست.  

خدا می گويد که شما نبايد تنها با نگاه کردن به افراد در مورد آنها قضاوت کنيد. 
کتاب مقدس می گويد: “... من مثل انسان قضاوت نمی کنم، انسان به ظاهر نگاه می کند، اما 

من به دل” (اول سموئيل ١۶ :٧).

آيا کسانی را می شناسيد که با شما متفاوت هستند؟ به عنوان يک مسيحی وظيفه شما اين است 
که محبت خدا را به ايشان نشان دهيد. 

آنها را بشناسيد. بزودی در می يابيد که بيشتر از آنچه که فکرش را می کرديد، چيزهای 
مشترک زيادی داريد و به کلی فراموش خواهيد کرد که آنها با شما متفاوت هستند. 

چگونه می توانيد به کسی که با شما متفاوت است، مهربانی کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که همه انسان ها را دوست داری. به من کمک کن تا 
محبت تو را به کسانی که با من متفاوت هستند، نشان دهم.  در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد :

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

چطور می توانم به ديگران احترام بگذارم و در عين حال از خدا اطاعت کنم؟

کتاب مقدس درباره مردی به نام دانيال صحبت می کند. دانيال خدا را دوست داشت. او از 
کسانی که مافوقش بودند، اطاعت می کرد و آنها نيز به او اعتماد داشتند.  

در آن زمان چند مرد ديگری وجود داشتند که می خواستند دانيال را از بين ببرند. اين مردان 
به پادشاه گفتند که قانون جديدی بنويسد که طبق آن قانون مردم فقط می بايستی به نزد پادشاه 
دعا کنند. هر کسی که اين قانون را می شکست، می بايد جلو شيرها انداخته می شد تا شيرها 
او را زنده زنده بخورند. دانيال از قانون جديد اطالع يافت، اما درباره آن مشاجره يا گله ای 

نکرد. او فقط کاری را که می دانست درست است، انجام داد. 
او نزد خدای واحد حقيقی دعا کرد. مردان پادشاه او را جلو شيرها انداختند. وقتی پادشاه شنيد 
که چه اتفاقی برای دانيال رخ داد است، آرزو کرد که ايکاش اين قانون جديد را وضع نکرده 

بود. او به دانيال گفت که آرزو دارد خدا از او محافظت نمايد.  
روز بعد پادشاه آمد تا ببيند که آيا دانيال توسط شيرها خورده شده است، يا نه. اما دانيال زنده 

بود! خدا دهان شيرها را بسته بود و دانيال صحيح و سالم بود (دانيال ۶ :١- ٢٣).

شما با اطاعت کردن ازکسانی که  مافوق تان هستند، خدا را خشنود می کنيد. اما اگر به شما 
چيزی گفته شود که می بايد برای اطاعت از آن دستور، از خدا سرپيچی کنيد، از خدا بخواهيد 

که به شما جرات دهد تا کار درست را انجام دهيد.  

مانند دانيال می توانيد به افراد مافوق تان احترام بگذاريد، اما در عين حال از خدا نيز اطاعت 
نماييد. 

اگر کسی که مافوق تان است به شما بگويد کار اشتباهی انجام دهيد، چه اگر کسی که مافوق تان است به شما بگويد کار اشتباهی انجام دهيد، چه 
کار بايد بکنيد؟کار بايد بکنيد؟

خدای عزيز، از تو متشکرم که اشخاصی را مافوق من قرار دادی. به من کمک خدای عزيز، از تو متشکرم که اشخاصی را مافوق من قرار دادی. به من کمک 
کن تا به ايشان احترام بگذارم و در عين حال از تو اطاعت نمايم.  کن تا به ايشان احترام بگذارم و در عين حال از تو اطاعت نمايم.  

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

   چرا وقتی ديگران از خدا اطاعت نمی کنند، من بايد از خدا اطاعت نمايم؟

چرا بايد به خودتان زحمت بدهيد و کار درست را انجام بدهيد، در حالی که به نظر می رسد 
ديگران کارهای اشتباه انجام می دهند و تنبيه يا مجازات نمی شوند؟

سال ها پيش مردی به نام آساف ناراحت بود. افراد زيادی کارهای اشتباه انجام می دادند، ولی 
مجازات يا تنبيه نمی شدند. او به خدا گفت که بسيار عصبانی است. او از خدا خواست به او 

کمک کند تا اين موضوع را درک نمايد. خدا به آساف کمک کرد و موفق شد تا مسايل را 
از ديدگاه خدا نگاه کند. آنوقت فهميد که خدا می خواهد او کار درست را انجام دهد، هر چند 

ديگران از مجازات يا تنبيه کارهای اشتباهی که انجام می دادند، فرار می کردند. او فهميد که 
خدا از او می خواهد تا با ديگران متفاوت باشد. 

شما بايد با کسانی که به خدا تعلق ندارند، متفاوت باشيد. روح القدس به شما کمک می کند تا 
قوت بيابيد، حتی وقتی دشوار است که از خدا اطاعت نماييد. 

خدا وعده داده است وقتی کار درست را انجام می دهيد، چيزهای خوب در زندگی تان اتفاق 
خواهد افتاد. او همچنين به شما وعده داده که در آسمان (بهشت) به شما پاداش بدهد. 

به انجام کار درست ادامه دهيد، هر چند ممکن است ديگران کار اشتباه را انجام دهند. شايد 
به نظر آيد مردمی که کارهای اشتباه انجام می دهند از تنبيه يا مجازات آن فرار می کنند، اما 

يکروز خدا همه چيز را تصحيح خواهد کرد. 
از خدا بخواهيد تا به شما کمک کند مسايل را از ديدگاه او ببينيد. 

کتاب مقدس می گويد: “... از انجام کا ر نيک خسته نشويم ...” (غالطيان ۶ :٩).

چرا اهميت دارد حتی وقتی ديگران کار اشتباهی را انجام می دهند، شما 
کار درست را انجام بدهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که به من قوت می دهی تا از تو اطاعت کنم. لطفا به من 
کمک کن تا بدون توجه به اينکه ديگران چه کاری انجام می دهند، کار درست 

را انجام بدهم. در نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

 چطور می توانم از خدا اطاعت کنم و ديگران را داوری ننمايم؟

آيا تا به حال سعی کرده ايد بازی جديدی ياد بگيريد که قوانين زيادی دارد؟ اگر يکی از 
قوانين بازی را فراموش کنيد، ممکن است که بازی را ببازيد.  

بعضی افراد فکر می کنند که مسيحی بودن نيز اينطوری است. آنها فکر می کنند برای 
راضی کردن خدا، بايد قوانين زيادی بياموزند. 

در روزگار کتاب مقدس افرادی که رهبران دينی بودند و فريسی ناميده می شدند، درست 
همينطور بودند. ايشان قوانين بسياری وضع کرده بودند و می گفتند که تنها راه راضی کردن 

خدا اين بود که از تمامی قوانين اين فهرست اطاعت نمايند. 
بسياری از فريسيان سرگرم قضاوت ديگران بودند. ايشان مهمترين قانون خدا را فراموش 

کرده بودند. آنها فراموش کرده بودند که محبت خدا را به ديگران نشان دهند. 

خدا در کتاب مقدس قوانين و احکامی به شما داده است که بايد از آنان اطاعت کنيد. شما 
مسئول رفتار خود در اطاعت از خدا با نگه داشتن قوانين او هستيد. 

شايد با انتخاب های شخص ديگری موافق نيستيد، اما مسئول کارهايی نيستيد که آنها انجام 
می دهند. 

اجازه دهيد خدا قضاوت کند که آيا عمل آن شخص درست است يا اشتباه. کار شما اين است 
که محبت خدا را به او نشان دهيد و به او کمک کنيد تا کار درست را انجام دهد. عاقل و خرد 

انديش باشيد.
مانند فريسی ها نباشيد که دوست داشتند اشکاالت ديگران را پيدا کنند و آنها را قضاوت 

نمايند. 

وقتی فکر می کنيد ديگران اشتباه می کنند، چگونه بايد عکس العمل نشان 
دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری. به من کمک کن تا حتی وقتی فکر 
می کنم که ديگران اشتباه می کنند، آنها را داوری ننمايم، بلکه ايشان را دوست 

بدارم. در نام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

آيا خدا حقيقتا هرشخص را متفاوت آفريده است؟

اگر خدا همه چيز را يک جور می آفريد، چه اتفاقی می افتاد؟ اين موضوع می توانست باعث 
سراسيمگی و کساللت افراد گردد!

خدا هر شخص را بی نظير و يگانه آفريده است. حتی دوقلوهايی که کامال شبيه يکديگر هستند، 
در بعضی از چيزها با هم متفاوت می باشند. خدا افراد را متفاوت ساخته است، تا هر کدام از 

ما کار خاصی را که برای مان مناسب است، انجام دهيم. 
کتاب مقدس می گويد که خدا به هر کس عطای مخصوصی داده است. 

“خدا از روی لطف خود، به هر يک از ما نعمت و عطای خاصی بخشيده است تا وظايف 
خاصی را انجام دهيم ...” (روميان ١٢ :۶).

خدا تفاوت های بين افراد را با تفاوت بين اعضای بدن انسان مقايسه می کند. اگر چشم می 
خواست که کار گوش را انجام دهد، ما قادر به ديدن نبوديم. 

اگر پا می خواست همان کار قلب را انجام دهد، ما قادر به راه رفتن نبوديم. هر کدام ازقسمت 
های بدن مهم است. 

شما نيز مهم و مخصوص هستيد. خدا به شما عطايا و توانايی هايی داده است تا بتواند از آنها 
به نحو مخصوصی استفاده کند. او اين کار را عمدا انجام داد. او می خواهد که شما قادر باشيد 

کاری را که می خواهد، انجام دهيد. 

او به شما دقيقا همان بدن، استعداد و خانواده ای را داده است که شما را قادر می سازد تا به او 
خدمت نماييد. از او تشکر کنيد که شما را به اين نحو ساخته است. 

سه عطيه يا توانايی را بنويسيد که خدا به شما داده است. سه عطيه يا توانايی را بنويسيد که خدا به شما داده است. 

خدای عزيز، متشکرم که مرا شخص مخصوصی آفريدی. به من کمک کن تا خدای عزيز، متشکرم که مرا شخص مخصوصی آفريدی. به من کمک کن تا 
قدردان باشم که هر شخص را متفاوت آفريدی.قدردان باشم که هر شخص را متفاوت آفريدی.

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری پس مراقب اعمال تان و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری 
زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور زندگی می کنيم. به همين جهت جهالت و نادانی را از خود دور 
کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا کرده، عاقل و خرد انديش باشيد و از هر فرصتی سود بجوييد تا 

اعمال نيک به جا آوريد.  (افسسيان ۵ : ١۵- ١۶)

 چگونه می توانم کسانی را که با آنها موافق نيستم، دوست بدارم؟

وقتی عيسی بر روی زمين زندگی می کرد، بسياری از رهبران دينی، مردان و زنانی را که 
عيسی با آنها وقت می گذراند، دوست نداشتند.  

عيسی با کسانی که دزدی می کردند و دروغ می گفتند، شام می خورد. او با کسانی که قوانين 
خدا را شکسته بودند، رفتار دوستانه ای داشت. 

آيا عيسی خبر داشت که آنها کارهای اشتباه زيادی انجام داده اند؟ بله! عيسی خدای پسر بود. 
او از تمام کارهای اشتباهی که اين افراد انجام داده بودند، اطالع داشت. او هرگز نگفت که راه 
های گناه آلود آنها درست بود. او توضيح داد که هر کسی که گناه می کند، به خدا نياز دارد. او 

محبت خود را به ايشان نشان داد تا آنها راه بخشيده شدن از گناهان شان را بدانند. 
آيا شما کسانی که کارهای اشتباه انجام می دهند، يا اعتقادات اشتباهی دارند را می شناسيد؟
در انجام کارهای اشتباه به آنها نپيونديد. به آنها بگوييد که خدا آنها را دوست دارد. به آنها 

مهربانی کنيد. به ايشان نشان دهيد که عيسی درون  شما زندگی می کند.
 وقتی عيسی بر روی زمين بود، گناهان جهان را ديد.

او با کارهای اشتباهی که مردم انجام می دادند، موافق نبود، اما همچنان با مرگ و قيامش از 
مردگان، محبت خدا را به آنها نشان داد. او می تواند به شما قوت دهد تا بدون توجه به اينکه 

مردم چه کاری را انتخاب می کنند، محبتش را به آنها نشان دهيد.

“کسی که محبت دارد، صبور است و مهربان، حسود نيست و به کسی رشک نمی برد، 
مغرور نيست و هيچگاه خودستايی نمی کند” (اول قرنتيان ١٣ :۴).

اين جمله را کامل کنيد: می بايد کسانی را که با آنها موافق نيستم، دوست اين جمله را کامل کنيد: می بايد کسانی را که با آنها موافق نيستم، دوست 
بدارم، زيرا ........بدارم، زيرا ........

خدای عزيز، متشکرم هر چند که کارهای اشتباه انجام داده ام، عيسی مرا 
دوست دارد. به من کمک کن تا محيت تو را به ديگران نشان دهم.  

در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان چگونه درباره خدا دروغ می گويد؟

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

آيا اولين دروغی که به نخستين انسان هايی که خدا آفريد، گفته شد را می دانيد؟
اين دروغ وقتی گفته شد که شيطان، يعنی دشمن خدا، آدم و حوا را فريب داد تا از خدا 

سرپيچی کنند. او باعث شد آنها يک دروغ را باور کنند. 
آيا می دانستيد که شيطان سعی می کند شما را فريب بدهد؟ او باعث می شود شما شک کنيد 

که خدا همه چيز را تحت کنترل دارد. او می خواهد شما فکر کنيد که خدا به جهان اهميت 
نمی دهد، چون اجازه می دهد چيزهايی مانند بيماری، رنج و درد و جنگ اتفاق بيافتد.  

حقيقت اين است که تمام بيماری ها، رنج ها، دردها و جنگ ها به خاطر گناه و شيطان شروع 
شد.  خدا، خدايی مهربان و نيکو است.کتاب مقدس می گويد: “خداوند را حمد و سپاس گوييد، 

زيرا  که او مهربان است و رحمتش جاودانی!” (مزامير ١٠۶ : ١).
ممکن است شيطان سعی کند باور کنيد که او از خدا قوی تر است. حقيقت اين است که خدا 
قبال در مقابله با شيطان پيروز شده است. وقتی عيسی پس از اينکه به خاطر گناهان ما بر 

روی صليب مرد، دوباره زنده شد، نشان داد که شيطان بر او هيچ قدرت و تسلطی ندارد. اگر 
به عيسی به عنوان نجات دهنده تان ايمان آورده ايد، شيطان بر شما نيز هيچ قدرتی ندارد.

کتاب مقدس می گويد: “... در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسيح در اين 
دنيای گناه آلود قوی تر است” (اول يوحنا ۴ :۴).

شيطان پدر دروغگويان ناميده می شود. وقتی می ترسيد يا نگران هستيد، به دروغ های 
شيطان گوش ندهيد. در عوض با خدا صحبت کنيد. از او بخواهيد به شما کمک کند تا حقيقت 

را ببينيد. 

چرا نبايد از شيطان و دروغ های او بترسيد؟

خدای عزيز، می دانم که از شيطان قوی تر هستی. می دانم هر گز دروغ نمی 
گويی. به من کمک کن تا کالمت را باور کنم و دروغ های شيطان را باور 

نکنم.  در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيداينطوری دعا کنيد: 

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

شيطان چگونه درباره عيسی دروغ می گويد؟

بسياری از مردم فکر می کنند که عيسی مسيح مرد خوب و معلم بزرگی بود، اما باور ندارند 
که او خدای پسر و نجات دهنده شان است. 

آنها يکی از دروغ های شيطان را باور کرده اند. شيطان می خواهد شما باور کنيد که عيسی  
خداوند، فقط يک انسان بود. او نمی خواهد شما به عيسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد 

کنيد. عيسی بيش از يک انسان بود، او خدا در بدن انسانی بود.
“کلمه خدا انسان شد و بر روی اين زمين آمد و در بين ما زندگی کرد” (يوحنا ١ :١۴).

عيسی هرگز کار اشتباهی انجام نداد. او کامل (بدون گناه) بود. “زيرا خدا بار گناهان ما را بر 
دوش مسيح بی گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نيک و 

عادل شويم” (دوم قرنتيان ۵ :٢١).
هيچ انسان ديگری هرگز کامل (بدون گناه) نبوده است، هر چقدر انسان های ديگر اشخاص 

بزرگی نيز باشند، اما هرگز کامل (بدون گناه) نبوده اند. 

چون عيسی مسيح کامل بود، می توانست برای پرداخت جريمه گناهان تان بميرد. چون او 
خدا بود، می توانست دوباره زنده شود.

“... و همه ما با چشمان خود ديديم که خدا عيسی را زنده ساخت” 
(اعمال رسوالن ٢ :٣٢).

هيچ انسان ديگری خودش هرگز از مردگان زنده نشده است. بياد آوريد که شيطان يک 
دروغگو است. به حقايق خدا گوش دهيد. “راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچ کس نمی 

تواند به خدا برسد، مگر به وسيله من” (يوحنا ١۴ :۶).

دو چيز نام ببريد که عيسی را از تمام انسان هايی که تا به حال زيسته اند، دو چيز نام ببريد که عيسی را از تمام انسان هايی که تا به حال زيسته اند، 
متفاوت می سازد. متفاوت می سازد. 

خدای عزيز، متشکرم که پسرت را فرستادی تا برای من بميرد. متشکرم که او 
را دوباره زنده ساختی .  

در نام عيسی. آمين



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

         شيطان چطور درباره رابطه مان با خدا دروغ می گويد؟         شيطان چطور درباره رابطه مان با خدا دروغ می گويد؟

خدا انسان را آفريد تا انسان رابطه نزديک و محبت آميزی با او داشته باشد. خدا به آدم و 
حوا،  اولين زن و مرد، خانه زيبايی با غذاهای فراوان و کارهای زيادی برای انجام دادن داد 

(پيدايش  ٢ :١۵). 
خدا هر روز به باغی که منزل آنها بود می آمد و وقت مخصوصی را با ايشان سپری می کرد 

(پيدايش ٣ :٨).
اما يک نفر وجود داشت که می خواست اين رابطه مخصوص را از بين ببرد. اين شخص 

شيطان بود. شيطان به حوا دروغ گفت و او را قانع کرد تا از خدا سرپيچی کند.  
او باعث شد تا حوا باور کند که شايد خدا نداند چه چيزی برای او بهترين است و اينکه 

سرپيچی از خدا آسيبی به او نمی رساند. 
وقتی آدم و حوا از خدا سرپيچی کردند، ترسيدند و خجالت کشيدند. ديگر خدا نمی توانست به 

ايشان اجازه دهد تا در خانه زيبای شان بمانند. اوقات مخصوصی که با خدا داشتند، از بين 
رفت (پيدايش ٣ :١- ٨، ٢٣).

شيطان می خواهد رابطه شما با خدا را نيز نابود سازد. او می خواهد شما را قانع سازد که 
پدر مهربان آسمانی تان حقيقتا به شما اهميت نمی دهد. 

او نمی خواهد اعتماد کنيد که خدا همه چيز را تحت کنترل دارد. او می خواهد از خدا 
سرپيچی نماييد. به دروغ های شيطان گوش ندهيد. هر روز با خدا وقت بگذرانيد. 

به خدا اعتماد کنيد و از دستوراتش اطاعت نما ييد. از او بخواهيد که شما را عاقل و خرد 
انديش بسازد و شما را قوی نموده تا به حقه های شيطان، نه بگوييد.  

چه کاری می توانيد انجام دهيد تا رابطه تان با خدا گسترش يابد

خدای عزيز، متشکرم که می خواهی با من وقت بگذرانی. لطفا به من کمک کن 
تا تو را بهتر بشناسم. در نام عيسی. آمين



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

         تعليم مدرن چيست؟

آيا تا به حال کلمه تعليم مدرن را شنيده ايد؟ شايد اين کلمه را در مدرسه يا تلويزيون شنيده ايد 
يا شايد آن را در کتابی خوانده ايد. تعليم مدرن به روش فکری و اعتقادی گفته می شود که 

با تعليمات کتاب مقدس مخالفت دارد. اين تعاليم واقعا مدرن (جديد) نيستند- بلکه پر از عقايد 
کهنه شيطان هستند. 

تعليم مدرن اعتقاد دارد که مردم خوب بوده و گناهکار نيستند. کالم خدا می گويد: “همه گناه 
کرده اند ...” (روميان ٣ : ٢٣).

اعتقاد ديگر تعليم مدرن، زندگی دوباره شخص در شکل های ديگر می باشد. يعنی اينکه مردم 
می ميرند و به دفعات متعدد به اشکال متفاوت به زمين باز می گردند. اما خدا می گويد: “... 

انسان يکبار می ميرد و بعد از آن نوبت داوری می رسد” (عبرانيان ٩ :٢٧).
همچنين تعليم مدرن آموزش می دهد که شما خدا هستيد. معتقدان به تعليم مدرن می گويند: 

“هر کاری را می توانيد انجام دهيد - شما بزرگترين قدرت برای خود هستيد.” 

اما خدا در کتاب مقدس به ما می گويد که او خدای واحد زنده حقيقی می باشد. عيسی مسيح، 
خدای پسر، می گويد: “... جدا از من هيچ کاری از شما ساخته نيست” (يوحنا ١۵ :۵).

بسياری از عقايد غلط ديگر نيز در تعليم مدرن وجود دارد. شيطان اغلب آنها را طوری 
وانمود می کند که به حقيقت شبيه می شوند. هميشه عقايدی را که می شنويد با کتاب مقدس 

مقايسه کنيد تا ببينيد آيا با کتاب مقدس توافق دارد، يا نه.

اگر آن عقيده با کتاب مقدس توافق ندارد، پس اشتباه است. فريفته نشويد!

فکر می کنيد چرا شيطان می خواهد مردم تعليم مدرن را باور کنند؟فکر می کنيد چرا شيطان می خواهد مردم تعليم مدرن را باور کنند؟

خدای عزيز، متشکرم که حقايق را در کالمت به من می گويی. به من کمک کن خدای عزيز، متشکرم که حقايق را در کالمت به من می گويی. به من کمک کن 
تا دروغ های شيطان را شناسايی کنم و فريفته نشوم.تا دروغ های شيطان را شناسايی کنم و فريفته نشوم.

در نام عيسی. آمين در نام عيسی. آمين 



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

آيا می توانم بدون خدا، خوب باشم؟

“چرا اين کار را انجام دادم؟” “نمی توانم باور کنم که چنين کار بسيار بدی انجام داده ام!”“چرا اين کار را انجام دادم؟” “نمی توانم باور کنم که چنين کار بسيار بدی انجام داده ام!”
آيا هرگز پس از اينکه کار اشتباهی انجام داديد، جمالتی شبيه اين جمالت را گفته ايد؟ بعضی 

اوقات حتی وقتی که می خواهيم خوب باشيم، نمی توانيم.
خادم وفادار خدا، پولس، چنين سواالتی را از خود پرسيد. در روميان فصل ٧ او نوشت: 

“اکنون ديگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر اين طبيعت نفسانی، از سر تا پا 
فاسد است.  

هر چه تالش می کنم، نمی توانم خود را به انجام اعمال نيکو وادارم. می خواهم خوب باشم، 
اما نمی توانم”  (روميان ٧ :١٨).

پولس گفت که بارها کاری را که می دانست درست است، انجام نداد. او می دانست که نمی 
تواند با قدرت خودش خوب باشد و اغلب کاری را انجام می داد که می دانست، اشتباه است. 
درست مانند پولس، شما نيز نمی توانيد بدون خدا، خوب باشيد. ولی خبر خوبی وجود دارد. 

اگر فرزند خدا هستيد، روح القدس را داريد که در درون شما زندگی می کند. او می تواند به
 شما قوت دهد تا آنچه را که درست است، انجام دهيد و از چيزی که اشتباه است، دوری کنيد. 

به خدا بگوييد که می دانيد به قوت او نياز داريد.  

از او بخواهيد به شما کمک کند تا از طريق روح القدس دريايد چه چيزی درست است. وقتی 
بايد بين درست و غلط يکی را  انتخاب کنيد، از روح القدس اطاعت کنيد. 

کاری را بنويسيد که الزم است خدا به شما کمک کند تا از انجام آن 
خودداری کنيد. 

خدای عزيز، می دانم که به کمک تو نياز دارم تا از تو اطاعت کنم. لطفا به من خدای عزيز، می دانم که به کمک تو نياز دارم تا از تو اطاعت کنم. لطفا به من 
قدرت بده تا آنچه را که درست است، انجام دهم.قدرت بده تا آنچه را که درست است، انجام دهم.

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

چرا نمی توانم خودم را نجات دهم؟

يک شب مردی به نزد عيسی خداوند آمد تا با او صحبت کند. او می خواست بداند که چگونه يک شب مردی به نزد عيسی خداوند آمد تا با او صحبت کند. او می خواست بداند که چگونه 
می تواند نجات پيدا کند. شايد او توقع داشت عيسی به او بگويد که او قبال تمام کارهای درست 
را انجام  داده است. آن مرد کتاب مقدس را می دانست، زمان زيادی دعا می کرد و بيشترين 

تالش خود را انجام می داد تا شخص خوبی باشد.  
پاسخ عيسی باعث تعجب او شد. عيسی به مرد گفت که تمام اين کارها خوب است، اما هيچ 

کدام از آنها باعث نجات يافتن او نمی شد.
شاگردان نيز شگفت زده شد بودند. کتاب مقدس می گويد: “... شاگردان از اين سخن حيران 

شده پرسيدند: پس چه کسی در اين دنيا می تواند نجات پيدا کند؟” 
(متی ١٩ :٢۵).

خدا در کالمش به ما می گويد که هيچ کس نمی تواند خودش را نجات دهد. شما با يک طبيعت 
گناه آلود که در درون تان وجود دارد، به دنيا آمديد.  

فقط عيسی می تواند هديه نجات را به شما بدهد، زيرا او هرگز گناه نکرد. “زيرا خدا بار 
گناهان ما را بر دوش مسيح بی گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آنطور که مورد پسند 

خداست، نيک و عادل شويم” (دوم قرنتيان ۵ :٢١).
چون عيسی مجازات گناهان تان را تحمل کرد، شما می توانيد نجات يابيد. هديه نجات تنها به 

واسطه محبت و فيض خدا ممکن است. 
“ بنابرين در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان تان به مسيح است که نجات 

يافته ايد و اين کار شما نيست، بلکه هديه خداست” (افسسيان ٢ :٨).

چطور می توانيد از گناهان تان نجات يابيد؟

خدای عزيز، متشکرم که کاری را انجام دادی که من از انجامش قاصر بودم. 
متشکرم که مرا از گناهانم نجات دادی. 

در نام عيسی. آمين 



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود 
او ذره ای حقيقت پيدا نمی شود،  چون ذاتا دروغگو و پدر تمام 

دروغگوها است (يوحنا ٨ :۴۴).

 آيا وعده های خدا حقيقتا برای من است؟

آيا هرگز کسی به شما وعده ای داده است که بعدا نتواند به آن وفا کند؟آيا هرگز کسی به شما وعده ای داده است که بعدا نتواند به آن وفا کند؟
کسی وجود دارد که هر گز در وفاداری به وعده اش به شما خطا نمی کند. اين شخص خدا 

است.کتاب مقدس می گويد: “با همين قدرت عظيم بود که تمام برکات غنی و عالی را که وعده 
داده بود، به ما بخشيد ...” (دوم پطرس ١ :۴).

برای مثال خدا وعده داده است که تمام کسانی که به پسرش، عيسی مسيح ايمان آورده اند، 
حيات جاودانی بدهد. او وعده داده است که از فرزندانش مراقبت نمايد.

او وعده داده که هميشه دعاهای ايشان را بشنود و به آنها پاسخ دهد. اگر فرزند او هستيد، او به 
شما وعده داده است که هميشه با شما باشد. 

شيطان پدر دروغگويان، سعی خواهد کرد شما باور کنيد که خدا وعده هايش را نگاه نداشته 
است.شايد او حتی سعی کند شما را بفريبد که باور کنيد وعده های خدا حقيقتا به شما تعلق 

ندارد. 
او می خواهد شما فکر کنيد که خدا شما را فراموش کرده است. دروغ های شيطان را باور 
نکنيد. کالم خدا می گويد: “زيرا خدا به همه وعده های خود عمل خواهد فرمود” (عبرانيان 

.(١٠ :٢٣
بعضی وقت ها ممکن است خدا به دعاهای شما به روش ديگری يا در زمان متفاوتی که شما 

توقع آن را نداريد، پاسخ دهد. اين زمانی است که ممکن است شيطان سعی کند شما را بفريبد. 
بياد آوريد که خدا شما را دوست دارد. او بهترين ها را برای شما می خواهد. او به وعده هايش 

دقيقا در بهترين زمان، عمل خواهد نمود.

سه تا از وعده های خدا به شما را بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که به وعده های خود عمل می کنی. لطفا به من کمک کن 
تا به وعده هايم وفادار بمانم. 

در نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شيطان چگونه درباره کتاب مقدس دروغ می گويد؟

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)

شيطان نمی خواهد شما کتاب مقدس تان را بخوانيد. او می داند کتاب مقدس، ايمان تان را 
محکم می سازد و شما را از گناه دور می کند. کتاب مقدس می گويد: “کالم تو را در دل 
خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم!” (مزامير ١١٩ 

.(١١:
شيطان به شما دروغ می گويد تا بدين وسيله شما را از خواندن کتاب مقدس باز دارد. او 

سعی می کند تا به شما بقبوالند که کالم خدا پر از اشتباهات مختلف است. 
خدا کامل (بدون گناه) است. او نمی تواند اشتباه کند. روح القدس انسان ها را هدايت کرد تا 

دقيقا  همان چيزی را بنويسند که خدا می خواست نوشته شود. 
کتاب مقدس می گويد: “بلکه روح القدس در وجود اين مردان خدا قرار می گرفت و حقيقت 

را به ايشان عطا می کرد تا بازگو نمايند” (دوم پطرس ١ :٢١).
شايد شيطان سعی کند به شما بقبوالند فکر کنيد که کتاب مقدس فقط يک کتاب خوب است. 

خدا می گويد: “در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است...”(دوم 
تيموتائوس ٣ :١۶).

هر کلمه ای که خدا نوشته است، درست است، زيرا خدا نمی تواند دروغ بگويد. شايد شيطان 
سعی کند به شما بگويد که خواندن کتاب مقدس اهميت ندارد.  

به او اجازه ندهيد تا شما را فريب دهد. برای خواند ن کتاب مقدس هر روز زمانی را 
اختصاص دهيد. خدا می گويد که کالمش را با دقت مطالعه کنيد تا درک کنيد که  چه می 

گويد و مفهومش چيست.وقتی اين کار را انجام می دهيد،  قادر خواهيد بود تا در برابر دروغ 
های شيطان درباره کتاب مقدس بايستيد. 

چطور می دانيم کتاب مقدس کالم خداست؟

خدای عزيز، به خاطر کتاب مقدس از تو متشکرم. به من کمک کن تا هر روز 
آن را بخوانم. در نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)

شيطان می خواهد چه چيزی را درباره خلقت باور کنم؟شيطان می خواهد چه چيزی را درباره خلقت باور کنم؟

فرض کنيد خانواده شما خانه ای می سازد. شما به جای اينکه خانه و قسمت های مختلف آن 
را طراحی نماييد، تمام تخته ها، ميخ ها، رنگ ها و چيزهای ديگر را با هم به هوا پرت می 

کنيد.  
آيا اجزای مختلف خانه خود به خود در کنار يکديگر قرار می گيرند و خانه زيبايی را شکل 

می دهند؟ يقينا نه!
برای ساختن خانه بايد نقشه ای موجود باشد. همچنين بايد شخصی باشد که اين نقشه را به 

اجرا دربياورد. هيچ خانه ای بدون سازنده ساخته نميشود. زمين بدون خالق آفريده نشد “در 
ابتدا خدا آسمان ها و زمين را آفريد” (پيدايش ١ :١).

شيطان سعی کرده است تا به مردم بقبوالند که زمين پس از يک انفجار عظيم بر حسب 
تصادف آفريد شد. 

همچنين شيطان به دروغ می گويد که خدا انسان ها را نيافريده است. او می گويد که انسان ها 
در طول زمان بسيار طوالنی از حيوانات به شکل انسان تکامل (تغيير) يافته اند. 

خدا می گويد که اين عقيده حقيقت ندارد “آنگاه خداوند از خاک زمين آدم را سرشت. پس در 
بينی آدم روح حيات دميده، به او جان بخشيد و آدم، موجود زنده ای شد” 

(پيدايش ٢ :٧).
چرا شيطان می خواهد شما باور کنيد که محصول يک حادثه بوده ايد؟ او نمی خواهد شما 

بدانيد که بسيار با اهميت هستيد و اينکه يک پدر مهربان آسمانی داريد که شما را به شباهت 
خود آفريده است. 

آيا ايمان داريد که خدا جهان را آفريد؟ چرا؟

خدای عزيز، به خاطر تمام چيزهايی که آفريده ای از تو متشکرم. از تو 
متشکرم که مرا دقيقا همانگونه که می خواستی، آفريده ای.

در نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)(روميان ١ :٢۵)

اعمال اسرار آميز چيست؟

آيا می دانستيد که در يک نبرد قرار داريد؟ کتاب مقدس می گويد که مسيحيان در يک جنگ 
روحانی قرار دارند. “بدانيد که جنگ ما با انسان نيست، انسان هايی که گوشت و خون 

دارند،  بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگيم که بر دنيای نامرئی حکومت می کنند، يعنی بر 
موجودات شيطانی و فرمانروايان شرور تاريکی . بلی، جنگ ما با اينهاست، با لشکرهايی از 

ارواح شرير که در دنيای ارواح زندگی می کنند. (افسسيان ۶ :١٢).
شيطان انسان های زيادی را به سوی کارهای اسرار آميز کشانده است. اين کارها مانند 

جادوگری،  افسونگری، طالع بينی و آينده بينی می باشد، که تماما به ضد خدا و کالمش می 
باشد. بسياری از مردم کارهای اسرار آميز را به عنوان دين خود قبول دارند. آنها زمين، 
خورشيد، ماه   يا حتی شيطان را می پرستند. کتاب مقدس می گويد: “ايشان به جای اينکه 

به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای 
خالقی که تا ابد مورد ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند”

 (روميان ١ :٢۵).بعضی ها نيز به اين کارها روی می آورند، چون فکر می کنند که اين 
کارها سرگرم کننده است. آنها طالع بينی يا آينده بينی می کنند و اميدوارند که صاحب قدرت و 
دانش ماورای طبيعی شوند،  اما اين قدرت و دانش از خدا نيست. اين دانش و قدرت از شيطان 

است که می خواهد مردم را بفريبد تا او را خدمت کرده، بپرستند.  ممکن است اين چيزها 
جالب و سرگرم کننده به نظر آيند، اما شما را از خدا دور می سازند.شيطان چيزهای خوبی 

برای شما نمی خواهد. او نمی خواهد شما به حقيقت خدا ايمان بياوريد.  خدا می گويد که بايد از 
کارهای اسرار آميز دوری کنيد.

به او اعتماد کنيد تا به شما کمک کند که در نبرد روحانی تان پيروز شويد.

چرا بايد از اعمال اسرار آميز دوری کنيد؟چرا بايد از اعمال اسرار آميز دوری کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که از شيطان قويتر هستی. به من کمک کن تا از اعمال 
اسرار آميز دوری کنم. 

در نام عيسی. آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)(روميان ١ :٢۵)

آيا انسان ها حقيقتا می توانند آينده را ببينند؟

چه چيزی در آينده اتفاق می افتد؟ مردم برای اينکه از آينده مطلع شوند، به نزد فالگيرها می 
روند. فالگيرها ادعا می کنند که آينده را می دانند. 

بسياری از آنها فقط حدس می زنند. بعضی وقت ها حدس های آنها درست است و گاهی هم 
غلط از آب در می آيد.

بعضی از اين فالگيرها تنها در حدس زدن خوب عمل نمی کنند، بلکه به شيطان و ارواح 
شيطانی نيز گوش می دهند. 

کالم خدا می گويد که در زمان کتاب مقدس مردی به نام پولس با يک فالگير برخورد کرد. 
اين زن برده بود و با گفتن آينده پول زيادی برای اربابان خود بدست می آورد. 

او فقط حدس نمی زد، بلکه توسط يک روح شيطانی کنترل می شد. کتاب مقدس می گويد که 
پولس که کالم خدا را موعظه می کرد، به اين روح شيطانی دستور داد تا از زن خارج شود.
وقتی روح شيطانی زن را ترک کرد، آن زن ديگر قادر به پيشگويی نبود. قدرت شيطان بر 

زن شکسته شده بود (اعمال ١۶ :١۶- ١٩).
وقتی به فالگير گوش می دهيد، حقيقت خدا را با دروغ شيطان عوض می کنيد. شيطان می 

خواهد که شما برای آينده تان به خدا توکل نکنيد. 

شايد فکر کنيد فالگيرها آدم های جالب و سرگرم کننده ای هستند، اما گوش دادن به آنها و 
انجام نصيحت های ايشان می تواند بسيار خطرناک باشد. 

فريب دروغ های شيطان را نخوريد! به خدا و کالمش برای آينده خود توکل کنيد.  

چرا نبايد به فالگيرها گوش دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که آينده را می دانی. به من کمک کن تا فقط به تو توکل 
کنم و فريب دروغ های شيطان را نخورم.

در نام عيسی. آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)

چرا بعضی از مردم به طالع بينی اعتقاد دارند؟

آيا تا به حال کلمه دايره البروج را شنيده ايد؟  دايره البروج  جدولی است که به قسمت ها و 
عالمت ها تقسيم شده است. هر کدام از اين عاليم، مکان قرار گرفتن ستارگان و سيارات را 

برای سال خاصی نشان می دهد. 
طالع بينان (کسانی که دايره البروج را مطالعه می کنند) از اين عاليم استفاده می کنند تا طالع 

بينی کنند.  
طالع به افراد می گويد که مطابق عاليم، چه کاری بايد انجام دهنده و چه کاری نبايد انجام 

دهند و آن چيزی که برای افراد اتفاق خواهد افتاد را پيشگويی می کند. 
اشخاص زيادی هستند که هر روز طالع خود را می خوانند. آنها اعتقاد دارند که ستارگان و 

سيارات باعث می شوند که آنها به نحو خاصی عمل نمايند. ايشان به طالع بينی متکی هستند تا 
آينده را به آنها نشان دهد. دشمن شما يعنی شيطان، دوست دارد که شما به جای توکل به خدا، 

به طالع تان اتکا نماييد. او می خواهد شما باور کنيد که طالع بينی به سواالت شما در باره 
آينده پاسخ می دهد.  

اما خدا ستارگان و سيارات را نساخت تا به سواالت شما در مورد زندگی و آينده پاسخ دهند.  
جواب اين سواالت می تواند در کتاب مقدس يافت شود. 

خدا روح القدس را به شما داد تا بتوانيد کالمش را درک کنيد. وقتی درباره خدا ياد می گيريد 
و برای آينده تان به او توکل می کنيد، خدا به شما کمک می کند تا در حکمت رشد کنيد. 

درباره خلقت خدا ياد بگيريد. او را به خاطر چيزهای شگفت انگيزی که ساخته است، بستاييد.  
مطمئن شويد که خالق و نه مخلوق را بپرستيد.

کجا می توانيد به پاسخ سواالت تان درباره زندگی دست يابيد؟کجا می توانيد به پاسخ سواالت تان درباره زندگی دست يابيد؟

خدای عزيز، به خاطر خلقت زيبايت از تو سپاسگزارم. به من کمک کن تا بياد 
آورم که برای آينده ام به تو توکل کنم. 

در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)

انجام بازيهای اسرار آميز چه اشکالی دارد؟

آيا هرگز کسی شما را مسخره کرده است و بعد از اينکه ديد ناراحت شده ايد از اين موضوع 
تعجب کرده باشد؟ شايد به شما گفتند: “فقط شوخی کردم.”

آنها تصور کردند کاری که انجام می دهند، سرگرم کننده  و جالب است، اما کارشان حقيقتا 
باعث رنج و ناراحتی شد. بعضی از بازيها مانند احضار ارواح وجود دارند. اين بازی ها به 
نظر جالب می آيد، اما می توانند حقيقتا مضر باشند. شيطان می تواند از اين بازی ها استفاده 

کند و کنترل شما را بدست گيرد و باعث شود به کارهايی که ضد خداست، فکر کنيد و آنها 
را انجام دهيد. بعضی افراد فکر می کنند بازی هايی که در آن وانمود می کنيد قدر ت های 

ماورای طبيعی داريد،  طلسم می کنيد يا آينده را می بينيد،  سرگرمی های بی ضرر هستند. 
اين درست همان چيزی است که شيطان می خواهد آنها فکر کنند. شيطان می تواند چيزهايی 

را که حقيقتا مضر هستند، به نظر خوب جلوه دهد. 
کالم خدا می گويد که از کارهای اسرار آميز دوری کنيد. شما بايد از کارهايی که در آن ارواح 

شيطانی حضور دارند، يا جادوگری و آينده بينی دوری کنيد. 
خدا شما را دوست دارد و بهترين ها را برای شما می خواهد. شيطان فقط می خواهد آسيب 

برساند و نابود سازد. از کالم خدا اطاعت کنيد. 
از انجام بازی هايی که می تواند حقه های شيطان باشد، خود داری  نماييد. اجازه ندهيد شيطان 

شما را بفريبد و باعث شود که از خدا سرپيچی کنيد.  
“در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظيم خداوند در درون خود، نيرو بگيريد و زور 

آور شويد! خود را با سالح کامل خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر وسوسه ها و نيرنگ های 
شيطان ايستادگی نماييد” (افسسيان ۶ :١٠- ١١).

چرا بايد از بازی های اسرار آميز دوری کنيد؟چرا بايد از بازی های اسرار آميز دوری کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری و حقايق را در کالم خود به من 
نشان می دهی. به من کمک کن تا با حقه های شيطان فريب نخورم.

در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد ايشان به جای اينکه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقايد 
باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد باطل را پذيرفته اند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد 

ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. ستايش است، می پرستند و خدمت می کنند. 
(روميان ١ :٢۵)(روميان ١ :٢۵)

قدرت حقيقی از کجاست؟

شايد شخصيت هايی را در کارتون يا در کتاب داستان ها ديده ايد که قدرت های مافوق طبيعی 
دارند. آنها می توانند کارهای بسيار عجيبی انجام دهند و هيچ کس توانايی اين را ندارد که 

مانع آنها بشود!
آيا تا به حال آرزو کرده ايد که چنين قدرتی داشته باشيد؟ بعضی افراد فکر می کنند که می 

توانند با بدنسازی يا خوردن ويتامين های مختلف قدرتمند شوند.  
بعضی ديگر فکر می کنند از قبل قدرت ماورای طبيعی در درون خود دارند - و فقط الزم 

است که آن قدرت را از خود بيرون بياورند!
حقيقت چيست؟ قدرت حقيقی از کجاست؟ قدرت حقيقی از خداست.  وقتی مسيحی می شويد، 
روح قدوس خدا به درون شما وارد شده و در آنجا زندگی می کند. فقط خدا می تواند به شما 

قدرت حقيقی بدهد. 
داشتن قدرت خدا به اين معنا نيست که بدن فوق العاده قوی خواهيد داشت. قدرت خدا قوت 

درونی است که شما را قادر می سازد از خدا اطاعت کنيد و به نوعی زندگی کنيد که باعث 
خشنودی او می شود.

خدا به شما قوت روح القدس را می دهد تا به شما کمک کند که بر گناه و شيطان غلبه کنيد. 
شما می توانيد با خواندن کتاب مقدس و دعای روزانه در قدرت خدا قويتر شويد. 

از روح القدس بخواهيد تا به شما قدرتی را که نياز داريد تا از او اطاعت نماييد، عطا کند.  
انتخاب کنيد که از خدا اطاعت نماييد و کار درست را انجام دهيد. از خدا تشکر کنيد که 

قدرتش به شما پيروزی می بخشد. 

برای اينکه در قدرت خدا قوی تر شويد، چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که روح القدس را فرستادی تا در من زندگی کند. به من 
کمک کن تا برای پيروز شدن بر عليه گناه و شيطان به قدرت تو توکل کنم.در 

نام عيسی. آمين 



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

                     آيا می توانم حکيم و خرد انديش باشم؟

اگر می توانستيد يک چيز در دنيا داشته باشيد، چه چيز می خواستيد؟ پول؟ دوست؟   اگر می توانستيد يک چيز در دنيا داشته باشيد، چه چيز می خواستيد؟ پول؟ دوست؟   
خدا به پادشاهی بنام سليمان گفت که می تواند يک چيز از خدا بخواهد و خدا آنرا به او خواهد 

داد.  
سليمان از خدا در خواست حکمت کرد. سليمان پادشاه می دانست که حکمت از خدا است و 

بسيار ارزشمند است (اول پادشاهان ٣ :۵، ٧- ١٢).
حکمت دانستن اين موضوع است که چه چيزی از نگاه خدا درست است و وقتی درستی آن 

معلوم شد، آنرا انجام داد. آيا می دانستيد خدا وعده داده است که اگر طالب حکمت باشيد، آن را 
به شما عطا خواهد نمود؟

“اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده  و خواست خداست، بايد دعا کند و 
آن را از خدا بخواهد، زيرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند، سخاوتمندانه 

عطا می فرمايد، بدون اينکه او را سرزنش نمايد” (يعقوب ١ :۵).
شايد احساس می کنيد خيلی حکيم نيستيد. شايد گاهی با اينکه تالش زيادی انجام می دهيد، 

مرتکب اشتباه می شويد.  
خبر خوب اين است که نبايد تنها با قوت خودتان حکيم و خرد انديش شويد. خدا می گويد که 
قدرتش به شما قوت مورد نياز را خواهد بخشيد. “فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت 

من در ضعف تو کامل می گردد ...” (دوم قرنتيان ١٢ :٩).
اگر حقيقتا کمک خدا را می خواهيد تا حکيم شويد، از او بخواهيد تا به شما حکمت بدهد. 
کالمش را بخوانيد و از آن اطاعت کنيد. از او بخواهيد به شما کمک کند تا انتخاب های 

حکيمانه انجام دهيد. خدا به وعده اش عمل خواهد نمود.

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

چگونه می توانيد حکيم و خرد انديش باشيد؟چگونه می توانيد حکيم و خرد انديش باشيد؟

خدای عزيز، لطفا به من حکمت بده. به من کمک کن تا در تمام کارهايی که 
انجام می دهم، تو را خشنود سازم.

در نام عيسی. آمين



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل ... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

پاسخ چيزهايی را که نمی فهمم، در کجا می توانم بيابم؟

داوود پادشاه زندگی بسيار غير معمولی داشت. بعضی وقت ها او می بايد از خود می پرسيد 
که چرا خدا ماجراهای بسيار زيادی را در زندگی او وارد کرده است. چيزهای زيادی می 
بايست وجود داشت که داوود آنها را نمی فهميد. بعضی از سواالت داوود احتماال در زمان 

حياتش پاسخ داده نشد. آيا چيزهايی نيز وجود دارد که شما نمی فهميد؟ می توانيد جواب 
بسياری از اين سواالت را در کتاب مقدس پيدا کنيد.

وقتی دعا می کنيد، خدا به شما درک و فهم نيز می دهد. همچنين ممکن است خدا در اطراف 
شما افراد بالغ و خدا شناسی قرار داده باشد که به شما در فهم چيزهايی که از درکشان قاصر 

هستيد، کمک کنند.
اما بعضی وقت ها سواالتی خواهيد داشت که تا زمانی که در آسمان (بهشت) با خدا باشيد، 

پاسخ داده نخواهد شد. 
وقتی چيزی وجود دارد که قادر به فهمش نيستيد، کالم خدا را جستجو نماييد و از او بخواهيد 

در درکش به شما کمک نمايد. اگر همچنان نمی فهميد چرا بايد بعضی چيزها به روش خاصی 
باشند،  تصميم بگيريد که در هر صورت به خدا اعتماد نماييد.  

فقط به آنچه که می فهميد تکيه نکنيد، بلکه بپذيريد که فکر خدا بزرگتر از فکر شما است. به 
ياد آوريد که او شما را دوست دارد. 

او وعده داده است که وقتی به او اعتماد می کنيد، راه های تان را رهبری خواهد کرد.  
کتاب مقدس می گويد: “با تمامی دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکيه منما. در 
هر کاری که انجام می دهی، خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهايت تو را موفق 

خواهد ساخت” (امثال ٣ :۵،۶).

چيزی درباره زندگی تان بنويسيد که آن را نمی فهميد.

خدای عزيز، به من کمک کن وقتی نمی فهمم که چرا بعضی چيزها اتفاق می 
افتد، به تو توکل کنم.

در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

                        آيا خدا با من صحبت می کند؟

چطور متوجه می شويد که شخصی با شما صحبت می کند؟ معموال می توانيد ببينيد که شخص 
به شما نگاه می کند يا صدايش را می شنويد. وقتی خدا با شما صحبت می کند، نمی توانيد 

صورتش را ببينيد يا صدايش را بشنويد، اما او حقيقتا با شما صحبت می کند.
خدا می تواند از طريق کالمش با شما صحبت کند. وقتی کتاب مقدس تان را می خوانيد، کالم 

نوشته شده خدا را می بينيد. 
 خدا می خواهد به کالم نوشته شده اش درست همانطور که اگر با صدای بلند با او صحبت می 

کرد، توجه نماييد.
خدا می تواند از طريق روح القدس با شما صحبت کند. وقتی دعا می کنيد و به کالم خدا فکر 

می کنيد، روح القدس می تواند نوشته های کتاب مقدس و افکار خداپسندانه را به ذهن شما 
بياورد.

وقتی از خود می پرسيد آيا کاری درست است يا غلط، روح خدا می تواند درک الزم برای 
دريافت حقيقت را بدهد. 

همچنين خدا می تواند از طريق ديگر مسيحيان نيز با شما صحبت کند. بعضی اوقات خدا از 
مردم استفاده می کند تا به شما کمک کند آنچه را که او به شما می گويد، بفهميد. 

به افراد خدا شناس گوش دهيد و از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا بفهميد آيا آنچه که ايشان 
می گويند با حقايق کالمش مطابقت دارد.

خدا يقينا با شما صحبت می کند. آيا به او گوش می دهيد؟

سه روشی را که خدا می تواند با شما صحبت کند، بنويسيدسه روشی را که خدا می تواند با شما صحبت کند، بنويسيد

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا وقتی با من صحبت می کنی، به تو گوش 
دهم و از تو اطاعت نمايم.

در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل ... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

            آيا فيض خدا برای تمامی انسان ها است؟ 

اين کار بسيار بدی بود که او انجام داده بود. او مطمئن بود که هيچ کس هرگز کاری به آن بدی 
انجام نداده بود. يقينا خدا هرگز او را نخواهد بخشيد.  

او بسيار شرمنده بود. اين بايد همان احساسی باشد که پطرس، يکی از پيروان عيسی خداوند 
داشت. در شبی که عيسی خداوند دستگير شده بود، پطرس به سه شخص متفاوت گفت که او 

حتی عيسی خداوند را نمی شناسد.  پطرس بسيار وحشت زده بود! آيا او مستحق بخشيده شدن 
بود؟ نه، اما او بخشيده شد! عيسی مسيح بر روی صليب مرد تا مجازات گناهان پطرس و 

گناهان تمام جهان را متحمل شود. 
اين فيض خدا بود - فيض خدا همان مهربانی خدا نسبت به انسان های گناهکاری که شايسته 

اين مهربانی نيستند، می باشد.
فيض خدا برای شما نيز هست. هيچ کاری نمی توانيد انجام دهيد تا بخشش خدا را بدست آوريد. 

خدا وعده می دهد که وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده تان توکل می کنيد، شما را می 
بخشد. 

اما فيض خدا در همين جا به پايان نمی رسد. فيض خدا در طول زندگی شما ادامه می يابد. 
اينکه زندگی می کنيد و سالمت هستيد، تماما از فيض خدا ناشی می شود. اين از فيض خداست 

که می توانيد دعا کنيد و برای او شهادت بدهيد. 

همچنين خدا گناهانی را که هر روز به او مرتکب می شويد و آنها را به او اعتراف می کنيد، 
با فيض خود می بخشد.

آيا به خاطر فيض شگفت انگيز خدا در زندگيتان خوشحال نيستيد؟
آيا امروز از خدا به خاطر فيضش تشکر کرده ايد؟

فيض چيست؟

خدای عزيز، به خاطر فيضت از تو سپاسگزارم. متشکرم که مرا بخشيدی، هر 
چند که من شايسته بخشش تو نبودم.  

در نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

  فيض خدا در کجا به پايان می رسد؟

عيسی خداوند داستان مرد جوانی را تعريف کرد که به پدرش گفت پولی را که بايد پس از عيسی خداوند داستان مرد جوانی را تعريف کرد که به پدرش گفت پولی را که بايد پس از 
مرگ پدرش به او می رسيد، به او بدهد. هر چند اين در خواست پدرش را غمگين ساخت، اما 

پدر آنچه را که پسرش درخواست نموده بود، به او داد. 
مرد جوان به شهر بزرگی رفت و پولش را خرج چيزهايی که می خواست کرد. به زودی 

پولش به پايان رسيد. او جايی برای ماندن و چيزی برای خوردن نداشت. باالخره فهميد که چه 
کار اشتباهی انجام داده است.

او با خود انديشيد اگر به نزد پدرش باز گردد و از او تمنا نمايد، ممکن است پدرش او را به 
عنوان نوکر خود استخدام نمايد. 

بنابرين تصميم گرفت که به خانه باز گردد. پيش از اين که حتی او به خانه برسد، پدرش دويد 
تا او را در آغوش بگيرد. پدر بسيار خوشحال بود که پسرش به خانه بازگشته بود.  

او هرگز از دوست داشتن پسرش باز نايستاده بود. پدر مشتاق بود تا محبت و مهربانی خود را 
به پسری که اليق نبود، نشان دهد. 

پدر به بازگشت پسرش به جمع خانواده خوش آمد گفت و جشن بزرگی برای بازگشت پسر 
ترتيب داد (لوقا ١۵ :١١- ٣٢).

اين داستان تصوير شگفت انگيزی از فيض خدا نسبت به شما می باشد. هيچ کاری نيست که 
شما  انجام بدهيد و باعث شود خدا از دوست داشتن شما باز ايستد. 

وقتی گناهان تان را به خدا اعتراف می کنيد، او همواره شما را می بخشد. فيض او هرگز تمام 
نمی شود!

دعای کوتاهی بنويسيد که در آن از خدا به خاطر فيضش سپاسگزاری می دعای کوتاهی بنويسيد که در آن از خدا به خاطر فيضش سپاسگزاری می 
کنيد.کنيد.

خدای عزيز، متشکرم که همواره بخشنده هستی. به من کمک کن تا با اطاعت 
از تو، محبتم را به تو نشان دهم. 

در نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

  چگونه می توانم فيض خدا را تجربه نمايم؟

روزی مردی بنام شائول به سوی شهری سفر می کرد تا مسيحيان آنجا را دستگير کند. او روزی مردی بنام شائول به سوی شهری سفر می کرد تا مسيحيان آنجا را دستگير کند. او 
از مسيحيان متنفر بود و می خواست آنها را دستگير کند تا نتوانند با ديگران درباره عيسی 

صحبت کنند.
وقتی او به سوی آن شهر در سفر بود، ناگهان نور درخشانی در اطراف او درخشيد و باعث 

شد که به زمين بيافتد. آنوقت او صدايی شنيد که می گفت: “ای شائول، شائول برای چه بر من 
جفا می کنی ؟” (اعمال ٩ :۴).

اين عيسی خداوند بود که با او صحبت می کرد! شائول انسان جديدی شد. او فهميد که عيسی 
حقيقتا خدای پسر می باشد. او آموخت که می تواند به خاطر فيض خدا - (مهربانی خدا که 

انسان شايسته آن نيست) بخشيده شود.
آيا تا به حال فيض خدا را تجربه کرده ايد؟ هر چند شما شايسته محبت خدا نيستيد، اما او 

همچنان شما را دوست دارد. کالم خدا می گويد: “ليکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، 
از اينکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد” 

( روميان ۵ :٨).
خدا می خواهد گناهان تان را ببخشد و شما را وارد خانواده خود نمايد، نه به خاطر اينکه شما 
شايسته اين محبت هستيد، بلکه تنها به خاطر فيضش.“زيرا که محض فيض نجات يافته ايد به 

وسيله ايمان و اين از شما نيست، بلکه بخشش خداست”
(افسسيان ٢ :٨). 

می توانيد با توکل کردن به خدای پسر، يعنی عيسی خداوند برای نجات دادن شما از گناهان 
تان، فيض خدا را تجربه نماييد. آيا تا به حال فيض خدا را تجربه کرده ايد؟

چگونه می توانيد فيض خدا را تجربه نماييد؟

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری و فيضت را از طريق عيسی مسيح 
خداوند به من نشان دادی. 

در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل ... فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل 
می گردد ...می گردد ...

(دوم قرنتيان ١٢ :٩)(دوم قرنتيان ١٢ :٩)

چگونه می توانم با فيض خدا زندگی کنم؟

ما ياد گرفتيم که خدا چطور با بخشش گناهان مان، فيضش را به ما نشان می دهد و اينکه ما ياد گرفتيم که خدا چطور با بخشش گناهان مان، فيضش را به ما نشان می دهد و اينکه 
می توانيم در زندگی مان، فيضش را تجربه کنيم. اما چطور می توانيد هر روزه با فيض خدا 

زندگی کنيد؟
اول، می توانيد به خاطر فيض خدا که شما را از مجازات گناهان تان نجات داد، سپاسگزار 

باشيد. آخرين باری که از خدا به خاطر عيسی خداوند تشکر کرده ايد، کجا بود؟
دوم، می توانيد به خدا اتکا کنيد تا هر روزه برای اينکه برای او زندگی کنيد، به شما فيض 

بدهد. هر کاری که انجام می دهيد، به واسطه فيض خداست. 

آيا ديگران می توانند با ديدن آنچه که انجام می دهيد و می گوييد، بگويند به خدا اتکا کرده ايد؟
سوم، می توانيد نسبت به کسانی که باعث آزار و رنجش تان می شوند، مهربان باشيد و آنها را 

ببخشيد.  
کتاب مقدس می گويد: “و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر را ببخشيد،  

همانطور که خدا نيزشما را در مسيح بخشيده است” (افسسيان ۴ :٣٢). به خاطر اينکه خدا با 
بخشيدن گناهان تان فيضش را به شما نشان داده است، وقتی ديگران کاری عليه شما انجام می 

دهند، شما نيز بايد با بخشيدن آنها فيض خدا را به ايشان نشان دهيد.

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا به خاطر فيضش سپاسگزار باشيد. به فيض او اتکا کنيد و 
امروز فبضش را به ديگران نشان دهيد!

چگونه می توانيد به وسيله فيض خدا زندگی کنيد؟چگونه می توانيد به وسيله فيض خدا زندگی کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که فيضت را به من داده ای. به من کمک کن تا هر روزه خدای عزيز، متشکرم که فيضت را به من داده ای. به من کمک کن تا هر روزه 
با فيض تو زندگی کنم.با فيض تو زندگی کنم.

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا سه در يک است! 

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

بعضی وقت ها ممکن است فکر کنيد هيچ کس شما را درک نمی کند. اينکه چه احساسی داريد بعضی وقت ها ممکن است فکر کنيد هيچ کس شما را درک نمی کند. اينکه چه احساسی داريد 
و اينکه چرا عملی را انجام می دهيد. 

يک چيز مهم. حدس بزنيد چی! خدا همه چيز را درباره شما می داند - او حتی شما را بهتر از 
خودتان می شناسد! اما عکس اين موضوع درست نيست.  

هيچ کس حتی نمی تواند به شناخت و درک خدا نزديک شود! خدا گفت: “زيرا چنانکه آسمان 
از زمين بلندتر است، همچنان طريق های من از طريق های شما و افکار من از افکار شما 

بلندتر است” (اشعيا ۵۵ :٩).
يکی از سخت ترين چيزها برای درک کردن موضوع تثليث است.  

تثليث يعنی”سه در يک”. خدا سه شخص است - خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس.  
 تمام اين سه شخص يک خدا هستند، نه سه خدا. 

ما نمی توانيم اين موضوع را کامال درک کنيم، اما يکروز وقتی با خدا در آسمان (بهشت) 
روبرو می شويم اين موضوع را درک خواهيم کرد. 

به اين فکر کنيد که اگر ما همه چيز را درباره خدا می دانستيم، آنوقت خدا چقدر برای ما 
کوچک می شد. خوشحال باشيد که چيزهای زيادی درباره خدا وجود دارد که شما می توانيد 

ياد بگيريد.
“خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ...” (مزامير ۴٨ :١).

هيچ کس همه چيز را درباره خدا نمی داند، وقتی به آسمان (بهشت) برويم، او را بيشتر 
خواهيم شناخت.

دوست داريد خدا چه چيزی را درباره خودش به شما توضيح دهد؟

خدای عزيز، متشکرم که همه چيز را درباره من می دانی!
در نام عيسی. آمين



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

خدا مقدس است!

آيا کسی را می شناسيد که هرگز مرتکب اشتباهی نمی شود؟ آيا می توانيد کسی را متصور آيا کسی را می شناسيد که هرگز مرتکب اشتباهی نمی شود؟ آيا می توانيد کسی را متصور 
شويد که هميشه خوب است؟ آيا تا به حال کسی را مالقات کرده ايد که هرگز دروغ نمی گويد؟ 

کسی را تصورکنيد که حتی نمی تواند به انجام کار بدی يا گفتن چيز اشتباهی بيانديشد.
شخصی مثل اين شخص، مقدس است. مقدس بودن يعنی کامل بودن، يعنی هرگز گناه نکردن. 

هيچ کس بر روی زمين مقدس نيست. تنها کسی که مقدس می باشد، خدا است. خدا، پدر 
آسمانی ما مقدس است. خدا گفت: “... مقدس باشيد، زيرا که من مقدس هستم” (اول پطرس ١ 

:١۶). او می خواهد فرزندانش نيز مقدس باشند!

چطور وقتی می دانيد که گاهی گناه می کنيد، می توانيد مقدس نيز باشيد؟ آيا خدا حقيقتا فکر 
می کند که شما می توانيد کامل (بدون گناه) باشيد؟ نه، اما او می خواهد شما بيشترين تالش 

خود را به عمل آوريد تا شبيه او باشيد.

خدا در درون شما زندگی می کند تا به شما قدرت دهد که پاک و مقدس زندگی کنيد و گناه 
نکنيد. او به شما کمک می کند تا به وسوسه گناه، نه بگوييد. او به شما کمک می کند تا از 

کالمش اطاعت کنيد و آنچه را که درست است، انجام دهيد.
آيا دانستن اين موضوع که پدر آسمانی مان يک نمونه کامل (بدون گناه) است تا از او پيروی 

کنيم، عالی نيست؟ 
خدای ما خيلی عظيم است و بسيار شايسته ستايش و تمجيد! از خدا بخواهيد تا به شما کمک 

کند که امروز بيشتر شبيه او باشيد.

مقدس بودن به چه معناست؟

خدای عزيز، متشکرم که تو کامل (بدون گناه) هستی. می خواهم هر روز بيشتر 
شبيه تو باشم.

در نام عيسی. آمين



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

کالم خدا درست است!

بسياری از مردم سعی دارند اشتباهی در کتاب مقدس پيدا کنند، بنابرين آن را با دقت می بسياری از مردم سعی دارند اشتباهی در کتاب مقدس پيدا کنند، بنابرين آن را با دقت می 
خوانند.  چه اتفاقی می افتد؟

آنها به اين نتيجه می رسند که کتاب مقدس حقيقتا درست و بدون اشتباه است!
خدا هرگز اشتباه نمی کند يا دروغ نمی گويد. او هرگز نمی تواند کتابی درباره خودش به ما 
بدهد که حتی از يک نظر اشتباه باشد - خدا از مردان زيادی استفاده کرد تا عقايد و داستان 
هايی را که می خواست هر کسی بداند، نوشته شود.ممکن است کسی بگويد: “هر چند که 

کتاب مقدس کتاب خداست، اما ممکن است اين مردان در نوشتن آن اشتباه کرده باشند. شايد 
گفته ای وارد کتاب مقدس شده باشد که درست نبوده است”. 

اين حرف درست نيست! خدا به نويسندگان گفت که چه بگويند، هر چند که به آنها اجازه داد تا 
وقايع را به شيوه خودشان بنويسند. 

نويسندگان هيچ چيز اشتباهی در کتاب مقدس وارد نکردند. هيچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود 
ندارد. 

بعضی از افراد با آنچه کتاب مقدس می گويد، توافق ندارند. به عنوان مثال کالم خدا می گويد: 
“...   و با يکديگر دروغ مگوييد” (الويان ١٩ :١١).

اين آيه بدين معناست که دروغ گفتن اشتباه است. بعضی از افراد می گويند که اگر دليل خوبی 
برای دروغ گفتن داشته باشيد، دروغ گفتن اشکالی ندارد، اما اين افراد اشتباه می کنند. 

شما می دانيد که کتاب مقدس هميشه درست است. کتاب مقدس به اين دليل درست است که از 
طرف خداست و خدا هرگز اشتباه نمی کند.

چرا دروغ گفتن در هر حالتی اشتباه است؟

خدای عزيز، متشکرم که می توانم باور کنم همه چيز در کتاب مقدس درست 
است و در مورد صحت آن شکی نداشته باشم. 

در نام عيسی. آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

خدا قادر به انجام هر کاری است!

خدا چه کاری می تواند انجام دهد؟ او می تواند هر کاری را که بخواهد، انجام دهد!
وقتی خدا جهان را آفريد: “زيرا که او گفت و شد ...” (مزامير ٣٣ :٩).

ما نمی دانيم خدا چگونه اين کار را انجام داد، اما خدا اين کا ر را کرد. همچنين کتاب مقدس 
به ما می گويد که خدا همه چيز را اداره می کند، “... او با کالم نيرومند خود تمام عالم هستی 

را اداره می کند ...” (عبرانيان ١ : ٣).
کتاب مقدس می گويد: “ای خداوند، خدای اجداد ما، يگانه خدای آسمان ها، فرمانروای تمام 

ممالک دنيا، تو با قدرت و عظمت هستی. کيست که بتواند در برابر تو بايستد؟” (دوم تواريخ 
.(۶ : ٢٠

خدا می تواند هر کاری را که اراده کند، انجام دهد و هيچ کس نمی تواند مانع خدا شود!
بياد آوريد که خداوند کامال نيکو است. او هرگز از قدرت خود برای آسيب رساندن به شما 

استفاده نمی کند. خدا می تواند از قدرتش نيز به شما بدهد تا در موقع نياز از آن استفاده نماييد!
کالم خدا می گويد: “او به خستگان نيرو می بخشد و به ضعيفان قدرت عطا می کند” (اشعيا 

.(٢٩: ۴٠
شما نمی توانيد قوت خود را به ديگران بدهيد، اما خدا می تواند بدون اينکه از قدرتش کاسته 

شود، به شما در موقع نيازتان قدرت ببخشد. 
چطور در موقع نياز از خدا قوت می گيريد؟

فقط از خدا بخواهيد که به شما قدرت بدهد! اگر کاری که انجام می دهيد، درست باشد، خدا 
هميشه در صورت درخواست از او، به شما قوت عطا می کند. 

خدا چگونه به شما قوت داده است تا هر کاری را برای او انجام دهيد؟خدا چگونه به شما قوت داده است تا هر کاری را برای او انجام دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم وقتی که به قوت تو نياز دارم، به من قوت می دهی. به 
من کمک کن تا از قوت تو برای کمک کردن به ديگران استفاده نمايم.

در نام عيسی. آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

خدا نقشه ای برای من دارد. 

اغلب افراد بالغ از بچه ها می پرسند: “وقتی که بزرگ شدی، می خواهی چه کاره شوی؟”اغلب افراد بالغ از بچه ها می پرسند: “وقتی که بزرگ شدی، می خواهی چه کاره شوی؟”
فکر کردن به اين موضوع جالب و سرگرم کننده است.بياد داشته باشيد که خدا برای شما نقشه 

ای دارد. از آنجا که خدا بزرگ است، نقشه های او برای  شما نيز بزرگ است. 
سال ها پيش خدا به قومش گفت: “خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان و 
کسی به جز من از ان آگاه نيست. من می خواهم به شما اميد و آينده خوبی ببخشم” (ارميا ٢٩ 

.(١١:
پيروی کردن از نقشه خدا يعنی اينکه از او در تمامی قدم های زندگی تان اطاعت کنيد.

الزم است که هر چقدر که می توانيد درباره خدا ياد بگيريد.  
می توانيد اين کار را با خواندن کتاب مقدس و گوش دادن به کسانی که می توانند درباره خدا 
به شما تعليم دهند، انجام دهيدخدا هميشه کار درست را انجام می دهد، چون اوست که شما را 

آفريده است “... برای انجام کارهای نيکو” (افسسيان ٢ :١٠).
اگر با خدا صحبت کنيد و کالمش را بخوانيد، می دانيد که او هر روز از شما می خواهد چه 

کاری انجام بدهيد. 
برای مثال او از شما می خواهد که از والدين تان که مسئوليت شما را بر عهده دارند، اطاعت 

کنيد و با ديگران مهربان باشيد. وقتی سعی می کنيد کاری را انجام دهيد که می دانيد خدا از 
شما می خواهد، او به شما کمک خواهد کرد تا بفهميد که در ادامه چه کاری را انجام دهيد. 
آنوقت وقتی بزرگ شديد و دکتر، مهندس يا فروشنده يا هر چيز ديگری شديد - از نقشه خدا 

پيروی خواهيد کرد. 

سه چيز را بنويسيد که با انجام آنها امروز از نقشه خدا برای زندگی تان 
پيروی کرديد. 

خدای عزيز، لطفا وقتی سعی می کنم هر روز از تو اطاعت کنم، نقشه خود را 
برای زندگی من، به من نشان بده. 

در نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

می دانم که خدا مرا دوست دارد!

چطور می توانيد بگوييد که شخصی شما را دوست دارد؟ آن شخص سخنان خوبی به شما می چطور می توانيد بگوييد که شخصی شما را دوست دارد؟ آن شخص سخنان خوبی به شما می 
گويد. خدا حرف های خوبی در کتاب مقدس به شما می زند. او گفت: “با محبت ازلی تو را 

دوست داشتم، از اين جهت تو را به رحمت جذب نمودم” (ارميا ٣١ :٣).وقتی با کسی که شما 
را دوست دارد صحبت می کنيد، او به شما گوش می دهد. خدا نيز وقتی با او صحبت می کنيد، 

به شما گوش می دهد و به شما جواب می دهد! 
“مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيزهای عظيم و مخفی که آنها را ندانسته 

ای، مخبر خواهم ساخت” (ارميا ٣٣ :٣).کسی که شما را دوست دارد به شما چيزهايی می 
دهد که می داند شما آنها را دوست داريد. خدا به ما همه چيزها را داده است تا از آنها لذت 

ببريم “... هر چه الزم داريم سخاوتمندانه به ما عطا می کند تا از آنها لذت ببريم” (اول 
تيموتائوس ۶ :١٧).امروز از خدا به خاطر اينکه چيز نيکويی را به شما داده است، تشکر 

کنيد!کسی که شما را دوست دارد در موقع نيازتان به شما کمک خواهد کرد. خدا گفت: 
“هنگامی که در مشکالت هستيد مرا بخوانيد، من شما را نجات خواهم داد و شما مرا ستايش 

خواهيد کرد” (مزامير ۵٠ :١۵).
کسی که شما را دوست دارد به وعده هايش عمل خواهد کرد. خدا نيز همينطوری عمل می 

کند:“ما يقين می دانيم که خدا اين کار را برای ما به عمل خواهد آورد، زيرا او در انجام وعده 
های خود امين و وفادار است ...” (اول قرنتيان ١ :٩).خدا همواره کاری را که در کتاب 

مقدس وعده می دهد، انجام می دهد. به عالوه تمام اينها، “خدا با فرستادن فرزند يگانه خود به 
اين جهان گناه آلود، محبت خود را به ما نشان داد.

 بلی خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند” (اول 
يوحنا ۴ :٩).هيچ کس ديگری شما را اينقدر زياد  دوست ندارد و کاری به اين بزرگی برای 

شما انجام نداده است.

خدا به چه روش خاصی نشان داده است که شما را دوست دارد؟ خدا به چه روش خاصی نشان داده است که شما را دوست دارد؟ 

خدای عزيز، متشکرم که به روش های مختلفی به من نشان داده ای که مرا خدای عزيز، متشکرم که به روش های مختلفی به من نشان داده ای که مرا 
دوست داری. دوست داری. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

من می توانم محبت خود را به ديگران نشان دهم!

نشان دادن محبت خدا به ديگران به نظر آسان می آيد، اما اين کار بيشتر از اين است که با نشان دادن محبت خدا به ديگران به نظر آسان می آيد، اما اين کار بيشتر از اين است که با 
ديگران مهربان باشيد و باعث رنج و آزار آنها نشويد. نشان دادن محبت به اين معنا است 
که بدون اينکه ناراحت و سراسيمه شويد، صبر می کنيد تا خدا به شما نيز برکت دهد. به 

خاطر لباس های جديد دوست تان به او حسادت نمی کنيد. اجازه می دهيد تا شخص ديگری 
بزرگترين يا آخرين شيرينی يا دسر را بخورد. 

 وقتی کسی کار بدی نسبت به شما انجام می دهد، برای انتقام گرفتن به اسم (کلمه) بدی او را 
صدا نمی زنيد. وقتی ديگران چيزهای بدی درباره شخصی می گويند، شما به چيزهای خوب 

فکر می کنيد تا حرف های خوبی درباره او بگوييد.
 وقتی شخصی حرف بدی درباره شخص ديگری می گويد، شما اين حرف را تکرار نمی کنيد 

و موضوع را به آن شخص اطالع نمی دهيد. شما حرف هايی می زنيد که به ديگران کمک 
می کند تا کارشان را به بهترين نحو انجام دهند. وقتی کسی در کاری مثال بازی فوتبال خوب 

عمل نمی کند، شما به او نمی خنديد.
 شما به سختی تالش می کنيد تا به وعده های تان عمل نماييد. شايد فکر کنيد بعضی وقت ها 
اينطوری عمل می کنم، اما هميشه اينطور نيستم. تنها خدا می تواند هميشه بدون هيچ نقصی 

ديگران را دوست بدارد. از خدا بخواهيد تا در اين هفته به شما کمک کند تا به نوعی محبت او 
را به ديگران نشان دهيد.

 دوست داشتن بعضی از افراد آسان است، اما دوست داشتن بعضی از افراد اصال آسان 
نيست!از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا کسانی که دوست داشتن شان دشوار است را دوست 

بداريد.
او در کمک کردن به شما در انجام کار درست، بسيار قوی و بزرگ است و زندگی تان به 

ديگران نشان خواهد داد که خدا بسيار مهربان و دوست داشتنی است. 
چطور می توانيد امروز محبت خدا را به روش خاصی به يک نفر نشان 

 دوست داشتنی است. 
چطور می توانيد امروز محبت خدا را به روش خاصی به يک نفر نشان 

ديگران نشان خواهد داد که خدا بسيار مهربان و دوست داشتنی است. 
چطور می توانيد امروز محبت خدا را به روش خاصی به يک نفر نشان 

ديگران نشان خواهد داد که خدا بسيار مهربان و

بدهيد؟

خدای عزيز،  متشکرم که هميشه حتی وقتی که دوست داشتن من دشوار است، 
مرا دوست داری!به من کمک کن تا محبتت را به ديگران نشان دهم.در نام 

عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)خداوند بزرگ است و بی نهايت مجيد ... (مزامير ۴٨ :١)

خدا از من می خواهد تا درباره او با ديگران صحبت کنم!

تصور کنيد شخصی به شما پول داد و گفت: “به دوستانت بگو نزد من بيايند و من به آنها  نيز تصور کنيد شخصی به شما پول داد و گفت: “به دوستانت بگو نزد من بيايند و من به آنها  نيز 
پول خواهم داد.”

شما چه کار می کنيد؟ به هر کسی خواهيد گفت که چطور می تواند اين هديه را دريافت 
نمايد!

خدا به شما هديه ای بهتر از اين داده است! اگر عيسی را به عنوان نجات دهنده تان از گناه 
پذيرفته ايد، خدا به شما زندگی جاويد داده است.  اين مساله بدين معناست که شما اکنون 

زندگی خدا را در درون خود داريد. پس روزی با خدا در آسمان (بهشت) زندگی خواهيد  
کرد. با تمام پول های دنيا نمی توان زندگی جاويد را خريداری کرد،  اما خدا زندگی جاويد 
را به هر کسی که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود قبول کند، می دهد. شخصی به شما 
گفت که چگونه اين هديه را دريافت کنيد و خدا نيز از شما می خواهد که به شخص ديگری 

اين موضوع را بگوييد.
تصور کنيد که به يکی از دوستان تان گفتيد که چگونه آن پول را دريافت کند. خيلی ساده به 
او گفتيد که او نيز می تواند آن پول را دريافت نمايد. اما دوست تان به شما خنديد و شما را 

ترک کرد. شايد اين موضوع باعث شود که احساس بدی پيدا کنيد، اما می دانيد که با صحبت 
با دوست تان درباره آن پول، کار درست را انجام داه ايد. 

اگر با کسی درباره زندگی جاويد صحبت کنيد و او به شما بخندد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
کاری که انجام داديد، کار درستی هست و بايد هميشه انجامش دهيد. آيا قصد داريد که درباره 

هديه خدا با کسی صحبت کنيد يا اينکه اين موضوع را به عنوان يک راز نگه داريد؟ اين 
هفته با چه کسی درباره عيسی صحبت خواهيد کرد؟

اگر بخواهيد با کسی درباره عيسی صحبت کنيد، به او چه می گوييد؟اگر بخواهيد با کسی درباره عيسی صحبت کنيد، به او چه می گوييد؟

خدای عزيز، اين هفته به من کمک کن تا به کسی بگويم که چطور می تواند 
زندگی جاويد را دريافت کند.  

در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا مرا فرد خاص و ويژه ای آفريد!

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

وقتی طرحی مانند يک نقاشی می کشيد، به سختی تالش می کنيد تا آن را به نحو مخصوصی 
بکشيد. بهترين کاری را که می توانيد بر روی آن انجام می دهيد. 

کتاب مقدس می گويد: “پس خدا انسان را شبيه خود آفريد، او را زن و مرد خلق کرد” (پيدايش 
.(١ :٢٧

خدا بدن هر پسر و هر دختری را به نحو مخصوصی آفريده است. 
همچنين کتاب مقدس می گويد: “تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده 

ای”(مزامير ١٣٩ :١۴).   
اين مساله بدين معناست که خدا شما را از درون نيز به طرز بسيار مخصوصی آفريده است. 
خدا بدن شما را به همان شکلی که به نظر می رسد و کار می کند، ساخته است.  او ذهن شما 
را به گونه ای که فکر ميکند، ساخته است. کسی که نقاشی های مخصوصی می کشد، هنرمند 
ناميده می شود. او روی هر يک از طرح هايش به سختی کار می کند. نقاشی های او کارهای 
هنری خوانده می شوند. هيچ کدام از نقاشی های او کامال شبيه هم نيستند. مردم پول زيادی می 

دهند، تا آنها را بخرند. 
کتاب مقدس می گويد که شما صنعت خدا هستيد (افسسيان ٢ :١٠).

کلمه صنعت به مفهوم “کار هنری” می باشد. خدا هيچ دو انسانی را چه از لحاظ ظاهری و 
چه از لحاظ درونی، کامال يکسان نيافريده است. شما برای خدا بسيار ارزشمند هستيد. او خانه 

زيبايی برای شما ساخته است تا روزی با او در آنجا زندگی کنيد. برای اينکه بياد بياوريد که 
چقدر برای خدا مخصوص هستيد، مزامير ١٣٩را در کتاب مقدس بخوانيد. 

شما از سه نظر برای خدا مخصوص هستيد، آنها را بنويسيد

خدای عزيز، متشکرم که هيچ کس کامال مانند من نيست و متشکرم که من خدای عزيز، متشکرم که هيچ کس کامال مانند من نيست و متشکرم که من 
برای تو مخصوص هستم. برای تو مخصوص هستم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

من می توانم به خانواده خدا متعلق باشم! 

شما بايد شخصی را خيلی زياد دوست داشته باشيد که آرزو کنيد که ايکاش او می توانست 
عضوی از خانواده شما باشد. خدا شما را همين قدر زياد دوست دارد!

وقتی شما در خانواده خدا هستيد، هميشه می توانيد احساس کنيد که به او نزديک هستيد. می 
توانيد در هر زمانی با او صحبت کنيد. از همه بهتر اينکه روزی با او و ديگر فرزندانش در 

آسمان (بهشت) زندگی خواهيد کرد. 
چگونه به خانواده خدا می پيونديد؟ با قبول کردن عيسی، وارد خانواده خدا می شويد. 

کتاب مقدس می گويد: “اما او به تمام کسانی که به او ايمان آوردند، اين حق را داد که 
فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ايمان آورند تا نجات يابند” (يوحنا ١ :١٢). برای 

پذيرش عيسی بايد به خدا بگوييد، گناه کرده ايد و از اين بابت متاسف هستيد. به خدا بگوييد 
که ايمان داريد، عيسی پسر او است. شما ايمان می آوريد که عيسی بر روی صليب مرد تا 
مجازات گناهان تان را متحمل شود و بدين ترتيب شما مجازات نشويد. به خدا بگوييد ايمان 

داريد که عيسی از مردگان زنده شد و اکنون در آسمان (بهشت) است. سپس به خدا بگوييد که 
می خواهيد فرزندش شويد. اگر عيسی را قبول کرده ايد، به خانواده الهی تعلق داريد. 

چطور مردم می توانند بگويند که شما در چه خانواده ای هستيد؟ يکی از راه ها اين است که 
از افراد بالغ در آن خانواده اطاعت کنيد. عيسی گفت که هرکس از خدا اطاعت نمايد، “برادر 

و خواهر من است” (مرقس ٣ :٣۵).
فرزندان خانواده خدا، از او اطاعت می کنند! آيا مردم می توانند بگويند که شما به خانواده 

خدا تعلق داريد؟

ديگران چگونه می توانند بگويند که شما به خانواده خدا متعلق هستيد؟

خدای عزيز، پدر آسمانی، متشکرم که می توانم در خانواده تو باشم.
در نام عيسی. آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

نياز دارم که گناهانم را به خدا اعتراف کنم!

آيا عالی نيست که خدا به فرزندانش قوت می دهد تا به گناه، نه بگويند؟ وقتی شيطان شما را 
وسوسه می کند تا گناه کنيد، نبايد تسليم او شويد.

کتاب مقدس می گويد: “خداوند گره گشا و ياور من است ...” (عبرانيان ١٣ :۶).
اگر گناه کنيد چه اتفاقی می افتد؟ اگر فرزند خدا هستيد، عيسی خداوند هرگز شما را ترک 

نخواهد کرد. اما گناه، مشارکت (دوستی) شما را با خدا خراب می کند. گناه باعث می شود که 
خدا غمگين شود، چون خدا از گناه متنفر است. 

روح القدس گناه تان را به شما گوشزد می کند. او به شما اجازه می دهد بفهميد که رابطه تان 
با خدا دچار مشکل شده است و به تصحيح شدن نياز دارد.  

گناه باعث می شود احساس کنيد که از خدا دور شده ايد. تنها با اعتراف کردن گناه تان به خدا 
می توانيد، بخشيده شويد. 

اعتراف کردن گناهان تان به خدا، يعنی اينکه با خدا موافقت نماييد که کار اشتباهی انجام داده 
ايد. نگوييد که “اشتباه کرده ايد” يا اينکه “تصميم غلطی گرفتيد”. به خدا بگوييد گناه کرده ايد 

و متاسف هستيد.  
کتاب مقدس می گويد که وقتی گناهان مان را اعتراف می کنيم خدا ما را خواهد بخشيد (اول 

يوحنا    ١ :٩).
وقتی گناهان تان را به خدا اعتراف می کنيد، دوستی تان با خدا به حالت درست خود باز می 

گردد.
او دعاهای تان را می شنود و به آنها پاسخ می دهد. از خدا به خاطر بخشودن شما تشکر کنيد 

و از او بخواهيد به شما کمک کند تا دوباره گناه نکنيد. 

چرا نياز داريد گناهان تان را به خدا اعتراف کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که هر وقت گناهانم را به تو اعتراف می کنم، مرا می خدای عزيز، متشکرم که هر وقت گناهانم را به تو اعتراف می کنم، مرا می 
بخشی.در نام عيسی. آمينبخشی.در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

خدا می تواند به من در مقابله با گناه پيروزی بدهد!

اگر فرزند خدا هستيد، دشمنی به نام شيطان داريد! وقتی عيسی بر روی صليب مرد، احتماال 
شيطان با خود فکر کرد که در مقابله با مسيح پيروز شده است. اين نبرد مهمترين نبرد تمام 

تاريخ بود.عيسی مسيح مرد تا مجازات گناهان تان را متحمل شود. وقتی عيسی توسط خدای 
پدر، دوباره زنده شد، در حقيقت در نبرد با شيطان پيروز گشت! پيروزی عيسی در مقابله با 

شيطان، پيروزی شما نيز می باشد. 
اکنون می توانيد به خدا توکل کنيد تا به شما کمک کند در مقابله با گناه، پيروز شويد و از آن 
دوری نماييد.اما شيطان نمی خواهد که شما در مقابله با گناه پيروز شويد. او سعی می کند تا 

شما را از اطاعت خدا باز دارد. او نمی خواهد که شما باعث خشنودی خدا شويد.
اگر بخواهيد به تنهايی با شيطان مبارزه کنيد، شکست می خوريد، چون شيطان از شما قوی تر 

است!اما به ياد آوريد که روح القدس درون شما، بزرگتر از شيطان است “... زيرا در وجود 
شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه آلود، قوی تر است” (اول 

يوحنا ۴:۴).
وقتی شيطان سعی می کند شما را به گناه بکشاند، روح القدس به شما کمک می کند تا کار 
درست را انجام دهيد.شما هر روز نياز داريد که از خدا کمک بگيريد. تا آنجا که می توانيد 

کتاب مقدس را ياد بگيريد.  
اين کار به شما کمک می کند که گناه نکنيد. کالم خدا و دعا، اسلحه های شما در مقابله با 

شيطان هستند. به خدا توکل کنيد تا هر روز به شما پيروزی ببخشد.

خدا چگونه می تواند به شما در مقابله با گناه، پيروزی ببخشد؟خدا چگونه می تواند به شما در مقابله با گناه، پيروزی ببخشد؟

خدای عزيز، متشکرم که می توانم در مقابله با گناه، پيروز شوم. به من کمک 
کن تا برای پيروزی روزانه به تو توکل کنم.

در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

من می توانم از اسلحه کامل خدا استفاده کنم!

در زمان های گذشته، سربازان برای جنگيدن و محافظت خودشان در جنگ ها، از سالح های 
مخصوصی استفاده می کردند. خدا به مسيحيان در نبردشان عليه شيطان، اسلحه مخصوصی 

می دهد. 
شما نمی توانيد اين سالح کامل را ببينيد. اين سالح نامرئی است. می توانيد در کتاب مقدس در 

افسسيان ۶ :١۴- ١٨ درباره اسلحه کامل خدا مطالعه کنيد. 
اين آيات درباره هر کدام از قسمت های اين سالح شرح می دهد و اينکه هر کدام از قسمت ها 

برای چه منظور به کار می رود. 
يکی از اين قسمت ها، کمربند راستی ناميده می شود. اين قسمت به شما کمک می کند تا بدانيد 

چه چيزی حقيقت است و در ضمن با دروغ های شيطان فريفته نشويد. 
قسمت ديگر جوشن عدالت می باشد. اين قسمت از قلب تان محافظت می کند و به شما کمک 
می کند تا کار درست را انجام دهيد.کفش های انجيل سالمتی به شما کمک می کند تا صلح و 

آرامش خدا را با ديگران در ميان بگذاريد. 
سپر ايمان به معنای باور کردن وعده های خداست. سپر ايمان به شما کمک می کند تا در 

مقابل حمالت شيطان محافظت شويد.
کالهخود نجات فکرتان را محافظت می کند. کالهخود نجات به شما اطمينان می بخشد که 

فرزند خدا هستيد تا بتوانيد به گناه، نه بگوييد.
شمشير روح، کالم خدا است. شمشير روح به شما کمک می کند تا در مقابل شيطان ايستادگی 
نماييد. از خدا بخواهيد که به شما کمک کند از اسلحه اش استفاده نماييد تا بتوانيد به او نزديک 

بمانيد و گناه نکنيد. 

اين هفته چگونه از اسلحه کامل خدا در نبرد عليه شيطان استفاده کرديد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا هر روز بياد داشته باشم که از هر کدام از خدای عزيز، به من کمک کن تا هر روز بياد داشته باشم که از هر کدام از 
قسمت های اسلحه کامل تو استفاده کنم. قسمت های اسلحه کامل تو استفاده کنم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

شايد کسی را می شناسيد که عصبانی می شود و ديگران را کتک می زند و با گفتن حرف های 
ظالمانه، باعث رنجش و آزار آنها می شود. شايد کسی را می شناسيد که نمی تواند زمانی که 

بايد به رختخواب برود، از ادامه بازی  يا خواندن کتاب دست بکشد.  
اين افراد اجازه می دهند تا احساسات شان آنچه را که انجام می دهند، کنترل نمايد. آنها 

خويشتنداری ندارند.خويشتنداری قسمتی از ثمره روح می باشد (غالطيان ۵ :٢٢ – ٢٣). 
خويشتنداری چيزی است که خدای روح القدس می خواهد، در زندگی تان توليد کند. 

خويشتنداری به اين معنا است که شما افکار و احساسات و اعمال تان را کنترل می کنيد و در 
عوض اجازه نمی دهيد که آنها شما را کنترل کنند. شما بدون اينکه موجب رنجش و آزار کسی 

شويد، عصبانيت خود را کنترل می کنيد. 
شما می توانيد از بازی کردن و کتاب خواندن دست بکشيد، زيرا می دانيد که به خواب کافی 

نياز داريد. خدا می خواهد شما قادر باشيد که خودتان را کنترل نماييد. 

آنوقت او می تواند از شما استفاده کند تا او را بهتر خدمت کنيد. همچنين قادر خواهيد بود که 
بهتر به ديگران کمک کنيد.

شايد شخصی از شما بپرسد که چگونه ياد گرفتيد خودتان را کنترل کنيد. می توانيد بگوييد که 
مسيحی هستيد و اين روح القدس است که به شما  کمک می کند تا قدرت يابيد و خود را کنترل 
کنيد.پس ممکن است بتوانيد درباره عيسی با آن شخص صحبت کنيد. آيا اجازه می دهيد که خدا 

خويشتنداری را در زندگی تان گسترش دهد؟

ديگران چگونه می توانند خويشتنداری را در زندگی شما ببينند؟ديگران چگونه می توانند خويشتنداری را در زندگی شما ببينند؟

خدای عزيز، به خاطر ميوه روح القدس از تو متشکرم. به من کمک کن تا در 
تمام افکار، احساسات و اعمالم، خويشتنداری داشته باشم. 

در نام عيسی. آمين

 خدا می تواند به من خويشتنداری بدهد!



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

با کمک خد ا می توانم هر کاری را انجام دهم!

يکی از نويسندگان کتاب مقدس می گويد: “ای خداوند، توآ سمان ها  و زمين را با قدرت بی 
پايانت آفريده ای و هيچ کاری برای تو مشکل نيست!” (ارميا ٣٢ :٧).

نويسنده ديگری می گويد: “هر چه خدا از من بخواهد، با کمک مسيح می توانم انجام دهد، 
زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می بخشد” (فيليپيان ۴ :١٣).

هر کدام از ما بعضی اوقات به کمک نيازمنديم. ممکن است بعضی اوقات خدا از کسی برای 
کمک کردن به شما استفاده کند. وقتی بيمار هستيد ممکن است دوستی برای شما دعا کند.

ممکن است معلم تان در مدرسه در حل مشکلی به شما کمک نمايد. بعضی وقت ها فقط خدا 
می تواند به شما کمک کند تا کار دشواری را انجام دهيد، مثال وقتی که می خواهيد معذرت 
خواهی کنيد يا اينکه نسبت به کسی که باعث آزار و رنجش شما شده است، مهربان باشيد. 

کتاب مقدس می گويد که خدا جهان را آفريده است و می تواند به شما قدرت دهد تا هر کاری 
را انجام دهيد. خدا می تواند به شما کمک کند تا هر آنچه را که نياز داريد، انجام دهيد. 

چطور از کمک خدا بهره مند می شويد؟ خدا می داند چه زمانی به کمک احتياج داريد. اما می 
خواهد که از او درخواست کمک نماييد، سپس به او توکل کنيد تا به شما کمک کند.آيا کاری 

وجود دارد که انجامش برای خدا دشوار باشد؟ نه!  

کالم خدا می گويد: “ای خداوند، تو آسمان ها و زمين را با قدرت بی پايانت آفريده ای و هيچ 
کاری برای تو مشکل نيست” (ارميا ٣٢ :١٧).

دفعه بعد وقتی بايد کار دشواری را انجام دهيد، بياد آوريد که می توانيد با کمک خدا هر کاری 
را انجام دهيد!

يکی از چيزهايی که بايد اين هفته انجام دهيد و برای انجامش به کمک 
خدا نياز داريد را بنويسيد.

خدای عزيز، تو می دانی که امروز در چه زمانی به قوت تو نياز دارم. به من خدای عزيز، تو می دانی که امروز در چه زمانی به قوت تو نياز دارم. به من 
کمک کن تا در آن وقت قوی باشم. کمک کن تا در آن وقت قوی باشم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی بلی عزيزان، ما اکنون حقيقتا فرزندان خدا هستيم. گر چه هنوز نمی 
دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که دانيم در آينده چگونه خواهيم بود، اما اين را به يقين می دانيم که 

وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که وقتی مسيح باز گردد، مانند او خواهيم شد، چون او را همانگونه که 
هست خواهيم ديد.  (اول يوحنا ٣ :٢)

زندگی من می تواند شاهدی برای ديگران باشد!

آيا از زمانی که به عيسی مسيح به عنوان نجات دهنده تان توکل کرده ايد، تفاوتی در شما 
نسبت به قبل ايجاد شده است؟

کتاب مقدس می گويد: “کسی که از آن مسيح می گردد، تبديل به شخص جديدی می شود. او 
ديگر آن انسان قبلی نيست، او زندگی تازه ای را آغاز کرده است” 

(دوم قرنتيان ۵ :١٧).
وقتی عيسی بر روی زمين زندگی می کرد، زندگی او مانند سخنانش بر صحت گفتارش 

شهادت می داد. زندگی ما نيز بايد به همين شکل، شاهد و گواهی برای ديگران باشد.  وقتی 
خدا را بهتر می شناسيد، امور زندگی تان شروع به تغيير می کند. شما نمی خواهيد کارهايی 

که در گذشته به انجام آنها عادت داشتيد و موجب ناخشنودی خدا می شد را دوباره انجام بدهيد. 
مثال نمی خواهيد دروغ بگوييد، دعوا کنيد يا گله و شکايت نماييد. در عوض می خواهيد 

کارهايی را انجام دهيد که باعث خشنودی خدا می شود، مثال راستگو، مهربان و صبور باشيد.
دوستان تان متوجه خواهند شد که شما نسبت به گذشته تغيير کرده ايد. شايد آنها متوجه شوند 
که به جای گله و شکايت کردن، لبخند می زنيد. شايد آنها می بينند وقتی که بايد صبر کنيد، 

منتظر می مانيد و بردبار هستيد! زندگی شما شاهدی خواهد بود بر حضور خدا در آن. ممکن 
است دوستان تان بپرسند که چرا تغيير کرده ايد؟آنگاه می توانيد با سخنان تان شهادت دهيد. 
می توانيد به ايشان بگوييد که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفته ايد و او به شما 

کمک می کند تا کارهايی را انجام دهيد که موجب خشنودی او می شود. 
اجازه دهيد امروز زندگی شما برای عيسی شاهد و گواه باشد! 

زندگی شما چگونه شاهد و گواهی برای ديگران است؟

خدای عزيز، متشکرم که زندگيم می تواند شاهدی برای تو باشد. می خواهم 
کمک کنم تا مردم تو را بشناسند.

در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

می توانم ديگران را مقدم بر خود قرار دهم!

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

پيروز شدن جالب تر و شيرين تر از باختن است! اول از همه انتخاب شدن، بهتر است از 
آخر انتخاب شدن!اگر انتخاب شويد که کاری را قبل از ديگران انجام دهيد، ممکن است 

احساس کنيد که مهم هستيد. بسياری از مردم دوست دارند فکر کنند که از بعضی جهات از 
ديگران مهم تر هستند، اما آيا مسيحيان نيز بايد اينطوری باشند؟

کتاب مقدس می گويد: “هر يک از شما ديگری را بيشتر از خود احترام کند”  
(روميان١٢ :١٠).

ممکن است در مسابقه ای جايزه ی اول را ببريد. اين خيلی خوب است. اما اگر قرار است 
شما انتخاب کنيد چه کسی نوبت اول در صف بايستد، چه کسی روی بهترين صندلی بنشيند، 

چه کسی اول از همه بازی کند - اين نوبت ها را به شخص ديگری بدهيد. چرا؟اين همان 
کاری است که عيسی انجام می داد. بسياری از مسيحيان می خواهند کارها را به روش عيسی 

مسيح خداوند انجام دهند. آنها سعی می کنند تا به اين بيانديشند که ديگران به چه چيزی نياز 
دارند يا چه چيزی را دوست دارند.  بعضی از مسيحيان نيز فقط می خواهند اول به خودشان 

فکر کنند. شما متعلق به کدام يک از اين دو گروه هستيد؟ عيسی گفت: “از شما می خواهم 
که به همان اندازه که من شما را دوست می دارم،  شما نيز يکديگر را دوست بداريد” (يوحنا 
١۵ :١٢).وقتی ديگران را دوست می داريد، بايد ايشان را مقدم بر خود قرار دهيد. انجام اين 
کار هميشه آسان نيست. خدا می داند اين يک کار بسيار دشوار است، اما او وعده داده است 

که به شما کمک کند. به خدای روح القدس توکل کنيد تا وقتی به شما تعليم می دهد ديگران را 
برخود مقدم بداريد، به شما کمک کند بيشتر شبيه عيسی بشويد. 

اين هفته چه وقت می توانيد شخصی را برخود مقدم قرار دهيد؟

خدای عزيز، دشوار است که ديگران را مقدم بر خودم قرار دهم. به من کمک 
کن تا اين کا ر را انجام دهم، چون اين همان کاری است که عيسی انجام می 

داد. در نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩).. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

می توانم در مشارکت با خدا زندگی کنم!

فقط فکر کن! آفريننده جهان می خواهد هر روز با او وقت بگذرانی!فقط فکر کن! آفريننده جهان می خواهد هر روز با او وقت بگذرانی!
اين به مفهوم مشارکت روزانه با خداست. چگونه اين کار را انجام می دهيد؟

عيسی چگونه اين کار را انجام می داد؟ عيسی اغلب به مکان های خلوت می رفت و دعا می 
کرد“ولی عيسی بيشتر اوقات برای دعا به نقاط دور افتاده در خارج شهر می رفت” (لوقا ۵ 

.(١۶:
آيا شما نيز در تنهايی اغلب با خدا حرف می زنيد؟

عيسی خداوند کالم خدا را مطالعه کرد و آن را آموخت. وقتی شيطان سعی کرد باعث شود 
عيسی گناه کند، عيسی با استفاده از آياتی که احتماال در دوران کودکی ياد گرفته بود، به 

شيطان پاسخ داد. يکبار عيسی گفت: “دور شو شيطان! کتاب مقدس می فرمايد: فقط خداوند را 
بپرست و تنها از او اطاعت کن” (متی ۴ :١٠).

آيا شما آيات کتاب مقدسی  نوشته شده در اين کتاب را ياد می گيريد؟ اين آيات به شما کمک 
می کند تا به خدا نزديک بمانيد. عيسی به کنيسه (محل پرستش همگانی) رفت “طبق عادت 

هميشگی اش، روز شنبه به کنيسه شهر رفت” (لوقا ۴ :١۶).عيسی خداوند به همراه مردمان 
ديگر پرستش نمود و دعا کرد. آيا شما نيز سعی می کنيد که اين کار را هر هفته انجام 

دهيد؟يکروز وقتی عيسی درباره خدا صحبت می کرد، گفت: “هميشه کارهای پسنديده او را 
به جا می آورم” (يوحنا ٨ :٢٩).آيا همواره از خدا اطاعت می کنيد؟عيسی دعا کرد، کتاب 

مقدس را ياد گرفت، به عبادتگاه رفت و از خدا اطاعت نمود. اين کارها کمک کرد تا عيسی با 
خدا مشارکت داشته باشد. اينها راه هايی هستند که به شما نيز کمک می کند تا با خدا مشارکت 

داشته باشيد!

اين هفته چطور می توانيد با خدا مشارکت نماييد؟اين هفته چطور می توانيد با خدا مشارکت نماييد؟

خدای عزيز، خوشحالم که می خواهی به تو نزديک باشم! به من کمک کن تا 
در مشارکت با تو قدم بزنم.  در نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

٤٩             من نياز دارم تا با اعضای ديگر خانواده خدا مشارکت نمايم!٤٩٤٩             من نياز دارم تا با اعضای ديگر خانواده خدا مشارکت نمايم!٤٩             من نياز دارم تا با اعضای ديگر خانواده خدا مشارکت نمايم!             من نياز دارم تا با اعضای ديگر خانواده خدا مشارکت نمايم!             من نياز دارم تا با اعضای ديگر خانواده خدا مشارکت نمايم!
خانواده ها به اشکال و اندازه های متفاوتی وجود دارند! خانواده شما کسانی هستند که با آنها 

زندگی می کنيد. شايد شما به نوعی با تمام کسانی که با شما زندگی می کنند، رابطه داريد 
و شايد هم نداريد. وقتی شما عيسی مسيح را به عنوان نجات دهنده خود قبول می کنيد، به 

خانواده ديگری به نام خانواده خدا متعلق می شويد (يوحنا ١ :١٢).ديگر مسيحيان تبديل به 
برادران و خواهران تان در مسيح می شوند. شما به خانواده مسيحی تان نياز داريد.می توانيد 
با يکديگر دعا کنيد يا چيزهايی را که داريد مانند پول، يا غذا با هم قسمت کنيد. می توانيد با 
همديگر خدا را بپرستيد و بيشتر درباره او ياد بگيريد. اعضای خانواده خدا دوست دارند با 
همديگر جمع شوند.  آنها دعا می کنند، سرودهايی در پرستش خدا می خوانند، کتاب مقدس 
را مطالعه می کنند و در مشکالت به يکديگر کمک می کنند.مسيحيان کجا جمع می شوند تا 

با همديگر مشارکت داشته باشند؟ بعضی اوقات آنها در منازل خود يا در کليسا ها همديگر را 
مالقات می کنند. از خدا بخواهيد به شما کمک کند که مسيحيان ديگری را پيدا کنيد که بتوانيد 
اغلب آنها را مالقات کنيد.شايد در همسايگی تان کليسايی وجود دارد که درباره عيسی خداوند 
تعليم می دهد. می توانيد به آنجا برويد تا با ديگر مسيحيان مشارکت داشته باشيد. کتاب مقدس 
می گويد که اگر با خدا مشارکت داشته باشيم با يکديگر نيز مشارکت خواهيم داشت  “اما اگر 

ما نيز مانند مسيح در نور حضور خدا زندگی می کنيم، آنگاه با يکديگر رابطه ای نزديک 
داريم ...” (اول يوحنا ١ :٧).

بهترين راه برای داشتن مشارکت با برادران و خواهران مان در خانواده خدا اين است که با 
خدا مشارکت نماييم.

از نظر شما بهترين قسمت مشارکت شما با خانواده خدا چيست؟

خدای عزيز، متشکرم که اجازه دادی تا عضوی از خانواده تو باشم! به من خدای عزيز، متشکرم که اجازه دادی تا عضوی از خانواده تو باشم! به من 
کمک کن تا با برادران و خواهرانم در مسيح  مشارکت نمايم. کمک کن تا با برادران و خواهرانم در مسيح  مشارکت نمايم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩).. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

مردم بدون عيسی مسيح گم شده اند!

آيا تا به حال گم شده ايد؟ اگر از افرادی که با آنها هستيد، حتی برای مدت کوتاه چند دقيقه ای 
جدا شويد، باعث وحشت شما می شود! 

نوع ديگری از گم شدن نيز وجود دارد. کسانی که هرگز عيسی مسيح را به عنوان نجات دهنده 
شان قبول نکرده اند، در گناه گم شده اند.  

چون آنها گناهکارند، برای هميشه از خدا جدا شده اند. کسانی که گم شده اند، عضو خانواده خدا 
نيستند. وقتی اوضاع مطابق خواست ايشان پيش نمی رود، آرامش خدا را ندارند.  آنها هرگز از 

خوشی که خدا به فرزندانش می دهد، بهره مند نمی شوند. 
آنها اين اطمينان را ندارند که خدا به دعاهای شان پاسخ خواهد داد. 

وقتی افراد گمشده می ميرند، برای هميشه از خدا جدا می شوند. آنها هرگز قادر نخواهند بود 
در جای زيبايی به نام بهشت که خدا برای کسانی که او را دوست دارند آماده کرده است، با خدا 

باشند.
در عوض به يک مکان بسيار بد عذاب و مجازات به نام جهنم می روند.

 کسانی که هرگز عيسی خداوند را به عنوان نجات دهنده شان نپذيرفته اند، ممکن است اطالع 
نداشته باشند که گم شده اند.

به اين دليل برای شما بسيار مهم است که به عنوان يک مسيحی به آنها بگوييد که تنها راه رفتن 
به بهشت، عيسی مسيح است. 

عيسی گفت: “... راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچ کس نمی تواند به خدا برسد، مگر به 
وسيله من” (يوحنا ١۴ :۶).

آيا کسی وجود دارد که در اين هفته می توانيد با او در باره عيسی صحبت کنيد؟

درباره عيسی به يک شخص گمشده چه چيزی خواهيد گفت؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا با کسی که گم شده است، درباره تو صحبت 
نمايم. 

در نام عيسی. آمين



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

خدا به من جرات می دهد تا شاهد او باشم!

عيسی به پيروانش گفت: “ولی آنچه الزم است بدانيد اين است که وقتی روح القدس بر شما عيسی به پيروانش گفت: “ولی آنچه الزم است بدانيد اين است که وقتی روح القدس بر شما 
نازل شود، قدرت خواهيد يافت تا در اورشليم، در سراسر يهوديه، سامره و تا دورترين نقطه 

دنيا درباره من شهادت دهيد” (اعمال ١ :٨).آنگاه عيسی به آسمان بازگشت. يک شاهد آنچه را 
که ديده و می داند حقيقت است، می گويد.  شاگردان مسيح می توانستند شهادت دهند که عيسی 

از مردگان زنده شده بود.شايد فکر کنيد انجام اين کار برای آنها آسان بوده است! اما اصال 
اينطور نبود!  آنها می بايست به کسانی شهادت می دادند که باعث شده بودند عيسی خداوند 
کشته شود! اگر اين افراد تصميم می گرفتند که پيروان عيسی را نيز به مرگ محکوم کنند، 

آنوقت چه؟
به هر حال پيروان عيسی درباره زنده شدن عيسی شهادت دادند! اين کار بايد احتياج به جرات 

زيادی داشت!  جرات، قوت انجام کار درست حتی در زمانی که انجامش دشوار می باشد، 
است. جرات پيروان عيسی از کجا می آمد؟عيسی به آنها گفت: “ولی آنچه الزم است بدانيد اين 

است که وقتی روح القدس بر شما نازل شود،  قدرت خواهيد يافت تا در اورشليم، در سراسر 
يهوديه، سامره و تا دورترين نقطه دنيا درباره من شهادت دهيد” (اعمال ١ :٨).

وقتی روح القدس آمد تا درون پيروان عيسی زندگی کند، آنها قدرت خدا را برای انجام 
کارهای شگفت انگيز دريافت کردند! آنها می توانستند دشمنان عيسی را دوست بدارند و 

شجاعانه به آنها بگويند که عيسی مسيح مرد و دوباره زنده شد تا گناهان آنها را پاک کند.هنوز 
هم شهادت دادن کار ساده و آسانی نيست! 

اگر فرزند خدا هستيد، خدا روح القدس را به شما نيز داده است. از روح القدس بخواهيد به 
شما جرات بدهد که به يک نفر بگوييد که عيسی مسيح خداوند چه کاری برای شما انجام داده 

است.  

چطور می توانيد جرات داشته باشيد تا درباره عيسی با يک نفر صحبت 
کنيد؟

خدای عزيز، به خاطر روح القدس از تو متشکرم. چون او به من جرات می 
دهد تا برای تو شهادت بدهم.در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

مبشرها پيغام رسانان مخصوص خدا هستند!

پس از گذشت زمان زيادی از بازگشت عيسی خداوند به آسمان، مسيحيان همچنان جمع می پس از گذشت زمان زيادی از بازگشت عيسی خداوند به آسمان، مسيحيان همچنان جمع می 
شدند تا به پرستش خدا بپردازند. يکروز روح القدس با ايشان صحبت کرد و گفت: “... برنابا 
و پولس را وقف کار مخصوصی بکنيد که من برای آنان در نظر گرفته ام” (اعمال ١٣ :٢).

بدين ترتيب برنابا و پولس اولين مبشرين شدند. آنها به شهرهای زيادی رفتند و با مردم درباره 
عيسی مسيح صحبت نمودند. آنها کمک کردند تا کليساها تاسيس شوند.

عيسی خداوند می خواهد تا تمام پيروانش درباره او با ديگران صحبت کنند. 

شما می توانيد در محل زندگی تان، در مدرسه يا در هر جايی که هستيد، درباره عيسی با 
ديگران صحبت کنيد. بعضی اوقات خدا افرادی را انتخاب می کند که کارشان اين باشد که با 

مردم درباره عيسی مسيح خداوند صحبت کنند و به آنها بشارت دهند.
کارهای زيادی وجود دارد که مبشرين انجام می دهند. بعضی ا ز مبشرين، کشيش (شبان)، 

بشارت دهنده يا معلم هستند. آنها به افراد بالغ، جوانان و بچه ها کمک می کنند تا درباره 
عيسی بدانند. 

مبشرين ديگر ممکن است دکتر، معمار، خلبان، منشی يا در کار چاپ کتاب و غيره باشند.
مبشرين به آموزش های مخصوصی نياز دارند. شايد الزم باشد که آنها برای زندگی به محل 

ديگری بروند.  
اغلب مبشرين به ديگر مسيحيان متکی هستند تا برای زندگی و کارشان به از آنها پول دريافت 

کنند. مبشرين می دانند که برای انجام کار مخصوصی برای خدا انتخاب شده اند. آنها پيغام 
رسانان مخصوص خدا هستند که خبر خوش عيسی را به تمامی جهان می برند. 

چرا به مبشرين نياز داريم؟چرا به مبشرين نياز داريم؟

خدای عزيز، به خاطر مبشرين که درباره تو با ديگران صحبت می کنند، از تو 
متشکرم. در نام عيسی. آمين 



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

.. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩).. همسايه خود را دوست بدار ... (متی ٢٢ :٣٩)

ممکن است خدا مرا بخواند تا يک مبشر باشم!

پريسا درباره فعاليت مبشری که در سرزمين ديگری کار می کرد، شنيد. وقتی پريسا به طرز 
کار آن مبشر گوش می داد، خدا به او نشان داد که او نيز روزی چنين کاری انجام خواهد داد. 

يک شب نادر در دعا بود. خدا نام يک کشور را به ذهن او آورد. نادر فهميد که روزی به 
عنوان يک مبشر به آنجا خواهد رفت. 

نسرين در کتاب مقدس خواند که عيسی می گويد: “شما مرا بر نگزيديد، من شما را برگزيدم 
و شما را فرستادم که برويد و دائم ميوه های خوب بياوريد ...” (يوحنا ١۵ :١۶).

آنگاه او دانست که عيسی مسيح خداوند از او خواسته است که مبشر بشود. هر کدام از اين 
فرزندان خدا وقتی خدا ايشان را “خواند” تا مبشر باشند، به سخن او گوش دادند. 

خدا از طريق تلفن شما را “نمی خواند” تا به شما بگويد که مبشر شويد! او اين فکر را در 
ذهن شما قرار می دهد، سپس به شما کمک می کند تا عميقا در دل خود دريابيد که او می 

خواهد شما اين کار را انجام دهيد.

وقتی بزرگ می شويد، خدا موقعيت هايی را در زندگی شما قرار می دهد تا شما را برای کار 
خود آماده کند. به خدا نزديک بمانيد و در تصميماتی که هر روزه می گيريد، از او اطاعت 

کنيد.  
ممکن است يکروز او شما را بخواند تا يک مبشر بشويد

چطور می فهميد که خدا شما را برای مبشری می خواند؟

خدای عزيز، به من کمک کن که اگر مرا می خوانی تا يک مبشربشوم، تو را خدای عزيز، به من کمک کن که اگر مرا می خوانی تا يک مبشربشوم، تو را 
بشنوم و از تو اطاعت نمايم. بشنوم و از تو اطاعت نمايم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بهشت يک مکان واقعی است!

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)

“بهشت حقيقت ندارد - و فقط زاييده خياالت مردم است!”
آيا تا به حال شنيده ايد که شخصی اين جمالت را بگويد؟ کتاب مقدس درباره بهشت  به ما 

تعليم می دهد. 
بهشت يک مکان واقعی است. بهشت خانه خدا است. خدای پدر، خدای پسر (عيسی) و خدای 

روح القدس در آنجا هستند. فرشتگان مقدس خدا نيز در آنجا هستند.
فرشتگان تخت خدا را احاطه کرده اند و سرودهای ستايشی در وصف او می خوانند. همچنين، 

کسانی که به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده شان ايمان داشتند و مردند، در بهشت در 
حضور خدا هستند.بهشت جايی عالی (بی نقص) است. خدا کامال مقدس است و در جايی که 

او زندگی می کند، نمی تواند گناهی وجود داشته باشد. همچنين بيماری و مرگ نمی تواند در 
بهشت وجود داشته باشد.  هيچ اندوه و گريه ای در بهشت وجود نخواهد داشت.  بهشت کامال 

پر از خوشی و آرامش و صلح است.   
بهشت جای زيبايی است. خدا می گويد که ديوارهای دور بهشت با جواهرات درخشان ساخته 

شده است. هر کدام از دروازه ها از يک مرواريد عظيم ساخته شده است. 

مرواريد بزرگی را تصور کنيد که از آن می توانيد برای ساختن دروازه در ديوار يک شهر 
استفاده کنيد!همچنين بهشت خيابانی دارد که از طال ساخته شده است. شهر و خيابان ها نيز از 

طالی خالص شبيه شيشه ساخته شده است (مکاشفه ٢١ :١٨ – ٢١).

جالب است که بهشت را به تصوير بکشيد، اما فقط به آن فکر کنيد - بهشت بهتر از آنچيزی 
است که انسان می تواند تصور کند!و در ضمن بهشت يک مکان واقعی است!  

دوست داريد که با کدام يک از شخصيت های کتاب مقدس در بهشت 
مالقات کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که مکان زيبايی برای من می آفرينی تا برای هميشه با تو 
زندگی کنم.

در نام عيسی. آمين



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)برد...(يوحنا ١۴ :٢)

عيسی جايی در بهشت برای من آماده می سازد!

در دوران کتاب مقدس وقتی دو نفر نامزد می کردند، مرد جوان يک يا دو اطاق برای خود و 
همسرش به خانه پدر خود اضافه می کرد. 

وقتی او کار ساختن اطاق ها را به پايان می برد، به خانه عروس می رفت و او را به خانه 
خود می آورد  و عروسی در آنجا بر پا می شد. بعد از آن آنها در اطاق هايی که مرد جوان 

در خانه پدرش آماده کرده بود، زندگی می کردند. 
اين موضوع آنچه را که مسيح وعده داد تا روزی برای ما اتفاق بيفتد را به ما ياد آوری می 

نمايد.
پيش از اينکه عيسی خداوند بر روی صليب بميرد، به شاگردانش گفت که آنها را ترک می 

کند.  
شاگردانش سراسيمه و غمگين شده بودند، زيرا عيسی قصد داشت ايشان را ترک کند.

عيسی با اين وعده آنها را تسلی داد. عيسی وعده داد که مکانی را در بهشت، در خانه پدرش 
برای آنها آماده خواهد ساخت.

اگر عيسی مسيح را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، او مکانی را برای شما نيز آماده 
می سازد.  

ما نمی دانيم اين مکان دقيقا چگونه خواهد بود، اما می دانيم که کامل (بی نقص) و زيبا خواهد 
بود. يکروز عيسی باز می گردد تا کسانی را که به او به عنوان نجات دهنده شان اعتماد کرده 

اند، به بهشت ببرد تا با او در آنجا زندگی کنند.  

چقدر عالی است که عيسی مکانی را برای شما در خانه پدرش آماده می سازد!  

فکر می کنيد مکان شما در بهشت شبيه چه چيزی خواهد بود؟

خدای عزيز، متشکرم که برای من خانه زيبايی آماده می سازی تا روزی با تو 
در آنجا زندگی کنم.
در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)

        در بهشت پاداش  دريافت خواهم کرد!

کتاب مقدس می گويد: “... اما هر که به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا کتاب مقدس می گويد: “... اما هر که به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا 
زندگی جاويد است” (روميان ۶ :٢٣).

شما نبايد برای بدست آوردن زندگی جاويد کاری انجام بدهيد. زندگی جاويد جايزه ای نيست 
که در يک مسابقه بدست آوريد. زندگی جاويد هديه ای است  که خدا به کسانی که به عيسی به 

عنوان نجات دهنده شان ايمان می آورند، می دهد.  
زندگی جاويد با خدا در آسمان (بهشت)، عالی ترين هديه ای است که شما دريافت می کنيد، 

اما خبرهای خوب بيشتری نيز وجود دارد! 
يکروز در بهشت به خاطر کارهايی که برای خدا بر روی زمين انجام داده ايد، پاداش دريافت 
خواهيد نمود!در دوران کتاب مقدس، وقتی دونده ای مسابقه مهمی را می برد، يک تاج ساخته 
شده از برگ دريافت می کرد که فقط برای چند روز باقی می ماند (بعد از چند روز برگ ها 

پژمرده و خشک می شد). اين افراد برای بدست آوردن تاجی که چند روز بيشتر باقی نمی 
ماند، سخت تالش می کردند، اما ما خدا را خدمت می کنيم تا تاجی را که برای هميشه باقی 

می ماند، دريافت نماييم (اول قرنتيان ٩ :٢۵).پاداش هايی که در بهشت دريافت خواهيد نمود 
را چگونه بدست می آوريد؟

يک راه اين است که بهترين تالش خود را به عمل آوريد تا خدا را خشنود سازيد. راه ديگر 
اين است که همواره از مسيح پيروی نماييد. همچنين خدا وعده می دهد که به کسانی که منتظر 

بازگشت عيسی به زمين هستند نيز پاداش خواهد داد.
اين پاداش ها به عنوان تاج شرح داده شده اند. هيچ کس نمی داند که اين تاج ها شبيه چه 

خواهند بود، اما می توانيد مطمئن باشيد که به همه تالشی که کرده ايد، می ارزد! 

چگونه می توانيد پاداش های بهشت را دريافت کنيد؟

خدای عزيز، به خاطر هديه زندگی جاويد از تو متشکرم. به خاطر پاداشی که 
در بهشت وعده دادی نيز از تو متشکرم.

در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)برد...(يوحنا ١۴ :٢)

٥٧                      عيسی دوباره باز خواهد گشت!٥٧٥٧                      عيسی دوباره باز خواهد گشت!٥٧                      عيسی دوباره باز خواهد گشت!                      عيسی دوباره باز خواهد گشت!
عيسی مسيح خداوند به دوستانش وعده داد که باز خواهد گشت. چهل روز پس از اينکه عيسی 

مرد و دوباره زنده شد، در ابرها باال برده شد و به آسمان (بهشت) بازگشت. 
دوستانش بازگشت او را به آسمان تماشا کردند. آنگاه فرشته ای به ايشان گفت: “ای مردان 
جليلی چرا اينجا ايستاده ايد و به آسمان خيره شده ايد؟ عيسی به آسمان رفت و همانگونه که 

رفت، يکروز نيز بازخواهد گشت” (اعمال ١ :١١).
عيسی چه وقت دوباره باز می گردد؟ کتاب مقدس زمان دقيق را به ما نمی گويد. اما عيسی 

درباره چيزهايی که اتفاق می افتند به ما می گويد تا بدانيم که در چه زمانی بازگشت او 
نزديک است.او اين اتفاقات را “نشانه های” آمدنش ناميد. 

يکی از نشانه ها اين بود که انجيل در تمام نقاط دنيا موعظه شود “سرانجام وقتی مژده انجيل 
به گوش همه مردم جهان رسيد و همه از آن با خبر شدند، آنگاه دنيا به آخر خواهد رسيد” 

(متی ٢۴ :١۴).
از آن زمان تا به حال، ميليون ها نفر در سراسر جهان در مورد عيسی شنيده اند. بسياری 

از نشانه های ديگر نيز اتفاق افتاده است. خيلی واضح است که عيسی به زودی باز می 
گردد!وقتی عيسی باز گردد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ “زيرا صدای فرمان الهی و آوای تکان 

دهنده رييس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به 
زمين خواهد آمد ...” (اول تسالونيکيان ۴ :١۶).

تمام کسانی که عيسی مسيح  را به عنوان نجات دهنده شان قبول کرده اند، باال برده خواهند شد 
تا با او در آسمان مالقات کنند. آيا برای وقتی که عيسی می آيد، آماده خواهيد بود؟

چطور می فهميد که عيسی به زودی باز می گردد؟

خدای عزيز، متشکرم که عيسی به زودی باز خواهد گشت. به من کمک کن تا خدای عزيز، متشکرم که عيسی به زودی باز خواهد گشت. به من کمک کن تا 
برای بازگشت او آماده باشم. برای بازگشت او آماده باشم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)برد...(يوحنا ١۴ :٢)

وقتی عيسی باز می گردد، همه آماده نخواهند بود!وقتی عيسی باز می گردد، همه آماده نخواهند بود!

اگر قصد داشتيد که با هواپيما سفر کنيد، به يک بليط نياز داشتيد تا اجازه سوار شدن به هواپيما 
را داشته باشيد. همچنين بايد در قسمت درستی در فرودگاه قرار بگيريد تا پرواز خود را از 

دست ندهيد. اين مسايل مهم، شما را برای سفرتان آماده می سازد. 
کتاب مقدس می گويد که عيسی به زمين باز می گردد تا کسانی را که به او ايمان دارند، به 

آسمان (بهشت) برد، اما همه افراد آماده بازگشت او نيستند. 
اول، الزم است که به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان توکل کنيد. اين تنها راهی است 

که به شما اجازه می دهد به آسمان (بهشت) برويد.
بسياری از مردم شنيده اند که عيسی مرد تا مجازات گناهان شان را متحمل شود، اما از اعتماد 
کردن به عيسی به عنوان نجات دهنده شان خودداری می کنند. آنها برای بازگشت عيسی آماده 

نيستند. 
ديگران که به عيسی مسيح خداوند به عنوان نجات دهنده شان اعتماد کرده اند، اجازه خواهند 

داشت تا به آسمان (بهشت) بروند، اما آنها نيز هنوز آماده نيستند.

آنها به نحوی زندگی نمی کنند که خدا را خشنود سازد. آنها روزی در مقابل خدا خواهند ايستاد 
و متاسفانه از فهميدن اينکه پاداش خود را از دست داده اند، ناراحت خواهند شد.  

آنها پاداشی دريافت نخواهند کرد، چون در خدمت کردن به خدا وفادار نبودند. آيا به عيسی 
اعتماد کرده ايد؟ آيا وقتی عيسی می آيد، آماده خواهيد بود؟

چطور به يک نفر می گوييد که برای بازگشت عيسی آماده شود؟

خدای عزيز، اين هفته به من کمک کن تا به يک نفر بگويم که چگونه می تواند 
برای مالقات عيسی آماده شود.  

در نام عيسی. آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)

          می خواهم وقتی عيسی باز می گردد، آماده باشم!

فرض کنيد دوستی به شما گفته است که می آيد تا شما را به جايی مخصوص و خوب ببرد. فرض کنيد دوستی به شما گفته است که می آيد تا شما را به جايی مخصوص و خوب ببرد. 
برای اينکه آماده آمدن او باشيد، چه کار می کنيد؟

شايد لباس های تميز بپوشيد. احتماال منتظر خواهيد بود و نگاه می کنيد تا ببينيد دوست تان کی 
می آيد و در انتظار آمدن او هيجان زده هستيد. 

عيسی مسيح نيز وعده داد تا روزی بيايد و ما را با خود به آسمان (بهشت) ببرد. او از ما می 
خواهد آماده باشيم. اين بدين معنا نيست که لباس های تان را عوض کنيد و از پنجره به بيرون 

نگاه کنيد! اما کارهايی وجود دارند که می توانيد برای آماده شدن انجام دهيد. 
مهمترين راه آماده شدن برای بازگشت مسيح اين است که او را به عنوان نجات دهنده خود 
بشناسيد. تنها کسانی که به او توکل کرده اند، در موقع بازگشتش با او مالقات خواهند کرد.

اگر عيسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسيد، مطمئن باشيد که از او اطاعت می 
کنيد. 

الزم است که کتاب مقدس تان را بخوانيد و دعا کنيد. از کالمش اطاعت کنيد و درباره او با 
ديگران صحبت نماييد. 

کتاب مقدس می گويد: “اگر چنين زندگی کنيم، می توانيم با اميد و اشتياق، منتظر روز 
مبارکی باشيم که در آن، خدای بزرگ و نجات دهنده مان عيسی مسيح با شکوه و جالل ظاهر 

خواهد شد”(تيطس ٢ :١٣).
اين يکی از بزرگ ترين وقايعی است که در تاريخ اتفاق خواهد افتاد. ما بايد آماده بوده و 

مشتاقانه چشم انتظار بازگشت عيسی باشيم. 

چند کاری که می توانيد انجام دهيد تا برای بازگشت عيسی آماده شويد را 
بنويسيد.

خدای عزيز، به من کمک کن تا با اطاعت از کالمت برای بازگشت عيسی خدای عزيز، به من کمک کن تا با اطاعت از کالمت برای بازگشت عيسی 
آماده باشم. آماده باشم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



PB ٦٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما نزد پدر من خدا جا بسيار است. من می روم تا آن جا را برای شما 
آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم آماده کنم. وقتی همه چيز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم 

برد...(يوحنا ١۴ :٢)برد...(يوحنا ١۴ :٢)

زندگی جاويد هميشه ادامه دارد!

شما هر روز زمانی را با خدا در دعا و مطالعه کتاب مقدس سپری کرديد و اکنون چيزهای 
زيادی درباره خدا می دانيد.  

شما به سواالت جواب داده ايد و صفحه فعاليت های سرگرم کننده را تکميل کرده ايد. شايد 
فکر کرده ايد تمام چيزهايی را که درباره خدا و کالمش وجود دارد، ياد گرفته ايد، اما اين 

فکر اشتباه است. 
آموختن درباره خدا هرگز تمام نمی شود، زيرا خدا هرگز تمام نمی شود! خدا ابدی است. او 
برای هميشه زنده است. اگر عيسی مسيح خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، 
خدا به شما زندگی جاويد داده است.  وقتی بدن تان می ميرد، واقعيت درون شما ( قسمتی از 
شما که فکر می کند، احساس می کند و تصميم می گيرد) تا به ابد زندگی خواهد کرد - يعنی 
اين قسمت از شما برای هميشه با خدا در آسمان (بهشت) زندگی خواهد نمود.در زندگی ابدی 

تان با خدا در بهشت، چه کاری انجام خواهيد داد؟ شما خدا را به خاطر تمام آنچه که هست 
و تمام آنچيزی که انجام می دهد، ستايش خواهيد کرد. چيزهای زياد ديگری نيز وجود دارد 

که می توانيد درباره خدا ياد بگيريد!با تمام شدن اين کتاب عبادتی، يادگيری در مورد خدا را 
متوقف نکنيد. به درس های گذشته باز گرديد و درس هايی را که بيشتر دوست داريد، دوباره 

بخوانيد .
آنچه را که در صفحات مختلف درس ها نوشته ايد، دوباره بخوانيد تا ببينيد که آيا آن کارها 

را انجام داده ايد. می توانيد پيشاپيش منتظر دريافت کتاب جديد عبادتی خود باشيد. تا آن موقع 
هر روز زمان مخصوصی را با خدا بگذرانيد. اين کار از نظر آماده سازی شما برای زندگی 

جاويد عالی است! 

چه چيز خوبی درباره اين کتاب عبادتی ياد گرفته ايد؟

خدای عزيز، متشکرم که درباره خودت به من تعليم می دهی. به من کمک کن 
همچنان بيشتر و بيشتر در مورد تو ياد بگيرم تا برای زندگی ابدی با تو آماده 

شوم.  در نام عيسی. آمين 


