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 .سه نکته ای که درباره روح القدس ياد گرفتيد را بنويسيد .سه نکته ای که درباره روح القدس ياد گرفتيد را بنويسيد

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

روح القدس کيست؟

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

آيا تا به حال يک دستگاه پخش  CD  يا MP٣  خريده ايد که گارانتی نيز داشته است؟آيا تا به حال يک دستگاه پخش  CD  يا MP٣  خريده ايد که گارانتی نيز داشته است؟
گارانتی، تضمين می کند که دستگاه خريداری شده، سالم است و کار می کند. وقتی 

شما عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می پذيريد،  خدا به شما ضمانت می دهد که 
روزی با او در آسمان  (بهشت) زندگی جاويد خواهيد داشت. اين ضمانت، روح القدس 

است. 
روح القدس يک شخص است، نه يک قدرت. او مانند يک شخص، احساس دارد. او 

می تواند انتخاب نموده و تصميم بگيرد، چون او اراده دارد. او فکر دارد و می تواند 
تعليم بدهد. او يک شخص است. او خدا است. 

خدای ما، يک خدا در سه شخص می باشد. او خدای پدر،  خدای پسر و خدای روح 
القدس است. 

وقتی عيسی را به عنوان نجات دهنده خود قبول می کنيد،  روح القدس می آيد تا درون 
شما زندگی کند. 

از آنجا که روح القدس خدا است، جسم شما به خانه خدا، يعنی جايی که او زندگی می 
کند تبديل می شود. 

کتاب مقدس می گويد: “آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” (اول قرنتيان ٣: ١۶).

هر چند نمی توانيد روح القدس را ببينيد، اما او بسيار واقعی است. روح القدس يادآور 
اين واقعيت است که خدا همواره با شما است! او ضمانت شما برای زندگی جاويد می 

باشد!

خدای عزيز،  متشکرم که روح القدس را به عنوان ضمانت به من دادی 
تا بدانم که زندگی جاويد دارم.  در نام عيسی. آمين



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

روح القدس چه کاری انجام می دهد؟

روح القدس در کسانی زندگی می کند که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفته روح القدس در کسانی زندگی می کند که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفته 
اند. اما روح القدس برای کسانی که هنوز به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد 
نکرده اند، چه کاری انجام می دهد؟ کتاب مقدس می گويد: “و چون او آيد، جهان را 

بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود” (يوحنا ١۶: ٨).
روح القدس از کالم خدا استفاده می کند تا به مردم نشان دهد که گناهکارند. او به 

ايشان کمک می کند بفهمند که برای بخشيده شدن از گناهان شان، به عيسی نياز دارند.
شايد هرگز به عيسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده ايد. آيا روح القدس تا به 

حال با شما صحبت کرده است؟
به خدا بگوييد که گناهکار هستيد. به او بگوييد به عيسی که به خاطر گناهان تان بر 

روی صليب مرد، اعتماد می کنيد. او همين امروز شما را خواهد بخشيد. 
اگر عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد،  روح القدس می تواند به شما 

کمک کند که با ديگران درباره عيسی صحبت کنيد. می توانيد آيات کتاب مقدس را با 
آنها در ميان بگذاريد. روح القدس از آن آيات استفاده می کند به آنها کمک کند بفهمند 

که گناهکارند و به بخشش خدا نيازمند هستند. 
آيا می توانيد کسی را بياد آوريد که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود نمی شناسد؟
آيا به روح القدس اجازه خواهيد داد تا از شما استفاده کند و به شخص نشان دهد که 

چگونه به عيسی اعتماد نمايد؟  در مورد عيسی، حقايق را با ديگران در ميان بگذاريد 
و اجازه دهيد روح القدس کار خود را انجام دهد. 

روح القدس چه کاری برای کسانی که عيسی را به عنوان نجات روح القدس چه کاری برای کسانی که عيسی را به عنوان نجات 
دهنده خود نمی شناسند، انجام می دهد؟دهنده خود نمی شناسند، انجام می دهد؟

خدای عزيز، به خاطر روح القدس از تو متشکرم. کمک کن تا بخشش 
عيسی را با کسی که تو را نمی شناسد، در ميان بگذارم. در نام عيسی. 

آمين 



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

روح القدس چطور در زندگی من کار می کند؟

از نقشه برای جهت يابی استفاده می شود. اغلب موارد استفاده از نقشه دشوار است. 
شما به شخصی نياز داريد تا به شما نشان دهد که چگونه آن نقشه را بخوانيد. کتاب 

مقدس مانند يک نقشه است. 
کتاب مقدس راه رسيدن به آسمان (بهشت) را به شما آموزش می دهد. کتاب مقدس به 
شما نشان می دهد که چگونه برای عيسی زندگی کنيد. روح القدس شخصی است که 

به شما کمک می کند که اين نقشه را بخوانيد. 
اگر به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد،  روح القدس درون 

شما زندگی می کند. روح القدس به شما کمک می کند تا کتاب مقدس  را بفهميد . 
همچنين او به شما کمک می کند تا خدا را بشناسيد. او به شما قوت می دهد تا  کار 

درست را انجام دهيد و به گناه، “نه” بگوييد. وقتی گناه می کنيد، روح القدس به شما 
نشان می دهد که کار اشتباهی انجام داده ايد. او به شما کمک می کند بفهميد که الزم 

است به خدا بگوييد که کار اشتباهی انجام داده ايد. 
کتاب مقدس، روح القدس را مشير می نامد. مشير به معنای يار و مددکار می باشد. 
پيش از اينکه عيسی زمين را ترک کند و به آسمان باز گردد، به پيروانش گفت: “و 
من از پدر سوال می کنم و تسلی دهنده ای ديگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با 

شما بماند” ( يوحنا ١۴: ١۶).عيسی اين مشير يا يار و مددکار را روح راستی که در 
فرزندان خدا برای هميشه خواهد زيست، ناميد (يوحنا ١۴: ١٧).

آيا اين عالی نيست که بدانيد خدای روح القدس برای هميشه در شما زندگی خواهد 
کرد؟ او يار و مددکار شما است!

آيا می توانيد در مورد سه روشی که روح القدس به شما کمک می آيا می توانيد در مورد سه روشی که روح القدس به شما کمک می 
کند، فکر کنيد؟ اين راه ها را بنويسيد:کند، فکر کنيد؟ اين راه ها را بنويسيد:

خدای عزيز، به خاطر روح القدس که يار و مددکار من است، از تو 
پاسگزارم.  به من کمک کن که به روح القدس گوش فرا دهم تا بيشتر از 

تو ياد بگيرم. در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد: 

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

پر شدن از روح القدس به چه معناست؟

وقتی عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می پذيريد،  روح القدس می آيد تا برای 
هميشه در شما زندگی کند. اين يعنی ساکن شدن روح القدس در ايماندار. 

همچنين خدا می خواهد که شما از روح القدس پر باشيد. اجازه دهيد او زندگی شما را 
کنترل کند. 

کتاب مقدس می گويد: “و مست شراب نشويد که در آن فجور است، بلکه از روح پر 
شويد” ( افسسيان۵: ١٨).

وقتی روح القدس شما را پر می سازد، افکار، سخنان و اعمال شما را کنترل می کند.  
روح القدس برای هميشه در شما ساکن است، اما الزم است که از خدا بخواهيد تا هر 

روزه از روح القدس پر باشيد. 
آنوقت می توانيد برای خشنودی خدا زندگی کنيد. چگونه درمی يابيد که از روح القدس 
پر هستيد؟  وقتی روح القدس شما را پر می سازد، به شما قوت می دهد تا بر وسوسه 
گناه کردن پيروز شويد.  او افکار، سخنان و اعمال شما را کنترل می کند تا به وسيله 

آنها خدا را خشنود سازيد. آيا افکار، سخنان و اعمال تان نشان می دهد که از روح 
القدس پر هستيد؟  اگر نه،  نياز داريد که از خدا بخواهيد تا دوباره شما را از روح 

القدس پر سازد. خواست خدا اين است که هر روزه شما را از روحش پر سازد. ولی 
آيا می دانستيد که می توانيد از خدا بخواهيد تا شما را برای انجام کارهای خاصی که 

او می خواهد انجام دهيد، از روح القدس پر سازد؟  روح خدا هميشه در شما ساکن 
می باشد. اما فراموش نکنيد که او می خواهد هر روزه شما را پر سازد تا او را بهتر 

خدمت کنيد. 
چطور می توانيد بگوييد که آيا از روح القدس پر هستيد يا نه؟

خدای عزيز،  لطفا امروز مرا با روح القدس خود پر ساز. می خواهم که 
روح القدس تمامی زندگی مرا کنترل نمايد. متشکرم. در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد :

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

آيا روح القدس می تواند به من کمک کند تا گناه نکنم؟

هما همچنان به کامپيوتر نگاه می کرد. مادرش به او گفته بود که تا قبل از انجام دادن هما همچنان به کامپيوتر نگاه می کرد. مادرش به او گفته بود که تا قبل از انجام دادن 
تکاليف مدرسه اش، هيچ بازی کامپيوتری انجام ندهد.

هما با خود انديشيد: “مادر تا يک ساعت ديگر بر نمی گردد”. هما وسوسه شده بود. 
(ميل شديدی داشت) تا فقط يک بازی انجام دهد، اما او می دانست که اين کار گناه 

است. 
پيش از اينکه به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کنيد، شما تحت فرمان و 

قدرت گناه بوديد. 
اما حاال روح القدس در شما ساکن است. کتاب مقدس می گويد که شما هيکل زنده 

خدا هستيد.  روح القدس می خواهد به شما کمک کند تا اين هيکل را از گناه پاک نگاه 
داريد. او در شما ساکن است تا شما را از قدرت و کنترل گناه آزاد سازد.  

کتاب مقدس می گويد: “زيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زير شريعت 
نيستيد، بلکه زير فيض” (روميان ۶: ١۴).

اين مسئله بدين مفهوم نيست که شما هرگز وسوسه نخواهيد شد که گناه کنيد. وقتی 
وسوسه می شويد گناه کنيد، روح القدس به شما هشدار می دهد. 

او به شما کمک می کند تا بدانيد که انجام آن کار گناه است. اما اين تصميم شما است 
که از خدا اطاعت کنيد. به آنچه روح القدس به شما نشان می دهد، توجه نشان دهيد. 
روح القدس در شما کار می کند. او به شما قوت می دهد تا تصميم بگيريد که از خدا 

اطاعت کنيد و گناه نکنيد. 
آيا انتخاب می کنيد تا به روح القدس گوش دهيد و کار درست را انجام دهيد؟  

وقتی وسوسه می شويد تا گناه کنيد، روح القدس چه کاری انجام می 
دهد؟

خدايا، متشکرم که روح االقدس پيش از اينکه گناه کنم، به من هشدار می 
دهد. به من کمک کن تا به او گوش کنم و گناه نکنم. در نام عيسی. آمين 



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

وقتی گناه می کنم، چه اتفاقی می افتد؟

آيا تا به حال کار اشتباهی نسبت به يک دوست انجام داده ايد که خواسته باشيد آن را 
از او پنهان کنيد؟  آيا از اينکه دوست تان اين موضوع را بفهمد، غمگين يا ترسان شده 

بوديد؟ آيا از او دوری می کرديد؟
چون کار اشتباهی نسبت به دوست تان انجام داديد، مشارکت (دوستی)  خود را با 

او شکستيد. اما وقتی به دوست تان می گوييد که چه کاری انجام داده ايد، همه چيز 
درست  می شود. شما می خواهيد دوباره با او وقت بگذرانيد. 

اگر نسبت به خدا گناه کنيد، همين مسئله اتفاق می افتد. شما نمی خواهيد با او در دعا 
صحبت کنيد.  نمی خواهيد کتاب مقدس بخوانيد. گناه باعث تباهی رابطه دوستی شما با 

خدا می شود.  
او شما را هرگز ترک نمی کند، اما گناه او را غمگين می سازد. گناه شما را نيز 

غمگين می سازد. گناه، آرامش و خوشی شما را از بين می برد.  همچنين گناه، راه 
دعاهای تان را سد می کند و خدا به دعاهای تان پاسخ نمی دهد. کتاب مقدس می گويد: 
“اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنيد”(مزامير ۶۶: ١٨).

اگر گناه کنيد ديگر اجازه نمی دهيد تا روح القدس، زندگی شما را کنترل کند. اين 
همان زمانی است که روح القدس شما را به گناه تان متهم می سازد (گناه تان را به 

شما نسان می دهد).
او باعث می شود تا شما رابطه تان را با خدا تصحيح کنيد. الزم است که شما گناه تان 

را به خدا اعتراف نماييد (با او توافق کنيد که گناه کرده ايد)  تا دوباره همه چيز را 
تصحيح نماييد. 

گناه چگونه بر دوستی تان با خدا تاثير می گذارد؟ گناه چگونه بر دوستی تان با خدا تاثير می گذارد؟ 

خدای عزيز، به خاطر روح القدس از تو سپاسگزارم که وقتی گناه می 
کنم، مرا به گناهم ملزم می سازد. کمک کن تا به او گوش دهم و آنچه که 

صحيح است را انجام دهم. در نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

چگونه گناهانم را به خدا اعتراف کنم؟

سيما در دفتر مدرسه نشسته بود. گرفتاری بزرگی برای او پيش آمده بود. وقتی سيما 
روی ديوار دستشويی مدرسه داشت چيزی می نوشت، معلمش او را ديده بود. مدير 

وارد دفتر شد و در را بست. مدير گفت: “ سيما، از تو نا اميد شدم.”سيما گفت: 
“متاسفم.” مدير پرسيد: “آيا واقعا متاسف هستی؟ آيا برای اين متاسف هستی که 

کار اشتباهی انجام دادی، يا برای اينکه معلمت تو را در هنگام انجام اين کار ديد، 
متاسفی؟”وقتی گناه می کنيد،  روح القدس که درون شما زندگی می کند، شما را ملزم 

می سازد. او به شما اجازه می دهد بدانيد که رابطه تان با خدا نياز به تصحيح دارد. 
شما بايد از اينکه نسبت به خدا گناه کرده ايد، متاسف باشيد، نه اينکه چون گناه شما 

آشکار شده و ديگران از اين موضوع آگاه شده اند، متاسف باشيد. 
اعتراف نمودن گناهان تان به خدا، يکبار ديگر رابطه تان را با خدا تصحيح می نمايد. 

اعتراف، يعنی اينکه گناه تان را نام ببريد و با خدا توافق کنيد که کار اشتباهی انجام 
داده ايد. خدا از قبل از گناه تان با خبر است، اما می خواهد که شما به او بگوييد. کتاب 
مقدس می گويد:“اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما 

را بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد” (اول يوحنا١: ٩).
به خدا بگوييد: “قبول دارم که انجام (گناه را نام ببريد) ...  اشتباه بود.”خدا وعده می 
دهد که شما را می بخشد. از خدا به خاطر بخشش او تشکر کنيد و از او بخواهيد تا 

به شما کمک کند که ديگر آن گناه را تکرار نکنيد. ممکن است نياز داشته باشيد تا از 
شخصی که به خاطر گناه شما مورد آزار قرار گرفته بود، عذر خواهی کنيد و به او 

بگوييم، “متاسفم”. 
وقتی گناهان تان را به خدا اعتراف می کنيد، خدا وعده می دهد که 

چه کاری انجام دهد؟

خدای عزيز، از بخشش تو متشکر هستم. به من کمک کن تا کار درست 
را انجام دهم و تسليم گناه کردن نشوم.  در نام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن آيا نمی دانيد که هيکل خدا هستيد و روح خدا در شما ساکن 
است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)است؟” ( اول قرنتيان ٣: ١۶)

وقتی گناهانم را اعتراف می کنم، چه اتفاقی می افتد؟

وقتی از بيرون به منزل می آييد و دست و صورت تان کثيف است، چه کاری انجام 
می دهيد؟ 

حمام می کنيد. وقتی گناه می کنيد، خود واقعی درون شما، کثيف می شود. درون شما 
به پاک شدن نياز دارد.  

اعتراف کردن به گناهان تان نزد خدا، حمام روحانی “درون شما” است. 
آيا بياد می آوريد که چه چيزهايی درباره “روح القدس” ياد گرفته ايد؟ وقتی به عيسی 

به عنوان نجات دهنده تان ايمان می آوريد، روح القدس به درون شما می آيد تا در آنجا 
زندگی کند.  

بدن شما هيکلی است که او در آنجا زندگی می کند. او يار و مددکار شما است. 
 وقتی تسليم گناه می شويد، روح القدس شما را ملزم می کند. خدا وعده می دهد که اگر 

گناهان تان را به او اعتراف کنيد، شما را می بخشد.
 “اگر به گناهان خود اعتراف کنيد، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما 

را از هر ناراستی پاک سازد” (اول يوحنا ١: ٩).
اعتراف کردن گناهان به نزد خدا مانند يک حمام روحانی است. وقتی گناهان تان را 

اعتراف می کنيد، ربطه شما با خدا دوباره تصحيح می شود. آرامش و خوشی شما باز 
می گردد. خدا دعاهای تان را می شنود و به آنها پاسخ می دهد. دوباره از روح پر می 

شويد. او همه چيز را تحت کنترل می گيرد. 
حمام کردن و تميز شدن، احساس بسيار خوبی به انسان می دهد، يک حمام روحانی و 

بخشيده شدن، بسيار لذت بخش تر است!
سه نکته را ذکر کنيد که روح القدس پس از اعتراف شما به گناهان 

تان، انجام می دهد:

خدای عزيز، وقتی وسوسه می شوم تا گناه کنم، به من کمک کن تا تسليم 
گناه نشوم و به روح القدس گوش دهم. متشکرم که وعده دادی وقتی گناهم 

را اعتراف می کنم، مرا می بخشی.  در نام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

روح القدس چطور به من تعليم می دهد؟

و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع 
راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه 

به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما 
خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)

آيا معلمی داريد که خيلی به او عالقه مند هستيد؟ چرا اين معلم را از بقيه خيلی بيشتر 
دوست داريد؟ آيا دليلش اين است که او به شما کمک می کند تا چيزهای جديدی ياد 

بگيريد؟ يا به شما کمک می کند تا آن چيزی که ياد داده می شود را بهتر بفهميد؟ 
 معلمين خوب باعث می شوند که تفکر کنيد، آنها کار يادگيری را جالب و سرگرم 

کننده می کنند. 
“ ليکن تسلی دهنده ،يعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چيز 

را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم را به ياد شما خواهد آورد”
 (يوحنا ١۴: ٢۶).

کتاب مقدس کالمی است که روح القدس آن را به شما تعليم می دهد. وقتی کالم خدا 
را می خوانيد، روح القدس به شما کمک می کند تا آنچه که گفته می شود را درک 
کنيد. او به شما کمک می کند تا در باره خدا ياد بگيريد. او به شما کمک می کند تا 

در زندگی مسيحی خود رشد کنيد و خدا را خشنود سازيد. پيش از اينکه کالم خدا را 
بخوانيد، مهم است که تامل کرده و دعا نماييد. از روح القدس بخواهيد به شما کمک 

کند آنچه را که می خوانيد، بفهميد. وقتی خواندن کالم تمام شد، از خدا بخواهيد به شما 
کمک کند از آنچه که خوانده ايد، اطاعت نماييد. 

اگر همه آن چيزهايی که در کتاب مقدس نوشته شده است را نمی فهميد، نگران و 
دلسرد نشويد.  حتی افراد بالغ هم تمام چيزهايی که در کتاب مقدس نوشته شده است را 
نمی فهمند. اما روح القدس آنچه را که می خواهد شما در آن لحظه ياد بگيريد، به شما 

خواهد آموخت. 
دو موضوعی که روح القدس به شما کمک کرد ياد بگيريد يا بفهميد 

را ذکر کنيد.

خدای عزيز، به خاطر روح القدس که به من تعليم می دهد، از تو 
متشکرم. به من کمک کن از آنچه که او به من تعليم می دهد، اطاعت 

کنم. در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع 
راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه 

به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما 
خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)

روح القدس چگونه مرا هدايت می کند؟روح القدس چگونه مرا هدايت می کند؟

روح القدس فقط يک معلم نيست، بلکه او راهنمای شما نيز هست.  روح القدس شما 
را در امور جزيی نيز هدايت خواهد نمود. او به شما کمک خواهد کرد با دوست تان 
درباره عيسی صحبت کنيد. او به شما نشان می دهد که چگونه به کسی که رنج می 

برد، کمک کنيد. او همچنين شما را در مسايل مهمی مثل اينکه وقتی بزرگ شديد چه 
شغلی داشته باشيد يا با چه کسی ازدواج کنيد، هدايت خواهد کرد. 

اگر عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، الزم است از خدا راهنمايی 
بخواهيد. سپس در سکوت به نقشه خدا گوش کنيد. يکی از راه هايی که روح القدس 
برای هدايت شما استفاده می کند، استفاده از کالم خدا می باشد. خواندن کالم خدا به 

شما کمک می کند که فکرهای خدا را بدانيد. راه دومی که او شما را هدايت می کند، 
اتفاقاتی است که واقع می شود. به راه هايی که خدا از طريق آنها مسايل شما را به 
پيش می برد، توجه کنيد. خدا باعث می شود چيزهايی اتفاق بيافتد و از طريق آنها 

نقشه اش را قدم به قدم به شما نشان دهد. راه سومی که خدا از آن استفاده می کند تا 
شما را هدايت کند، استفاده از مسيحيان ديگر است.ممکن است از والدين تان يا ديگر 
اشخاصی که خدا را دوست دارند، استفاده کند تا مشورت های خوبی به شما بدهد“تو 

را حکمت خواهم آموخت و به راهی که بايد رفت، ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم 
خود که بر تو است نصيحت خواهم فرمود” (مزامير ٣٢: ٨).

شما نمی دانيد چه اتفاقی در آينده واقع خواهد شد، اما خدا می داند. او می داند که چه 
چيزی برای شما بهترين است. می توانيد به روح القدس اعتماد کنيد تا شما را هدايت 

آيا به روح القدس اجازه داده ايد تا شما را هدايت کند؟ اگر اين اجازه را آيا به روح القدس اجازه داده ايد تا شما را هدايت کند؟ اگر اين اجازه را نمايد. 
به او داده ايد،  يکی از راه هايی که در هفته گذشته بوسيله آن شما را به او داده ايد،  يکی از راه هايی که در هفته گذشته بوسيله آن شما را 

هدايت کرده است را بنويسيد. هدايت کرده است را بنويسيد. 

خدای عزيز،  به من کمک کن تا به تو اعتماد کنم و به روح القدس اجازه 
دهم تا هر روزه مرا هدايت کند. در نام عيسی. آمين 



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع 
راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه 

به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما 
خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)

اطفا ( خاموش ) کردن روح القدس به چه معناست؟

خدا از سمبل های مختلف استفاده می کند تا به شما نشان دهد که روح القدس چگونه خدا از سمبل های مختلف استفاده می کند تا به شما نشان دهد که روح القدس چگونه 
در زندگی شما کار می کند. يکی از سمبل های روح القدس، آتش است. آتش می تواند 

چيزها را پاک کند. 
روح القدس چيزهايی را که در زندگی شما وجود دارد و خدا آنها را دوست ندارد، از 
زندگی تان پاک می سازد.  وقتی کار اشتباهی انجام می دهيد، شما را ملزم می سازد. 

او به شما کمک می کند و شما را هدايت می نمايد. 
آيا تا به حال ديده ايد که کسی در فضای آزاد، آتش روشن کرده باشد يا کسی برگ های 
درختان را می سوزاند؟  وقتی که هوای بيشتری به آتش می رسد، شعله های آتش قوی 

تر می شود. آتش بوسيله آب خاموش می شود. وقتی کتاب مقدس می خوانيد، دعا می 
کنيد، شهادت می دهيد و از خدا اطاعت می کنيد، آتش روح القدس در زندگی شما قوی 

تر می شود. وقتی نااطاعتی می کنيد، آتش روح القدس را خاموش می کنيد. 
وقتی اجازه نمی دهيد که روح القدس شما را هدايت کند و در خدمت به خدا رهبری 
نمايد، در حقيقت او را خاموش (اطفا) می سازيد. بدون هدايت روح،  هيچ شادی و 
آرامش درونی نداريد. “روح را اطفا (خاموش) نکنيد” (اول تسالونيکيان ۵: ١٩).

اين مسئله بدين معنا نيست که روح القدس شما را ترک می کند. او ضمانت شما برای 
زندگی جاويدان است! بلکه بدين معنا است که شما بوسيله او کنترل و هدايت نمی 

شويد. 
 گناهان تان را اعتراف کنيد. از خدا اطاعت کنيد و به روح القدس اجازه دهيد تا کار 

خود را در زندگی تان انجام دهد. 
دو عملی که ممکن است سبب اطفا (خاموش) شدن روح القدس بشود                دو عملی که ممکن است سبب اطفا (خاموش) شدن روح القدس بشود                

را بنويسيد. را بنويسيد. 

خدای عزيز، به من کمک کن تا روح القدس را اطفا (خاموش) نکنم، 
بلکه به او اجازه دهم تا کار خود را در زندگی من انجام دهد. 

در نام عيسی. آمين 



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع 
راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه 

به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما 
خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)

محزون (غمگين)  کردن روح، به چه معناست؟محزون (غمگين)  کردن روح، به چه معناست؟

آيا تا به حال کلمه “حزن (اندوه)” را شنيده ايد؟  حزن، به مفهوم احساس درد و غم 
عميق می باشد.  تجربه های زيادی در زندگی ما وجود دارد که باعث اندوهگين شدن 

ما می شود. وقتی کسی را دوست داريد، يا وقتی که بايد با دوست خوبی خداحافظی 
کنيد،  برای از دست دادن اين افراد بسيار غمگين خواهيد شد. حتی اگر حيوان خانگی 

تان را از دست دهيد، ناراحت می شويد.  آيا می دانيد که اعمال يا طرز فکرتان 
ممکن است باعث اندوهگين شدن ديگران شود؟  وقتی که نااطاعتی می کنيد، پدر و 

مادر تان اندوهگين می شوند. در زندگی مسيحی تان، اوقاتی پيش خواهد آمد که باعث 
غم و درد روح القدس می شويد.وقتی ظالمانه رفتار می کنيد،  يا وقتی با عصبانيت و 

نامهربانی صحبت می کنيد، باعث غمگين شدن روح القدس می شويد.همچنين دعوا 
و جر و بحث کردن باعث غمگين شدن روح القدس می شود. وقتی گناه تان را به خدا 
اعتراف نمی کنيد، باعث غمگين شدن او می گرديد. وقتی به مراقبت خدا از خودتان 

شک می کنيد، يا وقتی به کالم خدا درباره نجات يافتن تان از گناه شک می کنيد، 
روح القدس را محزون می کنيد. “و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری 
مختون شده ايد، محزون نسازيد”  (افسسيان ۴: ٣٠).  شما هنوز فرزند خدا هستيد. 
شما همچنان صاحب وعده خدا برای زندگی جاويد هستيد، اما وقتی روح القدس را 

غمگين می سازيد، اين کار شما باعث غم و ناراحتی خدا می شود. اين غم از محبت 
ناشی می شود. خدا شما را دوست دارد و وقتی روح او را محزون می سازيد،  

غمگين می شود. اعتراف کردن به گناهان تان نزد خدا، به روح القدس اجازه می دهد 
تا يکبار ديگر کنترل زندگی تان را به دست گيرد. 

سه طريق که ممکن است توسط آنها روح القدس را غمگين سازيد، سه طريق که ممکن است توسط آنها روح القدس را غمگين سازيد، 
ذکر نماييد.ذکر نماييد.

خدای عزيز، متشکرم که مرا بخشيدی. به من کمک کن تا روح القدس را 
محزون نسازم. در نام عيسی. آمين



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و ليکن چون او، يعنی روح راستی آيد،  شما را به جميع 
راستی هدايت خواهد کرد، زيرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه 

به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از امور آينده به شما 
خبر خواهد داد. (يوحنا ١۶: ١٣)

روح القدس چگونه مرا تغيير می دهد؟

وقتی به دنيا آمديد، نمی توانستيد به خودتان غذا بدهيد. کسی می بايستی از شما مراقبت 
به عمل می آورد. وقتی زمان سپری شد، شروع به سينه خيز رفتن و بعد راه رفتن 

نموديد. بزودی شروع به حرف زدن نموديد. شما رشد می کرديد و تغيير می نموديد. 
وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنيد،  در خانواده خدا متولد می 

شويد.شما از درون به شخص جديدی تبديل می شويد.  
کتاب مقدس می گويد: “پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقت تازه ای است،  چيزهای 

کهنه در گذشت، اينک همه چيز تازه شده است” (دوم قرنتيان ۵: ١٧).
شما در مسيح، يک نوزاد هستيد که “طبيعت” تازه ای برای خشنود کردن خدا داريد. 

حاال الزم است که در زندگی جديدتان رشد کنيد. 
عيسی نمونه ای برای شما است تا بدانيد خدا می خواهد که فرزندانش چگونه رشد و 
زندگی کنند.  وقتی مانند پسر خدا، يعنی عيسی رفتار می کنيد،  خدا خشنود می شود. 
روح القدس که در شما زندگی می کند به شما کمک می کند تا به نوعی رشد و تعيير 

کنيد تا بتوانيد برای خشنود کردن خدا زندگی کنيد. 
او از طريق کتاب مقدس به شما تعليم می دهد و هدايت تان می کند. او به شما کمک 

می کند تا دعا کنيد و به شما قدرت می دهد تا از خدا اطاعت کنيد. 
وقتی گناه می کنيد، او شما را ملزم می سازد( گناه تان را به شما يادآوری می نمايد) تا 

گناهان تان را نزد خدا اعتراف کنيد. 
روح القدس اندک اندک در زندگی شما کار می کند تا شما را تعيير دهد.

سه روشی که روح القدس از طريق آنها سبب تغييرشما می گردد را بنويسيد. سه روشی که روح القدس از طريق آنها سبب تغييرشما می گردد را بنويسيد. 

خدای عزيز، می خواهم که روح القدس در زندگی من کار کند و مرا 
تغيير بدهد و به من کمک کند تا در زندگی جديدم رشد کنم. در نام عيسی. 

آمين 



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢)٢٢

ثمره (ميوه) روح چيست؟

آيا تا به حال ديده ايد که يک موز بر روی درخت سيبی رشد کرده باشد؟ غير ممکن 
است!

درخت سيب،  سيب و درخت موز،  موز به ثمر می آورد. 
وقتی فرزند خدا می شويد، خدا می خواهد در شما ميوه به بار بياورد. اين ميوه مثل 

ميوه سيب يا موز نيست. اين ميوه، ميوه روحانی است. 
اين ميوه در گفتار و اعمال شما به نمايش در می آيد. اين ميوه در شخصيت شما در 
درون تان است. اطاعت کردن از خدا و خدمت نمودن به او کارهايی است که انجام 

می دهيد، اما ميوه روحانی بوسيله آنچه که هستيد،  به بار می آيد. 
کتاب مقدس ميوه ای را که بايد توليد کنيد، ذکر کرده است. “ليکن ثمره روح، محبت و 

خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است” 
(غالطيان ۵: ٢٢).

وقتی به روح القدس گوش می دهيد و اجازه می دهيد که شما را کنترل کند، اين ميوه 
در زندگی ما توليد می شود. اگر خودتان زندگی خودتان را کنترل کنيد، چه اتفاقی می 

افتد؟ميوه بد مانند حسادت، عصبانيت و خودخواهی توليد خواهد شد. وقتی از روح 
القدس اطاعت می کنيد و به او اجازه می دهيد شما را کنترل کند، ميوه نيکو توليد می 

شود.  هر چقدر زيادتر از روح القدس اطاعت کنيد، ميوه روح بيشتر رشد کرده و 
توسعه می يابد. 

در زندگی شما چه نوع ميوه ای ديده می شود؟  آيا اين ميوه نيکو است، يا اينکه بد 
است؟

آيا می توانيد ليست ميوه (ثمره) روح که خدا می خواهد در شما آيا می توانيد ليست ميوه (ثمره) روح که خدا می خواهد در شما 
توليد کند را ذکر کنيد؟توليد کند را ذکر کنيد؟

خدای عزيز، کمک کن تا زندگی خود را به روح القدس بدهم و به او 
اجازه دهم تا ميوه خوب در زندگی من توليد کند. در نام عيسی. آمين 



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢

 آيا روح القدس می تواند به من کمک کند تا 
ديگران را دوست بدارم؟

آيا می دانيد که محبت به چه معناست؟  شايد فکر کنيد که محبت تنها يک احساس 
است، اما احساس به تنهايی، محبت حقيقی نيست. اگر کسی را دوست داريد، چون او 

شما را دوست دارد، اين هم محبت حقيقی نيست که به او نشان می دهيد. محبت حقيقی 
از طرف خداست. 

کتاب مقدس می گويد که “خدا محبت است” (اول يوحنا ۴: ٨).
با اينکه گناهکار هستيد، خدا شما را دوست دارد. خدا محبتش را به اين شکل به شما 

نشان داد که پسرش را فرستاد تا برای گناهان تان بر روی صليب بميرد. وقتی به 
عيسی  عنوان نجات دهنده تان اعتماد می کنيد، خدا شما را با محبتش پر می سازد. 

کتاب مقدس می گويد: “...  زيرا که محبت خدا در دل های ما به روح القدس که به ما 
عطا شده، ريخته شده است” (روميان ۵: ۵).

وقتی روح القدس زندگی تان را کنترل می کند، محبت نسبت  به ديگران را در زندگی 
شما توليد می کند. 

محبت حقيقی اين است که ديگران را همانگونه که عيسی محبت می کند،  محبت کنيم. 
يعنی اينکه ديگران را باالتر  و مهمتر از خود بدانيم. محبت حقيقتی اين است که 

بهترين های خدا را برای ديگران بخواهيم.  
وقتی ميوه محبت در زندگی تان توليد می شود، انتظار نداريد که در ازای محبت خود 

به ديگران، چيزی دريافت نماييد. شما انتظار جبران محبت خود را نداريد. 
آيا روح القدس ميوه محبت را در زندگی تان توليد می کند؟

دو روشی که از طريق آنها می توانيد ميوه روحانی محبت را به 
ديگران نشان بدهيد، را ذکر نماييد.

خدای عزيز، متشکرم که با محبت حقيقی خود، مرا دوست داری. لطفا 
ميوه محبت را در زندگی من توليد کن. در نام عيسی. آمين 



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢

١٦چگونه روح القدس به من خوشی درونی می بخشد؟١٦چگونه روح القدس به من خوشی درونی می بخشد؟چگونه روح القدس به من خوشی درونی می بخشد؟چگونه روح القدس به من خوشی درونی می بخشد؟
نيمه های شب بود. تمامی زندانيان در سلو ل های شان محبوس بودند. ناگهان صدای نيمه های شب بود. تمامی زندانيان در سلو ل های شان محبوس بودند. ناگهان صدای 

آوازی به گوش رسيد! دو زندانی، يعنی پولس و سيالس، با خواندن سرود، خدا را 
ستايش می کردند. آنها به خاطر اينکه با ديگران درباره عيسی صحبت کرده بودند، 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان افکنده شده بودند.
پولس و سيالس چگونه می توانستند در چنين موقعيتی برای خدا سرودهای ستايشی 

بخوانند؟آنها خوشی درونی داشتند (اعمال ١۶:١۶- ۶٠).
وقتی اجازه می دهيد روح القدس همه چيز را در زندگی شما کنترل کند، او ميوه 

خوشی را در زندگی شما توليد می کند. حتی وقتی شرايط زندگی تان خوب نيست، می 
توانيد شادی درونی داشته باشيد.  اين خوشی،  شادی نيست که بيايد و برود. چون می 

دانيد خدا وفادار است و به وعده هايش وفا می کند، اين خوشی که يک شادی و لذت 
عميق درونی است، در شما توليد می شود. 

حتی وقتی مشکالت وارد زندگی تان می شود،  روح القدس می تواند خوشی را در 
زندگی تان توليد نمايد. وقتی از خدا اطاعت می کنيد و به وعده های او اعتماد می 

کنيد، خوشی توليد می شود. خدا به شما خوشی و قوت می دهد تا بر مشکالت فايق 
آييد. کتاب مقدس می گويد: “نبايد غمگين باشيد، بلکه بايد جشن بگيريد و شاد باشيد، 

بخوريد و بنوشيد و از خوراک خود به فقرا بدهيد. اين شادی الهی مايه قوت شما 
خواهد بود” (نحميا ٨: ١٠).

وقتی بياد می آوريد که خدا همه چيز را تحت کنترل خود دارد، آهنگ خوشی در دل 
تان نواخته می شود. شما قادر خواهيد شد مانند پولس و سيالس خدا را بستاييد. 

چطور می توانيد حتی وقتی شرايط زندگی تان خوب نيست، خوشی 
داشته باشيد؟

خدای عزيز، از تو متشکرم که به من خوشی و قوت می دهی تا بر 
مشکالت فايق آيم. در نام عيسی. آمين 



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢

چگونه می توانم آرامش درونی داشته باشم؟

مريم از پنجره به بيرون نگاه کرد.  باران می باريد. او به آرامی از خود پرسيد: مريم از پنجره به بيرون نگاه کرد.  باران می باريد. او به آرامی از خود پرسيد: 
“مامان کی به خانه بر می گردد؟”

افکار مختلفی به سرعت از ذهنش گذشت. اگر رعد و برق به خانه ما اصابت کند، چه 
اتفاقی می افتد؟  اگر مامان در يک تصادف رانندگی بميرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
آنوقت مريم حرف های مادر بزرگش را به ياد آورد، “به خداوند اعتماد کن و ترس 
هايت را به دست او بسپار. افکارت را بر او متمرکز کن و او به تو آرامش خواهد 

داد”. 
آيا تا به حال نگران و هراسان شده ايد؟ عيسی گفت: “سالمتی برای شما می گذارم،  

سالمتی خود را به شما می دهم. نه چنانکه جهان می دهد، من به شما می دهم. دل شما 
مضطرب و هراسان نباشد” (يوحنا ١۴: ٢٧).

وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنيد، رابطه شما و خدا، صلح 
آميز می شود.  از آن به بعد ديگر گناه، شما را دشمن خدا نمی سازد. وقتی مسيح بر 

روی صليب مرد و دوباره زنده شد، جريمه گناهان تان پرداخته شد و بدين ترتيب 
بخشيده شديد. عيسی آرامش شما شده است. نه تنها با خدا در صلح هستيد، بلکه آرامش 
خدا را هم داريد. آرامش، ميوه روح است. مادامی که به خدا اعتماد می کنيد و تمرکز 
افکارتان را بر او قرار می دهيد، اين آرامش درونی در دل و فکرتان ايجاد می شود 

(اشعيا ٢۶: ٣).وقتی روح القدس همه چيز را در زندگی تان کنترل می کند،  در 
زندگی تان آرامش ايجاد می کند. وقتی نگرانی ها و ترس می آيند، می توانيد نزد خدا 

دعا کنيد و به او تکيه کنيد تا به شما آرامش دهد. 
وقتی نگرانی ها و ترس ها وارد زندگی تان می شود، چه کاری 

بايد انجام دهيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا افکارم را بر تو استوار سازم تا ميوه خدای عزيز، به من کمک کن تا افکارم را بر تو استوار سازم تا ميوه 
آرامش را در زندگی من توليد کنی. در نام عيسی آمينآرامش را در زندگی من توليد کنی. در نام عيسی آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢)٢٢

١٨چگونه روح القدس به من صبر می دهد؟١٨چگونه روح القدس به من صبر می دهد؟چگونه روح القدس به من صبر می دهد؟چگونه روح القدس به من صبر می دهد؟
“عجله کن، ديگر نمی توانم منتظر بمانم.” “چرا اينقدر طولش می دهد؟”“عجله کن، ديگر نمی توانم منتظر بمانم.” “چرا اينقدر طولش می دهد؟”

“کی به آنجا خواهيم رسيد؟” آيا هرگز اينطوری صحبت کرده ايد؟ وقتی اينطوری 
حرف می زنيد، نشان می دهد که صبر نداريد. صبر، قابليت گذشتن از سختی ها 

و زمان های کسالت آور در آرامی و سکوت می باشد. يعنی اينکه قادر باشيد بدون 
ناراحت شدن يا بی قراری کردن، منتظر بمانيد. 

اگر به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد، روح القدس می تواند ميوه 
صبر را در شما توليد کند. 

وقتی منتظر می مانيد تا او کار کند و امور را به پيش ببرد واجازه می دهيد روح 
القدس همه چيز را کنترل کند، صبر توليد می شود. 

وقتی سختی های زندگی را پشت سر می گذاريد، روح القدس به شما قوت می دهد 
تا صبر داشته باشيد. او به شما کمک می کند تا گرفتاری و درد را قبول کنيد و حتی 

برای مدت طوالنی آنرا در زندگی خود بپذيريد.
خدا می گويد: “در اميد مسرور و در مصيبت صابر و در دعا مواظب باشيد” 

(روميان١٢:١٢).
وقتی ديگران نسبت به شما نامهربان هستند يا کار اشتباهی نسبت به شما انجام می 

دهند، روح القدس به شما کمک می کند تا صبور باشيد. 
دفعه بعد وقتی فکر کرديد ديگر نمی توانيد صبر کنيد،  مکث کنيد و دعا کنيد. 

از خدا به خاطر روح القدس که در شما زندگی می کند، سپاسگزاری کنيد.  
از او قوت بخواهيد تا بتوانيد صبور باشيد. 

درباره مواقعی بنويسيد که صبور بودن برای شما دشوار می شوددرباره مواقعی بنويسيد که صبور بودن برای شما دشوار می شود

خدای عزيز، وقتی (موقعيت مورد نظرتان را بنويسيد) می شود، برای 
من صبور بودن مشکل است. لطفا ميوه صبر را در من توليد کن. 

در نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢

١٩آيا روح القدس می تواند به من کمک کند تا مهربان باشم؟١٩آيا روح القدس می تواند به من کمک کند تا مهربان باشم؟آيا روح القدس می تواند به من کمک کند تا مهربان باشم؟
نادر به تنهايی در سالن نهار خوری نشسته بود. از زمانی که پدرش به زندان رفته بود،  نادر به تنهايی در سالن نهار خوری نشسته بود. از زمانی که پدرش به زندان رفته بود،  

پسرهای ديگر او را مسخره می کردند. آنها او را به اسم های تمسخر آميز صدا می 
کردند. 

آنها می گفتند که او هم باالخره روزی مثل پدرش به زندان خواهد رفت. حرف های 
آنها نادر را آزار می داد. او می خواست در جواب شان، سخنان نامهربان بگويد، اما 

می دانست که اين کار درست نيست. 
وقتی منصور در کنار نادر نشست، بسيار متعجب شد. اولين روز اين منصور بود که 
نادر را مسخره کرده بود. منصور گفت: “نادر، من تو را تماشا می کردم، وقتی ما به 

تو می خنديديم، تو هرگز عصبانی نشدی. در حقيقت، تو نسبت به ما مهربان هستی. 
آنروز ديدم در جمع کردن کتاب ها ی اصغر که بر روی زمين افتاده بود، به او کمک 

می کردی. تو چطور می توانی اينطور رفتار کنی؟”نادر گفت: “خوب، من می دانم 
وقتی با ديگران مهربان هستم، حتی وقتی آنها با من نامهربان هستند، خدا خشنود می 
شود. من مسيحی هستم و روح خدا که در من زندگی می کند، به من کمک می کند تا 

مهربان باشم.” 
خدا ميوه مهربانی را در زندگی نادر توليد می کرد. نادر به جای اينکه عصبانی شود، 

با ديگران مهربان بود . کتاب مقدس می گويد: “و در عوض نسبت به هم مهربان و 
دلسوز باشيد و يکديگر را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح بخشيده 

است” (افسسيان ۴: ٣٢).
آيا به خدا اجازه می دهيد که ميوه مهربانی را در زندگی شما توليد کند؟

کاری را بنويسيد که می توانيد با انجام آن، به کسی مهربانی کنيد:

خدای عزيز،  متشکرم که به من قوت می دهی تا امروز با يک نفر 
مهربان باشم.  در نام عيسی. آمين 



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢)٢٢

خوب بودن به چه معناست؟

منصور در حاليکه به سوی نادر می دويد، فرياد زد: “يک لحضه صبر کن! من منصور در حاليکه به سوی نادر می دويد، فرياد زد: “يک لحضه صبر کن! من 
تکاليف مدرسه ام را انجام نداده ام. آيا می توانم از روی تکالف تو بنويسم؟”نادر پاسخ 

داد: “متاسفم، اين کار تقلب محسوب می شود.”
وقتی در زمان زنگ تفريح نادر داشت از کالس بيرون می رفت، منصور را ديد که 

روی نيمکت نشسته است. نادر دويد تا با معلمش صحبت کند.چند دقيقه بعد نادر به 
سوی ميز منصور آمد و گفت: “آقای معلم گفت که می توانم به تو کمک کنم تا سواالت 

رياضی ات را حل کنی.”
ديروز نادر به منصور مهربانی کرد. امروز او ميوه نيکويی را نشان می دهد. نيکويی 

انجام کار درست است. نادر می دانست که کمک کردن به منصور در تقلب، اشتباه 
است. او تصميم گرفت تا کار درست را انجام دهد.

او خوب رفتار کرد. خدا تنها کسی است که کامال نيکو است. خدا می خواهد که 
فرزندانش مثل او باشند. شما بايد نيکويی کنيد. کتاب مقدس می گويد: “آدم نيکو از 

خزينه خوب دل خود، چيز نيکو بر می آورد و شخص شرير از خزينه بد دل خويش،  
چيز بد بيرون می آورد...” (لوقا ۶: ۴۵).  وقتی روح القدس همه چيز را در زندگی 

تان کنترل می کند، ميوه نيکويی در زندگی تان به نمايش در خواهد آمد. 
نيکويی چيزی بيشتر از انجام کار درست است. نيکويی در سخنان و اعمال شما 

آشکار می شود. 
نادر تصميم گرفت از زمان زنگ تفريح بگذرد و به ناصر کمک کند. او از کلمات 

محبت آميز استفاده کرد. نيکويی، محبت در عمل می باشد.
دو روشی که از طريق آنها می توانيد ميوه نيکويی را در زندگی تان 

آشکار سازيد را بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که نسبت به من نيکوهستی. به من کمک کن که 
در تمام چيزهايی که می انديشم، می گويم و انجام می دهم، نيکو باشم. 

در نام عيسی. آمين 



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢

٢١چگونه روح القدس می تواند به من کمک کند تا وفادار باشم؟٢١چگونه روح القدس می تواند به من کمک کند تا وفادار باشم؟چگونه روح القدس می تواند به من کمک کند تا وفادار باشم؟
آيا شما به وعده تان وفا می کنيد؟  يک شخص وفادار، کسی است که می توانيد به او آيا شما به وعده تان وفا می کنيد؟  يک شخص وفادار، کسی است که می توانيد به او 

تکيه کنيد.  اين شخص به قول هايش وفا می کند. خدا هميشه به قول هايش وفا می کند. 
او امين و وفادار است. وقتی شما به عيسی مسيح خداوند به عنوان نجات دهنده تان 

اعتماد می کنيد، روح القدس می خواهد که ميوه وفاداری را در زندگی شما توليد کند. 
وفاداری بدين معناست که در افکار و اعمال و سخنان تان نسبت به خدا، درستکار و 

صادق باشيد. 
کتاب مقدس می گويد: “امين (وفادار) است دعوت کننده شما که اين را هم خواهد 

کرد” (اول تسالونيکيان ۵: ٢۴).
وقتی خدا ميوه وفاداری را در زندگی شما توليد می کند، ديگران اين ميوه را در آنچه 
که می گوييد يا انجام می دهيد، می بينند. آنها متوجه می شوند که شما وعده های خود 
را نگاه می داريد. آنها می دانند که کارهای تان را سر وقت انجام می دهيد و بيشترين 

تالش را به عمل می آوريد. 
آنها متوجه خواهند شد که در هر کاری که انجام می دهيد، خدا را در اولويت قرار می 

دهيد. مهمتر از همه اينکه خدا متوجه وفاداری (امانت) شما خواهد شد و خشنود می 
گردد. وقتی خدا می بيند که در چيزهای کوچک(کم) وفادار هستيد، مسئوليت چيزهای 

زيادتری را به شما خواهد داد (متی ٢۵: ٢١).
وقتی به وعده های خود وفا می کنيد، اجازه می دهيد تا ميوه وفاداری در زندگی تان 

ديده شود. آيا می خواهيد به کسی تبديل شويد که ديگران به او اعتماد و تکيه می 
نمايند؟

سه راه و روشی را بنويسيد که روح القدس از طريق آنها می تواند سه راه و روشی را بنويسيد که روح القدس از طريق آنها می تواند 
به شما کمک کند تا وفادار وامين باشيد. به شما کمک کند تا وفادار وامين باشيد. 

خدای عزيز، متشکرم که به من وفادار (امين) هستی. به من کمک کن تا 
به تو و ديگران در زندگيم وفادار باشم. در نام عيسی. آمين 



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢)٢٢

آيا فرد متواضعی ( نجيب) هستم؟

عباس شخص نجيب و متواضعی بود. او به ديگران احترام می گداشت و نسبت به عباس شخص نجيب و متواضعی بود. او به ديگران احترام می گداشت و نسبت به 
(٢٢

عباس شخص نجيب و متواضعی بود. او به ديگران احترام می گداشت و نسبت به 
(٢٢)٢٢

عباس شخص نجيب و متواضعی بود. او به ديگران احترام می گداشت و نسبت به 
(٢٢

ايشان مهربان بود. هرگاه فرصت می يافت کارهای نيکو برای ديگران انجام می داد. 
او اجازه نمی داد که عصبانيت، سخنان و اعمالش را کنترل کند. آيا فکر می کنيد که 

عباس دوستان زيادی داشت؟ بله!مردم از بودن در اطراف يک شخص متواضع و 
مهربان لذت می برند. متواضع بودن، يعنی با ديگران با محبت،  مهربانی و احترام 
رفتار کردن. چون شما از آنها قدر دانی می کنيد و نيازهای شان را درک می کنيد. 

وقتی اجازه می دهيد روح القدس همه چيز را کنترل کند، او ميوه نرم خويی و تواضع 
را در زندگی شما تو ليد می کند.شايد فکر کنيد متواضع و نرم خو بودن،  يک ضعف 
است،  اما نرم خويی نشانه ای از قوت عظيم درونی است.عيسی بارها زمانی که در 

روی زمين زندگی می کرد، تواضع و نرم خويی خود را نشان داد. او افراد زيادی را 
که تو سط ديگران طرد شده بودند، پذيرفت و به آنها کمک کرد. او به کودکان خوش 
آمد گفت، به فقيران مهربانی کرد و بيماران را شفا داد. زندگی عيسی نمونه ای است 

که بايد از آن برای نشان دادن تواضع و نرم خويی به ديگران استفاده کنيد. 
وقتی می گوييد: “ببخشيد”، “لطفا” و “متشکرم”، نشان دهنده تواضع و نرم خويی 
شما است.وقتی در سکوت کارهای نيکو برای ديگران انجام می دهيد، نرم خويی و 

تواضع نشان می دهيد. وقتی بی ادبی نمی کنيد، يا با عصبانيت بر سر ديگران فرياد 
نمی زنيد و در عوض با کلمات لطيف و محبت آميز پاسخ ايشان را می دهيد،  نرم 
خويی و مهربانی را به ديگران نشان می دهيد. خدا در کتاب مقدس به ما می گويد: 

“اعتدال (نرم خويی) شما بر جميع مردم معروف شود...” ( فيليپيان ۴: ۵). 
    آيا با نرم خويی و تواضع به ديگران پاسخ خواهيد داد؟    آيا با نرم خويی و تواضع به ديگران پاسخ خواهيد داد؟

چند راهی که از طريق آنها می توانيد امروز به شخصی تواضع و چند راهی که از طريق آنها می توانيد امروز به شخصی تواضع و 
نرم خويی نشان دهيد را ذکر نماييد.نرم خويی نشان دهيد را ذکر نماييد.

خدای عزيز،  به خاطر عيسی مسيح که به من نشان می دهد چگونه نرم 
خو و متواضع باشم، از تو متشکرم. لطفا به من کمک کن تا با ديگران 

متواضع و نرم خو باشم. در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

ليکن ثمره روح، محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی 
و نيکويی و ايمان و تواضع و پرهيزگاری است. (غالطيان ۵: 

(٢٢

روح القدس چگونه می تواند به من کمک کند تا 
خودم را کنترل کنم؟

آيا تا به حال ديده ايد که يک قهرمان ورزشی، مدال يا جام قهرمانی را دريافت کند؟آيا تا به حال ديده ايد که يک قهرمان ورزشی، مدال يا جام قهرمانی را دريافت کند؟
ورزشکار برای برنده شدن چه کاری انجام می دهد؟  او سخت آموزش ديده است. او 

نظم وانظباط  خاصی به زندگی خود می دهد.  او ساعت ها وقت صرف می کند تا 
بدن خود را تحت کنترل خود در آورد. کتاب مقدس زندگی مسيحی را با يک مسابقه 

دو ميدانی  مقايسه می کند (اول قرنتيان ٩: ٢٧-٢۴).
اگر فرزند خدا هستيد، زندگی روحانی شما به نظم و انظباط  نياز دارد. تمرين 

خويشتنداری  مانند آموزش برای تبديل شدن به يک ستاره ورزشی روحانی می باشد. 
خويشتنداری (پرهيزکاری)، يعنی کنترل کردن احساسات، افکار و اعمال تان و اينکه 

اجازه ندهيد آنها شما را کنترل کنند. خويشتنداری يعنی داشتن نظم و انظباط.
کتاب مقدس می گويد: “بنابر اين آماده باشيد و مانند ديگران به خواب نرويد. منتظر 

بازگشت مسيح باشيد و هوشيار بمانيد” ( اول تسالونيکيان ۵: ۶).
روح القدس که در شما زندگی می کند، می تواند ميوه خويشتنداری را در زندگی شما 

توليد کند،  از طريق قوت روح القدس می توانيد بر آنچه می خوريد، کنترل داشته 
باشيد.او می تواند به شما کمک کند تا بر آنچه می گوييد يا انجام می دهيد، کنترل 

داشته باشيد. افکارتان و آنچه که تماشا می کنيد، می تواند تحت کنترل روح القدس 
باشد. وقتی او همه چيز را تحت کنترل خود دارد، به جای عصبانی شدن و بد اخالقی 

کردن با نرم خويی و تواضع پاسخ می دهيد. 
آيا اجازه می دهيد تا روح القدس ميوه خويشتنداری را در شما توليد کند و به اين 

ترتيب به يک ستاره ورزش روحانی تبديل شويد؟
چه زمان هايی نياز داريد تا روح القدس به شما خويشتنداری عطا چه زمان هايی نياز داريد تا روح القدس به شما خويشتنداری عطا 

کند؟کند؟

خدای عزيز،  به خاطر قوت روح القدس که به من خويشتنداری می 
دهد، از تو سپاسگزارم. لطفا اين ميوه را هر روزه در زندگی من توليد 

کن. 



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

عطايای روحانی چيست؟

اگر شما به خداوند عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد، عضوی از بدن اگر شما به خداوند عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد، عضوی از بدن 
مسيح شده ايد. کتاب مقدس می گويد: “شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک 
به تنهايی عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد” (اول قرنتيان ١٢: ٢٧).
هر کدام از اعضای خانواده خدا منحصر به فرد و مخصوص هستند. خدا به هر کدام 

از اعضای بدن خود، حداقل يک عطيه روحانی عطا کرده است. 
اين عطيه يک استعداد طبيعی مانند نواختن يک وسيله موسيقی يا قهرمان ورزشی 

بودن نيست. 
اين عطيه يک هديه روحانی است.اين هديه توسط خدا به شما داده می شود تا به شما 

کمک کند که به خدا و به اعضای بدن مسيح خدمت کنيد. 
هر کدام از ما در زمان های خاصی به کمک نياز داريم. بعضی اوقات غمگين هستيم 
يا دلسرد می شويم يا مشکالت جسمانی داريم. به عنوان اعضای بدن مسيح، همگی ما 

نياز داريم تا با همديگر کار کنيم و مراقب يکديگر باشيم. 
ما می توانيم از عطايای روحانی مان به روش های مختلف برای رفع نياز های 

يکديگر استفاده کنيم. بعضی از عطايای روحانی که خدا عطا می کند، عبارتند از 
کمک کردن، هديه دادن، رحيم بودن، تعليم دادن و رهبری کردن. 

در درس های عبادتی آينده درباره عطايای روحانی بيشتر ياد خواهيد گرفت. شما يا 
د می گيريد که چگونه کشف کنيد چه عطايای روحانی داريد و اينکه چگونه از آنها 

برای جالل خدا استفاده کنيد. 

چرا روح القدس به هر مسيحی حداقل يک عطيه روحانی می دهد؟چرا روح القدس به هر مسيحی حداقل يک عطيه روحانی می دهد؟

خدای عزيز،  متشکرم که به فرزندانت عطايای روحانی می دهی. به من 
کمک کن تا بدانم عطيه ام چيست و از آن برای کمک به ديگران استفاده 

کنم. در نام عيسی. آمين



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

آيا من عطيه روحانی دارم؟

وقتی هديه ای را برای کسی انتخاب می کنيد،  اول فکر می کنيد که آيا آن هديه برای وقتی هديه ای را برای کسی انتخاب می کنيد،  اول فکر می کنيد که آيا آن هديه برای 
شخص مناسب است. هر چقدر آن شخص را بهتر بشناسيد، می توانيد بهتر بدانيد چه 

هديه  مناسبی را به او بدهيد.
خدا شما را بهتر از هر شخص ديگری می شناسد. او شما را آفريده است!  

نقشه او برای شما اين است که به او خدمت کنيد و باعث رشد کردن و قوی شدن بدن 
مسيح شويد.  برای اينکه بتوانيد نقشه خدا را تحقق ببخشيد،  روح القدس به شما حداقل 

يک عطيه روحانی عطا می کند.
چطور می توانيد بدانيد که عطيه روحانی تان چيست؟

وقتی دانستيد که عطايای روحانی چه هستند، الزم است دعا کنيد و از خدا بخواهيد که 
به شما نشان دهد که چه عطيه يا عطايايی به شما داده است. 

آنوقت درحاليکه خدا را خدمت می کنيد، دقت کنيد و ببينيد که در انجام چه کاری خوب 
هستيد. از انجام چه کاری بيشترين لذت را می بريد؟

اين چيزها مدارکی هستند که نشان می دهند به احتمال قوی خدا در اين زمينه ها به 
شما عطايای روحانی داده است. همچنين ممکن است که ديگر ايمانداران به زمينه 
هايی اشاره کنند که خدا از شما به شکل خاصی در اين زمينه ها استفاده می کند. 

توجه خاصی به درس های عبادتی بعدی بکنيد. ببينيد آيا می توانيد عطايای روحانی 
خود را در ميان آنها پيدا کنيد. 

از خدا بخواهيد تا به شما کمک کند که عطيه روحانی خود را کشف کنيد و بدانيد که 
چگونه می توانيد از آن به بهترين نحو برای خدمت کردن به او استفاده نماييد. 

چطور می توانيد بدانيد که عطيه روحانی تان چيست؟

خدای عزيز،  متشکرم که به من عطيه روحانی عطا کرده ای. به من 
کمک کن تا بدانم که عطيه روحانی من چيست و مايل باشم از آن برای 

خدمت کردن به تو و ديگران  استفاده کنم. در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

هديه خدمت کردن چيست؟

نسرين از خدمت کردن به ديگران لذت می برد. بدون اينکه مادرش از او بخواهد، با نسرين از خدمت کردن به ديگران لذت می برد. بدون اينکه مادرش از او بخواهد، با 
سرعت می رود و به مادرش کمک می کند تا خريد خانه را از ماشين به منزل بياورد. 
او در مدرسه به معلمش کمک می کند تا کتاب ها را به کتابخانه حمل کند. او در کليسا 
تکه های کاغذ را از روی نيمکت ها جمع می کند و در سطل آشغال می ريزد. نسرين 

به عيسی مسيح خداوند  به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده است. 
روح القدس به او هديه خدمت کردن را داده است. خدمت کردن يکی از عطايای 

روحانی است که روح القدس به فرزندان خدا می دهد. 
عطايای روحانی برای کمک کردن به کسانی که در بدن مسيح قرار دارند، بکار می 

رود. 
خدمت نمودن، قابليت ديدن و انجام  کارهايی است که می بايد انجام شود. کسانی که 
عطيه خدمت کردن دارند به نوعی به ديگران کمک می کنند تا وقت شان آزاد شده 

بتوانند از عطيه خود برای خدمت کردن به خداوند استفاده کنند. 
آيا دوست داريد به ديگران کمک کنيد؟  وقتی متوجه نيازی می شويد،  آيا بدون اينکه 
از شما درخواست کمک شود به کمک ديگران می شتابيد. اگر پاسخ تان بله می باشد 

ممکن است هديه
 (عطيه) کمک کردن داشته باشيد.  کتاب مقدس می گويد: “با عشق و عالقه کار کنيد، 

درست مانند آنکه برای خداوند کار می کنيد، نه برای انسان” (افسسيان ۶: ٧).
اگر هديه کمک کردن داريد،  آيا از آن برای کمک کردن به ديگران در بدن مسيح 

استفاده می کنيد؟
چطور می توانيد بگوييد آيا کسی هديه کمک کردن دارد؟

خدای عزيز، لطفا عطيه روحانی مرا به من نشان بده. اگر هديه کمک 
کردن دارم، لطفا به من کمک کن تا از آن برای کمک کردن به ديگران 

در بدن مسيح استفاده کنم. در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

عطيه هديه دادن (بخشش) چيست؟

احمد زنگ منزل آقای  فرمانی را زد. آقای فرمانی در را گشود و به احمد لبخند زد و احمد زنگ منزل آقای  فرمانی را زد. آقای فرمانی در را گشود و به احمد لبخند زد و 
پرسيد: “چه کاری می توانم برايت انجام دهم ، احمد؟” احمد جواب داد: “از خودم می 

پرسيدم، آيا شما کاری داريد که بتوانم انجام دهم و مقداری پول بدست بياورم؟ جديدا 
کودکی به نام جواد به مدرسه آمده است. او فقط يک جفت کفش دارد و کفش هايش 
پر از سوراخ هستند. می خواهم مقداری پول تهيه کنم تا برای او يک جفت کفش نو 

بخرم.”آقای فرمانی پاسخ داد: “کار خيلی خوبی انجام می دهی! فکر می کنم می توانم 
کاری پيدا کنم که بتوانی انجام دهی.”

احمد ديد که جواد به چيزی نياز دارد و خواست برای رفع نياز او کفشی تهيه کرده و 
آن را به جواد بدهد. احمد عطيه روحانی “هديه دادن” دارد.

الزم نيست که پول زيادی داشته باشيد تا عطيه “هديه دادن” داشته باشيد. می توانيد از 
وقت و استعداد خود به ديگران بدهيد. احمد مايل بود تا از وقت و استعداد خود بدهد و 

برای تهيه کفش جواد پول تهيه نمايد.  
کتاب مقدس می گويد: “خدا از روی لطف خود، به هريک از ما نعمت  و عطای 

خاصی بخشيده است تا وظايف خاصی را انجام دهيم. اگر واعظيد، بکوشيد که موعظه 
های تان مفيد و موثر باشند.اگرنعمت تان کمک به ديگران از دارايی تان می باشد،  

با سخاوت اين کار را انجام دهيد.  اگر خدا توانايی مديريت عطا کرده است، اين 
مسئوليت را جدی بگيريد. آنانی که اين عطا را دارند که افسردگان را تسلی دهند، 
بگذار با رغبت و روحيه مسيحی، اين خدمت را انجام دهند” (روميان ١٢: ۶، ٨).

اگر عطيه “هديه دادن” داريد آيا با دل خوش هديه می دهيد؟
به جز پول، دو چيز ديگر را نام ببريد که می توانيد به ديگران هديه به جز پول، دو چيز ديگر را نام ببريد که می توانيد به ديگران هديه 

بدهيد. بدهيد. 

خدای عزيز، لطفا عطيه روحانی مرا به من نشان بده. اگر عطيه “هديه 
دادن” دارم،  به من کمک کن تا برای بر طرف کردن نيازهای ديگران 

با دل خوش هديه بدهم. در نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

عطيه رحيم بودن به چه معناست؟عطيه رحيم بودن به چه معناست؟

کامران فهميد که آناهيتا با مشکلی روبرو شده است. او به سوی آناهيتا رفت و در کامران فهميد که آناهيتا با مشکلی روبرو شده است. او به سوی آناهيتا رفت و در 
کنار او نشست. کامران پرسيد: “مشکلی پيش آمده است؟” آناهيتا پاسخ داد: “مادر 

بزرگم خيلی مريض است. خدا می تواند کمک کند.” کامران به او دلگرمی داد: “بيا 
همين حاال با خدا صحبت کنيم.”هر دو سرشان را خم کردند و کامران دعا کرد. اگر 

شما در حس کردن درد ديگران سريع العمل هستيد، ممکن است خدا هديه رحيم بودن 
(مهربانی کردن) را به شما داده باشد. 

اين عطيه روح باعث می شود که شما به دوستی که در امتحان نمره بدی گرفته يا 
حيوان خانگی خود را از دست داده است، تسلی دهيد.

اگر شما عطيه رحيم بودن داريد، فورا به ديگران پيشنهاد کمک کنيد و برای شان دعا 
نماييد. افرادی که هديه رحيم بودن دارند، به ديگران تسلی می دهند تا آنها قوت يافته، 
يستادگی کنند.روح القدس که در شما زندگی می کند به شما حکمت می دهد تا از اين 
عطيه استفاده کنيد.کتاب مقدس می گويد: “خرد و حکمتی که از آسمان می باشد، در 

وهله اول پاک و نجيب است و بعد صلح جو و مودب و ماليم، حاضر به گفتگو با 
ديگران و پذيرش نظرات ايشان است. لبريز از دلسوزی و اعمال نيک بوده، صميمی 

و بی ريا و بی پرده می باشد” (يعقوب٣: ١٧).
روح القدس می تواند به کسانی که عطيه رحيم بودن دارند، حکمت دهد تا به ديگران 

کمک کنند که خود آنها کاری را برای خودشان انجام دهند. اگر فکر می کنيد که 
دارای عطيه رحيم بودن هستيد، از خدا بخواهيد تا از شما استفاده نمايد تا به ديگرانی 

که  درد و رنج  می کشند، کمک نماييد. 
دو روشی که با استفاده از آنها می توانيد بگوييد شخصی عطيه رحيم دو روشی که با استفاده از آنها می توانيد بگوييد شخصی عطيه رحيم 

بودن دارد را بنويسيد. بودن دارد را بنويسيد. 

خدای عزيز،  لطفا عطيه روحانی مرا به من نشان بده. اگر عطيه رحيم 
بودن دارم، به من حکمت بده تا به ديگران تسلی بدهم. 

در نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

هديه تعليم چيست؟

بعد از اينکه معلم کالس تکليفی به شاگردان داد، شهرام از او اجازه خواست تا از 
کامپيوتر استفاده کند. او بسيار مشتاق بود تا خودش به جستجوی پاسخ ها بپردازد. 

هر وقت شهرام چيز تازه ای ياد می گرفت، مشتاق می شد تا آن را به دوستانش نيز 
ياد بدهد.  شهرام عطيه روحانی تعليم داشت. تعليم يکی ديگر از عطايای روحانی است 

که روح القدس عطا می کند. اگر سواالتی مانند “چرا؟” يا “آيا اين موضوع درست 
است؟” را از خود می پرسيد، ممکن است عطيه تعليم داشته باشيد. افرادی که اين هديه 

را دارند، مايلند خودشان به دنبال پاسخ بگردند، آنها از در ميان گذاشتن آنچه که ياد 
گرفته اند با ديگرافراد لذت می برند. اگر هديه تعليم داشته باشيد، تمايل شديدی داريد 

که بدانيد آيا مسئله مورد نظر تان درست است يا نه. شما می خواهيد بيشتر درباره 
کالم خدا ياد بگيريد و آنچه را که ياد گرفته ايد با ديگران در ميان بگذاريد. ممکن است 
روزی معلم کتاب مقدس شويد! کتاب مقدس می گويد: “خدا از روی لطف خود به هر 

يک از ما نعمت و عطای خاصی بخشيده است تا وظايف خاصی را انجام دهيم. اگر 
خدا به شما نعمت نبوت کردن داده است، هر گاه مطمئنيد خدا از طريق شما سخن می 
گويد، نبوت کنيد، يعنی پيغام های خدا را به کليسا اعالم نماييد.اگر نعمت شما، خدمت 
کردن به ديگران است، اين کار را به طرز شايسته انجام دهيد. اگر نعمت تعليم دادن 

داريد، خوب تعليم بدهيد” (روميان ۶:١٢- ٧).هر کسی که به عيسی خداوند به عنوان 
نجات دهنده خود اعتماد کرده است، حد اقل يک عطيه روحانی دريافت کرده است. اين 
عطايا بکار می رود تا در بدن مسيح به ديگران کمک نمايد. اگر هديه شما تعليم است، 

آيا از آن برای کمک به ديگران در شناخت بيشتر خدا، استفاده می کنيد؟
چگونه می توانم بگويم شخصی عطيه تعليم دارد؟چگونه می توانم بگويم شخصی عطيه تعليم دارد؟

خدای عزيز،  لطفا عطيه روحانی مرا به من نشان بده. اگر عطيه تعليم 
دارم، به من کمک کن تا از آن استفاده کنم تا ديگران بتوانند بيشتر 

درباره تو ياد بگيرند. در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

عطيه رهبری چيست؟

رشيد در حالی که به درون خانه می دويد، صدا زد: “مامان! معلم مرا رهبر گروه رشيد در حالی که به درون خانه می دويد، صدا زد: “مامان! معلم مرا رهبر گروه 
درسی مان انتخاب کرده است!”  مادر رشيد لبخند زد و گفت: “اين عالی است! تو 
رهبر خوبی خواهی بود.” آيا دوست داريد مسئول يک پروژه باشيد؟ آيا برای انجام 

دادن کارها می توانيد سريعا نقشه ای طراحی کنيد؟ آيا برای شما آسان است تا ديگران 
را در کاری وارد کنيد تا آنها نيز بتوانند کمک کنند؟اگر به اين سواالت پاسخ مثبت 

داده ايد، ممکن است عطيه روحانی رهبری داشته باشيد. کتاب مقدس به ما می گويد 
که روح القدس عطايای مختلفی به ايمانداران می دهد. کتاب مقدس می گويد: “خدا 

از روی لطف خود، به هر يک از ما نعمت و عطای خاصی بخشيده است تا وظايف 
خاصی را انجام دهيم.

  اگر خدا به شما نعمت نبوت کردن داده است ، هر گاه مطمئنيد خدا از طريق شما 
سخن می گويد، نبوت کنيد، يعنی پيغام های خدا را به کليسا اعالم نماييد. اگر نعمت 

شما، خدمت کردن به ديگران است، اين کار را به طرز شايسته انجام دهيد. اگر نعمت 
تعليم دادن داريد، خوب تعليم بدهيد” (روميان ١٢: ۶-٧).

با دقت رهبری کردن، يعنی اين که بيشترين تالش خود را به عمل آوريد و دست از 
کار نکشيد. کليسا به کسانی نياز دارد که عطيه رهبری داشته باشند تا به بدن عيسی 

مسيح خداوند خدمت کنند. افرادی که اين عطيه را دارند نمی ترسند که به تنهايی برای 
چيزی که ايمان دارند درست است، بياستند. رهبران قدرت طراحی برنامه و نقشه 

دارند و کارها را به انجام می رسانند. يک رهبر خوب، عقب نمی ايستد و دستور نمی 
دهد، بلکه خود نيز دست به کار شده و در انجام کار کمک می کند. اگر هديه رهبری 

سه راهی را بنويسيد که از طريق آنها می توانيد بفهميد شخصی سه راهی را بنويسيد که از طريق آنها می توانيد بفهميد شخصی 
عطيه رهبری دارد

خدای عزيز، لطفا عطيه روحانی مرا به من نشان بده. اگر عطيه رهبری 
دارم به من کمک کن تا از آن برای خدمت به بدن مسيح استفاده کنم. در 

نام عيسی. آمين 



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چگونه می توانم از عطايای روحانيم استفاده کنم؟

شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی 
عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می باشيد. 

(اول قرنتيان ١٢: ٢٧)

آيا وقتی که درباره تعدادی از عطايای روحانی می خوانديد، عطيه روحانی خود را آيا وقتی که درباره تعدادی از عطايای روحانی می خوانديد، عطيه روحانی خود را 
کشف کرديد؟  کتاب مقدس می گويد که عطايای روحانی داده شد تا “مسيح اين عطايا 
را با اين هدف به ما می بخشد که ايمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت 
کنند و باعث پيشرفت کليسا، يعنی بدن او گردند و کليسا به رشد و کمال الزم برسد” 

(افسسيان ۴: ١٢).بياييد عطايايی را که خوانده ايد، مرور کنيم:
خدمت کردن- ديدن کارهايی که نياز به انجام شدن دارند و انجام آنها.هديه دادن- شاد 

بودن از”هديه دادن” به ديگران.رحيم بودن- درک سريع اينکه ديگران درد و رنج 
دارند و تسلی دادن ايشان. تعليم- لذت بردن از مطالعه کالم خدا و کمک به ديگران در 

فهم آن.
رهبری  -  سازماندهی کردن ديگران و کمک به ايشان در انجام کاری.

آيا شما هم مانند نسرين از خدمت کردن به ديگران لذت می بريد؟ شايد شما هم مانند 
احمد با هديه دادن چيزی به دوست نيازمندتان به او کمک کرديد. 

شايد شما مانند کامران در تسلی بخشيدن به يک دوست غمگين، سريع العمل بوديد. آيا 
مانند شهرام هستيد؟ اوعطيه تعليم دارد و از ياد دادن آن چيزی که ياد گرفته به ديگران 
لذت می برد.  شايد مانند رشيد هستيد که دوست دارد در انجام کاری مسئول يک گروه 

باشد و مايل است که آن کار را به پايان برساند. 
آيا از عطيه روحانی تان در بنا کردن ديگران در بدن مسيح استفاده می کنيد؟

وقتی از عطيه تان برای خدا استفاده می کنيد، او به شما برکت داده، شما را شاد می 
سازد. 

ليست عطايای روحانی را که فکر می کنيد داريد، بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که به من عطيه روحانی (نام عطايايی را که فکر 
می کنيد داريد، بگوييد) داده ای. به من کمک کن تا از اين عطا يا برای 

خدمت کردن به تو و ديگران استفاده کنم. در نام عيسی. آمين 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا فرشتگان واقعی هستند؟

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

آيا تا به حال فيلم يا برنامه تلويزيونی درباره فرشتگان تماشا کرده ايد؟ آيا از خود می آيا تا به حال فيلم يا برنامه تلويزيونی درباره فرشتگان تماشا کرده ايد؟ آيا از خود می 
پرسيد که آنها واقعی هستند؟ بيشتر چيزهايی که در فيلم ها يا در تلويزيون درباره 

فرشتگان می بينيد، واقعيت ندارند. 
اما اين حقيقت دارد که خدا فرشتگان را آفريد وآنها بسيار واقعی هستند. فرشتگان 

مخلوقات ويژه خدا هستند و هر کدام از آنها متفاوت می باشند. ما نمی دانيم فرشتگان 
شبيه چه هستند. ما می دانيم فرشتگان، انسان نيستند. 

انسان هايی که می ميرند، به فرشته تبديل نمی شوند. ما می دانيم که بعضی از 
فرشتگان بال دارند و بعضی از ايشان شبيه ما انسان ها هستند. 

خدا اين مخلوقات شگفت انگيز، قوی و آسمانی را ساخت تا او را بپرستند،  ستايش 
کنند، اطاعت و خدمت نمايند. 

همچنين فرشتگان از فرزندان خدا مراقبت می کنند. فرشتگان از انسان ها قويتر 
هستند، ولی از خدا ضعيف تر می باشند. 

فرشتگان می توانند خيلی سريع ظاهر شده و ناپديد گردند. آنها نمی ميرند. بعضی ها 
نزد فرشتگان دعا می کنند، اما اين کار اشتباه است. تنها خدا می تواند به دعاها پاسخ 

دهد. يک فرشته به نام لوسيفر، فرشته نور ناميده می شد. لوسيفر با خدا به مخالفت 
پرداخت. اکنون ما او را شيطان می ناميم. بعضی از فرشتگان از شيطان پيروی 

کردند. آنها ارواح شيطانی ناميده می شوند. شيطان و ارواح شيطانی، دشمنان خدا 
هستند. همچنين آنها دشمنان قوم خدا نيز می باشند. در روزهای آينده بيشتر درباره اين 

دشمن ياد می گيريد. 
دو چيزی که درباره فرشتگان ياد گرفته ايد را بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که فرشتگان را آفريدی تا تو را خدمت کنند و از 
تو اطاعت نمايند. در نام عيسی. آمين



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

بعضی از مردم فکر می کنند که شيطان کت و شلوار قرمز می پوشد و دم و شاخ هايی بعضی از مردم فکر می کنند که شيطان کت و شلوار قرمز می پوشد و دم و شاخ هايی 
دارد.  شيطان چنين قيافه ای ندارد. کتاب مقدس می گويد که وقتی خدا او را آفريد،  او 

يکی از زيباترين فرشتگان بود.
او لوسيفر ناميده می شد. او احتماال زمانی که خدا اولين مرد و زن را آفريد، در حال 
تماشای کار خدا بود. يکروز بسيار بد، او انتخاب کرد که با خدا مخالفت کند و دشمن 

خدا بشود. او به شيطان تبديل شد. کتاب مقدس شيطان را “خدای اين جهان” (دوم 
قرنتيان ۴: ۴)می نامد. او کامال بد و شرير است. نقشه او اين است  که انسان ها را 

بفريبد. او می خواهد مردم نيز مانند او به مخالفت با خدا بپردازند. او می خواهد نقشه 
خدا برای زندگی شما را نابود کند. 

 به نظر می آيد که شيطان هر کاری را که می خواهد، انجام می دهد. اما او همچنان 
تحت کنترل خدا که قادر مطلق است، قرار دارد. 

وقتی عيسی دوباره به زمين برگردد، شيطان مجازات خواهد شد. وقتی داوری به پايان 
می رسد،  شيطان به درياچه آتش افکنده می شود و برای هميشه در آنجا می ماند. 

شيطان می خواهد که شما فکر کنيد او تنها يک شخصيت خيالی در يک کت و شلوار 
قرمز است.  

بياد داشته باشيد که او واقعی است و دشمن شما می باشد. کتاب مقدس می گويد: 
“فرزندان عزيزم، شما از آن خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه و پيروزی يافته ايد، 

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).

چرا شيطان دشمن خدا است؟

خدای عزيز،  متشکرم که از شيطان قوی تر هستی. به من کمک کن تا 
مراقب باشم فريفته شيطان نشوم، بلکه از تو اطاعت کنم. در نام عيسی. 

آمين

شيطان کيست؟



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

شيطان چطور دشمن خدا شد؟

“کاری را که می خواهم انجام می دهم، نه کاری را که تو می خواهی”. آيا تا به حال “کاری را که می خواهم انجام می دهم، نه کاری را که تو می خواهی”. آيا تا به حال 
هرگز چنين چيزی گفته ايد يا به چنين فکری انديشيده ايد؟ آيا می دانيد اينگونه افکار 
از کجا می آيند؟ يک روز لوسيفر فرشته مخصوص خدا چنين فکری کرد. او تصميم 

گرفت که مانند خدا باشد.  ممکن است فکر های او اينگونه بوده باشد: “به آسمان 
(بهشت) صعود خواهم کرد،  تخت خود را باالی ستارگان خدا قرار خواهم داد.....  به 

باالی ابرها صعود خواهم نمود،  مانند خدای متعال خواهم بود” ( اشعيا ١۴: ١٣-
١۴).آيا جمله “من می خواهم” را شنيده ايد؟  تنها خدا می تواند حقيقتا با چنين اقتداری 
صحبت کند، چون تنها خدا قادر مطلق است. چه چيزی باعث شد تا لوسيفر به خالفت 

با آفريننده خود بپردازد؟دليل اين شورش، غرور بود. غرور يعنی اينکه خود را باالتر 
از آنچه که هستيد، بدانيد. لوسيفر فکر کرد که به اندازه خدا خوب است. غرور گناه 

آلودش او را از خدا جدا ساخت.وقتی لوسيفر عليه خدا شورش کرد، خدا می بايد خود 
را از لوسيفر جدا می ساخت.  لوسيفر و فرشتگان پيرو او می بايد آسمان را ترک می 

کردند. حاال لوسيفر با نام متفاوتی به نام شيطان يا شرير شناخته می شود.  او دشمن 
خدا است، او دشمن شما نيز هست. کتاب مقدس می گويد: “شما ای جوانان، مطيعافراد 
سالخورده باشيد. به همين ترتيب همگی شما با روحی فروتن يکديگر را خدمت نماييد، 
زيرا خداوند فروتنان را مورد عنايت خاص خود قرار می دهد، اما مخالف متکبران و 

مغروران می باشد” (اول پطرس ۵: ۵).اجازه ندهيد غرور شما را کنترل کند و شما 
را از خدا دور نمايد. بياد داشته باشيد که خدا آفريننده شما است. فقط خدا را بپرستيد و 

از او اطاعت کنيد. 
چطور می توانيد خود را از غرور محافظت کنيد تا غرور نتواند 

کنترل زندگی تان را به دست گيرد؟

خدای عزيز، متشکرم که آفريننده عظيم من هستی. به من کمک  کن تا از 
غرور که می تواند مرا عليه تو بشوراند، در امان باشم.  در نام عيسی. 

آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

چرا شيطان دشمن من است؟

کلمه دشمن به چه معنا است؟  دشمن کسی است که از شما متنفر است و می خواهد 
به شما آسيب برساند. شيطان از خدا متنفر است و می خواهد به او آسيب برساند. 

چون شما فرزند خدا هستيد،  شيطان از شما متنفر است و می خواهد به شما نيز آسيب 
برساند. او می خواهد هر آنچه را که به خدا تعلق دارد، نابود کند. 

شيطان از راه های مختلفی نشان می دهد که دشمن شما است. او به شما دروغ می 
گويد. کتاب مقدس می گويد: “او پدر دروغگويان است” (يوحنا ٨: ۴۴).

او سعی می کند شما را فريب دهد که کارهای اشتباه انجام دهيد تا باعث اندوه خدا 
شويد. او سعی می کند تا شما را وادار کند عليه خدا گناه کنيد. آيه کتاب مقدسی اين 

درس عبادتی درباره شيطان چه چيزی به شما می گويد؟
او دشمن شما است، او مانند شيری نعره می کشد و به دنبال شخصی است تا او را 

نابود کند. آيا شيطان در يافتن شخصی برای نابود کردن، هميشه موفق است؟
آيا شيطان همواره موفق است؟ نه! شما می توانيد از خطر فرار کنيد و در مقابل 

حمالت شيطان از خود محافظت نماييد. وقتی از خدا اطاعت می کنيد، شيطان بازنده 
است. اگر به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد، روح القدس را داريد 

که در شما زندگی می کند. خدا از شيطان بزرگ تر است. 
وقتی اجازه می دهيد روح القدس شما را کنترل کند، از خدا اطاعت می کنيد و کار 

درست را انجام می دهيد. شما بايد هشيار باشيد،  به صدای خدا گوش دهيد و مواظب 
حمالت شيطان باشيد. 

دو کاری که می توانيد انجام دهيد تا از حمالت شيطان در امان 
باشيد را ذکر نماييد.

خدای عزيز،  متشکرم که مرا دوست داری. لطفا به من کمک کن تا به تو 
گوش دهم و مواظب حمالت شيطان باشم. در نام عيسی. آمين 



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چند نمونه از حقه های شيطان

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

حميد گفت: “عجله کن رضا! فقط فروشنده را زير نظر بگير. نياز نيست تو چيزی حميد گفت: “عجله کن رضا! فقط فروشنده را زير نظر بگير. نياز نيست تو چيزی 
برداری. تو دزدی نمی کنی. تو فقط تماشا می کنی. اگر می خواهی دوست من باشی، 

بايد به من کمک کنی.” برای حميد اهميت نداشت که دوست رضا باشد، او فقط می 
خواست رضا را فريب دهد تا به او در اين کار اشتباه کمک کند. 

شيطان نمی خواهد تا خدا را دوست بداريد و از او اطاعت کنيد. او شما را فريب می 
دهد تا کارهای اشتباه انجام دهيد. 

يکی از حقه های شيطان اين است که اينطوری دروغ می گويد: اگر از مواد مخدر  و 
مشروب استفاده نکنی، هيچ دوستی نخواهی داشت. 

يکی ديگر از حقه های او اين است که شما را وسوسه می کند تا چيزهای تازه را 
بسيار دوست داشته باشيد و برای بدست آوردن آنها کارهای اشتباه انجام دهيد. 

آيا تا به حال انديشيده ايد که خدا حقيقی نيست؟ آيا هرگز فکر کرده ايد که خدا حقيقتا 
شما را دوست ندارد؟ اينها دروغ های ديگر شيطان است. 

شيطان مايل است شما را بفريبد تا باور کنيد که عيسی بر روی صليب نمرده تا 
جريمه گناهان شما را بپردازد.

شيطان نمی خواهد بدانيد که خدا شما را بسيار زياد دوست دارد. او می خواهد باور 
کنيد که شما می توانيد مواظب خودتان باشيد و به عيسی احتياج نداريد. مواظب حقه 

های شيطان باشيد. بياد داشته باشيد که او دروغگوست.

آيا می توانيد به يکی از روش هايی که شيطان برای فريب دادن شما 
استفاده کرده است، فکر کنيد؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا وقتی شيطان سعی می کند مرا بفريبد، 
متوجه حقه او بشوم و کمک کن تا کالم تو را باور کنم. در نام عيسی. 

آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

آيا شيطان به اندازه خدا قدرتمند است؟

شيطان بسيار قدرتمند است. شيطان از ما قدرتمند تر است. فکر می کنيد کدام يک 
قدرت بيشتری دارد، خدا يا شيطان؟

خدا جهان را در شش روز آفريد. خدا بدن ما را ساخت. خدا عيسی را از مردگان زنده 
کرد.  شيطان نمی تواند هيچ کدام از اين کارها را انجام دهد. خدا بسيار قدرتمند تر از 

شيطان است. 
اما شيطان نيز قدرت دارد. حمالت شيطان عليه قوم خدا قوی است و مقابله با آن 

دشوار است، اما شيطان به اندازه خدا قوی نيست. 
شيطان با تمام قدرتش سعی کرد تا عيسی را از پرداخت جريمه گناهان شما باز دارد. 

شايد فکر کرد وقتی عيسی بر روی صليب مرد، او موفق شده است. 
مردم بدن عيسی را از روی صليب پايين آوردند و او را دفن کردند، اما در روز سوم، 

خدا عيسی را از مردگان دوباره زنده کرد! خدا همواره بر شيطان پيروز است. 
خدا قادر متعال است و سلطنت از آن اوست. او باالترين حکام است و هميشه همه چيز 

را تحت کنترل خود دارد.  
خدای ما باالتر از هر چيزی است و بر همه چيز حکمرانی می کند. تمام قدرت ها از 

آن اوست.  خدا قدرت دارد تا دعاهای شما را بشنود و به آنها پاسخ بدهد. 
تنها او قدرت دارد تا گناهان تان را ببخشد و شما را فرزند خود سازد. خدا حتی بر 

شيطان نيز تسلط دارد. روزی خدا شيطان و پيروان او را مجازات می کند. 
خدا آنها را برای هميشه به درون درياچه آتش خواهد افکند. 

سه چيزی که قدرت خدا را به شما نشان می دهد را بنويسيد.

خدای عزيز،  متشکرم که از شيطان قدرتمندتری. متشکرم که مرا 
دوست داری.  در نا م عيسی. آمين 



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا خدا اجازه  می د هد شيطان مرا وسوسه کند؟چرا خدا اجازه  می د هد شيطان مرا وسوسه کند؟

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

به بهترين دوست خود فکر کنيد. آيا چون مجبوريد، او را دوست داريد، يا اينکه می 
خواهيد او را دوست داشته باشيد؟  شما انتخاب می کنيد تا محبت کنيد. 

خدا انتخاب کرد تا شما را محبت کند و می خواهد تا شما انتخاب کنيد که او را محبت 
نماييد. 

وقتی خدا اجازه می دهد شيطان شما را وسوسه کند (شيطان سعی می کند تا شما را 
به نااطاعتی وادارد)، خدا به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنيد که چه کسی را دوست 

بداريد و خدمت کنيد. 
خدا می خواهد چون او را دوست داريد، از او اطاعت کنيد. يکی از راه هايی که 

می توانيد از خدا اطاعت کنيد اين است که وقتی توسط شيطان وسوسه می شويد کار 
اشتباهی انجام دهيد، به شيطان “نه” بگوييد. 

 شما نمی توانيد  با قوت خودتان اين کار را انجام دهيد، شما به کمک خدا نياز داريد.  
اين دليل ديگری است که خدا اجازه می دهد تا توسط شيطان وسوسه شويد. 

او می خواهد به او تکيه کنيد تا به شما قوت دهد به شيطان “نه” بگوييد.  
کتاب مقدس می گويد: “... خداوند مددکار من است ...” (عبرانيان ١٣: ۶).

می توانيد از خدا بخواهيد به شما کمک کند در مقابل وسوسه شيطان پيروز شويد. 
وقتی از خدا طلب کمک می کنيد و از او اطاعت می نماييد، او را بهتر خواهيد 
شناخت. هر چقدر شخصی را بهتز بشناسيد، او را بيشتر دوست خواهيد داشت. 
خدا می خواهد که انتخاب کنيد او را دوست بداريد، آيا اين را انتخاب می کنيد؟  

دو دليلی که خدا اجازه می دهد شيطان شما را وسوسه کند، چيست؟

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا به وسوسه شيطان، “نه” بگويم. به 
من کمک کن تا با اطاعت از تو نشان دهم که تو را دوست دارم. در نام 

عيسی. آمين 



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)

آيا می توانم حقيقتا بر شيطان پيروز شوم؟

آيا اگر به تنهايی با دشمن قدرتمندی در نبرد بوديد،  فکر می کنيد می توانستيد پيروز 
شويد؟ نه!  اما اگر با همان دشمن قدرتمند در نبرد بوديد و بزرگترين  و قدرتمند ترين 

يار و ياور را به همراه داشتيد، می توانستيد پيروز شويد؟ بله!
کتاب مقدس درباره مردی که سال ها قبل زندگی می کرد، صحبت می کند. اسم اين 

مرد ايليا بود.  يکروز خدا از ايليا خواست تا کار بسيار خطرناکی انجام دهد.  
خدا از ايليا خواست تا به نزد پادشاه برود و به او بگويد که خدا تمام مردم را مجازات 

خواهد کرد، چون آنها کارهای بسيار بدی انجام می دادند. 
مردم شيطان را خدمت می کردند، نه خدا را. پادشاه بسيار عصبانی شد و سعی کرد 

ايليا را بکشد،  اما ايليا فرار کرد. ايليا به زندگی و خدمت کردن به خدا ادامه داد.  
چه اتفاقی افتاد؟ چه چيزی باعث شد تا ايليا پيروز شود؟ او قدرت عظيمی نداشت. 

کتاب مقدس می گويد که او درست مانند من و شما بود. او پيروز شد، چون خدا با او 
بود.  

اگر عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد،  خدا با شما نيز هست. وقتی 
عيسی را داريد،  کتاب مقدس می گويد: “فرزندان عزيزم،  شما از آن خدا هستيد و بر 
مخالفين مسيح غلبه و پيروزی يافته ايد، زيرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از 

هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه آلود، قوی تر است” (اول يوحنا۴: ۴).
با عيسی می توانيد پيروز شويد. 

چه چيزی باعث شد تا ايليا پيروز شود؟

خدای عزيز،  متشکرم که به خاطر عيسی می توانم بر شيطان پيروز 
شوم. در نام عيسی. آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

طرح جنگی خدا برای من چيست؟

هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون هوشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان همچون 
شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و شيری گرسنه، غران به هر سو می گردد تا طعمه ای بيابد و 

آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)آن را ببلعد. (اول پطرس ۵: ٨)
سربازان به يک طرح جنگی نياز دارند تا بدانند که بهترين راه مبارزه چيست؟ خدا سربازان به يک طرح جنگی نياز دارند تا بدانند که بهترين راه مبارزه چيست؟ خدا 

طرح جنگی مخصوصی برای شما دارد. شما هر روز در يک ميدان جنگ بسر می 
بريد، چون شيطان از شما متنفر است. شما می توانيد در اين جنگ پيروز شويد، چون 

بزرگ ترين و قوی ترين مددکار، يعنی خدا با شما است. اگر از طرح جنگی خدا 
پيروی کنيد، پيروز می شويد. طرح جنگی از اين قرار است. اين طرح چهار قسمت 

دارد: 
(١) ايمان بياوريد که عيسی برای گناهان تان مرد. 

(٢) بياد داشته باشيد که نبايد گناه کنيد. خدا می گويد که اگر از او اطاعت کنيد و از 
گوش دادن به شيطان امتناع ورزيد، شيطان از شما می گريزد (يعقوب ۴: ٧).

(٣) از خدا اطاعت کنيد. گناه، خدا را غمگين می سازد و اجازه نميدهد که خدا 
دعاهای ما را بشنود. اگر گناه کرديد،  الزم است که گناه تان را به خدا اعتراف کنيد. 

(۴) از خدا تشکر کنيد که بر شيطان پيروز است. کتاب مقدس می گويد: “خدا را 
شکر برای تمام اينها! اوست که ما را به وسيله خداوند مان عيسی مسيح، پيروز 

می گرداند” (اول قرنتيان ١۵: ۵٧).خدا در مبارزه تان با شيطان از شما محفاظت 
مخصوصی به عمل می آورد. اين حفاظت مخصوص زره خدا ناميده می شود. 

اين زره قابل ديدن نيست، اما می تواند از شما در برابر حمالت شيطان دفاع کند. اگر 
از اين زره به درستی استفاده کنيد،  خدا به شما کمک می کند تا در هر مبارزه ای بر 

شيطان پيروز شويد. 
در درس های عبادتی آينده بيشتر درباره اين زره می آموزيد. 

آيا می توانيد چهار قسمت طرح جنگی را نام ببريد که می توانيد با آيا می توانيد چهار قسمت طرح جنگی را نام ببريد که می توانيد با 
استفاده از آنها بر حمالت شيطان پيروز شويد؟

خدای عزيز، متشکرم که مدد کار من هستی. لطفا به من کمک کن تا بياد 
آورم که چطور بر شيطان پيروز شوم. در نام عيسی. آمين 



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور می توانم برای اين نبرد آماده شوم؟

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

شما هر روز در جنگ با شيطان هستيد. او از خدا متنفر است و می خواهد شما عليه شما هر روز در جنگ با شيطان هستيد. او از خدا متنفر است و می خواهد شما عليه 
خدا گناه کنيد. الزم است برای اين مبارزه آماده شويد، چون نمی توانيد با قوت خودتان 

بر شيطان پيروز شويد. يک قسمت مهم برای آماده شدن برای اين نبرد، اين است که 
گناهان تان را به خدا اعتراف کنيد.  خدا با شما است تا به شما کمک نمايد که به گناه، 

“نه”  بگوييد.  اما بعضی اوقات شما کمک خدا را قبول نمی کنيد. بعضی وقت ها 
شيطان شما را فريب می دهد و مرتکب گناه می شويد. 

بعضی اوقات خودتان انتخاب می کنيد که گناه کنيد. هر وقت درک کرديد که گناه 
کرده ايد،  می بايد گناه تان را به خدا اعتراف کنيد. اعتراف، يعنی با خدا توافق کنيد 

که کاری که انجام داده ايد، گناه است.  
کتاب مقدس می گويد: “اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، می توانيم اطمينان داشته 

باشيم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. اين کار خدا کامال 
منصفانه و درست است، زيرا عيسی مسيح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان 

خود را فدا کرده است”(اول يوحنا ١: ٩).
قسمت ديگر آماده سازی برای اين نبرد، اين است که مواظب حمالت شيطان باشيد. او 

همواره در جستجوی راه هايی است که شما را به گناه بکشاند. 
مواظب باشيد تا از مکان ها، اشخاص يا چيزهايی که اغلب باعث می شوند، وسوسه 

شويد و گناه کنيد، دوری نماييد. 
برای اينکه برای مبارزه قوی شويد، الزم است که هر روزه با خدا وقت بگذرانيد. 

خواندن کالم خدا و دعا کردن، شما را در مقابل حمالت شيطان، قدرتمند می سازد.  
برای آماده شدن جهت مبارزه عليه شيطان چه کاری می توانيد 

انجام دهيد؟

خدای عزيز،  به من کمک کن بياد بياورم که گناهانم را اعتراف کنم و 
مواظب حمالت شيطان باشم تا برای جنگ روحانی آماده باشم. در نام 

عيسی. آمين 



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

زره خدا چيست؟

آيا می دانيد زره چيست؟آيا می دانيد زره چيست؟
شايد زره هايی را که سربازان برای جنگ می پوشيدند، ديده ايد. امروز پليس ها نيز 

برای حفاظت از خود، اين زره ها را می پوشند. اين زره شامل جليقه ضد گلوله و 
کالهخود است.  آتش نشان ها نيز کالهخود، کت و چکمه های سنگين را به عنوان 
محافظ می پوشند. اگر عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، خدا به شما 

زره ای داده تا در مبارزه تان  عليه شيطان محافظت شويد.  
شما نمی توانيد اين زره را ببينيد. اين زره غير قابل ديدن است. اين زره در کتاب 

مقدس در کتاب افسسيان ۶: ١٣- ١٧ شرح داده شده است. کالهخود نجات فکرتان را 
محافظت می کند.  

زره عدالت، دل تان را حفاظت می کند، تا آنچه را که درست است، انجام دهد.  
کمربند راستی به شما کمک می کند تا کالم خدا را ياد بگيريد و راستی را بگوييد. 
کفش های سالمتی (صلح) به شما کمک می کند تا در مبارزه تان با شيطان محکم 

بايستيد.  
سپر ايمان شما را در مقابل حمله های شيطان که باعث شک کردن به خدا می شود، 

حفاظت می کند. 
شمشير روح، کالم خدا می باشد. اين اسلحه شما عليه شيطان می باشد. زره ای که خدا 

به شما داده است، هرگز فرسوده يا شکسته نمی شود. در روزهای آينده درباره اينکه 
هر کدام از اجزا اين زره، به چه مفهوم است و چگونه می توانيد از آن استفاده کنيد، 

بيشتر صحبت خواهيم کرد. 
چرا زره خدا برای شما مهم است؟چرا زره خدا برای شما مهم است؟

خدای عزيز،  متشکرم که به من زره خود را داده ای تا بتوانم بر حمله 
های شيطان پيروز شوم. در نام عيسی. آمين  



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا به زره خدا نياز دارم؟

چرا به زره نياز داريد؟  زره برای محافظت کردن چيزی طراحی شده است. يک چرا به زره نياز داريد؟  زره برای محافظت کردن چيزی طراحی شده است. يک 
دروازه بان برای محافظت از پاهايش، ره محافظ می پوشد، يک بازيکن بيسبال هم 

لباس مخصوص می پوشد تا در صورت برخورد توپ به او آسيب نبيند.  
آيا می دانستيد مسيحيان نيز به زره نياز دارند؟ مسيحيان نيز به زره نياز دارند تا در 

مقابل حمالت شيطان محافظت شوند. شيطان، دشمن خدا است. چون با اعتماد کردن به 
عيسی به عنوان نجات دهنده تان، فرزند خدا شده ايد، شيطان دشمن شما نيز هست. 

کتاب مقدس می گويد: “که شيطان در جستجو است تا شخصی را يافته  و او را نابود 
سازد” (اول پطرس  ۵: ٨).

راه های زيادی وجود دارد که شيطان با استفاده از آنها سعی در نابودی شما دارد. او 
شما را وسوسه می کند تا دروغ هايش را باور کنيد و به محبت و مراقبت خدا شک 

کنيد و بدين صورت به فکر شما حمله می کند. 
شيطان شما را وسوسه می کند تا به جای رفتن به راه های خدا کارها را به روش 

خودتان انجام دهيد و بدين صورت به دل شما حمله می کند. 
شما به اندازه کافی قوی نيستيد تا خودتان با شيطان مبارزه کنيد. خدا از اين موضوع 
آگاه است و نه تنها زره خود را به شما داده است، بلکه وعده داده است تا مددکار شما 
باشد.  کتاب مقدس می گويد: “ ... خداوند مددکننده من است و ترسان نخواهم بود ...” 

(عبرانيان ١٣: ۶).
يک سرباز خودش می داند که بدون زره به آسانی توسط دشمن نابود خواهد شد. شما 

به زره خدا نياز داريد تا محافظت شويد. 

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

دو چيزی که خدا به شما داده است تا به شما کمک کند که بر 
شيطان پيروز شويد را بنويسيد.

خدای عزيز،  به من کمک کن تا بياد آورم که زره تو را دارم و تو نيز 
مددکار من هستی. در نام عيسی. آمين 



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

چگونه از کمر بند راستی استفاده کنم؟چگونه از کمر بند راستی استفاده کنم؟

ما درباره دشمن شما، يعنی شيطان و حمله هايش صحبت کرده ايم. خدا به شما زره 
ای داده است تا ازخود محافظت کنيد، اما اين زره به شما کمکی نخواهد کرد، مگر 
اينکه از آن استفاده کنيد. در درس های آينده درباره هر يک از قسمت های زره و 

اينکه چطور می تواند به شما کمک کند، صحبت خواهيم کرد. 
يکی از قسمت های زره ای که خدا به شما داده است، کمربند راستی است. اين قسمت 
مهم از زره به شما کمک می کند که بدانيد چه چيزی درست است و توسط دروغ های 

شيطان فريفته نشويد. 
چگونه از کمربند راستی استفاده می کنيد؟ 

دو راه وجود دارد: اول، شما می توانيد با يادگيری کالم خدا از کمربند راستی استفاده 
کنيد.  

می توانيد با خواندن کتاب مقدس و حفظ کردن آيات حفظی درس های عبادتی، اين 
کار را انجام دهيد. 

وقتی شيطان شما را وسوسه می کند تا به خدا شک کنيد، به ياد آوردن حقايق کالم 
خدا به شما کمک خواهد کرد. 

راه ديگر استفاده از کمر بند راستی، اين است که مطمئن شويد در هر آنچه که انجام 
می دهيد، همواره درستکار باشيد. يکی از نام های شيطان، پدر دروغگويان است.

وقتی حتی دروغ کوچکی می گوييد، شيطان خوشحال می شود. کمربند راستی به شما 
کمک می کند تا از وسوسه دروغ گفتن محافظت شويد.  

خدا می تواند به شما ياد آوری کند که هر روز از کمربند راستی استفاده نماييد. 
دو راهی که می توانيد بوسيله آن از کمربند راستی استفاده کنيد را 

نام ببريد. 

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا هر روزه با خواندن کالمت و گفتن 
حقيقت، از کمربند راستی استفاده کنم. در نام عيسی. آمين 



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

زره عدالت چيست؟

يکی از مهم ترين قسمت های بدن که هر سربازی می بايد در هنگام مبارزه از آن يکی از مهم ترين قسمت های بدن که هر سربازی می بايد در هنگام مبارزه از آن 
محافظت کند، دل (قلب) است.

شما نيز به عنوان فرزند خدا به حفاظت دل تان نياز داريد.  
منظور از دل (قلب)، عضو گوشتی بدن شما که بدن را زنده نگه می دارد نيست،  

بلکه منظور احساسات، طرز فکر و تصميمات شما است. 
به اين دليل است که خدا يک زره عدالت به شما داده است. عدالت کلمه بزرگی است. 

عدالت، يعنی رابطه صحيحی با خدا داشتن و کارهای درست را انجام دادن.
هيچ کدام از ما، همه اوقات کامل يا عادل نيستيم. اما زمانی که عيسی را به عنوان 

نجات دهنده خود پذيرفته ايد،  ديگر خدا شما را به عنوان گناهکار نمی بيند.
او شما را به واسطه پسر بی گناهش، يعنی عيسی که برای گناه تان مرد، می بيند. 

ممکن است شيطان تالش کند با يادآوری گناه تان به شما حمله کند.  
او می خواهد شما فکر کنيد که خدا شما را نپذيرفته است. وقتی زره عدالت را پوشيده 
ايد، می دانيد که شيطان دروغ می گويد، خدا در کتاب مقدس می گويد: “ای قوم من، 
شما را هميشه دوست داشته ام،  با مهر و محبت عميقی شما را به سوی خود کشيده 

ام” (ارميا ٣١: ٣).
درست زندگی کردن، مانند سپری از شما محافظت می کند. تنها خدا می تواند به شما 
کمک کند تا طرز فکر درستی داشته باشيد و قوت انجام کار صحيح را داشته باشيد.  

انتخاب روش خدا، يعنی درستکار، مطيع و مهربان بودن، نشان می دهد که زره 
عدالت را پوشيده ايد. 

چگونه از زره عدالت استفاده می کنيد؟

خدای عزيز،  به خاطر زره عدالت که به من کمک می کند تا طرز فکر 
درست را داشته باشم و کار درست را انجام دهم، متشکرم. در نام عيسی. 

آمين 



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا به کالهخود نياز دارم؟

موتور سوارها، سربازان و کسانی که اسکيت سوار می شوند، برای حفاظت از سرشان 
کالهخود می پوشند. بله، کالهخود. به عنوان فرزند خدا،  سر شما، مخصوصا فکرتان به 
محافظت نياز دارد. شيطان می خواهد به فکرتان حمله کند و شما را از خدا دور سازد. او 

ممکن است افکار اشتباهی در فکرتان بگذارد، افکاری مثل: “از تو متنفرم” يا “هيچکس مرا 
دوست ندارد”. شيطان می تواند از چيزهايی مثل تلويزيون،  موسيقی يا اينترنت استفاده کند تا 
افکار اشتباهی در فکرتان قرار دهد. به اين دليل است که بايد کالهخود نجات را بر سر کنيد. 

کالهخود نجات به شما کمک می کند تا وعده خدا مبنی بر اينکه از مجازات گناه تان نجات يافته 
ايد را باور کنيد.  همچنين کالهخود نجات به شما اعتماد می بخشد که خدا می تواند فکرتان 

را از حمله های شيطان محافظت نمايد. کالهخود نجات را چگونه بکار می بريد؟ وقتی کتاب 
مقدس تان را می خوانيد و درباره چيزهای نيکو فکر می کنيد، از کالهخودتان استفاده می کنيد 
تا فکرتان را محافظت نماييد.  مواظب چيزهايی که وارد فکرتان می شود باشيد. آنچه فکر می 

کنيد، می خوانيد، تماشا می کنيد يا گوش می دهيد، وارد فکرتان می شود. پس مراقب اين چيزها 
باشيد. کتاب مقدس به شما می گويد: “با اين سالح های روحانی، هر فلسفه و تفکر پوچ را که 

بر ضد خداست، در هم می شکنيم و هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا نزديک شوند، از 
ميان بر می داريم و مخالفين را اسير می کنيم و به حضور خدا باز می گردانيم و به اشخاصی 

تبديل می کنيم که قلبا مطيع مسيح باشند” (دوم قرنتيان ١٠: ۵).شما به کالهخود نجات نياز 
داريد تا چيزهای درست را برای تماشا کردن و گوش دادن انتخاب کنيد.  به ياد واشته باشيد که 

خدا قدرتمندتر از شيطان است. از کالهخودتان استفاده کنيد و به خدا اعتماد نماييد تا افکارتان را 
محافظت کند!

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

امروز چطور می توانيد از کالهخود نجات استفاده کنيد؟

خدای عزيز، به خاطر کالهخود نجات که از افکارم محافظت می کند، 
متشکرم. لطفا به من کمک کن تا چيزهای درست را برای تماشا کردن و 

گوش دادن انتخاب کنم. در نام عيسی. آمين 



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

کفش های انجيل سالمتی چيست؟

آتش نشان ها کفش های مخصوصی می پوشند تا از پاهای شان محافظت شود. اين کفش ها 
از مواد مخصوصی ساخته شده اند و برای محافظت اضافی، درون شان فلز هم می باشد.  

همچنين کف اين کفش ها آجدار می باشد تا از سر خوردن آتش نشان ها بر روی سطوح 
خيس جلوگيری شود. کفش های مخصوص قسمتی از زره ای است که خدا به شما داده است. 

شيطان می خواهد تا شما سر بخوريد و بيافتيد.  
او می خواهد تا نگران باشيد که آيا واقعا به خدا تعلق داريد. او نمی خواهد شما درباره عيسی 

با ديگران صحبت کنيد، يا اينکه ديگران آرامش خدا را در زندگی تان بينند. 
به اين دليل است که الزم است تا هر روزه کفش های انجيل سالمتی را به پا کنيد. سالمتی، 
يک آرامش و صلح درونی است. سالمتی، يک اعتماد هميشگی به اين حقيقت است که همه 
چيز مرتب است. کتاب مقدس می گويد: “مسيح پيوند صلح و دوستی ماست، او ما يهوديان 
را با شما غير يهوديان آشتی داد و ديوار تبعيضی که ما را از هم جدا می کرد را از ميان 

برداشت و ما را عضو يک خانواده ساخت” (افسسيان ٢: ١۴). 
وقتی به عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنيد، با خدا در صلح به سر می بريد. 
همچنين خدا به شما آرامش می دهد تا با خودتان نيز در آرامش باشيد، زيرا او به شما کمک 

می کند تا خودتان را طوری ببينيد که او به شما می نگرد. 
خدا شما را دوست دارد، گناهان تان را بخشيده و شما را به عنوان عضو خانواده خود پذيرفته 

است!به عالوه خدا در رابطه تان با ديگران به شما آرامش می دهد. او به شما کمک می کند 
تا درباره محبتش با ديگران صحبت کنيد. آيا امروز از کفش های مخصوص خود استفاده می 

کنيد؟

کفش های انجيل سالمتی (آرامش)، چه کاری برای شما انجام می 
دهد؟

خدای عزيز،  به خاطر کفش های سالمتی (آرامش)، از تو متشکرم. به 
من کمک کن تا از آنها هر روز استفاده کنم تا بتوانم درباره آرامش و 

محبت تو با ديگران صحبت کنم. در نام عيسی. آمين 



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چگونه از سپر ايمان استفاده کنم؟چگونه از سپر ايمان استفاده کنم؟

سربازان از سال ها پيش در حالی به ميدان های نبرد می رفتند که سپری را نيز با 
خود حمل می کردند. معموال سپر، بزرگ و سنگين بود. 

سپرها معموال تمامی اعضای بدن سربازان را از تيرهای دشمن محافظت می کردند. 
کناره های سپر طوری ساخته می شدند که با سپر سربازان ديگر چفت می شد. 

سربازان می توانستند به يکديگر بپيوندند تا ديوار محافظی در برابر دشمن بسازند. 
اگر شما فرزند خدا هستيد، او سپر محافظی در مقابل حمالت شيطان به شما عطا 

کرده است.  
اين سپر، سپر ايمان ناميده می شود. 

ايمان، يعنی باور کنيد آنچه خدا می گويد، حتما انجام خواهد داد. ايمان، يعنی حتی 
اگر شک داريد اما مطابق آنچه باور داريد، عمل می کنيد. 

شيطان دائما تيرهای شک و ترديد را به سوی شما پرتاب می کند. او می خواهد به 
وعده های خدا،  به وفاداری و امانت خدا،  به نيکويی خدا و به قدرت خدا شک کنيد. 
الزم است با اعتماد کردن به کالم خدا، سپر ايمان خود را باال بگيريد. به حقايقی که 
درباره خدا می دانيد، اعتماد کنيد. به کلماتی که از کتاب مقدس حفظ کرده ايد، توکل 

کنيد.  
حتی وقتی به نظر می رسد اوضاع به نحو اشتباهی به پيش می رود، اعتماد کنيد که 

خدا با شما است و همه چيز را تحت کنترل خود دارد.  
به همراه دوستان مسيحی تان، مانند سربازان به هم بپيونديد. شما می توانيد يکديگر 

را تشويق کنيد تا استوار بايستيد.

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

 دو راهی که می توانيد از سپر ايمان خود استفاده کنيد را نام ببريد.

خدای عزيز،  به خاطر سپر ايمانم از تو متشکرم. به من کمک کن تا در 
هر شرايطی به تو توکل کنم.  در نام عيسی. آمين 



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

شمشير روح چيست؟

آيا می دانيد شمشير چيست؟ شمشير مثل يک چاقوی بسيار بزرگ است. شمشير آيا می دانيد شمشير چيست؟ شمشير مثل يک چاقوی بسيار بزرگ است. شمشير 
اسلحه ای است با لبه تيز که می تواند باعث زخمی کردن و بريدن بدن دشمن شود.  
تمامی قسمت های ديگر زره خدا را برای حفاظت خودتان می پوشيد. شمشير اسلحه 

ای است که به وسيله آن به دشمن حمله می کنيد. 
شمشير روح، کالم  خدا است. وقتی شيطان به عيسی خداوند حمله کرد،  او از 

شمشير روح در مقابله با شيطان استفاده کرد. شيطان سه بار سعی کرد تا عيسی را به 
گناه بکشاند، عيسی هر بار از کالم خدا استفاده کرده و به شيطان پاسخ داد. 

باالخره شيطان از عيسی دور شد. وقتی شيطان سعی می کند شما را به گناه بکشاند، 
می توانيد از شمشيرتان استفاده کنيد. شما می توانيد آيات کالم خدا را از حفظ کنيد. 

اگر کتاب مقدس نداريد، تعدادی از آيات حفظی را از اين درس های عبادتی حفظ 
کنيد. وقتی شيطان سعی می کند تا شما را به گناه بکشاند، روح القدس اين آيات را به 

ذهن تان می آورد تا از آنها در مقابله با شيطان استفاده کنيد. 
اين آيات به شما کمک می کند تا بياد آوريد که خدا می خواهد چه کاری انجام دهيد 
يا چه کاری را نمی خواهد انجام دهيد. هر بار که آيه ای را از شمشير خدا بياد می 

آوريد و به کار می بريد، در بکارگيری اين اسلحه، مهارت بيشتری کسب می کنيد و 
شيطان را از خود دور می نماييد. 

شمشير روح را چگونه می توانيد بکار ببريد؟

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن که حد اقل هر هفته يک آيه از کتاب 
مقدس را حفظ کنم تا قادر شوم از شمشير روح استفاده کنم و شيطان را 

از خود دور کنم.در نام عيسی. آمين



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چگونه سالح های خدا را بپوشم؟

اگر دروازه بان فوتبال باشيد و دستکش های تان را نپوشيده باشيد، آيا برای بازی اگر دروازه بان فوتبال باشيد و دستکش های تان را نپوشيده باشيد، آيا برای بازی 
آماده هستيد؟  

به عنوان يک مسيحی نيز اگر زره خود را نپوشيده باشيد، آماده نبرد با دشمنان تان 
نخواهيد بود. 

در آيه حفظی امروز، خدا می گويد که زره خود را بپوشيد. بايد دائما مطمئن و 
هوشيار باشيد که زره حفاظت خدا را پوشيده ايد. وقتی با خدا وقت می گذرانيد، به 

زره خدا فکر کنيد و اينکه اين زره برای چه منظوری به کار می رود. 
صحبت کردن با خدا درباره هر کدام از قسمت های زره، به شما کمک خواهد کرد تا 

آن “قسمت را بپوشيد”.خدا را به خاطر کالهخود شکر کنيد، از خدا بخواهيد تا فکرتان 
را مورد حفاظت قرار دهد. از خدا برای کمربند سپاسگزاری کنيد، از او بخواهيد تا 

به شما کمک کند که درستکار باشيد. به خاطر جوشن (زره) از خدا تشکر کنيد، از او 
بخواهيد تا احساسات تان را محافظت کند و به شما در انجام کار درست کمک نمايد. 

از خدا به خاطر کفش ها تشکر کنيد، از او بخواهيد تا به شما آرامش درونی خود 
را عطا کند. از خدا به خاطر سپر سپاسگزاری کنيد و به خدا اعتماد کنيد که با شما 

خواهد بود و به شما کمک خواهد کرد. 
وقتی سالح های خود را به تن می کنيد، آيه ای از کتاب مقدس را با صدای بلند بگوييد 

و بدين ترتيب استفاده از شمشير روح را تمرين کنيد. 
بياد آوريد که سالح های خودتان را نمی توانيد ببينيد، اما خدا و شيطان آنها را می 

بينند. 
چرا هر روز به اسلحه های خدا احتياج  داريد؟

خدای عزيز،  متشکرم که به من اسلحه های خود را داده ای تا امروز از 
من محافظت نمايی. در نام عيسی. آمين

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١)١١



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا عيسی از زره خدا ( تمام اسلحه ها) استفاده کرد؟

عيسی مسيح خداوند در طول زندگی زمينيش از تمام اسلحه های خدا استفاده کرد و 
بدين ترتيب نمونه چگونگی استفاده از اين اسلحه ها را به ما داد. اگر چهار کتاب 

اول عهد جديد، يعنی اناجيل متی، مرقس، لوقا و يوحنا را بخوانيد، خواهيد ديد که او 
چگونه از اسلحه های خدا به طرز بسيار عالی استفاده کرد. عيسی هميشه عمل درست 

را انجام داد و بدين ترتيب از جوشن عدالت استفاده کرد. او با ايمان داشتن به وعده 
های پدرش خدا، از سپر ايمان استفاده کرد. عيسی با تمرکز افکارش بر روی انجام 

اراده پدرش، از کالهخود نجات استفاده کرد. او فقط راستی (حقيقت) را بيان کرد 
و بدين ترتيب از کمربند راستی استفاده کرد. او به ما نشان داد که چگونه می توانيم 
با خدا در صلح (آرامش) باشيم و بدين ترتيب از کفش های انجيل سالمتی (آرامش) 
استفاده کرد. وقتی عيسی توسط شيطان وسوسه شد، با استفاده از آيات کالم خدا، در 

مقابل شيطان مقاومت کرد و بدين ترتيب از شمشير روح  استفاده کرد. آيا عيسی 
خداوند از تمام اسلحه های خدا (زره ) استفاده کرد؟  بله.در واقع خود عيسی، اسلحه 
خدا است! او عدالت شما می باشد (فيليپيان ٣: ٩)، او نجات شما است (مزامير ٢٧: 

١) و او آرامش شما است( افسسيان ٢: ١۴). 
او راستی (حقيقت) است (يوحنا ١۴: ۶)، و او کالم خدا است (يوحنا ١:١).

وقتی ايمان تان را بر عيسی خداوند استوار می سازيد و از کالم او استفاده می کنيد، 
می توانيد بر گناه و شيطان پيروز باشيد. 

از عيسی به خاطر اينکه به شما نشان می دهد که چگونه از اسلحه های خدا استفاده 
کنيد، تشکر کنيد.

جمالت تشکرآميز خود را بر روی خطوط پايين بنويسيد.

خدای عزيز، به خاطر عيسی خداوند که به من نشان می دهد چگونه از 
اسلحه های تو استفاده کنم، متشکرم. به من کمک کن تا از نمونه عيسی 

پيروی کنم. در نام عيسی. آمين 

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اگر فراموش کنم از اسلحه های خدا استفاده کنم، چه 
اتفاقی می افتد؟

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

آتش نشانی را متصور شويد که لوازم حفاظتی خود را به سوی آتش  حمل می کند، اما 
بعد سعی می کند که بدون استفاده از آنها با شعله های آتش بجنگد. اين کار فکر خوبی 

نيست. 
او به شدت آسيب خواهد ديد، حتی ممکن است کشته شود.

آيا تمامی اسلحه های حفاظتی که خدا به فرزندانش می دهد را ياد گرفته ايد. شما اين 
اسلحه ها را در عيسی مسيح خداوند داريد، او در تمامی اوقات با شما است. 

اما اگر به عيسی خداوند اجازه ندهيد که به شما قوت دهد تا در مقابل وسوسه شيطان 
برای کشاندن شما به کار اشتباه، مقاومت کنيد، آنوقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

شايد فکر کنيد آنقدر قوی هستيد که می توانيد بدون کمک خدا درجنگ با شيطان و گناه 
پيروز شويد، اما مطمئن باشيد که بدون خدا نمی توانيد پيروز شويد. 

اگر اسلحه های خدا را نپوشيد، چگونه می توانيد به فکرهای بدی که به سراغ تان می 
آيند، “نه” بگوييد؟

وقتی چيزی باعث ترس شما می شود، چه کاری انجام خواهيد داد؟ شما آنقدر قدرت 
درونی نداريد که در مقابل گناه پيروز شويد. 

نقشه خدا هرگز اين نبود که به تنهايی به مبارزه با شيطان بپردازيد. هر جا که برويد، 
خدا هر روز با شما است تا به شما کمک کند که پيروز باشيد. 

وقتی وسوسه انجام کارهای اشتباه می آيد، اسلحه های (زره) خود را بياد بياوريد. برای 
هر يک از قسمت های اين اسلحه خدا سپاسگزار باشيد و از آنها استفاده کنيد. شما در 

نبرد پيروز خواهيد شد!
اگر از اسلحه های (زره) خود استفاده نکنيد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نبرد پيروز خواهيد شد!
اگر از اسلحه های (زره) خود استفاده نکنيد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نبرد پيروز خواهيد شد!

خدای عزيز، لطفا هر روز صبح به من يادآوری کن تا در طول روز 
از اسلحه های خود استفاده کنم. در نام عيسی. آمين 



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر خود را با تمام سالح های خدا مجهز کنيد تا بتوانيد در برابر 
وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: وسوسه ها و نيرنگ های شيطان ايستادگی نماييد. (افسسيان ۶: 

(١١

آيا دعا قسمتی از حفاظت من می باشد؟

آيا دوست داريد که اسلحه فوق العاده ای داشته باشيد که هيچ کس نتواند در مقابل آن آيا دوست داريد که اسلحه فوق العاده ای داشته باشيد که هيچ کس نتواند در مقابل آن 
مقاومت کند، يا در مقابل آن از خود دفاع نمايد؟

آيا می دانيد که شما يکی از اين اسلحه ها را داريد؟ اين اسلحه دعا خوانده می شود.
عيسی خداوند در طول زندگی زمينی خود بارها از اسلحه دعا استفاده کرد. او همواره 

می خواست اراده پدرش را انجام دهد. همچنين برای تشکر کردن از پدرش خدا، در 
دعا وقت صرف می کرد. عيسی به شاگردانش گفت که همواره دعا کنند و هرگز از 

دعا کردن دست نکشند. دعا يکی از بخش های مهم حفاظت شما در مقابل شيطان است. 
شيطان، دشمن شما هر روز غرش کنان به دنبال کسی می گردد تا به او آسيب برساند 

(اول پطرس ۵: ٨). شما می توانيد تالش کنيد تا با او بجنگيد، ولی با قوت خودتان 
پيروز نخواهيد بود. شما نياز داريد دعا کنيد و از پدر آسمانی تان بخواهيد که به شما 

کمک کند. دعا، يعنی گفتگو با خدا. وقتی فرزندان خدا دعا می کنند، شيطان می لرزد. 
او می داند اگر دعا کنيد، خدا به دعای شما گوش می دهد و او بازنده خواهد بود. 

قسمتی از دعا اين است که به خدا گوش دهيد و از او اطاعت کنيد. 
دعا تنها زمانی برای صحبت کردن با خدا نيست، بلکه خدا نيز در اين زمان می خواهد 
که با شما صحبت کند. دعا يک اسلحه فوق العاده است، اما فقط وقتی به شما کمک می 

کند که از آن استفاده کنيد. 
می توانيد در هر زمان و در هر مکانی درباره هر چيزی دعا کنيد. فقط اين کار را 

انجام دهيد. 

چرا دعا قسمت مهمی از حفاظت شما به حساب می آيد؟

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا بياد بياورم که هر روز با تو 
صحبت کنم. کمک کن تا به تو گوش دهم و از تو اطاعت کنم. در نام 

عيسی. آمين 



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا در کتاب مقدس به افرادی اشاره شده که با وسوسه 
روبرو شدند؟

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

گاهی فکر می کنيم افرادی که در کتاب مقدس از آنها صحبت می شود، افرادی با گاهی فکر می کنيم افرادی که در کتاب مقدس از آنها صحبت می شود، افرادی با 
قابليت های فوق العاده بودند. فکر می کنيم آنها قدرت های مخصوصی داشتند، که ما 

نداريم.  شايد داستان های نوح و کشتی او، داوود و جليات، دانيال و قفس شيرها را 
خوانده ايد. شايد از خود پرسيده ايد که چطور آنها يک چنين جراتی داشته اند. 

شما هم آرزو می کنيد که مانند آنها شجاع باشيد! شايد شما هم مانند آنها شجاع هستيد! 
افرادی که ما درباره آنها در کتاب مقدس می خوانيم، درست مثل ما بودند. آنها 

مشکالت زيادی داشتند و همچنين با وسوسه های زيادی برای گناه کردن مواجه می 
شدند. هر کسی وسوسه می شود تا گناه کند. شيطان به همه افراد حمله می کند. او می 
خواهد تا تمامی جهان او را خدمت کنند و عليه خدا شورش نمايند. شيطان به مردمی 

که در کتاب مقدس از آنها صحبت می شود، حمله کرد. 
خدا داستان های اين افراد را در کتاب مقدس قرار داد تا من و شما بتوانيم از ايشان ياد 

بگيريم. 
تعدادی از اين افراد قهرمانان واقعی بودند. 

آنها به خدا اعتماد کردند تا به ايشان قوت دهد که به وسوسه، “نه” بگويند و به اطاعت 
از خدا، “بله” بگويند. 

افرادی که درباره آنها در کتاب مقدس می خوانيد، می بايستی تصميمات سختی اتخاذ 
می کردند. همگی آنها انتخاب نکردند که به خدا اعتماد کنند و از او اطاعت نمايند. 

وقتی وسوسه می شويد، تصميم می گيريد چه کاری انجام دهيد؟

وقتی وسوسه می شويد که گناه کنيد، چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا مانند قهرمانان کتاب مقدس که به تو 
اعتماد کردند و از تو اطاعت نمودند تا بر وسوسه گناه غلبه نمايند، رفتار 

نمايم. در نام عيسی. آمين 



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

 يوسف چگونه بر وسوسه چيره شد؟

کتاب مقدس درباره مردی بنام يوسف و اينکه چگونه در هنگام وسوسه شدن عمل کتاب مقدس درباره مردی بنام يوسف و اينکه چگونه در هنگام وسوسه شدن عمل 
کرد، صحبت می کند (پيدايش ٣٧- ۴٧).

او خود را تسليم خدا نمود. او به خدا اعتماد کرد و از او اطاعت نمود. او در مقابل 
شيطان مقاومت کرد. او به شيطان “نه” گفت. 

خدا به يوسف کمک کرد تا در مقابل وسوسه پيروز شود. يوسف ده برادر داشت که 
از او متنفر بودند. آنها او را برای بردگی فروختند. او از خانواده خود به محل بسيار 

دوری برده شد. احتماال او وسوسه شد تا از برادرانش متنفر باشد، اما اين کار را 
نکرد.  سال ها بعد وقتی يوسف دوباره برادرانش را مالقات کرد، تبديل به شخص 

بسيار مهمی در مصر شده بود. 
برادران او به آنجا آمده بودند تا برای خانواده های شان غذا بخرند، چون در سرزمين 

آنها قحطی آمده بود و مردم چيزی برای خوردن نداشتند.   
در سرزمين مصر غذا وجود داشت، چون خدا به يوسف گفته بود تا غذا ذخيره کند. 
پادشاه مصر، يوسف را مسئول فروش غذا به مردم کرده بود. وقتی برادران يوسف 

متوجه شدند که يوسف مسئول اين کار است، وحشت زده شدند. 
يوسف می توانست تسليم وسوسه انتقام جويی شود، اما تسليم اين وسوسه نشد. 

او به آنها گفت: “و االن شما مرا اينجا نفرستاديد، بلکه خدا. او مرا پدر بر فرعون و 
آقا بر تمامی اهل خانه او و حاکم بر همه زمين مصر ساخت” (پيدايش ۴۵: ٨).

يوسف تسليم  خدا شد و در مقابل شيطان مقاومت کرد. خدا به يوسف کمک کرد تا در 
مقابل وسوسه شيطان مقاومت نمايد و پيروز شود. 

چگونه می توانيد در مقابل وسوسه مقاومت کنيد؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا در مقابل وسوسه عصبانی شدن و انتقام 
گرفتن، مقاومت کنم. در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

دانيال و دوستانش چگونه از خدا اطاعت کردند؟دانيال و دوستانش چگونه از خدا اطاعت کردند؟

کتاب مقدس درباره گروهی از مردان جوان صحبت می کند که به عنوان اسير به کتاب مقدس درباره گروهی از مردان جوان صحبت می کند که به عنوان اسير به 
کشور بيگانه ای برده شده بودند. آنها مورد آموزش قرار گرفته بودند تا پادشاهی را 

که خدای زنده و حقيقی را نمی پرستيد، خدمت نمايند. 
دانيال و سه دوستش بر خالف ديگر اسرا تصميم گرفتند با انجام کار درست، برای 

خدا بايستند و از او اطاعت کنند و با اين کار او را جالل دهند. 
اولين آزمايش در زمان غذا خوردن اتفاق افتاد. آنها می دانستند که غذا مطابق احکامی 

که خدا به قومش داده بود، آماده نشده است. 
همچنين به احتمال قوی اين غذا ها به خدايان دروغين تقديم شده بود. دانيال تصميم 

گرفت که برای بی احترامی نکردن به خدا، اين غذا ها را نخورد. خدا به دانيال 
حکمت داد تا از محافظ زندان اجازه بگيرد که به مدت ١٠ روز فقط سبزيجات و آب 

بخورد.  
پس از ١٠ روز   دانيال و دوستانش از مردان ديگر سالمتر بودند. از آن به بعد خدا به 
آنها دانش و حکمت مخصوصی داد تا آموزش های شان را با موفقيت کامل، پشت سر 

بگذارند. 
دانيال و دوستانش مصمم بودند که از خدا اطاعت نمايند. خدا به ايشان قوت داد تا کار 

درست را انجام دهند (دانيال ١: ۶- ٢٠).
دفعه بعد وقتی در موقعيت دشواری قرار گرفتيد، بياد بياوريد که خدا می تواند به شما 

قوت و جرات دهد تا برای او بايستيد و آنچه که درست است را انجام دهيد.

چطور می توانيد قوت داشته باشيد که برای خدا بايستيد؟ چطور می توانيد قوت داشته باشيد که برای خدا بايستيد؟ 

خدای عزيز، لطفا به من قوت و جرات بده تا بی توجه به آنچه که ممکن 
است ديگران انجام دهند، برای تو بايستم و از تو اطاعت نمايم تا آنچه که 

درست است را انجام دهم. در نام عيسی. آمين 



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

وقتی داود موفق نشد در مقابل وسوسه مقاومت کند، 
چه اتفاقی افتاد؟

داوود پادشاه چيزی را می خواست که به او تعلق نداشت. او همسر مرد ديگری را داوود پادشاه چيزی را می خواست که به او تعلق نداشت. او همسر مرد ديگری را 
برای خود می خواست. او می دانست آن چيزی را که می خواهد، اشتباه و گناه آلود 

است، اما وسوسه شديد بود.
داود پادشاه به جای اينکه تسليم خدا باشد (از خدا اطاعت کند)، تسليم وسوسه شد و 

همسر آن مرد را برای خود گرفت. 
او حتی عمدا آن مرد را به ميدان جنگ فرستاد تا کشته شود. آنوقت داود آزاد بود تا با 
آن زن ازدواج کند. اما کتاب مقدس می گويد که خدا می دانست داوود چه کاری انجام 

داده است. خدا بسيار ناخشنود بود. 
چون داوود موفق نشد در مقابل وسوسه مقاومت کند، اتفاقات بسيار بدی برای او واقع 
شد. اول اينکه يک مرد بی گناه کشته شد. بعدا اينکه نوزادی که برای داوود و همسر 

جديدش به دنيا آمده بود، مرد. 
اما حتی بدتر از تمام اين چيزها،  داوود می دانست که به خدا گناه ورزيده بود. 

باالخره داوود گناهش را به خدا اعتراف کرد و رابطه اش با خدا مرمت شد (شفا 
يافت)، اما داوود می بايست هرگز فراموش نکرده بود که شکست خوردن در مقابله با 

وسوسه، چه عواقب بدی بدنبال خواهد داشت (دوم سموئيل ١١- ١٢).
خدا به شما اجازه نخواهد داد که از مجازات گناه فرار کنيد. ناموفق بودن در مقابله با 

وسوسه به رابطه تان با خدا صدمه می زند. 
حتی ممکن است ديگران نيز از اين موضوع آسيب ببينند. وقتی وسوسه می آيد، خود 

را تسليم خدا کنيد و او به شما کمک خواهد کرد تا به مقابله با وسوسه بپردازيد!
اگر موفق نشويد در مقابل وسوسه مقاومت کنيد، چه اتفاقی ممکن 

است بيفتد؟

خدای عزيز، وقتی وسوسه می آيد لطفا به من کمک کن تا تسليم تو 
بشوم. لطفا به من قوت بده تا در مقابل وسوسه مقاومت کنم. در نام 

عيسی. آمين 



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

جدعون چطور جرات يافت که برای خدا بايستد؟جدعون چطور جرات يافت که برای خدا بايستد؟جدعون چطور جرات يافت که برای خدا بايستد؟

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

جدعون ترسيده بود. کشورش، اسرائيل بوسيله دشمنان مورد تجاوز قرار گرفته بود. 
جدعون بسيار ترسيده بود و پنهان شده بود تا دشمن نتواند او را پيدا کند. 

خدا فرشته ای را فرستاد تا به جدعون بگويد که خدا او را برگزيده است تا کشورش 
را در جنگ با دشمنان رهبری نمايد!  جدعون شک داشت، اما خدا گفت: “يقينا من با 

تو خواهم بود و مديان را مثل يک نفر شکست خواهی داد” (داوران ۶: ١۶).
خدا به جدعون يادآوری می کرد که او در اين نبرد تنها نخواهد بود. وقتی جدعون 
برای نبرد آماده می شد، خدا دستورات عجيبی به او داد. جدعون و ارتش کوچکش 

دقيقا کاری را که خدا گفته بود، انجام دادند. 
در شب نبرد آنها اردوگاه دشمن را احاطه نمودند،  کرناها را نواختند و سبوهای گلی 
را شکستند.  بعد در حالی که مشعل های آتش را باال گرفته بودند، با صدای بلند فرياد 

زدند: “شمشير خداوند و جدعون” (داوران ٧: ٢٠).
همانطوری که آنها در تعجب نگاه می کردند، دشمن لرزان و وحشت زده با ترس و 
پريشانی به هر سو می دويدند. سپاه جدعون دشمن را تعقيب کرده، آنها را شکست 

دادند! جدعون چگونه جرات يافت که برای خدا بايستد (از خدا اطاعت کند)؟ او وعده 
خدا را بياد آورد و از آنچه خدا گفته بود، اطاعت نمود (داوران ۶- ٧).

شما نيز می توانيد اين کار را انجام دهيد! وقتی به جرات نياز داريد تا برای خدا 
بايستيد، خود را تسليم او کنيد و از او اطاعت نماييد. وعده خدا مبنی بر اينکه با شما 

خواهد بود را بياد بياوريد و از او اطاعت کنيد. او به شما پيروزی خواهد بخشيد. 
جدعون چگونه جرات يافت که برای خدا بايستد؟

خدای عزيز، من به جرات نياز دارم تا برای تو بايستم. لطفا به من کمک 
کن تا بياد آورم که با من هستی و به من کمک کن تا از تو اطاعت نمايم. 

در نام عيسی. آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

راحاب چگونه از سپر ايمان استفاده کرد؟

زنی به نام راحاب در اريحا زندگی می کرد. مردم شهر او به خدای زنده حقيقی ايمان زنی به نام راحاب در اريحا زندگی می کرد. مردم شهر او به خدای زنده حقيقی ايمان 
نداشتند و کارهای شريرانه زيادی انجام می دادند.  

خدا به قومش اسرائيل دستور داده بود تا اريحا را تسخير کند. رهبر اسرائيلی ها، 
جاسوسانی به شهر اريحا فرستاد، ولی پادشاه شهر از اين موضوع مطلع شد و دستور 

داد تا جاسوسان را دستگير کنند (يوشع٢).
راحاب به جاسوسان کمک کرد تا پنهان شوند. او به آنها گفت که به خدای اسرائيل 

ايمان دارد.  
بعدا راحاب به آنها کمک کرد تا با طناب از ديوار بلند شهر پايين رفته و  فرار کنند.

پيش از اينکه آنها شهر را ترک کنند، به راحاب وعده ای دادند. 
به خاطر ايمان راحاب، خدا او را در جنگ حفظ می کرد. آنها به او گفتند که طناب 
قرمزی بر پنجره خانه اش گره بزند و تمامی خانواده اش را درون خانه جمع کند.  

آنها به او وعده دادند که وقتی روز نبرد فرا برسد، او و خانواده اش در امان خواهند 
ماند (يوشع٢: ١٧-٢٠).

شايد اين کار برای راحاب و خانواده اش عجيب به نظر می آمد، اما او به وعده خدا 
ايمان آورد و دقيقا همان کاری را که به او گفته شده بود، انجام داد. 

راحاب و خانواده اش به خاطر ايمان راحاب نجات يافتند. در جای ديگری در کتاب 
مقدس، خدا راحاب را به عنوان قهرمان ايمان نام می برد (عبرانيان ١١: ٣١).

به خدا اعتماد کن و از او اطاعت نما. اين راهی است که می توانی از طريق آن از 
سپر ايمانت استفاده کنی!

راحاب چگونه از سپر ايمانش استفاده کرد؟

خدای عزيز، می خواهم به تو اعتماد کنم و از تو اطاعت نمايم. لطفا به 
من کمک کن بياد آورم که از سپر ايمان خود استفاده کنم.  در نام عيسی. 

آمين



PB ٦٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

وقتی پطرس در اطاعت از عيسی خداوند ناموفق بود، وقتی پطرس در اطاعت از عيسی خداوند ناموفق بود، 
چه اتفاقی افتاد؟

آيا تا به حال به کسی گفته ايد که کاری را انجام خواهيد داد؟ اگر موفق نشويد به حرف آيا تا به حال به کسی گفته ايد که کاری را انجام خواهيد داد؟ اگر موفق نشويد به حرف 
تان عمل کنيد، چه احساسی خواهيد داشت؟ اگر بهترين دوست تان وانمود کند شما را 

نمی شناسد، چه احساسی به شما دست خواهد داد؟
وقتی عيسی خداوند به شاگردانش گفت که بزودی خواهد مرد، پطرس به عيسی قول 

داد که هميشه با عيسی خواهد ماند. 
پطرس گفت: “... هر گاه مردنم با تو الزم شود، هرگز تو را نکار نکنم!” (متی ٢۶: 

.(٣۵
اما پطرس به عيسی خداوند وفادار نماند. آنها برای سه سال دوستان نزديک همديگر 

بودند. اما وقتی عيسی به پطرس نياز داشت، پطرس وانمود کرد که او را نمی شناسد. 
مطمئن هستم که عيسی احساس بدی داشت، اما او از دوست داشتن پطرس باز نايستاد. 

عيسی پيش از اينکه پطرس فرصت يابد و از او عذر خواهی کند، مرد.  
پطرس می بايست احساس بسيار بدی داشت، اما عيسی مرده باقی نماند. وقتی عيسی 

دوباره زنده شد، او پطرس را بخشيد و به او شانس دوباره داد. 
او حتی به پطرس کار مخصوصی داد. شما می توانيد در يوحنا ٢١: ١۵- ١٩ اين 

موضوع را بخوانيد. 
حتی اگر به عيسی وفادار نمانيد، اين موضوع نمی تواند باعث شود که عيسی از 

دوست داشتن شما باز ايستد. 
اگر عيسی مسيح را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، او همواره  آماده است تا 

شما را ببخشد و به شما فرصت ديگری بدهد. 
اگر در وفادار ماندن به عيسی ناموفق باشيد، چه کاری بايد انجام 

دهيد؟

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما 
بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)بگريزد. (يعقوب ۴: ٧)

خدای عزيز،  متشکرم که همواره مرا دوست داری. متاسفم که در وفادار 
ماندن به تو ناموفق عمل می کنم.  متشکرم که مرا می بخشی. 

 در نام عيسی امين


