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١ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

از چه کسی بايد اطاعت کنيم؟

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا کنم. ( مزمور ١١٩: ۶٠ )

جواد تلويزيون تماشا می کرد. مادرش وارد اتاق شد و به او گفت: “پسرم نمی خواهم 
اين برنامه را تماشا کنی”. جواد کانال را عوض کرد . آيا جواد از مادرش اطاعت 
کرد؟ بله! اما وقتی مادرش از اتاق بيرون  رفت، دوباره به تماشای بقيه آن برنامه 
پرداخت . کتاب مقدس می گويد: “ای فرزندان مطيع پدر ومادر خود باشيد، زيرا 

خداوند را خشنود می سازيد” ( کولسيان ٣ :٢٠).وقتی مربی الهام، قانون جديدی را 
توضيح می داد، الهام به او گوش داد و بعد با خود زمزمه کرد: “اين مسخره است”. 

سپس او اين قانون را زير پا گذاشت. آيا انجام اين کار درست است؟  
کتاب مقدس می گويد: “از رهبران روحانی خود اطاعت کنيد و هر آنچه می گويند با 
کمال ميل انجام دهيد، زيرا کار ايشان مراقبت از جان های شماست و از اين لحاظ در 
برابر خدا پاسخگو می باشند. پس به گونه ای رفتار کنيد که ايشان از خدمت خود لذت 
ببرند، نه اينکه با درد و رنج آن را انجام دهند. زيرا در غير اين صورت شما نيز رنج 

خواهيد برد” (عبرانيان ١٣: ١٧).رهبران، معلمان و مربيان را نيز شامل می شود. 
رهبر، شايد يک مشاور تحصيلی، پليس يا رييس جمهور کشور باشد. شما رهبران 
بسيار زيادی داريد. بزرگترين رهبر ما خود خداست. او از ما می خواهد که از او 

اطاعت کنيم.در اين صورت به ما قدرت می دهد تا از آنچه به ما می گويد، اطاعت 
کنيم. در مزامير ١١٩: ٣۴ داوود می نويسد: “به من فهم و حکمت بده تا با تمام دل 

شريعت تو را نگاه دارم و آن را به تمامی دل خود حفظ خواهم نمود.”
وقتی از رهبرانی که خدا به شما داده است، اطاعت می کنيد در واقع از يکی از احکام 

خدا اطاعت می کنيد. آيا انتخاب می کنيد که اين کار را امروز انجام دهيد؟ 
ليست کسانی که خدا می خواهد از آنها اطاعت کنيد را بنويسيد

خدای عزيز، می خواهم از احکامت اطاعت کنم. به من کمک کن تا به 
والدين و ديگر رهبرانم گوش فرا دهم و به من کمک کن تا آنچه را که 

می گويند، انجام دهم. در نام عيسی. آمين



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا بايد از خدا اطاعت کنم؟

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا کنم. (مزامير ١١٩: ۶٠)

ساختن ليستی از کارهايی که خدا می خواهد انجام دهيد، آسان است: با مردم مهربان 
باشيد!حقيقت را بگوييد! دعا کنيد! با ديگران درباره عيسی صحبت کنيد!

از والدين تان اطاعت کنيد! عجب ليستی! آيا می توانيد چيزهای ديگری به اين ليست 
اضافه کنيد؟  

مشکل اين است که از اين احکام فورا اطاعت کنيد و در اطاعت از آنها تاخير نکنيد. 
خدا می خواهد به آنچه کتاب مقدس می گويد، توجه کنيد. آنگاه با خوشی تصميم 

بگيريد که از آن امر اطاعت کنيد.  وقتی موفق نمی شويد از خدا اطاعت کنيد، نمی 
توانيد توقع داشته باشيد که خدا به دعاهای تان پاسخ دهد.

شما باعث ناراحتی خودتان و احتماال ديگران می شويد. مهم تر از همه اينکه شما 
باعث نااميدی خدا از خودتان می شويد، چون خدا که شما را دوست دارد، عيسی را 

فرستاد تا نجات دهنده شما باشد.
چرا بايد از خدا اطاعت کنيد؟ عيسی در کتاب مقدس می گويد: “اگر مرا دوست داريد، 

احکام مرا اطاعت می کنيد” (يوحنا ١۴: ١۵).دليل اصلی برای اطاعت شما از خدا 
اين است که او را دوست داريد. به خدا بگوييد که می خواهيد از او اطاعت کنيد.  

از خدا بخواهيد به شما قوت دهد تا از او اطاعت کنيد. وقتی از حکم خدا اطاعت می 
کنيد، چه اتفاقی رخ می دهد؟کتاب مقدس می گويد: “در زندگی سعادت در اين است 

که به آنچه می دانيد، عمل کنيد”(يوحنا ١٣: ١٧).
اطاعت از خدا باعث ايجاد شادی در زندگی شما بر روی زمين می شود. با اطاعت از 

خدا در آسمان (بهشت) پاداش می گيريد. 
چند تا از احکام خدا  که اطاعت از آنها برای شما دشوار است را بنويسيد.چند تا از احکام خدا  که اطاعت از آنها برای شما دشوار است را بنويسيد.

خدای عزيز، به قوت تو نياز دارم تا امروز از تمامی احکامت اطاعت 
کنم. به من کمک کن انتخاب کنم که از تو اطاعت کنم و کار درست را 

انجام دهم. در نام عيسی. آمين 



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا کنم. (مزامير ١١٩: ۶٠)

چطور از احکام خدا اطاعت کنم؟ 

کيوان شغل خيلی خوبی پيدا کرد. اين شغل کمک می کرد تا او پولی را که برای 
خريدن يک دوچرخه  مسابقه ای نياز داشت، بدست آورد. 

اما وقتی شنيد که می بايد همه صبح های يکشنبه که معموال به کليسا می رفت را به 
سر کار برود، نااميد شد.حاال کيوان می باييست تصميم بگيرد. او خدا را دوست دارد 
و واقعا می خواهد از خدا اطاعت کند. اگر خدا را دوست داريد، شما نيز می خواهيد 
از او اطاعت کنيد. در ابتدا بايد بدانيد که احکام خدا چيست. در حاليکه هر روز کالم 

خدا را می خوانيد، سعی کنيد بفهميد که کالم او به شما چه می گويد.
 همچنين شايد بخواهيد آيات کتاب مقدس را حفظ کنيد تا احکام آن را به ياد آوريد. می 

بايد هر زمان که کسی از کتاب مقدس تعليم می دهد، با دقت گوش دهيد.  
وقتی حکمی را در کالم خدا کشف می کنيد، از خدا بخواهيد به شما کمک کند که آن 

را فورا اطاعت کنيد. 
محبت شما به خدا، در اطاعت فوری شما از احکامش مشخص خواهد شد.

 جواد در زمان عبادت شخصی خود وقتی عبرانيان ١٠: ٢۵  را مطالعه می کرد که 
خدا به مسيحيان می گويد: “همچنين مانند برخی، از حضور در مجالس کليسايی غافل 

نشويد، بلکه يکديگر را تشويق کنيد، به خصوص در اين روزها که بازگشت مسيح 
نزديک می شود”، فهميد که بايد خدا را در اولويت مسائل خود قرار دهد. 

او تصميم گرفت آن شغل را قبول نکند تا بتواند صبح روزهای يکشنبه به خانه خدا 
برود. جواد در اطاعت از حکم خدا سريع العمل بود. 

چطور می توانيد از احکام خدا اطاعت کنيد؟

خدای عزيز، تو را دوست دارم و می خواهم از احکامت اطاعت کنم. خدای عزيز، تو را دوست دارم و می خواهم از احکامت اطاعت کنم. 
لطفا به من نشان بده تا کاری را که می خواهی انجام دهم. به من کمک لطفا به من نشان بده تا کاری را که می خواهی انجام دهم. به من کمک 

کن تا فورا از تو اطاعت کنم. در نام عيسی. آمينکن تا فورا از تو اطاعت کنم. در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد: 

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا کنم. (مزامير ١١٩: ۶٠)

  آيا تقصير من است؟

“ اما مامان”،  سامان التماس کنان گفت: “االن بايد به پارک بروم. احتماال بچه ها تا 
االن تيم ها را انتخاب کرده اند. اگر به زودی به آنجا نرسم،  از بازی جا می مانم.”

مادر به سامان نگاه کرد و چيزی نگفت. او نمی بايست چيزی می گفت. مادر سامان 
هرگز عقيده اش را درباره نظافت اتاق تغيير نمی داد. هرگز!

سامان مسئول کارهای شخصی خودش بود. يعنی سامان بايد کار خود را انجام می 
داد.  بعضی وقت ها او سعی می کرد چيز ديگری را دليل انجام ندادن کارهايش بداند،  

مثال می گفت: “نتوانستم آن کار را انجام دهم، چون معلمم تکليف زيادی به من داد.”
تکليف مدرسه يا هر چيز ديگری که بود، سامان می بايد کارش را انجام می داد.

شما نيز در بعضی کارها مسئول هستيد. مسئول بودن يعنی اينکه شما بايد درباره 
افکار و اعمال تان جواب پس بدهيد. وقتی تنبل می شويد يا تصميم می گيريد که 

سرپيچی کنيد و کاری را انجام نداده و رها کنيد،  مقصر کيست؟  
شما مقصريد! 

مهم تر از همه،  کتاب مقدس می گويد که همه ما بايستی به خدا جواب پس بدهيم 
(روميان١۴ : ١٢).

خدا در کتاب مقدس به شما می گويد که چه کاری را از شما می خواهد که انجام دهيد.  
او توقع دارد از او اطاعت نماييد. او به شما قوت می دهد تا کار درست را انجام دهيد. 

 وقتی کاری را که قرار است انجام دهيد، انجام نمی دهيد ديگران را مقصر ندانيد. 
شما مسئول هستيد!

اگر مزامير ١١٩ :۶٠ را می دانيد، اين آيه به شما چه کمکی می 
کند؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا به خاطر بسپارم که بايد به تو جوابگو 
باشم. به من کمک کن تا فورا و با طرز فکر درستی از تو اطاعت کنم.  

در نام عيسی. آمين



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد :

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا کنم. (مزامير ١١٩: ۶٠)

 اگر خدا را اطاعت نکنم، چه اتفاقی می افتد؟ 

يونس خدا را دوست داشت. خدا به يونس گفت که به نينوا برود. مردمان بسيار بدی 
در نينوا زندگی می کردند، اما خدا هنوز آنها را دوست داشت.  

يونس می بايست به ايشان می گفت که چگونه گناهان شان بخشيده می شد. 
يونس حکم خدا را می دانست، آيا او فورا و بدون تاخير خدا را اطاعت می کرد؟ نه!

او با عجله به راه ديگری رفت. يونس با نا اطاعتی از خدا، برای ديگران مشکل ايجاد 
کرد.  

خود او نيز به مشکل بزرگی برخورد کرد. او توسط يک ماهی بزرگ بلعيده شد. خدا 
يونس را برای سه روز درون شکم آن ماهی نگاه داشت،  يقينا يونس وقت داشت تا 

فکر کند که نااطاعتی از خدا عمل بسيار بدی بود. 
نااطاعتی از خدا برای شما نيز بد است. وقتی تصميم می گيريد کار اشتباهی انجام 

دهيد، باعث اندوه روح القدس می شويد. چون خدا را دوست داريد، نبايد باعث اندوه 
روح القدس شويد. همچنين نااطاعتی از خدا باعث اندوه درونی خود شما نيز می 

گردد.  در اين حالت دوست نداريد با خدا صحبت کنيد يا کتاب مقدس بخوانيد و ممکن 
است به درد سر بيفتيد. 

به عالوه شادی را که از اطاعت خدا نصيب شما می شود، از دست می دهيد. يونس 
از اينکه از خدا اطاعت نکرده بود، متاسف بود. وقتی انتخاب می کنيد نااطاعتی کنيد، 

ممکن است ديگران ازاين موضوع مطلع نباشند، ولی خدا همه چيز را می داند.  
او از نااطاعتی شما مطلع است. شما نيز اين موضوع را خواهيد فهميد و مانند يونس 

متاسف خواهيد شد.
چرا نااطاعتی کردن از خدا، فکر بدی است؟

خدای عزيز، اجازه نده مثل يونس عمل کنم. می خواهم از تو اطاعت 
کنم. متشکرم که مرا دوست داری و به من کمک می کنی تا کار درست 

را انجام دهم. در نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

با شتاب آمدم تا اوامر تو را اجرا کنم. (مزامير ١١٩: ۶٠)

 آيا وقتی از خدا اطاعت می کنم، هميشه اتفاقات خوب رخ می دهد؟

آيا وقتی ديگران چيزهای خوبی در مورد شما می گويند، خوشآيند نيست؟  تصور کنيد 
که خدا چيز خوبی درباره شما می گويد! 

 خدا درباره مردی بنام ايوب گفت: “در سرزمين عوص مردی زندگی می کرد به نام 
ايوب. او مردی درستکار و خدا ترس بود که از گناه دوری می ورزيد” (ايوب١:١).

ايوب مردی بود که با تمامی دلش از خدا اطاعت می کرد. از آنجا که ايوب خدا را 
دوست داشت و تصميم می گرفت که از او اطاعت کند، آيا اين موضوع بدين مفهوم 

بود که هميشه چيزهای نيکويی برای او رخ می داد؟ نه! 
حيوانات او دزديده شدند. خادمانش کشته شدند. ده فرزندش در طوفان مردند. ايوب 
همه چيز را از دست داد. او نمی دانست چرا خدا اجازه می دهد که آن همه اتفاقات 

بد برای او رخ دهد. اما خدا به ايوب قوت داد تا اين مشکالت را تحمل کند.حتی وقتی 
در سختی ها انتخاب می کنيد که از خدا اطاعت کنيد، ديگران می بينند خدا قوت 

مخصوصی به شما می دهد.ممکن است مشکالت، شما را از خدا دور کند. در عوض 
خدا از مشکالت استفاده می کند تا شما را بيشتر و بيشتر به خود نزديک کند تا بيشتر 

وبيشتر به او اعتماد کنيد.خدا وعده می دهد که هرگز شما را ترک نکند ( عبرانيان١٣ 
:۵).  بياد داشته باشيد وقتی اتفاقات بدی رخ می دهد، اين آيه به شما کمک می کند.

اين امر خيلی عالی خواهد بود که همه چيز برای کسانی که انتخاب می کنند از خدا 
اطاعت کنند خوب باشد، اما اتفاقات زندگی هميشه عالی و خوب نخواهند بود-  برای 
ايوب هم اينطوری نبود.ايوب ياد گرفت که خدا او را از ميان روزهای بد عبور می 

دهد. الزم است شما نيز اين موضوع را ياد بگيريد. 
وقتی اتفاق بدی رخ می دهد، چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا وقتی که حتی اتفاقات بد رخ می دهد، از 
تو اطاعت کنم. خدايا به تو اعتماد دارم. متشکرم که وعده داده ای به من 

کمک خواهی کرد. در نام عيسی. آمين



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا خدا با غرور مخالف است؟

خدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و 
مغرور مخالفت می کند.  (يعقوب ۴ :۶)                            

                   

کاوه نمی توانست مقاومت کند. او از کنار ساختمان با سرعت دور شد، دوچرخه تازه 
اش

بر ق می زد. او با آگاهی از اينکه مردم در حال تماشا بودند، از روی جدول کنار 
خيابان عبور کرد و تندتر پا زد.او شنيد که جمشيد صدا می زد: “ هی کاوه! صبر 

کن! بگذار تا دوچرخه ات را ببينم”. اما کاوه دماغش را باال گرفت و از کنار او رد 
شد.  کاوه به چرخ های محکم دوچرخه تازه اش می نازيد. او برای بار دوم جمشيد 

را دور زد و از کنار او گذشت. کاوه با خود فکر کرد: “جمشيد هرگز دوچرخه 
خوبی مثل اين نخواهد داشت، به عالوه اينکه من بهترين دوچرخه سوار هستم!”آيا 
دوست داريد مردم به شما توجه کنند؟ “ببينيد چه کاری انجام داده ام!” “مرا تماشا 

کنيد!” “ببينيد چه چيزی دارم!” “من بسيار خوب عمل می کنم.”وقتی چنين تفکرات 
مغرورانه ای داريد، خدا با شما مخالفت می کند. چرا؟ برای اينکه شما توجه ديگران 

را به خود جلب می کنيد، به جای اينکه توجه آنها را به خدای خود معطوف نماييد. 
شما تمامی اعتبار و افتخار چيزی را که خدا به شما کمک نموده تا داشته باشيد، به 

خود می دهيد. خدا از غرور متنفر است!غرور يعنی اينکه واالتر از آنچه که شايسته 
است، درباره خود فکر کنيد. اين خوب است که از گرفتن نمره عالی يا برنده شدن 

در يک بازی يا داشتن چيزی تازه، از خود خشنود باشيد.  از خدا به خاطر آن تشکر 
کنيد، ولی مغرور نشويد. افراد مغرور انتظار دارند که مردم آنها را ستايش کنند. آنها 

مثل ارباب يا حتی افراد بی ادب با ديگران رفتار می کنند. عيسی طرز فکر “مرا 
تماشا کنيد”،  را نداشت.شما نيز نبايد اين مشکل را داشته باشيد.

چرا پز دادن و مغرور شدن به خاطر اينکه می توانيد کاری را 
انجام بدهيد يا چيزی را صاحب هستيد، اشتباه است؟

خدای عزيز،  مرا برای اوقاتی که مغرورانه رفتار کردم، ببخش. به 
خاطر چيزهايی که به من دادی يا کارهايی که کمک کردی تا انجام دهم، 

متشکرم.  درنام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و 
مغرور مخالفت می کند.  (يعقوب ۴ :۶)                            

                   

فروتن بودن به چه معنا است؟

به سختی می توان باور کرد! عيسی همراه شاگردانش بود. ادامه بدهيد و ببنيد چه 
اتفاقی افتاد.

“از سر شام برخاست، لباس خود را درآورد، حوله ای به کمر بست،  آب در لگن 
ريخت و به شستن پای های شاگردان و خشک کردن آنها با حوله پرداخت” ( يوحنا١٣ 

.(۴-۵:
عيسی، خدای پسر، پای ديگران را می شويد! مردم در آن زمان صندل (نوعی کفش 

قديمی) می پوشيدند. جاده ها خاکی بود. وقتی مهمانی برای ديدار کسی وارد منزل آن 
شخص می شد، خدمتکار آن خانه بايد پاهای مهمان را می شست. آيا اين کار عالی به 

حساب می آمد؟ البته که نه!
آيا آن خدمتکار اين کار را دوست داشت؟ نه! آيا کسی از عيسی درخواست نمودکه 

پای شاگردان را بشويد؟ نه!
عيسی خودش خواست اين کار را انجام دهد و نشان بدهد که مغرور نبود. عيسی دلی 

فروتن داشت. يک شخص فروتن اهميت بيشتری به ديگران در مقايسه با خودش 
می دهد. انسان فروتن، مشکل غرور ندارد. برای اينکه مانند عيسی فروتن باشيد، 
به شخصی که نياز دارد، کمک کنيد. حتی اگر کسی نگويد:”متشکرم!” يا “خسته 

نباشيد!” حتی اگر کسی متوجه شما نشود. اين کار دشواری است. معموال می خواهيم 
که ديگران ما را ستايش کنند و به ما جايزه بدهند.  خدا به شما کمک می کند. در 

جستجوی راه هايی باشيد که به خدمت ديگران بپردازيد. توقع نداشته باشيد که همگی 
به شما  توجه نشان دهند. از نمونه عيسی پيروی کنيد. 

امروز چه کسی را می توانيد خدمت کنيد، چه کاری برای او می 
توانيد انجام دهيد؟

خدای عزيز،  به من کمک کن ياد بگيرم که چگونه با قلبی فروتن به تو 
خدمت کنم. به من کمک کن تا امروز نسبت به شخص ديگری، يک خادم 

فروتن باشم.  درنام عيسی. آمين



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و 
مغرور مخالفت می کند.  (يعقوب ۴ :۶)                            

                   

 آيا مغرور هستم يا فروتن؟

آيا دوست داريد که اسمی مانند نبوکد نصر داشته باشيد؟ ببينيد تلفظ آن چقدر عجيب 
است!نبوکد نصر يک پادشاه بود. او به احترام خودش مجسمه طاليی بزرگی ساخت. 
همگی می بايستی در مقابل اين مجسمه تعظيم می کردند و آن را می پرستيدند. نبوکد 

نصر پادشاه مغروری بود. غرور يک گناه بسيار جدی است. 
کتاب مقدس می گويد: “تکبر باعث سرافکندگی می شود، پس دانا کسی است که 

فروتن باشد” ( امثال ١١ :٢).
پادشاه مغرور، نبوکد نصر تحقير شد. او به مدت هفت سال شبيه حيوانات شد. او بر 

روی زمين، چهار دست و پا می رفت و علف می خورد( دانيال۴ :٣٣). واقعا!
خدا درباره نبوکد نصر به ما می گويد تا نشان دهد که از غرور متنفر است. 

اگر درباره کاری که می توانيد انجام دهيد يا درباره چيزی که داريد، به ديگران فخر 
می فروشيد، مشکل غرور داريد. خدا می خواهد فروتن باشيد، نه مغرور. خدا شما را 

آفريده است. بدون خدا هيچ کار خوبی را نمی توانيد انجام دهيد.اعتبار تمام کارهايی 
که می توانيد انجام دهيد و تمام چيزهايی را که داريد، به خدا بدهيد. در جستجوی راه 
هايی برای کمک کردن به مردم باشيد. وقتی ديگران در يک بازی برنده می شوند، 
شما نيز خوشحال شويد. وقتی انتخاب می کنيد فروتن باشيد، شايد بتوانيد با ديگران 

درباره نجات دهنده شگفت انگيز خود صحبت کنيد. 
اگر با فروتنی خدا را تمجيد کنيد، زندگی تان پر از شادی و برکت می شود.

غرور می تواند باعث نابودی شما بشود. نگاه کنيد چه اتفاقی برای نبوکد نصر رخ 
داد. 

وقتی مردم از شما تعريف می کنند،  چطور می توانيد با فروتنی به 
ايشان پاسخ دهيد؟

خدای عزيز، می خواهم بی سر و صدا، حتی اگر هيچ کس متوجه من 
نشود، به ديگران کمک کنم.  وقتی ديگران چيز خوبی درباره من می 

گويند،  به من کمک کن تا اعتبار آن را به تو بدهم.  در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

فرد تنبل چگونه شخصی است؟

هر کاری را از جان و دل انجام دهيد،  درست مانند اينکه 
برای مسيح کار می کنيد، نه برای ارباب تان. (کولسيان٣ 

(٢٣:
آيا شما تنبل هستيد؟  شخص تنبل برای شروع انجام کارش صبر می کند و صبر می 
کند. اين کار باعث عصبانيت يا ناراحتی ديگران می شود. آيا شما چنين کاری انجام 
می دهيد؟شخص تنبل می نشيند و می نشيند و به اين چيز و آن چيز فکر می کند، در 

حاليکه بايد به معلمش گوش فرا دهد يا درسی را مطالعه کند. 
آيا شما چنين کارهايی را انجام می دهيد؟شخص تنبل کار خود را با عجله انجام می 

دهد. او برای اينکه کارش را به پايان برساند، آن را به نحو بدی انجام می دهد و در 
نتيجه بايد آن را دوباره انجام دهد.

آيا شما نيز چنين کاری انجام می دهيد؟مسيحيان تنبل برای يادگيری بيشتر درباره خدا 
کاری انجام نمی دهند. آنها آيات کتاب مقدس را حفظ نمی کنند. آنها کتاب مقدس نمی 

خوانند و دعا نمی کنند. آيا شما نيز چنين کاری انجام می د هيد؟افراد تنبل مايل نيستند 
به سختی کار کنند يا کارها را در زمان تعيين شده انجام دهند. آنها فقط به خودشان و 

چيزهايی که می خواهند، می انديشند. افراد تنبل کسانی که به آنها تکيه کرده اند را 
فراموش می کنند. بدتر از همه، آنها خدا را فراموش می کنند. کتاب مقدس می گويد: 

“آدم های تنبل فقير می شوند، ولی افراد فعال ثروتمند می گردند”  (امثال ١٠ :۴).
تنبل نباشيد! به تمامی دل و ميل و رغبت کار کنيد. چون شما به خدا متعلق هستيد، او 

به شما در انجام هر کاری کمک خواهد کرد.  
او می خواهد شما انتخاب کنيد که هر کدام از کارهای تان را فورا انجام دهيد. اين کار 

باعث خشنودی ديگران می شود. مهم تر از همه،  اين کار باعث خشنودی خدا می 
شود.

سه چيزی که می دانيد بايد در طول اين هفته انجام دهيد را ذکر کنيد.

خدای عزيز،  نمی خواهم تنبل باشم. به من کم کن تا در هر يک از 
کارهايم، بهترين تالش خود را انجام دهم. من انتخاب می کنم که برای تو 

کار کنم. در نام عيسی. آمين



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيداينطوری دعا کنيد: 

هر کاری را از جان و دل انجام دهيد،  درست مانند اينکه 
برای مسيح کار می کنيد، نه برای ارباب تان. (کولسيان٣ 

(٢٣:

شخص سخت کوش کيست؟

احتماال والدين تان به شما چيزهايی شبيه اين می گويند: “تکاليفت را انجام بده! اتاقت 
را تميز کن!  پيانو نواختن را تمرين کن! “  آيا می توانيد چيزهای ديگری نيز به اين 

ليست اضافه کنيد؟ 
گفتن جمالتی مانند، “حاال نه!” يا “االن حوصله اش را ندارم!”،  در پاسخ به اين 

درخواست ها وسوسه کننده است.شخص سخت کوش فورا شروع به انجام کارش می 
نمايد. شخص سخت کوش برای اينکه کارش را به پايان برساند و آن را به خوبی 

انجام دهد، سخت کار می کند.امثال ١٣ :۴  می گويد: “آدم تنبل آنچه را که آرزو می 
کند، به دست نمی آورد، اما شخص کوشا کامياب می شود.”  

آدم ها چيزهای زيادی می خواهند . آنها اين چيزها را بدست نمی آورند، چون برای 
بدست آوردن آنها کار نمی کنند. افراد سخت کوش اغلب چيزهايی را که می خواهند، 

بدست می آورند، چون به سختی کار می کنند.  
افراد سخت کوش در جمع کردن سفره غذا، به جای نشستن و تماشا کردن، همکاری و 
مشارکت می کنند. افراد سخت کوش لباس های شان را با نظم و ترتيب نگهداری می 

کنند و آنها را به هر طرف پرتاب نمی کنند. انجام اين کارها زمان زيادی نمی خواهد. 
سخت کوش باشيد!انتخاب کنيد که برای خشنود کردن خدا کار کنيد، نه برای خشنودی 

ديگران.برای انجام کاری که می بايد انجام دهيد، شکايت و گله نکنيد. نهايت تالش 
خود را انجام دهيد، چون خدا اينطوری می خواهد. 

وقتی وسوسه می شويد که تنبل باشيد، کولسيان ٣ :٢٣ را بياد آوريد. بعد لبخند بزنيد و 
شروع به کار کنيد. 

چند کاری که خدا به شما کمک کرد تا در اين هفته با سخت کوشی 
شروع به کار کنيد. 

چند کاری که خدا به شما کمک کرد تا در اين هفته با سخت کوشی 
شروع به کار کنيد. 

انجام دهيد را ذکر کنيد.

خدای عزيز، می خواهم شخص سخت کوشی باشم. وقتی وسوسه می 
شوم، به من کمک کن تا کولسيان ٣: ٢٣ را بياد آورم.

در نام عيسی. آمين 



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هر کاری را از جان و دل انجام دهيد،  درست مانند اينکه 
برای مسيح کار می کنيد، نه برای ارباب تان. (کولسيان٣ 

(٢٣:

اگر شخص سخت کوشی باشم، چه اتفاقی رخ می دهد؟

خدا  به افراد تنبل می گويد که به تماشای مورچه ها بپردازند، واقعا! هيچ کس به 
مورچه ها نمی گويد: “اين کار را انجام بده!” يا “به آنجا برو”.

مورچه کاری را که می بايد انجام دهد، انجام می دهد. چون آنها در تمام مدت تابستان 
کار می کنند، در زمستان غذای مورد نياز خود را دارند.هيچ کس به مورچه ها نمی 

گويد: “خسته نباشيد!” يا “اجازه بدهيد به شما حقوق بدهم!”مورچه ها حتی وقتی کسی 
به ايشان توجهی ندارند، کار می کنند و کار می کنند. کتاب مقدس می گويد: “ای آدم 

های تنبل، زندگی مورچه ها را مشاهده کنيد و درس عبرت بگيريد” (امثال ۶: ۶).
وقتی سخت کوش هستيد، شايد برای کار سخت تان هيچ پولی دريافت نکنيد. شايد حتی 
مردم متوجه شما نشوند. اما خدا از اين موضوع آگاه است!بياد آوريد که هر کاری را 

انجام می دهيد، برای خداوند انجام می دهيد. وقتی کارتان را با تمامی دل و رغبت 
کامل انجام می دهيد، خدا خشنود می شود.

او نيازهای شما را بر طرف می سازد.با کوشا بودن می توانيد مسيحی بهتری باشيد. 
آيات کتاب مقدسی جديدی را ياد بگيريد. 

آياتی را که از قبل می دانستيد، مرور کنيد. هر روز کالم خدا را بخوانيد. برای دعا 
کردن زمان صرف کنيد. 

منتظر نباشيد تا کسی به شما بگويد که اين کارها را انجام دهيد. کوشا باشيد و آن را 
انجام دهيد. 

افرا د کوشا کارهايی را که می بايد انجام شوند، می بينند و آنها را انجام می دهند. 
به ياد آوريد اين درست همان کاری است که مورچه ها انجام می دهند!

چرا خدا به ما می گويد که به مطالعه مورچه ها بپردازيم؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا در هر کاری که امروز انجام می دهم، 
کوشا باشم. به من کمک کن تا برای خشنودی تو با تمامی دل خود کار 

کنم. در نام عيسی. آمين.



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

امروز تصميم خود را بگيريد. آيا می خواهيد از خداوند پيروی امروز تصميم خود را بگيريد. آيا می خواهيد از خداوند پيروی 
کنيد يا از بت هايی که اجداد شما در آنسوی فرات می پرستيدند کنيد يا از بت هايی که اجداد شما در آنسوی فرات می پرستيدند 

و يا از بت های آموری ها يی که در سرزمين شان ساکنيد؟ ولی و يا از بت های آموری ها يی که در سرزمين شان ساکنيد؟ ولی 
اين را بدانيد که من و خانواده ام از خداوند پيروی خواهيم کرد. اين را بدانيد که من و خانواده ام از خداوند پيروی خواهيم کرد. 

( يوشع٢۴: ١۵ )( يوشع٢۴: ١۵ )

چرا انجام انتخاب درست مهم است؟

معلم پريسا پرسيد: “چند برادر و خواهر داری؟” پريسا گفت: سه تا. اما در ذهن خود 
( يوشع٢۴: ١۵ )

معلم پريسا پرسيد: “چند برادر و خواهر داری؟” پريسا گفت: سه تا. اما در ذهن خود 
( يوشع٢۴: ١۵ )

فکر کرد يکی از خواهرانم، خواهر نا تنی من است. مادر پريسا قبال يکبار ازدواج 
کرده بود و اين ازدواج دوم او بود.  

پريسا می خواست برای ازدواج خود درست تصميم بگيرد. پريسا خداوند عيسی 
را دوست دارد.  او می خواهد زندگيش پر از تصميمات درست باشد.او می خواهد 

خداوند به او کمک کند تا تصميمات درستی اتخاذ کند. پريسا مصمم است تا خدا به او 
نشان دهد با کدام پسر ازدواج کند. او می خواهد به همراه شوهرش خداوند را خدمت 

نمايد. 
اتخاذ انتخاب درست، يعنی اطاعت کردن از کالم خدا. شما هر روزه چندين بار بايد 

انتخاب انجام دهيد: 
آيا از مادرم اطاعت خواهم کرد؟  آيا کتاب مقدسم را خواهم خواند؟  آيا  در مدرسه 

سخت تالش خواهم کرد؟  آيا حقيقت را خواهم گفت؟  
انتخاب های اشتباه باعث اندوه شما و گاهی باعث وحشت شما می شود. انتخاب های 

اشتباه باعث دلسردی خدا می شود.
هر روز انتخاب های درست انجام دهيد. اين مساله کمک می کند تا برای انتخاب های 

بسيار مهم در طول زندگی تان آماده شويد، انتخاب هايی مثل: “با چه کسی ازدواج 
کنم؟”  تمام انتخاب های اشتباه، باعث درد سر برای شما و ديگران می شود.

پريسا می تواند به شما بگويد که اين موضوع درست است.  

چرا مهم است برای ازدواج، شخص مناسب را انتخاب کنيد؟چرا مهم است برای ازدواج، شخص مناسب را انتخاب کنيد؟

خدای عزيز، امروز برای انتخاب های صحيح و همچنين تصميمات 
مهمی که در آينده پيش رو دارم، به کمک تو نياز دارم. در نام عيسی. 

آمين



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اامروز تصميم خود را بگيريد. آيا می خواهيد از خداوند پيروی کنيد يا 
از بت هايی که اجداد شما در آنسوی فرات می پرستيدند و يا از بت های از بت هايی که اجداد شما در آنسوی فرات می پرستيدند و يا از بت های 

آموری ها يی که در سرزمين شان ساکنيد؟ ولی اين را بدانيد که من و آموری ها يی که در سرزمين شان ساکنيد؟ ولی اين را بدانيد که من و 
خانواده ام از خداوند پيروی خواهيم کرد. ( يوشع٢۴: ١۵ )خانواده ام از خداوند پيروی خواهيم کرد. ( يوشع٢۴: ١۵ )

چگونه می توانم از اتخاذ تصميمات اشتباه خود داری 
کنم؟

 فرض کنيد الزم است تصميمی بگيريد. می توانيد از خود بپرسيد: “آيا بايد اين برنامه 
تلويزيونی را تماشا کنم؟” 

اگر خدا تصميم (انتخاب) شما را دوست دارد، چراغ مخصوصی سبز می شود. برو!
 اگر نه، چراغ قرمز می شود. توقف کن! اين خيلی عالی است. “آيا بايد ساسان را به 

منزل مان دعوت کنم؟” سبز! “آيا بايد اين برنامه اينترنتی را ببينم؟” قرمز! آيا بايد 
اسفناج بخورم؟ قرمز، شايد هم سبز!بعضی از تصميمات بسيار مهم هستند: “چه کسی 

را بايد به عنوان دوست انتخاب کنم؟ وقتی ديگران مرا مسخره می کنند، چگونه بايد 
عکس العمل نشان بدهم؟ “ توجه کردن به کالم خدا و تصميم اطاعت از آن، هر بار به 
شما کمک خواهد کرد تا انتخاب درست را انجام دهيد. وقتی نمی دانيد که خدا از شما 
می خواهد چه کاری انجام دهيد، از مسيحی خدا شناسی بخواهيد تا به شما کمک کند.
شخص خدا شناس کتاب مقدس را خوانده و از آن اطاعت می کند، او دعا می کند و 
به کليسا می رود. او درباره عيسی مسيح خداوند با ديگران صحبت می کند.او برای 

خشنود کردن خدا زندگی می کند. هيچ چراغ راهنمايی وجود ندارد که انتخاب درست  
را به شما نشان دهد، اما خدا روح القدس را به شما داده که درون شما زندگی می 

کند .روح القدس افکارتان را هدايت می کند و به شما کمک می نمايد تا انتخاب های 
درستی بکنيد. وقتی خدا به شما نشان می دهد چه کاری را انجام دهيد، مطمئن شويد 
که از او اطاعت می نماييد. اگر بدانيد که چه کاری می بايستی انجام دهيد و تصميم 

بگيريد آن را انجام ندهيد، انتخاب  بسيار بدی می کنيد. 

سه کاری که می توانيد انجام دهيد تا به شما کمک کند که انتخاب 
های درست بکنيد را ذکر کنيد.

خدای عزيز ، به من کمک کن تا کالمت را بخوانم و به روح القدس گوش 
فرا دهم تا انتخاب های غلطی نکنم. در نام عيسی. آمين



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

امروز تصميم خود را بگيريد. آيا می خواهيد از خداوند پيروی کنيد يا امروز تصميم خود را بگيريد. آيا می خواهيد از خداوند پيروی کنيد يا 
از بت هايی که اجداد شما در آنسوی فرات می پرستيدند و يا از بت های از بت هايی که اجداد شما در آنسوی فرات می پرستيدند و يا از بت های 

آموری ها يی که در سرزمين شان ساکنيد؟ ولی اين را بدانيد که من و آموری ها يی که در سرزمين شان ساکنيد؟ ولی اين را بدانيد که من و 
خانواده ام از خداوند پيروی خواهيم کرد. ( يوشع٢۴: ١۵ )خانواده ام از خداوند پيروی خواهيم کرد. ( يوشع٢۴: ١۵ )

اگر انتخاب های غلط انجام بدهم، آنوقت چه می 
شود؟

بعضی وقت ها انتخاب های غلط، به اشتباه صورت می گيرد. بعضی وقت ها انتخاب 
های غلط،  عمدی است. داوود پادشاه عمدا انتخاب غلطی انجام داد. 

او می خواست با بتشبع ازدواج کند. بتشبع قبال ازدواج کرده بود و شوهر داشت. 
داوود به سردار سپاهش گفت تا شوهر بتشبع را در خط مقدم ميدان جنگ قرار دهد تا 

کشته شود.  
سپس داوود با بتشبع ازدواج کرد. شايد داوود فکر کرد می تواند از مجازات گناهش 

فرار کند. 
ناتان که يکی از انبيا خدا بود، می دانست که داوود چه کاری کرده است، او به داوود 

نشان داد که گناهش بسيار بد و ناپسند بود. داوود گناهش را به خدا اعتراف کرد. 
خدا داوود را بخشيد و نيز او را تنبيه کرد. اولين نوزاد داوود و بتشبع، مرد. وقتی 

انتخاب می کنيد که کار اشتباهی انجام دهيد، فکر نکنيد که هيچ اتفاقی رخ نمی دهد و 
با خود بگوييد: گناهم را به خدا اعتراف می کنم. او مرا می بخشد.

اتفاقات ناگوار به خاطر گناه هم رخ می دهد. وقتی از والدين يا معلم تان سرپيچی می 
کنيد، ممکن است که در اتاق تان بمانيد و بازی مهمی را از دست بدهيد.  

گناه شانس شما را از بين می برد که با مردم درباره عيسی صحبت کنيد، چون مردم 
سخنان شما را باور نمی کنند. 

فکر نکنيد که می توانيد عمدا گناه کنيد و از مجازات آن فرار کنيد. گناه تان را به خدا 
اعتراف کنيد و کار درست ر اانجام دهيد. 

اگر انتخاب کنيد کار اشتباهی انجام دهيد، چه اتفاقی رخ می دهد؟اگر انتخاب کنيد کار اشتباهی انجام دهيد، چه اتفاقی رخ می دهد؟

خدای عزيز،  متشکرم که به من يادآوری کردی که انتخاب های اشتباه خدای عزيز،  متشکرم که به من يادآوری کردی که انتخاب های اشتباه 
زندگی، مرا به درد سر می اندازد. به من کمک کن تا انتخاب های زندگی، مرا به درد سر می اندازد. به من کمک کن تا انتخاب های 

درست انجام دهم.در نام عيسی. آميندرست انجام دهم.در نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 مشاوره خداپسندانه چيست؟

به اين سخنان مردان حکيم که به تو ياد ميدهم گوش فرا ده 
و با تمام وجود از آنها پيروی کن،  زيرا حفظ کردن آنها در 
دل و قرار دادن آنها بر زبان کار پسنديده ای است.  (امثال 

                               ١٧:٢٢
يوآش ٧ ساله بود که پادشاه شد. وقتی که او تاجگذاری کرد، مردم گفتند: “... پادشاه 

زنده بماند” (دوم پادشاهان ١١ :١٢). 
يوآش کوچک چگونه می توانست بداند که برای رهبری مردم چه بگويد و چه کاری 

انجام دهد؟  چه فشار عظيمی!
او به کمک افراد حکيمی که خدا را دوست داشتند، نياز داشت. شما پادشاه يک کشور 

نيستيد، اما شما نيز فشار زيادی را در زندگی متحمل می شويد. 
چگونه می توانيد بدانيد که چه بگوييد؟ چگونه می توانيد بدانيد که چه کاری را انجام 

دهيد؟شما نيز مانند يوآش به مشاوره خدا پسندانه نياز داريد. 
مشاوره خداپسندانه برای دانستن آنچه که بايد انجام دهيد، از طرف افرادی به شما داده 

می شود که کالم خدا را بهتر از شما می دانند.
در امثال ٢٢ :١٧خدا می گويد: “به اين سخنان مردان حکيم که به تو ياد می دهم، 

گوش فرا ده و با تمام وجود از آنها پيروی کن.”
شناختن افرادی که عيسی مسيح خداوند را دوست دارند، هديه ای عالی از طرف 
خداست. ممکن است خدا به شما والدين، معلمان، کشيشان، معلمان کانون شادی و 

ديگر مسيحيان را بدهد تا شما را تعليم دهند. 
کتاب هايی توسط افراد خدا شناس نوشته شده است که می تواند به شما کمک کند تا 

بدانيد چه کاری انجام دهيد. 
چون يوآش به مشاوران خدا شناس خود گوش داد،  پادشاه حکيمی شد. 

آيا شما نيز به افرادی که می توانند کمک کنند حکيم شويد، گوش فرا می دهيد؟
چند نفر از کسانی که می توانند به شما مشاوره های خدا پسندانه ای 

بدهند را نام ببريد. 

خدای عزيز، به من کمک کن تا به مشورت های خدا پسندانه گوش دهم و خدای عزيز، به من کمک کن تا به مشورت های خدا پسندانه گوش دهم و 
شخص حکيمی بشوم. در نام عيسی. آمينشخص حکيمی بشوم. در نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

به اين سخنان مردان حکيم که به تو ياد ميدهم گوش فرا ده 
و با تمام وجود از آنها پيروی کن،  زيرا حفظ کردن آنها در 
دل و قرار دادن آنها بر زبان کار پسنديده ای است.  (امثال 

                               ١٧:٢٢

چرا مشاوره خوب مهم است؟

خدا موسی را انتخاب کرد تا يک رهبر باشد. مردم می دانستند که خدا با موسی 
صحبت می کند.  بنابراين وقتی مشکلی يا سوالی داشتند برای مشورت نمودن به نزد 

موسی می رفتند.روزها يکی پس از ديگری مردم از صبح تا غروب در صف می 
ايستادند تا به نوبت با او صحبت کنند. موسی از اين کار خسته می شد. 

(يترون) پدر زن موسی به او گفت که او به تنهايی نمی تواند از عهده انجام اين کار 
برآيد. يترون گفت: “... من به ايشان مشورت خواهم داد...” (خروج ١٨ :١٩).
او به موسی گفت که موسی مردان خدا شناس ديگری را تعيين نمايد تا به او در 

اين کار کمک نمايند.موسی به توصيه نيکوی يترون گوش فرا داد و از آن پيروی 
کرد. اکنون با کمک مردان ديگر وظيفه موسی آسان تر شده بود. گوش دادن به 

آنچه مشاوران نيکو می گويند، کار عاقالنه ای است. آنها می توانند شما را از انجام 
اشتباهات باز دارند. ايشان می توانند چيزهايی را که شما در کتاب مقدس متوجه 

نمی شويد، برای تان توضيح دهند. آنها می توانند به شما کمک کنند تا انتخاب های 
درستی، مثال درانتخاب دوستان تان يا پيوستن به يک باشگاه داشته باشيد.هر چند که 

روز به روز عاقلتر می شويد، اما همچنان چيزهايی وجود دارند که می توانيد ياد 
بگيريد. موسی يک رهبر بود، اما همچنان به مشورت های نيکو نياز داشت. امثال 

٩:٩ می گويد: “اگر آدم دانا را نصيحت کنی، داناتر می شود و اگر به آدم درستکار 
تعليم بدهی، علمش بيشتر می شود.”  

به مطالعه کالم خدا ادامه دهيد. از آنچه کتاب مقدس می گويد، اطاعت کنيد. آنوقت 
روزی قادر خواهيد بود تا مشاور خوبی برای ديگران باشيد.

چند چيز که می توانيد از يک مشاور خوب ياد بگيريد را ذکر کنيد.

خدای عزيز، به خاطر  کسانی که می توانند به من مشورت نيکو بدهند، 
از تو سپاسگزارم. به من کمک کن تا به ايشا ن و کالم تو گوش فرا دهم. 

در نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

به اين سخنان مردان حکيم که به تو ياد ميدهم گوش فرا ده و با تمام 
وجود از آنها پيروی کن،  زيرا حفظ کردن آنها در دل و قرار دادن 
آنها بر زبان کار پسنديده ای است.  (امثال ١٧:٢٢ )                   

١٨چگونه می توانيم مشاوره بد را از مشاوره خوب تشخيص بدهيم؟١٨چگونه می توانيم مشاوره بد را از مشاوره خوب تشخيص بدهيم؟چگونه می توانيم مشاوره بد را از مشاوره خوب تشخيص بدهيم؟چگونه می توانيم مشاوره بد را از مشاوره خوب تشخيص بدهيم؟
جواد و رضا در پارک نزديک منزل شان دوچرخه  سواری می کردند. مادر رضا به 

او گفته بود که هرگز برای دوچرخه سواری به خيابان های شلوغ شهر نرود. 
جواد از رضا خواست که برای دوچرخه سواری از پارک خارج شوند و به خيابان 

های شلوغ  بروند.  
رضا می خواست به همراه جواد برود، اما احساس می کرد که اين کار اشتباه است، 

چون خدا در کتاب افسسيان ١:۶ به ما می گويد که از والدين مان اطاعت کنيم. 
مشاوره بد مانند درخواست بد يک دوست، به شخص احساس خوبی نمی دهد. روح 

القدس که درون شما زندگی می کند به شما کمک می کند بدانيد که آيا مشورتی که به 
شما داده می شود درست است يا اينکه اشتباه می باشد.

 روح القدس چيزهايی را که از کالم خدا شنيده ايد به شما ياد آوری می کند. مشورت 
خوب همواره با کالم خدا توافق دارد.  

هر چقدر کالم خدا را بيشتر ياد بگيريد،  برای شما آسانتر خواهد بود که مشورت بد 
را از مشورت خوب تميز دهيد.  

شايد انجام کار درست هميشه هيجان انگيزنباشد. رضا اين موضوع را می دانست.  
او مايل بود به همراه جواد برود، ولی تصميم گرفت اين کار را نکند و به خانه باز 

گردد. 
آيا از خدا می خواهيد به شما کمک کند که بدانيد کار درست چيست و آن را انجام 

دهيد؟

چگونه روح القدس به شما کمک می کند که تشخيص بدهيد چه 
مشورتی نيکو و چه مشورتی بد است؟  

خدای عزيز،  به من کمک کن تشخيص دهم که آيا مشورتی که ديگران به خدای عزيز،  به من کمک کن تشخيص دهم که آيا مشورتی که ديگران به 
من می دهند، خوب است يا بد. سپس به من کمک کن تا آنچه که درست من می دهند، خوب است يا بد. سپس به من کمک کن تا آنچه که درست 

است را انجام دهم.  در نام عيسی. آمين است را انجام دهم.  در نام عيسی. آمين 



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

١٩                      چرا مردم گله و شکايت می کنند؟١٩                      چرا مردم گله و شکايت می کنند؟                      چرا مردم گله و شکايت می کنند؟
هميشه شاد باشيد! پيوسته دعا کنيد! برای هر پيشامدی خدا را 

شکر نماييد، زيرا اين است خواست خدا برای شما که از آن شکر نماييد، زيرا اين است خواست خدا برای شما که از آن 
عيسی مسيح هستيد. (اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨)عيسی مسيح هستيد. (اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨)

آيا تا به حال سخنانی مانند اين گفته ايد: “اين تکليف درسی مسخره است. نمی دانم 
چرا بايد اين تکاليف را انجام دهم.” “آيا دوباره اين غذا را برای شام داريم.” “من از 

اين غذا متنفرم.”
اين کار را بکن! آن کار را بکن! چرا بايد اين همه کار انجام دهم؟”

گله و شکايت! شکايت و شکايت! وقتی شکايت می کنيد فراموش می کنيد که خدا همه 
چيز را تحت کنترل خود دارد. فراموش می کنيد که خدا شما را دوست دارد. فراموش 

می کنيد خدا وعده داده است که هرآن چه را نياز داريد، به شما بدهد. شکايت کردن 
نشان می دهد که خودخواه هستيد.  

شکايت کردن باعث می شود غمگين شويد و ديگران نمی خواهند در کنار شما باشند. 
غير ممکن است که هم شکايت کنيد و هم خدا را خشنود سازيد. چرا؟

چون خدا می گويد: “هميشه شاد باشيد! پيوسته دعا کنيد! برای هر پيشامدی خدا را 
شکر نماييد.  زيرا اين است خواست خدا برای شما که از آن عيسی مسيح هستيد” 

(اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨).
هر بار که وسوسه می شويد تا درباره غذا، تکاليف درسی، لباس، وظايف تان يا 

هر چيز ديگری شکايت کنيد، صبر کنيد و ببينيد آيا می توانيد چيز خوبی به جای آن 
بگوييد. خوشحال باشيد که چيزی داريد تا بخوريد. سپاسگزار باشيد که سالم هستيد  و 

می توانيد به مدرسه برويد،  کارهای تان را انجام دهيد يا بازی کنيد. 
از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا سخنانی بگوييد که نشان می دهد واقعا ايمان داريد 

که خدا نيکو است.  
درباره چيزی که از آن گله و شکايت داشتيد، اما در ادامه آن 

موضوع به نفع شما تمام شده است، چند سطر بنويسيد

خدای عزيز،  به من کمک کن تا از شکايت کردن خودداری نمايم و به 
جای آن سپاسگزار و متشکر باشم . در نام عيسی. آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هميشه شاد باشيد! پيوسته دعا کنيد! برای هر پيشامدی خدا را هميشه شاد باشيد! پيوسته دعا کنيد! برای هر پيشامدی خدا را 
شکر نماييد، زيرا اين است خواست خدا برای شما که از آن شکر نماييد، زيرا اين است خواست خدا برای شما که از آن 

عيسی مسيح هستيد. (اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨)عيسی مسيح هستيد. (اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨)

خدا درباره شکايت کردن چگونه فکر می 
کند؟

وقتی موسی قوم خدا را رهبری می کرد، آنها داليل زيادی برای سپاسگزاری داشتند. 
خدا دريای سرخ را شکافت و اجازه داد که قومش از روی زمين خشک به آنسوی 

دريا عبور کنند. 
خدايا متشکريم! خدا هرروزه غذای عالی به نام من از آسمان به زمين می فرستاد. 

خدا يا سپاسگزاريم!
موسی با عصا به صخره ضربه زد و خدا آب کافی برای تمامی جمعيت از صخره 

جاری ساخت.  خدايا سپاسگزاريم! اين چيزی است که قوم بايد مکررا می گفتند. 
آيا می دانيد که آنها به جای تشکر چه کاری کردند؟ “ما آب بيشتری نياز داريم! از 

خوردن من خسته شده ايم!  ما به رهبر جديدی نياز داريم.”
آنها حتی از خدا نيز گله کردند. به خاطر اين گناه، خدا مارهای سمی زيادی فرستاد تا 

آنها را مجازات کند.  
مارها مردم را گزيدند!  بسياری از مردم مردند. موسی دعا کرد و خدا راهی برای 

ايشان فراهم ساخت تا گناه گله و شکايت آنها بخشيده شود (اعداد ٢١ :٩-۵).
کتاب مقدس در فيليپيان ٢ :١۴می گويد که همه کارهای تان را بدون همهمه (گله و 

شکايت)  انجام دهيد. 
توجه کنيد کتاب مقدس می گويد، “همه کارها”. وقتی گله و شکايت می کنيد،  

فراموش می کنيد خدا وعده داده است که تمام چيزهايی را که نياز داريد، به شما می 
دهد. خدا همه چيز را تحت کنترل دارد و شما را دوست دارد. شاد باشيد، سپاسگزار 

باشيد و از گله کردن خود داری نماييد!  
چرا فکر می کنيد شکايت کردن، گناه است؟

خدای عزيز،  به من کمک کن تا سپاسگزار باشم و از گله و شکايت خدای عزيز،  به من کمک کن تا سپاسگزار باشم و از گله و شکايت 
نمودن، خودداری نمايم. در نام عيسی. آمين نمودن، خودداری نمايم. در نام عيسی. آمين 



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هميشه شاد باشيد! پيوسته دعا کنيد! برای هر پيشامدی خدا را 
شکر نماييد، زيرا اين است خواست خدا برای شما که از آن 

عيسی مسيح هستيد. (اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨)

چگونه می توانم سپاسگزار باشم؟

آرزو فرياد زد: “من از لباس هايم متنفرم! پريسا پرسيد: “لباس هايت چه اشکالی 
دارد؟ فکر می کنم لباس هايت هميشه زيبا بوده است.” آرزو به دوستش اخم کرد و 

ادعا کرد: “همه لباس هايم بسيار کهنه هستند! هرگز چيز تازه ای نداشته ام. فقط وقتی 
لباس های خواهرم برايش کوچک می شود، لباسهای کهنه او را می پوشم. می دانم 

که والدينم پول زيادی ندارند، اما من می خواهم مثل هر بقيه مردم لباس های نو داشته 
باشم! “ 

وقتی شما مانند آرزو درباره چيزی گله و شکايت می کنيد،  طوری رفتار می کنيد که 
نشان می دهد خدا نمی داند چه کاری انجام می دهد. اينطوری فکر نکنيد! برای لحظه 

ای صبر کنيد و به خدا فکر کنيد. به ياد بياوريد که خدا محبت است و شما را دوست 
دارد. خدا حکيم است و می داند چه چيزی برای شما بهترين است! خدا قدرتمند است 

و می تواند به شما کمک کند!برای تمام چيزهای مهمی که خدا برای تان انجام داده 
است، از خدا سپاسگزاری کنيد.کتاب مقدس می گويد:”و پيوسته به جهت هر چيز خدا 
و پدر را به نام خداوند ماعيسی مسيح شکر کنيد” (افسسيان ۵: ٢٠).به جای اينکه گله 
و شکايت کنيد، برای خداوند سرود بخوانيد. آيات اول تسالونيکيان ۵ :١۶- ١٨ را به 
صورت شخصی بگوييد: من پيوسته شادمان خواهم بود، هميشه دعا خواهم کرد و در 

هر امری شاکر خواهم بود، که اين است اراده خدا در حق من در عيسی مسيح. هر گاه 
احساس کرديد که می خواهيد از وضعيت لباس های تان، خانواده تان، وضعيت آب و 

هوا، تکاليف مدرسه يا هر چيز ديگری گله و شکايت کنيد، اين کار را انجام دهيد. 
اگر انتخاب کنيد که سپاسگزار باشيد، می توانيد اينگونه رفتارکنيد.   

چگونه می توانيد به خاطر بسپاريد که به جای گله و شکايت نمودن، 
در عوض سپاسگزار باشيد؟

خدای عزيز، امروز به من کمک کن تا به جای شکايت کردن، 
سپاسگزار باشم.در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانید اینطوری دعا کنید:

هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب 
حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند. 

(افسسیان 4 :29)

شایعه چیست؟

همین . همین . همین  آرزو ناهار مدرسه اش را به سمت میزی که نگین بر روی آن نشسته بود، می برد
که آرزو نشست، صدای خود را پایین آورد و جنوا کنان گفت: “آیا شنیده ای که مریم منره 

بدی در امتحان ریاضی گرفته است؟” 
نگین جنوا کنان جواب داد: “آیا واقعا منره بدی گرفته است؟ من فکر می کردم مریم دختر 

باهوشی است.”
مریم به این سمت می آید! مریم به این سمت می آید! مریم به این سمت می آید! امروز موهایش بسیار به هم  آرزو گفت: “او تنبل است. ببین

ریخته است.” نگین اضافه کرد: “و بلوز صورتی زشتی پوشیده است.”
آیا به نظر می آید که این سخنان باعث بنا شدن مریم می شود؟ نه! افسسیان 4: 29  

می نامد” می نامد” می نامد. اینها شایعه می باشند.  این سخنان را “سخنان بد
شما هرگز نباید شایعه پراکنی منایید. شایعه، گفنت سخنان نامهربان (و اغلب 

نادرست) درباره دیگران است. 
شایعه یا غیبت کردن، گناه است. وقتی می شنوید که دیگران در حال غیبت کردن درباره 

شخصی می باشند، می توانید آنها را از این کار باز دارید. 
چه : “چه : “چه  برای مثال وقتی آرزو درباره منره بد مریم با شما صحبت می کند، می توانید بگویید

کاری می توانیم اجنام دهیم تا به مریم در امتحان بعدی اش کمک کنیم؟” 
وقتی شخصی سخنان ظاملانه ای درباره دیگران می گوید ، شما می توانید بگویید: 

“درست نیست که اینطوری حرف بزنیم.”
هر کاری که می توانیداجنام دهید تا جلوی شایعه . هر کاری که می توانیداجنام دهید تا جلوی شایعه . هر کاری که می توانیداجنام دهید تا جلوی شایعه  آنوقت موضوع صحبت را عوض کنید

و غیبت کردن را بگیرید. 

چرا فکر می کنید خدا شایعه پراکنی چرا فکر می کنید خدا شایعه پراکنی (غیبت کردن) را گناه می 
خواند؟  خواند؟  

خدای عزیز، لطفا به من کمک کن تا درباره دیگران شایعه پراکنی نکنم. 
کمک کن تا همواره سخنانی بگویم که باعث بنای دیگران می شود.  

آمین. آمین. آمین در نام عیسی



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانید اینطوری دعا کنید:

هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب 
حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند. 

(افسسیان 4 :29)

غیبت کردن چه عواقبی به دنبال دارد؟

جمشید عضو یک . جمشید عضو یک . جمشید عضو یک  جمشید و قاسم تا تابستان سال پیش دوستان بسیار نزدیکی بودند
تیم فوتبال شد. ولی قاسم نتوانست عضو آن تیم شود. قاسم به خاطر این موضوع 

ناراحت بود و نسبت به جمشید حسودی می کرد. بنابراین او سخنانی به دیگران گفت 
که هرگز نباید آنها را عنوان می کرد. قاسم به رضا گفت: “تنها دلیلی که جمشید 

عضو این تیم شده، این است که پدرش با مربی آن تیم دوست است.”
او به سارا گفت: “جمشید این تیم فوتبال را نابود خواهد کرد ، او خیلی چاق است و منی 

تواند سریع بدود.”
حاال جمشید از دست . حاال جمشید از دست . حاال جمشید از دست  به زودی جمشید آنچه را که قاسم درباره او می گفت، شنید

قاسم عصبانی و ناراحت بود. دیگر جمشید و قاسم دوستان خوبی برای یکدیگر نبودند.  
می گوید16 :28 می گوید16 :28 می گوید:   “آدم سخن چین بهترین دوستان  را از هم  کتاب مقدس در امثال 

جدا می کند.”کسانی که شایعه پراکنی می کنند، رازهای تان را برای دیگران بازگو می 
کنند. قاسم به جمشید گفت که چون نتوانسته بود عضو تیم شود، بسیار ناراحت 

آیا جمشید می بایست درباره این موضوع با دیگران صحبت . آیا جمشید می بایست درباره این موضوع با دیگران صحبت . آیا جمشید می بایست درباره این موضوع با دیگران صحبت  بوده و گریه می کرده است
می گوید11 :13 می گوید11 :13 می گوید: “خبر چین هر جا می رود، اسرار دیگران را فاش می  می کرد؟ نه!امثال 

کند، ولی شخص امین اسرار را در دل خود مخفی نگه می دارد.”
وقتی غیبت کردن و سخن چینی می کنید، خدا سخنان تان را می شنود. او می داند که 

چرا آن حرف ها : “چرا آن حرف ها : “چرا آن حرف ها  یکروز خدا از شما می پرسد. یکروز خدا از شما می پرسد. یکروز خدا از شما می پرسد شما چه آسیبی به دیگران می رسانید
می گوید12 :36 می گوید12 :36 می گوید: “ این را نیز به شما بگویم که برای هر سخن  را زدید؟”خدا در متی 

بیهوده ، باید در روز داوری به خدا جواب بدهید.”
این آیه را به خاطر بسپارید، دیگر شایعه پراکنی و غیبت نخواهید 

کرد. شایعه پراکنی یا غیبت کردن چگونه می تواند به دوستی شما 
لطمه وارد کند؟لطمه وارد کند؟

خدای عزیز، به من کمک کن تا همواره مراقب کلماتی باشم که می گویم 
و به خاطر من بیاور که  آنچه را که می گویم، همیشه می شنوی. 

آمین. آمین. آمین در نام عیسی



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هيچ سخن بد از دهان شما بيرون نيايد، بلکه آنچه به حسب 
حاجت و برای بنا نيکو باشد، تا شنوندگان را فيض رساند. 

(افسسيان ۴ :٢٩)

چگونه می توانم باعث بنای ديگران 
شوم؟

آيا می دانيد اسم شما به چه معناست؟ مردی در کتاب مقدس بود که نامی با مفهوم 
بسيار مخصوصی داشت. نام او بارناباس بود، به معنای “پسر تشويق”. 

آيا اين اسم يک اسم خوب نيست؟ کتاب مقدس به ما می گويد که بارناباس دقيقا کاری 
را انجام می داد که معنای اسمش بود- او با تشويق ديگران باعث بنا شدن آنها می شد.

ما بارناباس را در عهد جديد مالقات می کنيم، درست پس از اينکه شائول (که بعدا 
پولس ناميده شد) مسيحی شد.  

مردم از شائول می ترسيدند. در اعمال ٩: ٢۶- ٢٧ ياد می گيريم که بارباناس شائول 
را به نزد ديگر ايمانداران می برد و به ايشان می گويد که اکنون شائول يک مسيحی 

است و نيازی نيست که از او بترسند. 
وقتی پولس و بارناباس با هم سفر می کردند، بارناباس پولس را تشويق می کرد. 

بارناباس مردم را تشويق می کرد تا به کالم خدا گوش دهند و آن را باور کنند. 
بارناباس مردم را تشويق می کرد تا برای خدا زندگی کنند. آيا شما نيز مانند بارناباس 

ديگران را تشويق می کنيد؟ شما نيز می توانيد مانند او باشيد! ديگران را با گفتن 
حرف هايی مثل جمالت پايين تشويق کنيد:“کارت خيلی عالی بود!”  “متشکرم که 

اينقدر سخت کوش هستی!”“خيلی مايلم که به گروه تو ملحق شوم!” “خدا تو را 
دوست دارد، من نيز تو را دوست دارم.”“خوشحالم که تو را می شناسم!”“تو دوست 

بسيار خوبی هستی!”عيسی مسيح، خداوند زنده در بارناباس به او کمک می کرد تا 
باعث بنای ديگران شود. او ميتواند اين کار را برای شما نيز انجام دهد!

امروز برای اينکه کسی را بنا کنيد، چه چيزی می توانيد بگوييد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا با تشويق ديگران باعث بنای ايشان شوم. 
در نام عيسی. آمين



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

           بيهوده به کار بردن نام خداوند، به چه مفهوم است؟

نام يهوه، خدای خود را به باطل مبر، زيرا خداوند کسی را که 
اسم او را به باطل برد، بی گناه نخواهد شمرد. (خروج ٢٠: ٧)

ابرهای طوفانی آسمان را پر می کند. هوا تاريک و تاريکتر می شود. باد حقيقتا به 
شدت می وزد.  از پنجره به بيرون نگاه می کنيد. ناگهان توده ای ابر را می بينيد که با 

سرعت به دور خود می پيچد. 
فرياد می زنيد: “آه خدايا، گردباد!”اما وقتی کلمه “خدايا” را می گوييد حتی به خدای 

زنده و حقيقی نيز فکر نمی کنيد. شما با کسی که قدرت دارد طوفان ها را ايجاد کند 
يا آنها را متوقف سازد، صحبت نمی کنيد.شما نام خدا را بيهوده به کار می بريد. شايد 

در حال تماشای يک برنامه تلويزيونی هستيد.
در يک خانواده مشاجره شده است، ناگهان يکی از آنها با عصبانيت کلمه عيسی مسيح 

را فرياد می زند. در اينجا نام عيسی مسيح با احترام و محبت گفته نشده است. از نام 
عيسی مسيح استفاده نشده است تا کسانی که بيننده برنامه هستند به نجات دهنده شگفت 

انگيز و عظيم ما بيانديشند.  
اين شخص نام خداوند را بيهوده به کار می برد. 

وقتی کلمات”خدا”، “خداوند” و “عيسی مسيح” را به عنوان کلمات بی معنا يا حتی 
کلماتی که در عصبانيت گفته می شوند، به کار می بريد، نام خداوند را بيهوده استفاده 

کرده ايد. خدا واقعی است!
خدای پسر، عيسی مسيح خداوند، برای ما رنج کشيد و مرد. اکنون عيسی زنده است!  
خيلی خيلی اشتباه است که نام های خدا را فقط به عنوان کلمات معمولی به کار ببريم. 

هرگاه می شنويد که شخصی اين کار را انجام ميدهد، بايد ناراحت شويد. 

چرا اشتباه است که نام خدا را بيهود ه به کار ببريم؟

خدای عزيز، نام تو عظيم و شگفت انگيز است. به من کمک کن تا به نام 
تو احترام بگذارم و هرگز آن را به باطل به زبان نياورم. در نام عيسی. 

آمين 



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نام يهوه، خدای خود را به باطل مبر، زيرا خداوند کسی را که 
اسم او را به باطل برد، بی گناه نخواهد شمرد. (خروج ٢٠: ٧)

چرا بايد مراقب سخنانم باشم؟

کتاب مقدس حرف های زيادی درباره سخن گفتن دارد. آيات اين صفحه را با دقت 
بخوانيد. اين آيات را بيش از يک بار بخوانيد. “جواب ماليم خشم را فرو می نشاند، 

اما جواب تند آن را بر می انگيزاند” (امثال١۵ :١).
“هستند کسانی که با حرف های نسنجيده خود زخم زبان می زنند، ولی سخنان مرد 

دانا تسکين دهنده  و شفا بخش است” (امثال ١٢ : ١٨).“از دهان مان هم برکت 
جاری می شود، هم لعنت. برادران عزيز نبايد چنين باشد” (يعقوب ٣ :١٠). “هر که 
زبان خود را نگاه دارد، جان خود را حفض می کند، اما کسی که نسنجيده سخن می 
گويد، خود را هالک خواهد کرد” (امثال ١٣ : ٣).“هر که خود را مسيحی می داند، 
اما نمی تواند بر زبان تند خود مسلط باشد، خود را گول می زند و مذهب او پشيزی 

ارزش ندارد” (يعقوب ١ : ٢۶).
کلمات قدرت دارند. دهان شما می تواند خدا را بستايد، يا نام او را به باطل ببرد. 

چيزی که می گوييد، می تواند باعث رنجش مردم شود يا به ايشان کمک کند. کلماتی 
که به کار می بريد، می تواند به ديگران بگويد که چگونه می توانند مسيحی شوند. 

مردم به آنچه که می گوييد گوش می دهند. وقتی به عنوان مسيحی نام خدا را به باطل 
به کار می بريد، مردم اين کار شما را فراموش نمی کنند.  

شايد وقتی سعی می کنيد به آنها بگوييد که عيسی خداوند می خواهد نجات دهنده ايشان 
باشد، هرگزسخن شما را باور نکنند.   

شايد منصفانه به نظر نيايد، اما مردم چيزهای بدی را که می گوييد، برای مدت 
بيشتری از سخنان خوب تان به خاطر خواهند سپرد. بنابرين مراقب سخنان تان باشيد.

چرا سخنان شما برای خدا اهميت دارد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا بياد آورم که سخنانم می تواند موجب 
رنجش مردم يا کمک کردن به آنها بشود. به من کمک کن تا فقط سخنانی 

را که باعث خشنودی تو می شود، به زبان آورم. در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نام يهوه، خدای خود را به باطل مبر، زيرا خداوند کسی را که 
اسم او را به باطل برد، بی گناه نخواهد شمرد. (خروج ٢٠: ٧)

چگونه می توانم لب هايی “حکيم” داشته باشم؟

سارا دوست دارد زياد صحبت کند! او درباره آنچه که ديروز انجام داد و آنچه که فردا 
انجام خواهد داد، صحبت می کند. او در باره مردم و مکان ها صحبت می کند. 

او درباره ورزش، تکاليف مدرسه اش، کامپيوترش، برنامه های تلويزيونی، کليسا و 
تعطيالت و چيزهايی که دوست دارد و چيزهايی که دوست ندارد، صحبت می کند.

آيا افرادی  که اينقدر زياد صحبت می کنند، لب هايی حکيم دارند؟
امثال ١٩:١٠ می گويد: “پر حرفی انسان را به سوی گناه می کشاند، عاقل کسی است 

که زبانش را کنترل کند”.
کنترل کردن زبان، به مفهوم ساکت ماندن است. چرا خدا می گويد بايد زبان خود را 

کنترل کنيد؟  چون هر وقت صحبت می کنيد، ممکن است چيزی بگوييد که دروغ، بی 
محبت يا بی اهميت باشد. همچنين وقتی خيلی صحبت می کنيد، ممکن است مردم از 

گوش دادن به شما خود داری کنند.کتاب مقدس می گويد: “برای حرف زدن عجله نکن 
و سخنان نسنجيده در حضور خداوند بر زبان نياور ...” (جامعه۵ :٢).ملکه استر می 

خواست با پادشاه صحبت کند. او طرحی داشت تا قوم خدا را از کشتار نجات دهد ( 
استر ۴-۵). او می بايستی فکر و دعا می کرد تا دقيقا سخنان درست را بگويد.  او لب 

های “خردمند” داشت. چگونه می توانيد لب هايی خردمند داشته باشيد؟”کتاب مقدس 
می گويد: “ای خداوند تو مراقب سخنان من باش و زبانم را نگه دار” (مزامير١۴١ 

:٣).مواظب آنچه می گوييد باشيد. از سخنان خود برای کمک کردن به ديگران استفاده 
کنيد. نام خدا را به درستی به کار ببريد. اين نکته را به خاطر بسپاريد:  

بيشتر دعا کنيد! بيشتر گوش دهيد! کمتر صحبت کنيد!
چطور گوش دادن به جای حرف زدن به شما کمک می کند تا لب چطور گوش دادن به جای حرف زدن به شما کمک می کند تا لب 

های “حکيم” داشته باشيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا بدانم چه وقت صحبت کنم و چه وقت خدای عزيز، به من کمک کن تا بدانم چه وقت صحبت کنم و چه وقت 
ساکت بمانم. می خواهم لب هايی “حکيم” داشته باشم. ساکت بمانم. می خواهم لب هايی “حکيم” داشته باشم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 وفادار بودن به چه معنا است؟

مرد امين برکت بسيار خواهد يافت ....  (امثال ٢٨ :٢٠)

نعومی به همراه شوهر و دو پسرش خانه خود در بيت لحم را ترک گفته و به موآب 
رفتند. زمانی که در موآب زندگی می کردند، شوهر نعومی مرد. 

پسران او با دو دختر به نام های عرفه و روت ازدواج کردند. سپس هر دو پسر 
نعومی نيز مردند. می بايستی چه زمان سختی برای نعومی بوده باشد. 

 نعومی تصميم گرفت به بيت لحم باز گردد. روت و عرفه خواستند که با او بروند. 
نعومی به دو عروس خود گفت که به نزد خانواده ها ی شان برگردند (روت ١ : 

.(١۴ -۶
عرفه به نزد خانواده اش رفت، اما روت گفت: “بر من اصرار مکن که تو را ترک 

کنم و از نزد تو برگردم، زيرا هر جايی که بروی، می آيم و هر جا منزل کنی،  منزل 
می کنم.  قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود” (روت ١ : ١۶).

 روت به نعومی و خدای او امين و وفادار بود. امين بودن، يعنی وفادار بودن به 
کسانی که شايسته محبت و حمايت شما هستند.  

مسيحيان پيش از هر چيزی می بايد به خدا وفادار باشند. همچنين می بايد نسبت به 
خانواده و دوستان خود وفادار بمانيد، مگر اينکه انها انتخاب کنند که مکررا از خدا 

سرپيچی نمايند.وقتی به کسی وفادار هستيد، در مقابل بی رحمی اشخاص ديگر نسبت 
به او، ساکت نمی مانيد و به هوا خواهی دوست خود بر می خيزيد.  حرف های نيکو 

درباره او می گوييد. وقتی در مشکل است، به او کمک می کنيد. اين همان کاری 
است که روت انجام داد. روت به خاطر وفاداريش، برکت عظيمی دريافت کرد. 

آيا شما نيز از نمونه شگفت انگيز روت پيروی می کنيد؟
چگونه می توانيد اين هفته وفاداری خود را به دوست تان نشان دهيد 

؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا به خانواده و دوستانم وفادار بمانم. بيشتر 
از هر چيزی به من کمک کن تا به تو وفادار بمانم. 

در نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرد امين برکت بسيار خواهد يافت ....  (امثال ٢٨ :٢٠)

چگونه می توانم به خدا وفادار بمانم؟

نادر مسيحی بود. او می خواست به خدا وفادار بماند. منصور در مدرسه درست پشت 
سر او می نشست. او نوک مداد را در دست نادر فرو کرد و به آرامی نجوا کرد: 

“عصبانی نشو نادر. اگر مسيحی هستی مرا خواهی بخشيد!”
بعد دوباره مداد را در دست نادر فرو کرد و خنديد. اگر کسی مثل منصور شما را به 

خاطر اينکه مسيحی هستيد، مسخره کند چه کاری انجام خواهيد داد؟
در اين موقعيت وفادار ماندن به خدا به نيروی بزرگتری از نيروی خودتان نياز داريد. 

خدا می تواند به ما قدرت ببخشد.  
“و به لطف خود ما را به هنگام نياز ياری می فرمايد” (عبرانيان ۴ : ١۶).

مسيحيان وفادار هر روز کتاب مقدس می خوانند و دعا می کنند. آنها وفادارانه به 
کليسا می روند.  وقتی با ديگر مسيحيان وقت صرف می کنيد، وفادار ماندن به خدا 

آسانتر است. 
دوستان مسيحی به يکديگر کمک می کنند تا برای خدا زندگی کنند. محک (آزمايش) 

حقيقی وفاداری شما به خدا، اطاعت شما از خدا می باشد. 
اگر دوستان نزديک تان خدا را دوست نداشته باشند و او را خدمت نکنند، وفادار ماندن 

به خدا برای تان دشوار خواهد بود. به اين دليل بود که نادر منصور را به عنوان 
دوست نزديک خود انتخاب نکرده بود.  

اما نادر و دوستانش برای منصور دعا می کردند. اين کار باعث خشنودی خدا می 
شود. با تمامی دل خود به خدا وفادار بمانيد و از او اطاعت کنيد. 

چگونه می توانيد به خدا نشان دهيد که به او وفادار هستيد؟ 

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری. حتی وقتی وفادار ماندن به 
تو دشوار است، می خواهم به تو وفادار بمانم. 

در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مرد امين برکت بسيار خواهد يافت ....  (امثال ٢٨ :٢٠)

چرا  وفادار ماندن مهم است؟

وقتی می دانيد که بايد کاری را انجام دهيد، ولی دوست نداريد آن را انجام دهيد، به 
خودتان چه می گوييد؟

“بسيار خسته ام!” “يا می خواهم کار ديگری انجام دهم” يا “اين کار درستی است که 
بايد انجام شود و خدا به من کمک خواهد کرد تا آن را انجام دهم!”

وقتی جمله ای شبيه جمله آخر را به خود می گوييد، ياد می گيريد که به خدا وفادار 
باشيد. وفاداری به اين معنا است که در افکار، سخنان و اعمال تان نسبت به خدا در 

جايگاه درستی بمانيد. 
امثال ٢٨ :٢٠ چه می گويد؟

وفادار ماندن به خدا برکت و خوشی او را وارد زندگی شما می سازد! 
وقتی می گوييد مسيحی هستيد، اما به خدا وفادار نيستيد، مردم به شما اعتماد نمی کنند. 

آنها نمی خواهند مانند شما باشند. آنها نمی خواهند چيزهای مهمی که بايد درباره خدا 
به ايشان بگوييد را بشنوند. 

وقتی وفادار هستيد، مردم می توانند ببينند که خدا تغييری را در زندگی شما ايجاد کرده 
است.  پول تان را خردمندانه مصرف می کنيد.

وقت تان را برای کمک کردن به ديگران به کار می بريد. کتاب مقدس می خوانيد و به 
کليسا می رويد. از استعدادتان (کارهايی را که به خوبی انجام می دهيد) برای خدمت 

کردن به خدا استفاده می کنيد. وقتی انتخاب می کنيد از خدا اطاعت کنيد، خوشی 
عظيمی نصيب شما می شود. وقتی به خدا اعتماد می کنيد تا به شما کمک کند وفادار 

بمانيد،  برکت بسيار خواهيد يافت. خدا اينرا می گويد. 
چرا گاهی دشوار است که وفادار بمانيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا وفادارانه از پول، وقت و استعداد خود 
استفاده کرده، تو را خدمت نمايم. می خواهم شخصی باشم که ديگران به 

من تکيه کنند. در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا درباره احترام گذاشتن به زندگی انسان ها چه می گويد؟

تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای!  
(مزامير ١٣٩ : ١۴)

آيا تا به حال کسی به شما گفته است که شبيه پدرتان هستيد،  يا اينکه لبخند مادر تان  
را داريد؟

چرا چنين چيزی وجود دارد؟ شما با بعضی از صفات و مشخصات به دنيا آمده ايد که 
شما را شبيه والدين تان می سازد. 

همانطوری که در اعضای يک خانواده شباهت هايی وجود دارد، خدای خالق نيز تمام 
انسان ها را به شباهت خود آفريده است. کتاب مقدس می گويد: “خدا انسان را همشکل 

خود آفريد....” (پيدايش ١ : ٢٧).
چگونه همشکل خدا آفريده شده ايد؟ شما دارای شخصيت هستيد. شما می توانيد درباره 

امور مختلف فکر کنيد. شما می توانيد احساساتی مانند خوشی يا غم را درک کنيد. 
شما می توانيد انتخاب کنيد. خدا به شما جانی (روح)  داده است که تا ابد زندگی می 

کند. اينها چند نمونه از شباهت های شگفت انگيزی است که خدا شما را بدين صورت 
آفريده است.خدا تمام هستی را آفريد، اما فقط انسان همشکل او آفريده شد. تمامی خلقت 
برای خدا مهم و ارزشمند است، اما چون شما همشکل خدا آفريده شده ايد، ارزش ويژه 

ای برای او داريد.  
هيچ حيوان يا گياه ديگری مثل شما همشکل او آفريده نشده است. در کتاب مقدس خدا 

دستور می دهد: “قتل مکن” (خروج ٢٠ : ١٣). 
زندگی هر انسانی برای خدا مهم است. هيچ کس حق ندارد زندگی شخص ديگری را 

بگيرد. خدا می خواهد شما با احترام گذاشتن به حيات انسانی و محافظت کردن از آن، 
او را جالل بدهيد. 

چرا خدا از شما می خواهد که به حيات احترام بگذاريد؟

خدای عزيز، متشکرم که مرا همشکل خود آفريدی. به من کمک کن تا 
به زندگی خود و زندگی ديگران احترام بگذارم. 

در نام عيسی. آمين 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای!  
(مزامير ١٣٩ : ١۴)

مردم چگونه در کتاب مقدس به زندگی انسان ها احترام می گذاشتند؟مردم چگونه در کتاب مقدس به زندگی انسان ها احترام می گذاشتند؟

“… از اين پس هر نوزاد پسر اسرائيلی را در رود نيل بيندازيد، اما دختران را زنده 
نگهداريد”(خروج ١ :٢٢).  فرعون عصبانی، پادشاه اسرائيل اين دستور را صادر 

کرد. 
 دو پرستار اسرائيلی از حضور فرعون فرار کردند. آنها دستور فرعون را فهميده 

بودند. فرعون می ترسيد که اسرائيلی ها به دشمنان مصر بپيوندند و عليه مصر وارد 
جنگ شوند. 

به اين دليل بود که او می خواست نوزادان پسر کشته شوند. فرعون هيچ احترامی 
برای زندگی انسان ها قائل نبود، اما اين دو پرستار به زندگی انسان ها اهميت می 

دادند. آنها از زندگی نوزادان پسر محافظت می کردند. زندگی تمامی انسان ها برای 
خدا مهم است. زندگی از چه زمانی آغاز می شود؟ زندگی از زمانی آغاز می شود 

که خدا شکل گيری نوزاد در رحم مادر را آغاز می کند. 
خدا برای نوزادانی که هنوز متولد نشده اند نيز ارزش قائل است. کتاب مقدس می 

گويد که خدا تمامی جزئيات بدن نوزادان را حتی پيش از اينکه به دنيا بيايند، فرم می 
دهد (مزامير ١٣٩ :١٣).وقتی که يک کسی جنينی را سقط (کشتن نوزاد پيش از تولد 

يا هنگام تولد) می کند، در حقيقت موجود زنده ای را که خدا آفريده است، می کشد. 
تنها خدا حق دارد زندگی بدهد و آن را بازپس گيرد. رهبران بسياری از کشورها، 

قوانينی را وضع کرده اند که اجازه می دهد نوزادانی که هنوز به دنيا نيامده اند، 
کشته شوند. دعا کنيد تا آنها بخواهند که به زندگی انسان ها احترام گذاشته و از آن 

محافظت نمايند. 
يک دعای شکر گزاری بنويسيد که در آن از خدا به خاطر زندگی يک دعای شکر گزاری بنويسيد که در آن از خدا به خاطر زندگی 

که به شما داده است، سپاسگزاری می کنيد.که به شما داده است، سپاسگزاری می کنيد.

خدای عزيز، متشکرم که مرا آفريده ای. لطفا به من کمک کن تا به 
زندگی انسان ها احترام گذاشته و از آن محافظت نمايم. 

در نام عيسی. آمين 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای!  
(مزامير ١٣٩ : ١۴)

چگونه می توانم به زندگی احترام بگذارم؟

آيا از بازی های ويدئويی لذت می بريد؟ بعضی از اين بازی ها بسيار جالب و سرگرم 
کننده هستند، اما تعدادی از آنها  نيز خشونت آميز هستند. اين نوع بازی ها شما را 
تشويق می کند تا ديگران را “بکشيد” و بازی را ببريد.شايد فکر کنيد اين موضوع 
چندان هم بد نيست و فقط يک سرگرمی است. اما هر چقدر اين بازی ها را بيشتر 

انجام دهيد، کمتر از خشونت ناراحت می شويد. خشونت در تلويزيون، فيلم ها، 
موسيقی و حتی کارتون های ما وجود دارد!بعضی از افراد ساعات زيادی به موسيقی 

که درباره کشتن صحبت می کند، گوش می دهند. 
به زودی اين افراد به آسيب رساندن به ديگران يا حتی آسيب رساندن به خودشان 

فکر می کنند.بعضی از افراد فيلم هايی را تماشا می کنند که کشتن يا کشته شدن مردم 
را نشان می دهد. سپس ممکن است خودشان نيز رفته و از اين فيلم ها تقليد کنند. اين 
مساله اتفاق افتاده است که بعضی از بچه ها اسلحه به مدرسه برده اند تا به ديگران 
آسيب برسانند يا حتی آنها را بکشند. خدا از اينگونه خشونت ها متنفر است. او می 

گويد: “قتل مکن” (خروج ٢٠ : ١٣).
گرفتن جان کسی يا حتی جان خودتان گناه است. هيچ کس حق ندارد زندگی کسی را 

بگيرد. خدا می خواهد به زندگی ديگران و زندگی خودتان احترام بگذاريد. مراقب 
آنچه که گوش می دهيد يا تماشا می کنيد، باشيد. فکر تان را با افکار کشتار پر نسازيد. 

برنامه های خشونت آميز تلويزيونی يا بازی های خشونت آميز ويدئويی را خاموش 
کنيد. به آهنگ هايی گوش دهيد که زندگی را جشن می گيرد. 
وقتی به زندگی احترام می گذاريد، خدا را محترم می داريد. 

سه چيزی که می توانيد انجام دهيد و به وسيله آنها به زندگی احترام سه چيزی که می توانيد انجام دهيد و به وسيله آنها به زندگی احترام 
بگذاريد، چيست؟بگذاريد، چيست؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا به بازی های خشونت اميز ويدئويی، 
برنامه های خشونت آميز تلويزيونی يا موسيقی خشونت آميز، نه بگويم. 

به من کمک کن تا با احترام گذاشتن به زندگی، تو را محترم بدارم. 
در نام عيسی. آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای!  
(مزامير ١٣٩ : ١۴)

خدا درباره احترام گذاشتن به قدر ت های برتر چه می 
گويد؟

سعيد تکه های کاغذ را روی سر دخترانی  که در رديف صندلی های جلو اتوبوس 
نشسته بودند، می ريخت. راننده اتوبوس از او خواست که اين کار را متوقف کند، اما 
به محض اينکه راننده به او نگاه نمی کرد، او به ايجاد مزاحمت ادامه داد. معلم کبری 

به او گفت کسانی که جلو او در صف ايستاده اند را هل ندهد.  کبری با بی ادبی جواب 
معلمش را داد. سعيد و کبری به کسانی که مسئوليت آنها را بر عهده داشتند، احترام 

نمی گذاشتند. 
آيا شما به کسانی که مسئوليت شما را بر عهده دارند، احترام می گذاريد يا اينکه 

جواب آنها را می دهيد و از آنها سرپيچی می کنيد؟کتاب مقدس می گويد: “ مطيع 
دولت و قوانين آن باشيد ...” (روميان ١٣ : ١).

نقشه خدا برای شما اين است که با مهربانی صحبت کردن و اطاعت نمودن از 
رهبران تان به آنها احترام بگذاريد. خدا بعضی از مردم را به عنوان قدرت برتر 

نسبت به شما قرار می دهد و اين موضوع برای خيريت شما است. آنها در اين سمت 
ها قرار می گيرند تا به شما کمک کنند قوانين را رعايت کرده و بدين ترتيب در 

امنيت بمانيد. آنها به شما کمک می کنند تا انتخاب های درستی انجام دهيد و با بقيه 
مردم به خوبی زندگی کنيد. 

کسانی که بی ادب هستند يا از قدرت های برتر اطاعت نمی کنند، مجازات می شوند. 
وقتی بی ادب يا نامطيع هستيد، برای خودتان و ديگران مشکل ساز می شويد.  

اگر بی ادب يا نامطيع بوده ايد، اين گناه را به خدا اعتراف کنيد. از او بخواهيد به شما 
کمک کند تا به کسانی که به عنوان قدرت های برتر شما هستند، احترام بگذاريد. 

فهرست چند نفر که می بايستی به آنها احترام بيشتری بگذاريد را 
بنويسيد. 

خدای عزيز، مرا به خاطر مواقعی که نسبت به قدرت های برتر، بی 
ادب و نامطيع بوده ام، ببخش. به من کمک کن تا به آنها احترام بگذارم.  

در نام عيسی. آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای!  
(مزامير ١٣٩ : ١۴)

داوود چگونه به قدرت های برتر احترام گذاشت؟

خدا به مرد جوانی به نام داوود، وعده داد که روزی پادشاه اسرائيل خواهد شد. تا آن 
زمان او می بايد به قدرت مافوق خود، يعنی شائول پادشاه احترام می گذاشت.  

يکروز زنان، داوود را به عنوان سربازی که بهتر از شائول است، تمجيد کردند. اين 
موضوع باعث حسادت شائول شد. بعدا وقتی داوود چنگ خود را می نواخت، تنفر و 

حسادت، کنترل افکار و ذهن شائول را به دست گرفت. 
او نيزه خود را به سوی داوود پرتاب کرد، اما خدا زندگی داوود را حفظ کرد. از آن 

زمان به بعد شائول در تعقيب داوود بود. او می خواست داوود را بکشد!
داوود می دانست نقشه خدا برای او اين است که پادشاه شود. او می توانست عليه 

شائول شورش کند، اما به شائول به عنوان قدرت مافوق خود احترام گذاشت . 
يکبار شائول وارد غاری شد. او نمی دانست داوود و سربازانش در انتهای غار پنهان 

شده اند. مردان داوود خواستند شائول را بکشند، اما داوود آنها را از اين کار منع 
نمود. داوود تکه ای از لباس شائول را بريد تا به او نشان دهد که می توانست او را 

بکشد. 
بعدا داوود از بريدن لباس شائول پشيمان شد. او به قدرت پادشاه احترام می گذاشت، 

هر چند شائول از خدا سرپيچی می کرد. 
شما نيز مانند داوود می توانيد به قدر ت های مافوق احترام بگذاريد. صبور باشيد و 

منتظر خدا بمانيد تا نقشه خود را به پيش ببرد.  
وقتی زمان درست فرا رسيد، خدا داوود را محترم داشت. او پادشاه اسرائيل شد. وقتی 

به قدرت های مافوق احترام می گذاريد، خدا شما را نيز محترم خواهد داشت.  
داوود چگونه قادر بود به شائول پادشاه احترام بگذارد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا حتی وقتی که دشوار است به قدرت 
های مافوق خود احترام بگذارم. در نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای!  
(مزامير ١٣٩ : ١۴)

من چگونه می توانم به قدرت های برتر احترام 
بگذارم؟

خدا در کتاب مقدس ده فرمان را به واسطه موسی به مردم داد. احکام و فرمان های 
خدا به شما نشان می دهد که چگونه به قدرت های مختلف احترام بگذاريد. مهم ترين 

کسی که مافوق شما است، خداست.  
اولين فرمان او می گويد: “تو را خدايان ديگرغير از من نباشد” (خروج ٢٠ :٣).

هيچ چيز نبايد مهمتر از خدا باشد. او شايسته مقام اول در زندگی ما است. هر روزه با 
خواندن کتاب مقدس و دعا کردن، جای اول را به خدا بدهيد. 

 با رفتن به کليسا در روزهای يکشنبه، اولين روز هفته را به او اختصاص بدهيد. حتی 
نام خدا نيز شايسته احترام است. 

در فرمان ديگری خدا می گويد: “نام يهوه، خدای خود را به باطل مبر...” (خروج ٢٠ 
.(٧:

به کار بردن نام خدا به عنوان کلمه لعنت، بی احترامی به نام خدا است. بياد داشته 
باشيد که خدا مقدس است. نام او را با احترام به کار ببريد. 

خدا افراد مختلفی را به عنوان قدرت های مافوق شما قرار داده است. احتماال اولين 
اين قدرت ها بعد از خداوند که می توانيد نام ببريد، پدر يا مادر تان می باشد. يکی از 

فرمان های خدا می گويد: “پدر و مادر خود را احترام نما ...” (خروج ٢٠ :١٢).
يکی از بهترين راه های احترام گذاشتن به والدين تان، اطاعت از آنها با طرز فکر 

درست می باشد.
خدا خود و ديگران را به عنوان قدرت های مافوق در زندگی تان قرار داده است. از 

او بخواهيد به شما کمک کند تا به آنها احترام بگذاريد. 
دو راهی که به وسيله آنها می توانيد به والدين تان احترام بگذاريد را 

نام ببريد. 

خدای عزيز، به خاطر وجود والدينم از تو سپاسگزارم. به من کمک کن خدای عزيز، به خاطر وجود والدينم از تو سپاسگزارم. به من کمک کن 
تا با طرز فکر درست از ايشان اطاعت کنم. تا با طرز فکر درست از ايشان اطاعت کنم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

طمع کردن به چه معناست ؟

اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود به 
آنچه دارد، قانع و خرسند باشد.(اول تيموتائوس ۶ :۶ ) 

“تاکستان خود را به من بده!” اخاب پادشاه گفت (تاکستان باغی است که در آن انگور 
توليد می شود). 

تاکستان متعلق به مردی بنام نابوت بود. اين تاکستان از پدر و پدر بزرگ نابوت به 
او رسيده بود. نابوت پاسخ داد: “نه، تاکستانم را به تو نخواهم داد.”  اخاب پادشاه 

عصبانی بود. او به قصر خود بازگشت، بر روی تخت دراز کشيد، رو به ديوار کرد 
و از خوردن غذا امتناع ورزيد. او عصبانی بود از اينکه نمی توانست آنچه را که 

می خواهد، داشته باشد. اخاب به تاکستان  نابوت طمع می ورزيد. طمع ميل شديد به 
داشتن چيزی است که متعلق به شما نيست.اخاب نسبت به تاکستان نابوت آنقدر طمع 

می ورزيد که بعدا دستور داد نابوت کشته شود!
 طمع می تواند به اعمال بسيار بدی منجر شود. اما خدا می دانست چه چيزی در دل 

اخاب وجود دارد. بعد از اينکه نابوت کشته شد، اخاب پادشاه به تاکستان رفت تا آن را 
تصاحب کند. 

خدا پيامبرش ايليا را به آنجا فرستاد تا اخاب را مالقات کند. ايليا به اخاب گفت که خدا 
قصد داشت او را به خاطر عمل بسيار بدش مجازات نمايد.  

کتاب مقدس می گويد:”...  زنهار از طمع بپرهيز، زيرا اگر چه اموال کسی زياد 
شود، حيات او از اموالش نيست” ( لوقا ١٢ : ١۵).

خدا به شما هشدار می دهد تا آنچه را که متعلق به شما نيست، نخواهيد. در عوض، 
برای آنچه که داريد خدا را شکر گزار باشيد. خدا را اول قرار دهيد و هر آنچه که 

نياز داريد، خواهيد داشت. 
وقتی وسوسه می شويد طمع بورزيد، چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدای عزيز، راه هايی را که طمع می ورزم، به من نشان بده. به من 
کمک کن تا به آنچه که به من داده ای قانع باشم. 

در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود به 
آنچه دارد، قانع و خرسند باشد.(اول تيموتائوس ۶ :۶ ) 

 خدا درباره قانع بودن چه می گويد؟

“مامان به من پول می دهی تا .......  بخرم؟”  شما چگونه جای خالی را پر می کنيد؟  
يک اسباب بازی؟ بازی ويديويی؟ شيرينی و شکالت؟ شايد بچه هايی را ديده ايد که 

التماس کنان و ناله کنان  چيزی را درخواست می کنند. شايد شما نيز اين کار را انجام 
داده ايد. در اينجا قدم هايی وجود دارد که طی آن کتاب مقدس به ما کمک می کند 

که قانع باشيم:  در دعا باشيد-  اول از خدا بپرسيد، آيا بايد چيزی را که می خواهيد، 
بخريد يا آن را درخواست کنيد.   خدا به شما کمک می کند تا بدانيد چه چيزی درست 
است: “... برای همه چيز دعا کنيد و هر چه الزم داريد به خداوند بگوييد و فراموش 
نکنيد که برای جواب دعاها از او تشکر نماييد”( فيليپيان۴ : ۶).صبور باشيد -  وقتی 
چيزی نياز داريد، خدا آن را به شما خواهد داد: “اگر چنين کنيد، از آرامش خدا بهره 

مند خواهيد شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نيست. اين آرامش الهی به 
فکر و دل شما که به عيسی مسيح ايمان آورده ايد، راحتی و آسايش خواهد بخشيد” ( 
فيليپيان ۴ : ٧ ).قانع باشيد-  اگر خدا می گويد، نه، بياد آوريد که جواب او برای شما 

بهترين است: “... زيرا آموخته ام که به آنچه دارم، راضی و قانع باشم” ( فيليپيان 
۴ : ١١ ).توکل و اعتماد کنيد-  خدا نيازهای تان را مرتفع خواهد کرد: “خدا نيز به 

سبب جانبازی عيسی مسيح، تمام احتياجات شما را با ثروت شکوهمند خود رفع خواهد 
نمود” (فيليپيان ۴ : ١٩).

قانع بودن به آنچه داريد به زندگی شما خوشی و آرامش عظيمی خواهد داد. پولس 
نويسنده فيليپيان در کتاب مقدس، ياد گرفت در همه چيز قانع باشد. 

 شما نيز می توانيد ياد بگيريد!
کدام يک از اين چهار قدم برای تان دشوارتر است؟ چرا؟

خدای عزيز، متشکرم که تمام نيازهای مرا رفع می کنی. با قوت تو خدای عزيز، متشکرم که تمام نيازهای مرا رفع می کنی. با قوت تو 
راضی و قانع خواهم بود.  در نام عيسی. آمينراضی و قانع خواهم بود.  در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود به 
آنچه دارد، قانع و خرسند باشد.(اول تيموتائوس ۶ :۶ ) 

چگونه می توانم قانع باشم؟

از يکی از ثروتمندترين مردان دنيا پرسيده شد: “چقدر پول الزم است تا انسان شاد و 
راضی باشد؟” جواب شخص اين بود: “چند تو مان بيشتر”

او می گفت هرگز پول کافی نداشته است. او هميشه بيشتر می خواست. بسياری از 
مسيحيان نيز همين مشکل بيشتر خواستن را دارند. کتاب مقدس می گويد: “از پول 

دوستی بپرهيزيد و به آنچه داريد قانع  باشيد”،  زيرا خدا فرموده است: “شما را هرگز 
تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد “ (  عبرانيان ١٣ :۵ ).

قانع بودن يعنی راضی بودن به آنچه داريد. وقتی قانع نيستيد، در حقيقت می گوييد که 
خدا از من مراقبت نمی کند. 

اگر به عيسی به عنوان نجات دهنده خود ايمان آورده ايد، او وعده می دهد که هرگز، 
هرگز شما را ترک نخواهد کرد. او در مدرسه در منزل و هر جای ديگری با شما 

خواهد بود.  
او نيازهای تان را رفع خواهد کرد. با عيسی می توانيد به آنچه که هستيد، آنطور که به 

نظر می اييد، جايی که زندگی می کنيد يا آنچه که داريد، قانع باشيد. 
هر گاه قانع نيستيد، توقف کرده و از خدا به خاطر آنچه که داريد، تشکر کنيد. از او 

تشکر کنيد که با شما است و نيازهای تان را رفع خواهد کرد.  
آيه حفظی ما می گويد: “اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود 

به آنچه که دارد، قانع و خرسند باشد” (اول تيموتائوس ۶ :۶).
وقتی عيسی را داريد، هر آنچه که نياز داريد و حتی بيشتر از آن را داريد! 

آيا امروز قانع و راضی هستيد؟
فهرست سه چيزی که می توانيد به خاطر آنها از خدا تشکر کنيد را فهرست سه چيزی که می توانيد به خاطر آنها از خدا تشکر کنيد را 

بنويسيد. بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که عيسی هميشه با من است. به من کمک کن تا 
در او قانع و راضی  باشم. 

در نام عيسی. آمين



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود به 
آنچه دارد، قانع و خرسند باشد.(اول تيموتائوس ۶ :۶ ) 

خدا در باره طمع و دزدی چه می گويد؟

شيما خيلی توت فرنگی دوست داشت. يک شب وقتی مادرش توت فرنگی خريد و سر 
ميز شام گذاشته بود، او بشقاب خود را پر از توت فرنگی کرد. او مقدار کمی توت 

فرنگی برای برادران
و خواهرانش باقی گذاشت.  

او قانع نبود که تعداد کمی توت فرنگی داشته باشد و بقيه را با برادران و خواهرانش 
تقسيم کند. او تمامی آنها را برای خود می خواست. 

طمع ميل شديد به داشتن تمام آن چيزی است که می توانيد به دست آوريد. 
وقتی طمع می ورزيد،فقط به خودتان می انديشيد. کتاب مقدس می گويد: “کسی که 

حريص سود باشد، خانه خود را مکدر می سازد ...” (امثال ١۵ :٣٧).
کامران در مغازه ای بود که سيبهای قشنگی درون سبد در کنار در قرار داشت. او 

منتظر ماند تا صاحب مغازه مشغول کاری شد، آنوقت او به سوی سبد رفت.  
او سيبی برداشته و زير پيراهن خود پنهان کرد. او بدون پرداختن پول سيب از آنجا 

دور شد. 
کامران دزدی کرد.   

فرمان هشتم خدا می گويد: “دزدی مکن” (خروج ٢٠ :١۵ ).
دزدی برداشتن چيزی است که به شما تعلق ندارد. شما بايد کار کنيد، پول به دست 

آورده و آنچه را که نياز داريد، بخريد.  
شما نبايد چيزهايی را که متعلق به ديگران است، برداريد. طمع و دزدی، خود 

خواهانه است و شما را از قانع بودن باز می دارد. 
وقتی وسوسه می شويد که طماع باشيد يا دزدی کنيد، چه کاری بايد 

انجام دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که به من ياد آوری می کنی تا دزدی نکنم و طمع 
نورزم. به من کمک کن تا به آن چيزی که دارم، قانع باشم. 

در نام عيسی. آمين 



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود به 
آنچه دارد، قانع و خرسند باشد.(اول تيموتائوس ۶ :۶ ) 

وقتی عخان طمع ورزيد چه اتفاقی 
افتاد؟ 

“هورا!  پيروز شديم! خدا به اسرائيل در جنگ با اريحا پيروزی بخشيد.” خدا به 
ارتش اسرائيل کمک کرد تا شهر بزرگ اريحا را مغلوب سازند. اما وقتی آنها با شهر 

بسيار کوچکتری بنام عای جنگيدند، اسرائيل شکست خورد. 
يوشع، رهبر اسرائيل با اندوه بسيار به حضور خداوند آمد. خدا به يوشع مشکل را 

گفت: “اسرائيل گناه کرده است...” (يوشع ٧ :١١).  
شخصی خزائنی را از اريحا دزديده است. خدا دستورات روشنی داده بود. تمامی 

خزائن شهر اريحا می بايد به خانه خداوند داده می شد. 
اگر کسی خزائن را برای خود نگه می داشت، مجازات خدا را در پی داشت. در 

طول جنگ با اريحا مردی به نام عخان طمع ورزيد. او مقداری از اشيای گرانبها را 
برداشته و در زير چادرش دفن کرد. 

خدا به يوشع نشان داد که عخان فرد گناهکار است. عخان به کاری که انجام داده بود، 
اعتراف کرد.

عخان و خانواده اش و تمام دارائی شان به خاطر طمع نابود شدند ( يوشع٧).
اگر اجازه دهيد طمع وارد زندگی تان شود، ممکن است با مجازات بسيار بدی روبرو 

شويد. به اين فکر کنيد که ممکن است افراد زياد ديگری نيز تحت تاثير طمع شما قرار 
بگيرند.  

شما نمونه بدی می شويد که ديگران از شما پيروی کنند. 
ممکن است بعضی افراد به خاطر آنچه در شما می بينند، از قبول کردن عيسی به 

عنوان نجات دهنده شان خود داری کنند.  
طمع شما چگونه بر ديگران تاثير می گذارد؟ 

خدای عزيز، به من کمک کن تا با قانع بودن به آنچه دارم و طمع 
نورزيدن، نمونه خدا پسندانه ای برای ديگران باشم.  

در نام عيسی. آمين 



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود به 
آنچه دارد، قانع و خرسند باشد.(اول تيموتائوس ۶ :۶ ) 

چگونه می توانم از طمع ورزيدن خود داری چگونه می توانم از طمع ورزيدن خود داری 
کنم؟

طمع ميل شديد به داشتن چيزی برای خودتان است. متضاد طمع، قانع بودن است. قانع 
بودن به اين مفهوم است که به آنچه داريد، راضی هستيد. 

فقط خدا می تواند به شما کمک کند تا قانع باشيد.  از خدا به خاطر اينکه گناه تان را 
بخشيده است و  تمام چيزهای نيکويی که به شما داده است، سپاسگزاری کنيد. 

وقتی قانع هستيد، به جای اينکه هميشه بخواهيد چيزی دريافت کنيد، می خواهيد چيزی 
به ديگران بدهيد. شما می توانيد وقت تان را با دعا کردن و مطالعه کتاب مقدس به خدا 

بدهيد. 
شما می توانيد قسمتی از پول توجيبی تان را در زمان هديه دادن در کليسا،  به خدا 

بدهيد. شما می توانيد از استعدادها و قابليت های تان برای خدمت به خدا استفاده کنيد.
شايد بتوانيد در کليسا در جلسه پرستشی سرود بخوانيد يا تابلويی را برای کليسا نقاشی 

کنيد. 
هديه دادن به خدا راه بسيار عالی برای جلوگيری از طمع ورزيدن است. خدا نيز می 

تواند به شما کمک کند تا به جای طمع ورزيدن، به ديگران هديه بدهيد.  
می توانيد اسباب بازی تان را به بچه های ديگر داده و به آنها اجازه  بدهيد تا با آنها 

بازی کنند.  می توانيد کت اضافی خود را به کسی که ندارد، بدهيد. 
از خدا بخواهيد به شما نشان دهد که چگونه می توانيد در رفع نيازهای ديگران کمک 

کنيد. اجازه دهيد خدا به شما کمک کند تا قانع باشيد. به خدا و ديگران هديه بدهيد، 
آنوقت ديگر فرصتی برای طمع ورزيدن نخواهيد داشت!

چگونه می توانيد با طمع ورزيدن مقابله نماييد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا قانع باشم و به جای طمع ورزيدن به تو 
و ديگران هديه بدهم. در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا درباره بردباری چه می گويد؟

...  بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگوييد و زود خشمگين 
نشويد. (يعقوب ١ :١٩)

“صبر کن” يکی از سختترين کلماتی است که می توان از آن اطاعت کرد. اما خدا 
صبر کردن را به کار می برد تا بردباری را به شما تعليم دهد.  

بردباری يعنی قابليت صبر کردن در سکوت، حتی در زمان های سخت يا کسالت 
آور.

بعضی وقت ها خدا اجازه می دهد که سختی ها در زندگی فرزندانش اتفاق بيافتد تا به 
ايشان ياد دهد که صبور باشند. 

اين مساله می تواند درس سختی برای يادگيری باشد! کتاب مقدس می گويد: “ای 
برادران عزيز،  وقتی مشکالت و آزمايش های سخت از هر سو بر شما هجوم می 

آورند، بسيار شاد باشيد، زيرا در آزمايش و سختی هاست که صبر و تحمل تان بيشتر 
می شود” ( يعقوب ١ :٢- ٣).سختی های زندگی تان ايمان تان به خدا را آزمايش می 
کند. ممکن است بخواهيد به خدا بگوييد: “به من کمک کن در اين زمينه بهتر شوم.” 

يا “کمک تا دوچرخه جديدی بگيرم!” اگر حتی خدا بگويد: “صبر کن” آيا صبور 
بوده و همچنان برای خدا زندگی می کنيد؟

به عنوان يک مسيحی می توانيد صبورانه منتظر خداوند بمانيد، با اين آگاهی که او 
همه چيز را تحت کنترل خود دارد. “به خداوند اميدوار باش و بر او توکل کن. ايمان 

داشته باش و نااميد مشو” (مزامير ٢٧ :١۴).
وقتی با منتظر ماندن برای خداوند، بردباری به خرج می دهيد، قويتر می شويد. بار 

ديگر که با يک سختی روبرو شديد، به خدا اجازه دهيد تا از آن استفاده کرده و به شما 
تعليم دهد که صبور باشيد. 

بنويسيد چگونه خدا به شما تعليم داده است که صبور باشيد. 

خدای عزيز، به خاطر سختی های زندگيم از تو سپاسگزارم. به من 
کمک کن صبورانه منتظر تو باشم تا در زندگی من کار کنی و کمک 

کن تا به نقشه های تو اعتماد کنم. در نام عيسی. آمين



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

...  بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگوييد و زود خشمگين 
نشويد. (يعقوب ١ :١٩)

خدا چگونه به صبر ايوب پاداش داد؟

ايوب مردی ثروتمند بود. او هفت هزار گوسفند، سه هزار شتر، پنج هزار گاو نر و 
پانصد االغ داشت. ايوب و همسرش ٧ پسر و ٣ دختر داشتند. 

مهم تر از همه اينکه ايوب به خدا ايمان داشت. رابطه ايوب با خدا برايش مهمتر از 
هر چيز ديگری بود. اما خدا اجازه داد که سختی ها وارد زندگی ايوب شود.  

يکروز تمامی گاوها ی نر، شتران و االغ های او به وسيله دزدان دزديده شدند و 
تمامی گوسفندانش در آتش سوختند. فرزندانش در خانه ای غذا می خوردند که باد 

سنگينی وزيدن گرفت و سقف خانه فرو ريخته، همگی مردند.  
اندوه ايوب بسيار بيشتر از آن بود که متصور شويد، اما ايوب خدا را مقصر ندانسته و 

بدين ترتيب مرتکب گناه نشد (ايوب ١ :١۴، ١٨- ١٩).
در ادامه خدا اجازه داد تا تمامی بدن ايوب به جوش های بسيار دردناکی مبتال شود 

(ايوب ١ :٧).همسر ايوب به او گفت که خدا را ترک کند و بميرد (ايوب ٢ :٩).
زندگی بدتر از اين نمی شد. اما ايوب همچنان چيزی نگفت که به خدا گناه کند. ايوب 

همه چيز، به جز ايمانش به خدا را از دست داد. 
دوستان و اقوامش باعث دلسردی او شدند، اما ايوب همچنان صبور بود. او ايمان 

داشت که خدا همه چيز را تحت کنترل خود دارد. 
کتاب مقدس می گويد که خدا در آخر به صبرايوب پاداش داد. او به ايوب دو برابر 

آنچه را که قبال داشت، باز پس داد. همچنين به ايوب فرزندان بيشتری نيز داد. خدا به 
ايوب بيش از آنچه که قبال داشت داد (ايوب ۴٢ :١٢).

 خدای عزيز، به من کمک کن تا در سختی ها صبور باشم. به من کمک 
کن تا هميشه به تو وفادار بمانم. کن تا هميشه به تو وفادار بمانم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين

ايوب چگونه در طول سختی هايش به خدا وفادار ماند؟



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

...  بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگوييد و زود خشمگين 
نشويد. (يعقوب ١ :١٩)

چگونه می توانم صبور بمانم؟

“آرزو دارم که يک سگ داشته باشم”، امير با خود انديشيد. او هر روز تصور می 
کرد که با سگش بازی می کند و با او روی علف ها کشتی می گيرد. 

او از والدينش خواست که برای او يک سگ بخرند، اما آنها گفتند که نمی توانند هزينه 
نگهداری يک سگ را بپردازند. امير گله و شکايت نکرد. او همچنان به دعا کردن و 

اميدوار بودن ادامه داد. 
باالخره پس از گذشت يک زمان طوالنی، والدين امير قبول کردند که او از يک سگ 

نگهداری کند. امير به خاطر صبرش پاداش دريافت کرد!
گاهی وقتی از والدين تان يا خدا تقاضای چيزی مثل دوچرخه، يک حيوان خانگی يا 

يک اسباب بازی داريد، ممکن است آنها بگويند نه، يا اينکه بگويند صبر کن.  
در چنين اوقاتی می بايستی “نزد خداوند ساکت شويد و منتظر او بمانيد” 

(مزامير ٣٧ :٧).
گله و شکايت نکنيد و از نق زدن خودداری نماييد. به دعا و اعتماد کردن ادامه دهيد تا 
خدا آنچه را که بهترين است، انجام دهد. شايد از خدا می خواهيد که کار بسيار بزرگتر 

و جدی تری برای تان انجام دهد، مثال می خواهيد دوستی را که در حال مرگ است، 
شفا دهد يا در يک مشکل بزرگ خانوادگی کمک کند.ساکت ماندن و منتظر خدا بودن 

دشوار است. بياد داشته باشيد که خدا از آينده آگاه است. قسمتی از صبور بودن اين 
است که بدانيد خدا آنچه را که بهترين است، برای تان انجام خواهد داد. 

شايد می بايد برای موضوعی سال ها صبر کنيد. صبر کردن يعنی اينکه به خدا اعتماد 
کنيد تا آنچه را که بهترين است در زمان خودش برای شما انجام دهد. 

خدا چگونه به صبر شما پاداش داده است؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا صبورانه منتطر تو باشم و به تو اعتماد 
کنم تا در زمان عالی و کامل خود به دعاهايم جواب بدهی. 

در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

...  بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگوييد و زود خشمگين 
نشويد. (يعقوب ١ :١٩)

خدا درباره عصبانيت چه می گويد؟

چه نوع چيزهايی باعث می شود که عصبانی شويد؟ آيا وقتی برادر کوچکترتان اتاق 
تان را به هم می ريزد يا خواهرتان لباس های تان را پاره می کند، عصبانی می 

شويد؟
شايد وقتی می خواهيد کاری انجام دهيد و والدين تان به شما اجازه نمی دهند، 

عصبانی می شويد. عصبانيت می تواند باعث مشکالت زيادی شود. عصبانيت می 
تواند باعث شود چيزی بگوييد يا کارهايی انجام دهيد که بعدا احساس بدی از انجام 

آنها داشته باشيد. عصبانيت می تواند باعث پشيمانی و شرمندگی شما شود. عصبانيت 
می تواند دوستی ها را از بين ببرد. مردم دوست ندارند که با شخص عصبانی 

مصاحبت نمايند. عصبانيت، حتی می تواند سالمتی شما را نيز به خطر اندازد. 
گاهی اوقات طبيعی است که احساس عصبانيت کنيد، اما عصبانيتی که غير قابل 

کنترل شود، گناه است.  خدا مشتاق است که با او  و با خودتان و ديگران در آرامش و 
صلح باشيد. انجام اين کار هميشه آسان نيست. يکی از قوانين خوب و کاربردی برای 

پيروی اين است: “اگر عصبانی شديد، اجازه ندهيد گناهی از شما سر زند. پيش از 
اينکه خورشيد غروب کند، خشم را از خود دور کنيد” (افسسيان ۴ :٢۶).

به عبارتی ديگر اجازه ندهيد که عصبانيت، زندگی تان را کنترل کند، گناه تان را به 
خدا اعتراف کنيد و از او بخواهيد شما را ببخشد. اگرنسبت به کسی عصبانی هستيد، 
با آن شخص صحبت کنيد. سعی کنيد اين مشکل را حل کنيد.  ممکن است الزم باشد 
که عذر خواهی کنيد.   آيه حفظی مان را به ياد آوريد: “... بيشتر گوش دهيد، کمتر 

سخن بگوييد و زود خشمگين نشويد” (يعقوب ١ :١٩).
عصبانيت چگونه می تواند به زندگی تان آسيب برساند؟

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا با ديگران صبور باشم و زود 
خشمگين نشوم.  در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

...  بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگوييد و زود خشمگين 
نشويد. (يعقوب ١ :١٩)

آيا درست است که در بعضی مواقع عصبانی 
شويد؟

والدين، فرزندان شان را به نزد عيسی آوردند تا او آنها را در آغوش کشيده و برای 
شان دعا کند. وقتی شاگردان ديدند که بچه ها به سمت عيسی می آيند، سعی کردند 

آنها را از اين کار باز دارند.  عيسی نسبت به شاگردان عصبانی شد. او به شاگردان 
دستور داد که اجازه دهند بچه ها به نزد او بيايند (مرقس ١٠ : ١٣- ١۶).

يکبار ديگر عيسی وارد هيکل شد (هيکل محل پرستش يهوديان بود). او مردم را ديد 
که آنجا در حال خريد و فروش حيوانات، عوض کردن پول و فريب دادن يکديگر 

بودند.  
ايشان از هيکل مقدس خداوند برای نقشه های طمع کارانه خودشان استفاده می کردند، 

عيسی آنها را به بيرون از هيکل هل داد و ميزهای آنها را نيز به هم ريخت. 
او فرياد زد: “خدا در کتاب آسمانی فرموده است: خانه من مکان عبادت برای تمام قوم 

هاست. ولی شما آن را ميعادگاه دزدان ساخته ايد” (مرقس ١١ :١٧).
در هر دو مورد باال عيسی نسبت به گناه عصبانی شد. شما نيز بايد نسبت به گناه 

عصبانی باشيد.اگر شخصی به شما مواد مخدر تعارف کرد، عصبانی شويد.  
وقتی می شنويد که نام خدا به عنوان کلمه قسم به کار می رود، بايد عصبانی شويد. 

عصبانی شدن به اين معنا نيست که گناه کرده ايد .کالم خدا به ما می گويد: “اگر 
عصبانی شديد اجازه ندهيد گناهی از شما سربزند.پيش از آنکه خورشيد غروب کند، 
خشم را از خود دور کنيد” (افسسيان ۴ : ٢۶).بايد نسبت به گناه عصبانی شويد، ولی 

نبايد اجازه دهيد که اين عصبانيت شما را کنترل کند. وقتی با عصبانيت روبرو می 
شويد، از خدا بخواهيد به شما طرز فکر صحيحی عطا کند. 

چرا بايد نسبت به گناه عصبانی باشيد؟

خدای عزيز، متشکرم که به من درباره نوع درست عصبانيت تعليم می خدای عزيز، متشکرم که به من درباره نوع درست عصبانيت تعليم می 
دهی. وقتی عصبانی می شوم به من کمک کن که گناه نکنم. دهی. وقتی عصبانی می شوم به من کمک کن که گناه نکنم. 

در نام عيسی. آميندر نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

...  بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگوييد و زود خشمگين 
نشويد. (يعقوب ١ :١٩)

چگونه می توانم خويشتندار باشم؟  

خويشتنداری به اين معناست که اجازه دهيد خدا از طريق شما کار کند تا افکار، 
احساسات  و اعمال تان را کنترل نمايد و در عوض اجازه ندهيد که اين چيزها شما را 

کنترل کنند. 
عيسی راه را به ما نشان داد تا در زندگی خويشتنداری داشته باشيم. عيسی خداوند به 
عنوان يک کودک، در اطاعت از والدين خود خويشتنداری داشت (لوقا ٢ :۴١- ۵١).

وقتی عيسی در بيابان توسط شيطان وسوسه شد، با امتناع از گناه کردن به عنوان يک 
مرد، خويشتنداری خود را نشان داد (لوقا ۴ : ١- ١٣).

عيسی حتی وقتی بر روی صليب می مرد، با بخشيدن کسانی که او را مصلوب کرده 
بودند، خويشتنداری نشان داد (لوقا ٢٣ :٣۴).

شما می توانيد از طريق قدرت روح القدس، خويشتنداری داشته باشيد. اجازه دهيد تا 
روح القدس درون شما، يعنی آنچه می گوييد، می انديشيد يا انجام می دهيد را کنترل 

نمايد. از مکان ها و افرادی که شما را وسوسه می کنند تا خويشتنداری خود را از 
دست بدهيد، دوری کنيد. هر روز صبح کنترل خود را به خدا بدهيد. می توانيد بگوييد: 

“خدايا، دهانم را به تو می دهم تا حقيقت را بگويم. دستانم را به تو می دهم تا به 
ديگران کمک کنم.

فکرم را به تو می دهم تا به افکار پاکی بيانديشم. چشمانم را به تو می دهم تا کالمت را 
بخوانم.” 

پرورش خويشتنداری مستلزم اين است که سخت تالش کنيد. به روح القدس اعتماد کنيد 
و به او اجازه دهيد تا در شما کار کند. 

داشتن خويشتنداری در چه زمينه ای از زندگی برای تان دشوارتر 
است؟

خدای عزيز، به من کمک کن که تمامی قسمت های زندگيم را به تو بدهم 
تا روح القداس آنها را کنترل کند. 

در نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا درباره مهربانی چه می گويد؟

 و در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر 
را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح 

بخشيده است. (افسسيان۴ :٣٢)

آيا ديگران از شما به عنوان شخصی مهربان ياد می کنند؟  مهربانی يعنی اينکه با 
ديگران با محبت و احترام رفتار کنيد. مهربانی محبتی است که در عمل نشان داده می 

شود. بياد آوريد وقتی که عيسی بر روی زمين زندگی می کرد، چقدر مهربان بود. 
حتی وقتی افراد شايسته آن محبت نبودند، عيسی با آنها با مهربانی رفتار می کرد. 
او نسبت به فقرا، سالمندان، بيماران و بچه ها مهربان بود. او نسبت به دوستان و 

دشمنانش مهربان بود. او حتی به کسانی که ديگران از آنها متنفر بودند، مهربانی می 
کرد. بزرگترين نمايش محبت و مهربانی عيسی وقتی بود که بر روی صليب برای 
گناهان شما و من مرد. او با ميل شخصی رنج کشيد، خونش ريخته شد و به طرز 

فجيعی مرد تا امکان بخشش ما فراهم شود. 
او حتی نسبت به کسانی که او را به صليب کشيده بودند، مهربان بود. چون عيسی 

چنين مهربانی به ما به عنوان فرزندانش نشان داده است، ما نيز بايد همين مهربانی را 
به ديگران نشان بدهيم . 

بدون اينکه از شما خواسته شود، در کارهای خانه کمک کنيد و بدين ترتيب مهربانی 
خود را نشان دهيد. 

در مدرسه با کسی که به نظر می رسد ديگران دوست ندارند با او رابطه دوستانه ای 
داشته باشند، دوست شويد . 

به شخص پيری که در همسايگی تان است، در تميز کردن حياط منزلش يا در بيرون 
گذاشتن زباله ها کمک کنيد. 

به دنبال راه هايی باشيد که مهربانی خدا را به ديگران نشان می دهد. 
اين هفته چگونه می توانيد به شخصی مهربانی کنيد؟اين هفته چگونه می توانيد به شخصی مهربانی کنيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا محبت و مهربانی تو را به ديگران 
نشان دهم.در نام عيسی. آمين



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 و در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر 
را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح 

بخشيده است. (افسسيان۴ :٣٢)

ابراهيم چگونه به لوط مهربانی کرد؟

ابراهيم مرد ثروتمندی بود.  خدا به او گفت که وطنش را ترک کند و برای زندگی 
کردن به سرزمين جديدی برود. خدا به ابراهيم وعده داد که خانواده اش قوم عظيمی 

خواهند شد و سرزمينی خواهند داشت که آن را خانه (وطن) خواهند ناميد (پيدايش ١٢ 
.(١- ٢:

پسر عموی ابرام يعنی لوط، ابرام و همسرش ساره را  در اين سفر همراهی می کرد. 
ابرام و لوط هر دو خدمتکاران و حيوانات زيادی داشتند. وقتی آنها به سرزمين جديد 
رسيدند، متوجه شدند که زمين آنجا غذا و آب کافی برای تمامی حيوانات شان ندارد. 
خدمتکاران ابرام و لوط درباره اين مشکل مشاجرات سختی داشتند (پيدايش ١٢ :۵ 

و ١٣ :٧).ابرام به لوط گفت که بهتر است گله های خود را از يکديگر جدا سازند تا 
بدين ترتيب آب و غذای کافی داشته باشند. 

خدا قبال آن زمين را به ابرام داده بود. اما ابراهيم پيشنهاد محبت آميز و سخاوتمندانه 
ای به لوط داد.  

ابرام به لوط اجازه داد که او اول زمين های مورد عالقه اش را انتخاب کند. 
لوط بهترين زمينی که چاهايی تميز و خاکی حاصلخيز داشت را انتخاب کرد. ابرام 

نيز قسمتی که باقی مانده بود را برداشت. او می توانست بهترين زمين را برای 
خودش بردارد، اما تصميم گرفت با دادن بهترين قسمت زمين به لوط، نسبت به او 

مهربانی کند (پيدايش ١٣ :٨- ١١).
ابرام نمونه بزرگی از مهربانی کردن به اعضای فاميل را به ما نشان می دهد. 

اين کار هميشه آسان نيست، اما خدا می تواند به شما کمک کند تا اينگونه رفتار کنيد!
چگونه می توانيد به اعضای خانواده تان مهربانی کنيد؟چگونه می توانيد به اعضای خانواده تان مهربانی کنيد؟

خداوند عزيز، به خاطر خانواده ام از تو متشکرم. به من کمک کن تا حتی خداوند عزيز، به خاطر خانواده ام از تو متشکرم. به من کمک کن تا حتی 
وقتی دشوار است به هر کدام از اعضای خانواده ام مهربانی کنم. وقتی دشوار است به هر کدام از اعضای خانواده ام مهربانی کنم. 

در نام عيسی. آمين در نام عيسی. آمين 



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 و در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر 
را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح 

بخشيده است. (افسسيان۴ :٣٢)

چگونه می توانم با ديگران مهربان 
باشم؟

مهربانی کردن به ديگران مستلزم اين است که افکار، سخنان و اعمال تان را برای 
اين منظور به کار بگيريد. آيا ديگران را بر خود مقدم قرار می دهيد؟

عيسی را اول قرار دهيد، ديگران را در مرتبه دوم و خود را در آخر قرار دهيد. اين 
کار مفهوم“...  فروتن باشيد و ديگران را از خود بهتر بدانيد (فيليپيان ٢ :٣)” می 
باشد. سخنان ما  نيز در مهربانی کردن به ديگران مهم هستند. شايد مردم بگويند: 

“سخنان هرگز باعث رنجش نمی شوند”، اما بعضی مواقع سخنان حقيقتا باعث رنجش 
می شوند.  بعضی از بچه ها توسط ديگران به اسامی زشت و مسخره ای ناميده می 

شوند، اين بچه ها گاهی تا آخر عمر خود، اين اسامی را به ياد می آورند. 
پيش از اينکه صحبت کنيد، فکر کنيد. وقتی چيزنيکويی برای گفتن نداريد، اصال 

چيزی نگوييد.همواره در جستجوی اين باشيد که سخنی محبت آميز بگوييد. در انتها 
بايد بدانيم که مهربانی کردن به ديگران مستلزم انجام اعمال است. 

به دنبال راه هايی باشيد که می توانيد به ديگران کمک کنيد. به همکالسی تان که 
درسش خوب نيست، کمک کنيد.به همسايه تان در جمع آوری برگ ها کمک کنيد. با 

نگهداری از برادر يا خواهر کوچکترتان به مادرتان کمک کنيد. 
با درست کردن کارت زيبايی برای دوست بيمارتان، به او کمک کنيد. مهربانی کردن 

می تواند کمک کند به ديگران نشان دهيد که مسيحی هستيد. شايد بدين ترتيب بتوانيد 
درباره بزرگترين محبتی که عيسی خداوند برای شما انجام داده است، با آنها صحبت 

کنيد. 
وقتی به ديگران مهربانی می کنيد، در حقيقت محبت عيسی را به آنها نشان می دهيد.

سه راهی که به وسيله آنها در اين هفته به ديگران مهربانی می کنيد 
را نام ببريد.

خدای عزيز،  به من کمک کن تا مهربانی تو را در افکار، سخنان و 
اعمالم به ديگران نشان بدهم.  

در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 و در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر 
را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح 

بخشيده است. (افسسيان۴ :٣٢)

خدا درباره بخشيدن ديگران چه می گويد؟

بخشش يعنی اينکه اجازه بدهم عصبانيت و ميل به انتقام از کسی که باعث رنجش من 
شده است، از بين برود. بخشش حقيقی از طرف خدا است. از زمانی که اولين گناه 

توسط اولين انسان ها، يعنی آدم و حوا وارد جهان شد، تمامی اشخاص به بخشش خدا 
نيازمند شدند. عيسی مسيح، خدای پسر، بر روی صليب مرد تا راه بخشش ما را از 

گناهان مان فراهم سازد. کسانی که به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده شان اعتماد 
می کنند، بخشيده می شوند - از گناهان شان پاک می شوند. اگر به عيسی خداوند 

به عنوان نجات دهنده تان اعتماد کرده ايد، می توانيد از او به خاطر اينکه شما را  
بخشيده است، سپاسگزاری کنيد. وقتی که بخشش خدا را دريافت کرده ايد، خدا از شما 

می خواهد کسانی که باعث رنجش شما شده اند را ببخشيد.  
آيه امروز ما 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).

الزم است که شما ديگران را ببخشيد، چون خدا شما را بخشيده است. شايد کسی حرف 
ظالمانه ای به شما زده است يا نسبت به شما عمل غير منصفانه ای انجام داده است.  

اجازه ندهيد که عصبانيت تان نسبت به آن شخص ادامه يابد، به تمام چيزهای گناه 
آلودی فکر کنيد که خدا در زندگی تان بخشيده است.  

سپس انتخاب کنيد شخصی که باعث رنجش شما شده است را ببخشيد. حتی اگر آن 
شخص هرگز از شما به خاطر کاری که انجام داده است، عذر خواهی نکند، شما می 

توانيد او را ببخشيد، چون خدا شما را بخشيده است. 
چرا بايد مايل باشيد ديگران را ببخشيد؟

خدای عزيز، سپاسگزارم که مرا بخشيدی. به من کمک کن تا ديگران را 
ببخشم، چون تو مرا بخشيدی. 

در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 و در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر 
را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح 

بخشيده است. (افسسيان۴ :٣٢)

يوسف چگونه با برادرانش رفتار کرد؟

اگر کسی می توانست دليل خوبی برای متنفر بودن از برادرانش داشته باشد، اين 
شخص يوسف بود. کتاب مقدس می گويد که برادران يوسف آنقدر نسبت به او حسادت 
می کردند که او را درون چاهی انداختند، برای کشتن او نقشه کشيدند و در آخر او را 

به عنوان برده فروختند. 
با کمک و برکت خدا، يوسف به دومين مرد قدرتمند مصر تبديل شد. وقتی قحطی 

(فقدان غذا) شديدی به آن سرزمين ها آمد، مردم از مناطق اطراف برای خريد غذا به 
مصر می آمدند.  

يکروز وقتی يوسف غذا ها را پخش می کرد، ده برادر بزرگتر خود را ديد که در 
مقابلش ايستاده بودند.  

او ايشان را شناخت، اما آنها او را نشناختند، زيرا اکنون يوسف شبيه يک مصری بود 
و مانند آنها حرف می زد. 

يوسف می توانست از برادرانش انتقام بگيرد، اما اين کا ر را نکرد. يوسف آنها را 
بخشيد.  او حتی از خدا تشکر کرد که او را به مصر فرستاد. يوسف فهميد که خدا از 

اين موقعيت استفاده کرد تا نقشه عالی اش را به انجام برساند.  
يوسف آنها را کامال بخشيد. او از پدرش،  برادرانش و خانواده اش دعوت کرد تا 

به مصر بيايند و در آنجا زندگی کنند تا او بتواند از ايشان مراقبت نمايد (پيدايش۵٠ 
.(١- ٢١۶:

الزم است ياد بگيريد که ديگران را همانطورکه خدا شما را بخشيده است، ببخشيد. 
فقط خدا می تواند به شما قوت بخشش ديگران را عطا نمايد.  

بخشيده شدن برادران يوسف توسط او، از چه نظر به بخشيده شدن بخشيده شدن برادران يوسف توسط او، از چه نظر به بخشيده شدن 
شما توسط خدا شباهت دارد؟شما توسط خدا شباهت دارد؟

خدای عزيز، متشکرم که درباره يوسف به من تعليم می دهی. به من 
کمک کن تا ديگران را کامال ببخشم. 

در نام عيسی. آمين



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 و در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر 
را ببخشيد، همانطور که خدا نيز شما را به خاطر مسيح 

بخشيده است. (افسسيان۴ :٣٢)

چگونه می توانم کسانی که باعث رنجش من شده اند را ببخشم؟چگونه می توانم کسانی که باعث رنجش من شده اند را ببخشم؟

پرستو به آرامی تنها در اطاقش گريه کرد. بچه های بزرگتر در اتوبوس مدرسه پرستو به آرامی تنها در اطاقش گريه کرد. بچه های بزرگتر در اتوبوس مدرسه 
دوباره او را مسخره کرده بودند. پرستو از اين اتفاق رنجيده خاطر و عصبانی بود. 

محسن شگفت زده شده بود. او صدای پدر و مادر خود را شنيده بود که در اواخر شب 
مشاجره می کردند، اما هرگز توقع نداشت که پدرش چمدان خود را ببندد و خانه را 
ترک کند.  حاال محسن فکر می کرد که اين اتفاق، تقصير او است. او رنجيده خاطر 
و عصبانی بود. هر شخصی در طول زندگی خود از مسئله ای رنجيده است. بعضی 
وقت ها اين رنج و درد، جسمانی است. مثال وقتی ضربه ای به شما وارد می شود. 

وقتی شخصی باعث رنجش شما می شود، اغلب از او عصبانی می شويد. وقتی به ياد 
می آوريد که چگونه خدا شما را بخشيده است، اين موضوع به شما کمک می کند تا 

کسانی که باعث رنجش شما شده اند را ببخشيد.  
فقط با قوت خدا است که حقيقتا می توانيد شخصی را ببخشيد. با کسی که باعث رنجش 

شما شده است دعا کنيد. از خدا بخواهيد او را تغيير دهد. 
فکر کنيد که چه کار محبت آميزی می توانيد برای او انجام دهيد. شايد اين کار مشکل 

باشد.خدا نمی گويد که فقط “با دوستان تان مهربان باشيد.”   
شما بايد نسبت به دوستان و دشمنان تان مهربان باشيد. به ياد آوريد که عيسی چگونه 

کسانی که او را به صليب ميخکوب کردند و مرگ او را تماشا نمودند، بخشيد.  
او گفت: “... ای پدر اين مردم را ببخش، زيرا که نمی دانند چه می کنند” ( لوقا ٢٣ 

.(٣۴:
از خدا بخواهيد به شما کمک کند که مثل او ديگران را ببخشيد. 

چگونه می توانيد کسانی که باعث رنجش تان شده اند را ببخشيد؟چگونه می توانيد کسانی که باعث رنجش تان شده اند را ببخشيد؟

خدای عزيز، ديگران باعث آزار من شده اند. حاال با قوت تو آنها (نام 
های شان را بگوييد) را می بخشم.  

در نام عيسی. آمين 



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

          خدا درباره درستکار بودن چه می گويد؟

 البته خدا می داند که ما درستکاريم، اما می خواهيم ديگران 
نيز اين را بدانند. از اين روست که چنين ترتيبی داده ايم. 

(دوم قرنتيان ٨ :٢١)

آيا تا به حال اين گفته را شنيده ايد: “درستکاری بهترين روش است؟” وقتی برای 
تعيين خط و مشی خود فرصت انتخاب داريد، اين جمله را به ياد آوريد.

خدا به ايمانداران ياد آوری می کند: “البته خدا می داند که ما درستکاريم، اما می 
خواهيم ديگران نيز اين را بدانند” (دوم قرنتيان ٨ :٢١). 

گاهی اوقات می توانيد يک انتخاب صادقانه (درست) انجام دهيد يا اينکه انتخابی 
نادرست (اشتباه) داشته باشيد. ممکن است افرادی به شما بگويند تا زمانی که می توانی 

موضوعی را پنهان کنی، صادق نبودن اشکالی ندارد. حقيقت اين است که هر بار که 
درستکار نيستيد، باالخره دست تان رو می شود. خدا تمامی اعمال تان،  حتی افکارتان 

را می داند! عيسی مسيح خداوند تمامی کارهايی را که انجام می دهيد، می بيند. 
شما بايد در نظر مردم نيز درستکار باشيد. صادق باشيد. ديگران شما را تماشا می 

کنند. وقتی درباره عيسی شهادت می دهيد، اگر درستکار نباشيد، ممکن است ديگران 
سخنان شما را باور نکنند.درستکاری برای خدا اهميت بسيار زيادی دارد، چون او می 

خواهد حتی افکارتان نيز درست باشد.  کتاب مقدس می گويد: “براداران عزيز، در 
خاتمه بگذاريد اين را نيز بگويم: فکر تان را بر روی هر چه راست و خوب  و درست 

است، ثابت نگاه داريد. درباره چيزهايی فکر کنيد که پاک و زيبا است. در صفات 
خوب و پسنديده ديگران تامل کنيد. درباره چيزهايی فکر کنيد که می توانيد خدا را 

برای آنها شکر کنيد و به وجود آنها خوش باشيد” (فيليپيان ۴ :٨).
بياد آوريد که خدا شما را می بيند، ديگران نيز شما را تماشا می کنند. در افکار و 

اعمال تان درستکار باشيد. 
ديگران چگونه می توانند بگويند که شما درستکار هستيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا در افکار و زندگيم درستکار باشم تا 
بتوانم در زندگی خود تو را جالل دهم. 

در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 البته خدا می داند که ما درستکاريم، اما می خواهيم ديگران 
نيز اين را بدانند. از اين روست که چنين ترتيبی داده ايم. 

(دوم قرنتيان ٨ :٢١)

وقتی يعقوب نادرست عمل کرد، چه اتفاقی افتاد؟وقتی يعقوب نادرست عمل کرد، چه اتفاقی افتاد؟

کتاب مقدس درباره دو مرد دو قلو به نام های يعقوب و عيسو که از لحاظ اخالقی 
متفاوت بودند، به ما می گويد.  

عيسو که نخست زاده بود، شکار را دوست داشت و از سپری  کردن وقتش در هوای 
آزاد لذت می برد. يعقوب در نزديکی منزل شان کار می کرد و آشپزی را دوست 

داشت.  يکروز پدر ايشان اسحاق خواست که برکت مخصوصی به عيسو بدهد. يعقوب 
تصميم گرفت تا پدر خود را بفريبد و بدين ترتيب پدرش اين برکت را به او بدهد. 

يعقوب با کمک مادرش يعنی رفقه، غذايی آماده ساخت. آنوقت رفقه پوست بز را بر 
دست ها و گردن يعقوب بست. يعقوب متقلب غذا را به درون خيمه پدرش حمل کرد.  
او غذا را به پدرش داد و وانمود کرد که برادرش عيسو می باشد. احتماال اسحاق بيش 
از ١٠٠ سال سن داشت. او نمی توانست خوب ببيند. اسحاق دستانش را دراز کرد و 
دستان پسرش را لمس کرد - آنها مانند دست های عيسو پر مو بودند. اسحاق با خود 
انديشيد: “اين بايد عيسو باشد.”  اسحاق غذا را خورد و پسرش را برکت داد. يعقوب 

پدرش را فريفت. وقتی عيسو به منزل رسيد از کاری که يعقوب کرده بود، بسيار 
عصبانی شد. عيسو گفت: “... آنگاه يعقوب را خواهم کشت”  (پيدايش ٢٧ :۴١).       

يعقوب می بايد برای سال های زيادی از آنجا دور می شد. بعد ها پدر زن يعقوب، 
بارها يعقوب را فريفت و نسبت به او صادق نبود.  

اغلب وقتی کاری را نسبت به ديگران انجام می دهيد، در نهايت ديگران نيز آن عمل 
را نسبت به شما انجام خواهند داد. چه اتفاقات غم انگيزی در اين خانواده، فقط به 

خاطر نادرستکاری و تقلب رخ داد.  
نادرستکاری شما چگونه بر اعضای ديگر خانواده تان تاثير می 

گذارد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا نسبت به خانواده و دوستانم درستکار 
باشم. 

در نام عيسی. آمين 



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 البته خدا می داند که ما درستکاريم، اما می خواهيم ديگران 
نيز اين را بدانند. از اين روست که چنين ترتيبی داده ايم. 

(دوم قرنتيان ٨ :٢١)
داريوش و برادرش داوود بازی های مختلف را بسيار دوست داشتند. داريوش از 

داوود بزرگتر بود و حساب امتياز بازی ها را نگه می داشت. رياضی داوود خيلی 
خوب نبود، پس اجازه می داد که داريوش حساب امتيازات بازی را نگه دارد. 

يکروز عصر وقتی داريوش فهميد که به زودی بازی را می بازد، فکر کرد که به 
امتيازات خودش اضافه کند. داوود اين موضوع را نمی فهمد. داريوش می بايستی چه 

کار می کرد؟ آيا حقيقتا اين موضوع اهميت داشت؟ اين فقط يک بازی بود. 
 الهام به مغازه بقالی رفت تا چند چيز برای مادرش بخرد. او بهای اجناس را 

پرداخت، اما وقتی صندوقدار بقيه پول الهام را داد، الهام متوجه شد که او ٢۵تومان 
اضافه داده است. الهام چه کار بايد می کرد؟ آيا حقيقتا اين موضوع اهميت داشت؟ 

پول اضافی فقط ٢۵ تو مان بود . 
بله، اين موضوع برای خدا اهميت دارد. او می خواهد که سخنان تان، افکارتان و 
اعمال تان درست باشد.  به يا آوريد که خدا تمامی آنچه را که انجام می دهيد، می 

داند. اگر امتياز اضافی به امتيازات خود بيافزاييد يا اينکه پول اضافی را که به اشتباه 
به شما داده شده است، برای خود نگاه داريد، خدا اين موضوعات را می داند.  

حتی مسائل کوچک نيز برای خدا اهميت دارد. وقتی ديگران درستکاری شما را در 
کارهای کوچک می بينند، اغلب در کارها و مسئوليت های بزرگتر نيز به شما اعتماد 

می کنند.  
درستکارانه فکر کنيد و درستکارانه عمل کنيد. وقتی اين کار را انجام می دهيد، خدا 

خشنود خواهد شد.   
چرا مهم است که حتی در چيزهای کوچک نيز درستکار باشيد؟

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا حتی در چيزهای کوچک نيز برای 
تو درستکار باشم.  در نام عيسی. آمين 

درستکاری چيست؟



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

خدا در باره ترسيدن چه می گويد؟

هنگامی که می ترسم، ای خداوند، بر تو توکل خواهم کرد. 
(مزامير ۵۶ :٣)

داوود پادشاه می دانست که ترسيدن چيست. او تجارب ترسناک بسياری در زندگی 
خود داشت. به عنوان يک پسر بچه چوپان، می بايد از گوسفندانش در مقابله با 

حيوانات وحشی محافظت می کرد. داوود به عنوان يک مرد جوان عليه مرد غول 
آسايی که باعث ترس تمامی اسرائيل شده بود، جنگيد. 

بعد ها به عنوان يک فرد بالغ، داوود سپاه خود را در بسياری از نبردها رهبری کرد 
و زندگی اش اغلب در معرض خطر بود. اما داوود در تمام اين تجربيات ترسناک می 

دانست که چه کاری با ترسش انجام دهد. 
در مزامير ٢٣: ۴ داوود نوشت: “... حتی اگر از دره تاريک مرگ نيز عبور کنم، 

نخواهم ترسيد. زيرا تو ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت 
قلب می بخشد”

در مزمور ديگری او نوشت: “هنگامی که می ترسم، ای خداوند، بر تو توکل خواهم 
کرد” (مزامير ۵۶ :٣ ). داوود اغلب به خود يادآوری می کرد که هر کجا که می 

رفت، خدا آنجا بود.  خدا همواره با او بود. 
بعضی اوقات ترسيدن طبيعی است. اما اگر به عيسی به عنوان نجات دهنده خود 
اعتماد کرده ايد، می توانيد مطمئن باشيد که خدا در تمام زمان ها با شما است.  

او در کالمش وعده داده است: “... هرگز تو را ترک نخواهم کرد” (عبرانيان ١٣ 
.(۵:

او هر لحظه از روز، هر کجا که برويد با شما است. وقتی می ترسيد، همان کاری را 
انجام دهيد که داوود انجام داد. بياد بياوريد که خدا با شما است و به او اعتماد کنيد. 

وقتی داوود ترسيد، چه کار کرد؟

خدای عزيز، متشکرم که در تمام اوقات با من هستی. به من کمک کن 
وقتی که می ترسم به تو اعتماد کنم. 

در نام عيسی. آمين 



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هنگامی که می ترسم، ای خداوند، بر تو توکل خواهم کرد. 
(مزامير ۵۶ :٣)

وقتی شاگردان عيسی ترسيدند، چه کاری انجام دادند؟

برای نجات زندگی تان پارو بزنيد! موج ها به زودی ما را غرق می کنند. شاگردان 
عيسی وحشت زده بودند. ايشان هرگز فکر نمی کردند روزی را که با عيسی سپری 

کرده بودند، در چنين ترسی به پايان برسد. 
عيسی مسيح خداوند در امتداد ساحل درياچه جليل به مردم تعليم می داد. وقتی غروب 

شد، او به شاگردانش دستور داد تا سوار قايق کوچکی شوند و به آن طرف درياچه 
عبور کنند.  

همينکه آنها شروع به حرکت کردند، فورا عيسی در قايق به خواب رفت. آنوقت 
طوفان شديدی شروع به وزيدن کرد. 

موج ها به درون قايق می آمدند و شاگردان سعی می کردند که قايق را از غرق شدن 
نجات دهند. 

شاگردان از ترس جان های شان، عيسی را بيدار کردند و فرياد زدند: “ای استاد، آيا 
تو را باکی نيست که هالک شويم؟ “ (مرقس ۴ :٣٨).

عيسی بلند شد و به بادها و امواج صحبت کرد: “ساکن شو و خاموش باش” 
(مرقس ۴ :٣٩).

فورا باد و امواج متوقف شد. همه چيز ساکت شد. عيسی به شاگردانش گفت: “از بهر 
چه چنين ترسانيد و چون است که ايمان نداريد؟ “ (مرقس ۴:۴٠).

شاگردان ديدند که عيسی، خدای پسر، قدرت عظيمی بر همه چيز داشت. عيسی می 
خواست به ايشان ياد بدهد که وقتی می ترسند، می توانند به او اعتماد کنند. 

اين درسی است که عيسی می خواهد شما نيز ياد بگيريد.
درباره زمانی بنويسيد که ترسيده بوديد و عيسی به شما کمک کرد 

تا جرات بيابيد. 

خدای عزيزم، متشکرم که با من هستی. به من کمک کن تا وقتی که می 
ترسم، به تو اعتماد کنم.در نام عيسی. آمين 



PB ٦٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هنگامی که می ترسم، ای خداوند، بر تو توکل خواهم کرد. 
(مزامير ۵۶ :٣)

 وقتی می ترسم چه کاری بايد انجام دهم؟

چه چيزی باعث ترس شما می شود؟  شايد چيزهايی مانند تاريکی يا طوفان شما را 
می ترساند.  شايد از اين می ترسيد که در منزل تنها بمانيد يا اينکه ازشما خواسته شود 

در مقابل تمام کالس گزارشی را بخوانيد.  
بعضی وقت ها مشکالت جدی تری مانند بيماری يا طالق پدر و مادر تان، باعث ترس 

شما می شود. 
ترس می تواند مشکل بسيار بدی باشد، چه دليل آن موضوع کوچکی يا موضوع 

بزرگی باشد. ترسيدن می تواند بر بدن تان تاثير بدی بگذارد، مثال می تواند باعث 
بيماری شما شود.  

ترس چيز طبيعی است که خدا در بدن شما آفريده است تا به شما کمک کند که از خطر 
فرار کنيد.  اما وقتی ترس شما را کنترل کند،  تبديل به مشکل می شود. 

راه حل خدا برای ترس، توکل کردن به او است. هيچ اتفاقی باعث تعجب خدا نمی 
شود. 

 او همه چيز را تحت کنترل خود دارد. 
 وقتی که می ترسيد، می توانيد اين وعده مخصوص خدا را به خاطر آوريد: 

“پس قوی و دلير باش، مترس و هراسان مباش، زيرا در هر جا که بروی، يهوه خدای 
تو با توست” (يوشع ١ :٩). 

هر اتفاقی که بيافتد، خدا با شما است. درباره  چيزهايی که باعث ترس تان می شود، با 
خدا صحبت کنيد. اين آيه را بگوييد و آنچه را که آيه می گويد، باور کنيد. 
وقتی می ترسيد، به خدا اعتماد کنيد. او هرگز شما را رها نخواهد کرد!  

دفعه بعد که ترسيديد، چه کاری انجام خواهيد داد؟

خدای عزيز، وقتی می ترسم به من کمک کن تا بياد آورم که تو با من 
هستی. به من کمک کن تا به تو توکل کنم. 

 در نام عيسی. آمين


