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مشاوره ابزار

کرد؟ هدایت مسیح سوی به را بچه یک توان می چطور

آنقدر کس که هیچ این نمی روند، بهشت به همه که این نشان دهید، را به نجات او نیاز .١
خدا است. (رومیان از جدایی ابدی گناه، نتیجه که و این برود به بهشت نیست که خوب

(٢۴ ،٢١ :٨ یوحنا ،٢٧ :٢١ مکاشفه ،٢٣ :٣

جای به عیسی خداوند ،چون است رایگان یک هدیه نجات، دهید. نشان او را به نجات راه .٢
،٨ :٢ ١۶، افسسیان :٣ برخاست (یوحنا مردگان و از شد دفن صلیب رفت، روی بر ما

(۴ -٣ :١۵ قرنتیان اول

دهنده نجات عنوان به مسیح عیسی به با اعتماد کردن را نجات هدیه تا کنید هدایت را او .٣
(٢٠ :٣ مکاشفه ،١٢ (یوحنا ١: کند.  دریافت خود شخصی

مکاشفه ،٣۶ :٣ بیابد. (یوحنا نجاتش اطمینان خدا، از کالم تا ازروی کمک کنید به او .۴
٣: ٢٠، عبرانیان ١٣: ۵)

اگر فرصتی اعتراف کند. خانواده و به دوستان بعد دیگر معلمان، به را مسیح تا تشویق کنید او را .۵
(متی ١٠: ٣٢) کند. مسیح اعتراف پذیرفتن به کلیسا عمومی در پرستش تا دهید پیش آید اجازه

مشاوره برای کلیدی سواالت
نیاز

را دلیلش شما خود آیا اما کنید، صحبت من با تا اید آمده شما چرا دانم می کنم می فکر من •
گویید؟ می من به

را کار این که اید عیسی خداوند خواسته از حال به تا نیاز دارید؟ آیا خداوند عیسی به چرا •
دهد؟ برای شما انجام قبًال

می شود؟ بهشت به شما رفتن از مانع چه چیز •
(٢٣ (رومیان ٣: است؟  کرده گناه چه کسی گناه چیست؟ •

راه
فرستاد؟ زمین روی بر را عیسی خدا چرا •

کیست؟ خداوند عیسی •
(۴ -٣ :١۵ قرنتیان (اول داد؟ انجام شما گناه برای کاری چه خداوند عیسی •

رخ داد؟ اتفاقی چه شد، دفن و مرد خداوند که این از بعد سه روز •

کردن دریافت
.(١۶ :٣ یوحنا نشان دهید، مثال عنوان را به وعده شرط/ (آیه •

دهد؟ برای شما انجام کاری چه وعده داد که خدا •
کار کند؟ شما چه برای خداوند عیسی که االن خواهید می •

ضمیمه



٢

و خودتان مشکل بین درباره خدا با دعا: هدایت برای کمک کند. دعا که بچه دهید (اجازه
او که می خواهید کرد، شما چه کار گناه خاطر به دارید که عیسی کنید، ایمان صحبت او

کار کند؟) چه شما امروز برای

رشد و اطمینان
می دانید؟ (همان را مطلب چطور این کار کرد؟ چه برای شما همین حاال خداوند عیسی •

دهید.) نشان وعده را شرط/ آیه
(۵ :١٣ (عبرانیان می کند؟ را ترک شما هرگز عیسی آیا •

باید انجام کاری چه کنید، اگر گناه بگویید. نه به گناه، که کند می کمک شما عیسی به •
(٩ (اول یوحنا ١: دهید؟ 

به (پ) مقدس، کتاب از اطاعت و خواندن (ب) دعا، (الف) رشد: برای روش چهار •
شادی بروید. کانون و کلیسا به (ت) بگویید، عیسی دیگران درباره

بکند. "شکرگزاری" دعای یک بچه که دهید اجازه •

هدایت کرد. شدن تقدیس سوی به را بچه یک توان چطور می

کار این او اگر کند. اعتراف را مسیح شما نزد فرصتی دهید تا او به کنید، سوال نجاتش درباره بچه از .١
را مسیح سوی به بچه  هدایت یک های قدم نیست. آماده شدن تقدیس انجام ندهد، برای روشنی به را

کنید. تکرار

داند خدا می می آنچه از با اطاعت کامل تا را هدایت کنید او روشنی توضیح داد، به را نجاتش ٢. اگر او
اول قرنتیان ،١ (رومیان ١٢: را تسلیم خدا کند) (خود به خدا بدهد.  را خود دهد، او او انجام خواهد

(٢٠ ١٩- :۶

نشان می او خدا به طریق کالم از کند، می زندگی او در که کسی القدس، که روح دهید نشان او به  .٣
والدینش از مثال ١۴: ٢۶)، به عنوان (یوحنا دهد انجام کاری او هر روزه چه خواهد می خدا که دهد
را زمانی ،(٨ :١ دهد (اعمال شهادت مسیح هست برای که جایی در ،(٣: ٢٠ (کولسیان کند. اطاعت

.(١٢ :۴ تیموتائوس (اول دهد اختصاص دعا و مقدس کتاب برای مطالعه

خود را به تو می من، عزیز، امروز هدایت کنید: "عیسی خداوند خدا خویش به وقف ۴. او را در دعای
کنم. زندگی تو خشنودی روز برای هر تا کنی من کمک به کنی. مرا کنترل زندگی که خواهم می دهم.
متشکرم خود بدانم. برای را نقشه سس تو باشم تا بتوانم کالم تو وفادار در خواندن تا کن کمک من به

آمین." کنی. می کنترل مرا زندگی که

وقتی او گناه که و این گناه است کند، را کنترل خودش زندگیش دوباره تا بفهمد اگر کنید به او کمک .۵
دوباره اجازه باید او کند. اعتماد او به شدن بخشیده برای و کند اعتراف خدا به را گناهش کند باید می

(۶ -۵ :٣ امثال ،١: ٩ یوحنا (اول کند.  را کنترل زندگیش بار دیگر یک خدا که دهد

ض


