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 ااگر شما شاهد عيسی هستيد، چه چيزی را می بايستی به ديگران ااگر شما شاهد عيسی هستيد، چه چيزی را می بايستی به ديگران
بگوييد؟بگوييد؟

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

يک شاهد چه کسی است؟

... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه 
کنيد. مرقس١۵: ١۶

آيا تا به حال شاهدی را در يک محاکمه قضايی (دادگاه) ديده ايد؟  شاهد حقيقت را به آيا تا به حال شاهدی را در يک محاکمه قضايی (دادگاه) ديده ايد؟  شاهد حقيقت را به 
قاضی می گويد.  يک شاهد مسيحی آن حقيقتی را که در موردعيسی می داند، برای 

ديگران بازگو می کند. 
 اگر به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد، پس يک شاهد باشيد. 

شما می  توانيد به ديگران بگوييد که چطور آنها نيز می توانند به عيسی اعتماد کنند. 
نگين به دوستش، کامبيز گفت که خدا او را دوست دارد.  او به کامبيز گفت که چطور 

خدا پسرش، يعنی عيسی را فرستاد تا برای گناهان کامبيز بر روی صليب بميرد و 
اينکه چطور دوباره عيسی زنده شد. 

آنروز کامبيز تصميم مهمی گرفت. او به عيسی اعتماد کرد تا گناهانش را ببخشد و 
نجات دهنده او باشد. 

 نگين يک شاهد است. او حقيقت را از کتاب مقدس می داند. عيسی گفت: “ من راه و 
راستی و حيات هستم.  هيچ کس نزد پدر جز به وسيله من نمی آيد” ( يوحنا١۴: ۶).

نگين می خواهد تا بقيه مردم حقيقت را درباره عيسی بدانند.  شما نيز می توانيد يک 
شاهد باشيد. 

 اول، مطمئن شويد که به عيسی به عنوان نجات دهنده تان از گناه اعتماد کرده ايد. 
آنوقت می توانيد به ديگران بگوييد که عيسی کيست و اينکه او چطور به خاطر گناهان 
ايشان بر روی صليب مرد.  آنها را تشويق کنيد تا به عيسی به عنوان نجات دهنده خود 

اعتماد کنند. 

خدای عزيز، به من کمک کن تا شاهد حقيقی تو باشم.  در نام عيسی آمينخدای عزيز، به من کمک کن تا شاهد حقيقی تو باشم.  در نام عيسی آمين



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا بايد شهادت بدهيم؟

... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه ... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه 
کنيد. مرقس١۵: کنيد. مرقس١۵: ١۶

فرض کنيد که مادر يا پدر تان به يک سفر طوالنی می رود.  آيا آخرين سخنان آنها را فرض کنيد که مادر يا پدر تان به يک سفر طوالنی می رود.  آيا آخرين سخنان آنها را 
به خاطر می آوريد؟ 

اگر آنها دستورات خاصی به شما داده باشند، آيا از آن دستورات اطاعت می کنيد؟
درست پيش از اينکه عيسی، پسر خدا، اين زمين را ترک کرده به آسمان برگردد، 
سخنانی به شاگردان خود گفت. سخنان او يک دستور بود. او گفت:” در تمام عالم 

برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه کنيد” (مرقس١۵:١۶).
عيسی به شاگردانش گفت که بروند و درباره او با ديگران صحبت کنند. 

آيا فکر می کنيد که شاگردان او اين کار را انجام دادند؟  بله!  ايشان از عيسی اطاعت 
کردند، چون او به آنها دستور داده بود. آنها از عيسی اطاعت کردند، چون او را 

دوست داشتند.
اگر شما عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، حکم او برای شما نيز همين 

می باشد.وقتی که شما می رويد و درباره عيسی با ديگران صحبت می کنيد، به يک 
شاهد تبديل می شويد. عيسی می خواهد تا شما برويد و به هر کسی که می توانيد، 

بگوييد عيسی چه کاری برای شما انجام داده است. 
چرا بايد شهادت بدهيد؟ 

يکی از داليل اين است که خدا اين موضوع را حکم کرده است. دليل ديگر اين است 
که شما عيسی را دوست داريد و می خواهيد از او اطاعت نماييد. عيسی از شما می 

خواهد که برويد و با ديگران درباره او صحبت کنيد. 
آيا از حکم او اطاعت می کنيد؟  آيا چون او را دوست داريد، شاهد او خواهيد شد؟
آيا می توانيد دو دليل بياوريد که توضيح می دهد چرا مهم است 

شاهد عيسی باشيد؟

خدای عزيز، تو را دوست دارم.  می خواهم هر روز از تو اطاعت کنم.  
به من کمک کن تا از دستورات تو اطاعت کنم  و بروم و با ديگران 

درباره تو صحبت کنم.  در نام عيسی آمين.



٣ ٢٣ ٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه 
کنيد. مرقس١۵: ١۶

موقعی که شهادت ميدهم، چه چيزی بگويم؟

آيا تا به حال خواسته ايد با کسی درباره عيسی صحبت کنيد، اما نمی دانستيد چه آيا تا به حال خواسته ايد با کسی درباره عيسی صحبت کنيد، اما نمی دانستيد چه 
بگوييد؟

با صحبت کردن  از خدا شروع کنيد.او آفريننده ای است که ما را به شکل مخصوصی 
آفريده است.  بگوييد که خدا چقدر زياد ما را دوست دارد و اينکه خدا کامل (بی 

نقص) است و در آسمان زندگی می کند. سپس درباره گناه صحبت کنيد.  وقتی ما از 
دستورات خدا سرپيچی می کنيم، گناه است. 

کتاب مقدس می گويد: “ همه گناه کرده اند”( روميان٣: ٢٣).
همه ما با يک “ ميل” به گناه کردن به دنيا آمده ايم.  گناه مان، ما را از خدا جدا می 

سازد.  روزی می آيد که هر کسی که از خدا جدا است، برای هميشه در مکان بسيار 
وحشتناکی بنام جهنم مجازات خواهد شد. سپس از عيسی، يگانه پسر خدا صحبت کنيد.  

بگوييد که چطور عيسی، که کامل ( بی گناه) بود بر روی صليب مرد تا مجازات 
گناهان ما را متحمل شود. او دفن شد و سپس در روز سوم دوباره زنده شد. وقتی به 

عيسی ايمان می آوريد( کامال اعتماد می کنيد)، می توانيد از مجازات گناه نجات يابيد. 
بعدا می توانيد بپرسيد: “ آيا مايليد امروز به عيسی ايمان بياوريد؟”

 پيش از اينکه بتوانيد به کسی بگوييد که چطور به عيسی ايمان بياورد، می بايستی 
خودتان مطمئن باشيد که اين کار را قبال انجام داده ايد. 

اگر هرگز به عيسی نگفته ايد که ايمان داريد که او برای شما مرد، همين االن اين 
کار را بکنيد.  آنوقت  می توانيد به ديگران بگوييد که چطور به عيسی ايمان بياورند، 

درست همانطور که شما به عيسی ايمان آورده ايد!
چه چيزی می توانيد درباره خدا، گناه و عيسی به ديگران بگوييد؟

خدا عزيز، متشکرم به خاطر اين خبر خوش که می توانم به ديگران 
بگويم. اينکه تو آنها را دوست داری و اينکه چطور عيسی برای گناهان 

آنها مرد و دوباره زنده شد. در نام عيسی آمين.



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد: 

... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه ... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه 
کنيد. مرقس١۵: کنيد. مرقس١۵: ١۶

اگر از شهادت دادن بترسم، چی؟

کتاب مقدس درباره زمانی صحبت می کند که خدا ماموريت مخصوصی به رهبر کتاب مقدس درباره زمانی صحبت می کند که خدا ماموريت مخصوصی به رهبر 
قوم خود، موسی داد. ماموريت موسی اين بود که پيغام خدا را به بزرگان قوم و به 

فرعون، پادشاه مصر بگويد. موسی نمی خواست اين کار را انجام دهد. 
موسی می ترسيد. او به خدا گفت:” .. . همانا مرا تصديق نخواهند کرد و سخن مرا 

نخواهند شنيد. ..” (خروج١:۴).
آيا تا به حال احساسی مثل موسی داشته ايد؟ خدا به شما ماموريت مخصوصی داده 

است. شما بايد پيغام خدا را به ديگران بگوييد. شما بايد يک شاهد باشيد. 
آيا شما نيز مانند موسی بهانه می گيريد؟ بهانه هايی مانند، “ می ترسم مردم به من 

گوش ندهند”، يا 
“ می ترسم چيز اشتباهی بگويم”، يا “ می ترسم مردم مرا مورد تمسخر قرار دهند”. 
خدا به موسی گفت: “ ..  کيست که زبان به انسان داد، و گنگ و کر و بينا و نا بينا را 

آفريد؟
آيا نه من که يهوه هستم؟ پس االن برو و من با زبانت خواهم بود و هر آنچه بايد 

بگويی، تو را خواهم آموخت”(خروج۴:١١-١٢).
خدا همين وعده را نيز به شما می دهد. او کسی است که شما را آفريد. او با شما 

خواهد بود.
او کلماتی را که بايد بگوييد، به شما عطا خواهد کرد. شما نبايد بترسيد. 

به خدا اعتماد کنيد تا به شما کمک کند که شاهد او باشيد. 

اگر می ترسيد شهادت بدهيد، چه کاری بايد انجام بدهيد؟

خدای عزيز، وقتی می ترسم شهادت بدهم، به من کمک کن تا وعده های 
تو را که در کالمت نوشته ای، بياد بياورم و به من جرات بده تا درباره 

تو با ديگران صحبت کنم. در نام عيسی آمين. 



٥ ٤٥ ٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد :

... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه کنيد. 
مرقس١۵: مرقس١۵: ١۶

با چه کسی می توانم در مورد خدا صحبت کنم؟

آيا آيه باالی اين صفحه را خوانده ايد؟  آيه می گويد که ما بايد به تمامی نقاط دنيا برويم آيا آيه باالی اين صفحه را خوانده ايد؟  آيه می گويد که ما بايد به تمامی نقاط دنيا برويم 
و خبر خوش عيسی را به همه بگوييم.  خدا شما را در يک نقطه مخصوص از دنيای 

خود قرار داد.
او می خواهد شما همين االن در هر جايی که هستيد، شاهد او باشيد. 

به کسانی فکر کنيد که در اطراف شما زندگی می کنند و عيسی را نمی شناسند. آنها 
می توانند دوستان شما در مدرسه يا در همسايگی تان باشند. 

شايد آنها برادر يا خواهر يا پدر بزرگ يا مادر بزرگ تان باشند. شايد پدر يا مادرتان 
نياز دارند که از عيسی بشنوند.

آيا می دانيد که ممکن است خدا می خواهد شما همان کسی باشيد که درباره او با آنها 
صحبت کنيد.   حتی شايد او می خواهد شما با کسی که نسبت به شما رفتار ظالمانه ای 

داشته است، درباره  خدا صحبت کنيد.
اين امر، کار آسانی نخواهد بود، آيا اين کار ساده ای است؟

خدا وعده نداده که شاهد او بودن، آسان می باشد، اما او وعده داده است که هميشه با 
شما خواهد بود. او وعده داده است که به شما کمک خواهد کرد تا بدانيد چه بگوييد. 
خدا افرادی را در زندگی شما وارد می کند که به شنيدن درمورد خدا نياز دارند. او 
می خواهد به شما کمک کند تا برای کسانی که هر روز مالقات می کنيد، يک شاهد 

باشيد. 

سه نفر که می توانيد با آنها درباره خدا صحبت کنيد را نام ببريد. سه نفر که می توانيد با آنها درباره خدا صحبت کنيد را نام ببريد. 

خدای عزيز، من برای اين سه شخص دعا می کنم. به من جرات بده و 
سخنانی عطا کن تا درباره تو با آنها صحبت کنم. در نام عيسی آمين.



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

... در تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه 
کنيد. مرقس١۵: ١۶

کجا می توانم شهادت دهم؟

منصور از اتوبوس مدرسه متنفر بود، چون نادر هم همان اتوبوس را سوار می شد. منصور از اتوبوس مدرسه متنفر بود، چون نادر هم همان اتوبوس را سوار می شد. 
نادر يک پسر قوی بود. 

او هميشه مخصوصا برای منصور درد سر درست می کرد.  منصور درباره اين 
موضوع با مادر خود صحبت کرد. مادر منصور پيشنهاد کرد که در اين مورد دعا 

کنند. 
 پس از چند وقت، مادر منصور از منصور پرسيد که آيا عالقه مند است که در منزل 

شان جلسه کانون شادی داشته باشند؟ منصور از اين ايده استقبال کرد. 
آنوقت مادرش پيشنهاد کرد که نادر را نيز دعوت کنند. او به منصور گفت که دعا کند 

و از خدا بپرسد که چه کاری بايد انجام دهد.
منصور دعا کرد. او می دانست که خدا از او می خواهد چه کاری انجام دهد. منصور 

از خدا خواست تا به او جرات دهد تا در اتوبوس با نادر درباره خدا صحبت کند. 
يکروز خدا اين شجاعت را به منصور داد.  منصور به نادر گفت که چطور عيسی را 

به عنوان نجات دهنده خود پذيرفت.  آنوقت او نادر را به کانون شادی دعوت کرد. 
فکر می کنيد در اولين روز کانون شادی چه کسی آمده بود؟

نادر! نادر در همان روز عيسی را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرد.  شما نيز 
مانند منصور می توانيد در راه مدرسه، شاهد عيسی باشيد. 

شايد در زمان زنگ تفريح بتوانيد خبر خوش را به يکی از دوستان تان بدهيد. 
شايد بتوانيد در منزل خودتان شاهد عيسی باشيد.  آيا می توانيد به جاهای ديگری فکر 

کنيد که می توانيد در آنجا نيز شاهد عيسی باشيد. 
سه مکان را که می توانيد در آنجا شاهد عيسی باشيد، نام ببريد. سه مکان را که می توانيد در آنجا شاهد عيسی باشيد، نام ببريد. 

خدای عزيز، به من کمک کن تا جاهايی را بيابم که می توانم در آنجا 
شاهد عيسی باشم، آنوقت به من کمک کن تا درباره تو در آنجا صحبت 

کنم. در نام عيسی آمين.



٧ ٦٧ ٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا در کتاب مقدس نيز نمومه مردمی که به عيسی 
شهادت دادند را می بينيم؟

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: 

(١٢

اينجا يک امتحان برای شما داريم:  چه کسانی را در کتاب مقدس سراغ داريد که شاهد 
عيسی بودند؟  آنها چه حرف هايی زدند؟  به کجا رفتند تا در آنجا شاهد عيسی باشند؟ 

چه کسانی در کتاب مقدس شاهد عيسی بودند؟  خدا از افرادی که درست مثل شما 
بودند، استفاده کرد.  خدا از يک زن جوان خدمتکار استفاده کرد تا درباره خدا با 

ارباب خود صحبت کند. شايد او حتی هم سن شما بود.  آيا اين مسئله تشويق کننده 
نيست؟

اگر مايل باشيد خدا از شما نيز استفاده خواهد کرد.  کتاب مقدس درباره يک مرد کور، 
چند تن از پيروان عيسی و دو زندانی صحبت می کند که شاهدان عيسی بودند. 

کتاب مقدس می گويد که شاهدان چه حرف هايی زدند؟
شايد فکر می کنيد آنها از کلمات پيچيده و دشوار استفاده کردند. نه!

آنها فقط آنچه را که درباره عيسی می دانستند، به ديگران گفتند.  يکی از اين مردان به 
نام پولس به شخصی گفت: “ ... به خداوند عيسی مسيح ايمان آور که تو و اهل خانه 

ات نجات خواهيد يافت” (اعمال٣١:١۶).
از خدا بخواهيد تا به شما کلماتی را عطا کند که بتوانيد در مورد او با ديگران صحبت 

کنيد. 
آنها در چه جاهايی به عيسی شهادت دادند؟

هر جايی که خدا آنها را قرار می داد، شاهد عيسی بودند. يکی از آنها در کشور 
ديگری غير از مملکت خودش، شاهد عيسی بود و يکی در کشور خودش شاهد عيسی 

بود. 
فکر می کنيد چرا خدا از افرادی مثل شما استفاده می کند تا شاهدان 

او باشيد؟

متشکرم ای خداوند که مايلی از من استفاده نمايی تا شاهد تو باشم . در 
نام عيسی آمين. 



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا 
فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد.فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد.

 (يوحنا١: ١٢)

آيا بايد برای افرادی که بر من اقتدار و تسلط 
دارند، شهادت دهم؟

در باب ۵ کتاب دوم پادشاهان کتاب مقدس، درباره يک سرهنگ ارتش به نام نعمان در باب ۵ کتاب دوم پادشاهان کتاب مقدس، درباره يک سرهنگ ارتش به نام نعمان 
صحبت می کند.  او بيماری بسيار بدی داشت که هيچ کس نمی توانست آن را شفا دهد. 

همچنين او خدای زنده حقيقی را نمی شناخت. 
نعمان وارد جنگ شد. يک دختر جوان اسير شد و به خانه او آورده شد تا به عنوان 

خدمتکار در آنجا کار کند.  اين دختر جوان، خدای زنده حقيقی را می شناخت.  او از 
بيماری نعمان مطلع شد.  دختر می دانست که خدای او می توانست به نعمان کمک 

کند. دختر جوان با شجاعت با زن نعمان درباره خدای زنده حقيقی صحبت کرد.  او 
مودبانه درباره  يکی از انبيا خدا بنام اليشع صحبت کرد.  دختر می دانست که اليشع 

می توانست به نعمان بگويد که چطور می تواند به وسيله قوت خداوند شفا يابد.  
نعمان رفت تا اليشع را ببيند و از او شنيد که چگونه می تواند شفا يابد. 

نعمان از دستورات اليشع پيروی کرد. خدا بيماری نعمان را شفا داد!  آنوقت نعمان به 
خدای زنده  حقيقی ايمان آورد. 

آيا اين موضوع که دختر خدمتکار به شخصی که بر او اقتدار و تسلط داشت، شهادت 
دهد،  ترسناک بود؟  احتماال اين عمل، کار مشکل و ترسناکی بود!

اما خدا به او شجاعت داد. آيا کسانی وجود دارند که بر شما اقتدار و تسلط دارند و نياز 
دارند تا درباره عيسی بشنوند؟

شايد معلم يا والدين شما جز اين دسته از افرا د باشند. وقتی با آنها درباره عيسی 
صحبت می کنيد، مودب باشيد و محترمانه صحبت کنيد. خدا به شما شجاعت الزم را 

خواهد داد!
چطور می توانيد جرات بيابيد تا به کسانی که بر شما تسلط و اقتدار 

دارند، عيسی را شهادت دهيد؟

خدای عزيز، باشد که سخنان و اعمال من شاهد بر اين باشد که تو بر من 
اقتدار و تسلط داری. در نام عيسی آمين.



٩ ٨٩ ٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: 

(١٢

آيا خدا افراد مشخصی را در نظر دارد که به شهادت 
شما گوش دهند؟

فيليپس خدا را دوست داشت و درباره او با ديگران صحبت می کرد. کتاب مقدس 
می گويد که روزی فرشته ای با فيليپس صحبت کرد.  فرشته به او گفت که به مکان 

مشخصی در يک جاده  بيابانی برود.
فيليپس از دستور فرشته اطاعت کرد.  مرد ديگری نيز در همان جاده سفر می کرد.  
اين مسافر از کشور اتيوپی بود. او مرد مهمی در کشور خود بود.  او مسئول خزانه 
ملکه اتيوپی بود.  اين مرد می خواست خدا را بشناسد و بپرستد.  خدا ترتيبی داد تا 

فيليپس و آن مرد همديگر را در آن جاده  بيابانی مالقات کنند. 
فيليپس شنيد که آن مرد، کالم خدا را می خواند. او وعده های عهد عتيق درباره عيسی 

را می خواند. فيليپس از او پرسيد که آيا آنچه را که می خواند، می فهمد؟  مرد اتيوپيايی 
گفت:”.... چگونه می توانم؟ مگر آنکه کسی مرا هدايت کند...” (اعمال ٨ :٣١)

فيليپس به مرد گفت که عيسی کيست.  او به مرد گفت که چطور عيسی برای گناه انسان 
ها روی صليب مرد و بعد از سه روز دوباره زنده شد.  مرد اتيوپيايی در همان روز به 

عيسی ايمان آورد. فيليپس شاهد خوبی بود. او از خدا اطاعت کرد. خدا کسی را آماده 
کرده بود تا به فيليپس گوش دهد.

ممکن است خدا کسی را آماده کرده باشد تا به شما نيز گوش دهد.شايد آن شخص يکی 
از اعضای خانواده خود شما باشد.  شايد يکی از دوستان شما باشد که نياز دارد با او 

درباره عيسی صحبت کنيد.  شايد او کسی است که شما هرگز او را مالقات نکرده ايد. 
آيا آماده  و راغب هستيد به جايی برويد که خدا شما را می فرستد تا با کسی درباره خدا 

صحبت کنيد. 
فکر می کنيد خدا چه کسی را آماده می سازد تا با او صحبت کنيد؟

خدای عزيز باشد که من هميشه آماده باشم تا با هر کسی، در هر جايی و 
در هر زمانی درباره تو صحبت کنم. در نام عيسی. آمين.



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: 

(١٢)١٢

چگونه می توان در موقعيت های دشوار شاهد عيسی 
باشم؟

احتماال جمعيت عصبانی که در آن روز به پولس و سيالس حمله کرده بودند، فرياد 
می زدند: “ايشان را به زندان بيافکنيد”.مامورين دستور دادند تا آنها را با چوب دستی 
مورد ضرب و شتم قرار بدهند.  درحالی که پشت کمرهای شان زخمی و خونی بود، 

آنها را به زندان افکندند. چقدر آسان بود که آنها در آن زندان تاريک، لب به شکايت و 
گاليه بگشايند، اما اين کار را نکردند. 

کتاب مقدس می گويد که پولس و سيالس شروع به دعا کردن و خواندن سرودهای 
روحانی به نزد خدا کردند.  بقيه زندانيان و زندانبانان صدای آنها را شنيدند. 

پولس و سيالس در آن موقعيت دشوار برای افرادی که در اطراف شان بودند، شاهد 
عيسی بودند.  اين واقعه در نيمه های شب اتفاق افتاد.  ناگهان زمين لرزه ای درهای 

زندان را تکان داد و آنها را باز کرد.  زندانبان فکر کرد که پولس و سيالس از زندان 
گريخته اند و وحشت زده شد. او تضميم گرفت خود را بکشد، اما پولس او را صدا 

زد. زندانبان پرسيد چه کار کنم تا نجات يابم؟  پولس و سيالس از زندگی شان به او و 
ديگران شهادت دادند. در آن شب زندانبان و خانواده اش به عيسی مسيح ايمان آوردند 

( اعمال١۶: ٢۵-٣١).
آيا شما نيز تا بحال در زندگی خود در موقعيت دشواری قرار گرفته ايد؟  بياد بياوريد 

که پولس و سيالس چه کار کردند. آنها دعا کرده و خدا را پرستيدند. 
طرز فکر درست آنها شهادتی برای اطرافيان ايشان شد.  طرز فکر شما چگونه است؟  

آيا شما به خدا اجازه می دهيد تا از شما استفاده نمايد که در زمان سختی، شاهد او 
باشيد. 

خدا چطور می تواند از شما استفاده کند تا در زمان سختی شاهد او 
باشيد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا با طرز فکر درستم، بتوانم شاهد خوبی 
برای تو باشم. در نام عيسی. آمين 



١١ ١٠١١ ١٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: 

(١٢

 آيا بايد برای برادران و خواهرانم نيز شاهد عيسی باشم؟

مسعود در يک خانواده بزرگ به دنيا آمد. او چهار برادر  و دو خواهر داشت.  خانواده مسعود در يک خانواده بزرگ به دنيا آمد. او چهار برادر  و دو خواهر داشت.  خانواده 
آنها هرگز به کليسا نرفت.  يکروز آقای رودباری، مسعود را به يک کالس کانون 

شادی در خانه اش دعوت کرد.  مسعود برای اولين بار آنجا بود که از عيسی شنيد و 
به عيسی به عنوان نجات دهنده خود ايمان آورد. 

هفته بعد معلم کانون شادی درباره مردی در کتاب مقدس بنام آندرياس، با بچه ها 
صحبت کرد.  آندرياس ايمان داشت که عيسی نجات دهنده ای است که خدا وعده داده 

بود تا به جهان بفرستد. 
اندرياس برادرش را نزد عيسی آورد. معلم گفت که آندرياس شاهد عيسی بود. 

مسعود هم می خواست مانند اندرياس باشد. او به برادرانش فکر کرد. هفته بعد او 
چهار برادرش را به کانون شادی آورد. او می خواست که آنها نيز از عيسی بشنوند.
هفته بعد او خواهران خود را نيز به کانون شادی آورد!  اندرياس شاهد عيسی بود.  

مسعود نيز شاهد عيسی بود.
شما چه؟  آيا شما نيز برادران و خواهرانی داريد که نياز دارند درباره عيسی بدانند؟  

هر چند بعضی اوقات بسيار مشکل است که با يکی از اعضای خانواده درباره خدا 
صحبت کرد، اما خدا می تواند به شما کمک کند تا بتوانيد اين کا ر را انجام دهيد. 
شايد هيچ کانون شادی در همسايگی شما وجود نداشته باشد، اما می توانيد به آنها 

بگوييد که عيسی چه کاری برای شما انجام داده است.  خدا می خواهد که شما شاهد او 
باشيد. 

راه های مختلفی که می توانيد به برادران و خواهران تان در مورد 
عيسی شهادت دهيد را نام ببريد.

خدای عزيز، به من کمک کن تا مثل اندرياس باشم. به من نشان بده که خدای عزيز، به من کمک کن تا مثل اندرياس باشم. به من نشان بده که 
چطور برای برادر يا خواهرم، شاهد عيسی باشم. در نام عيسی. آمينچطور برای برادر يا خواهرم، شاهد عيسی باشم. در نام عيسی. آمين



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: 

(١٢

چطور مکالمه درباره خدا را شروع کنم؟

در روزگار عيسی همه مردم آب آشاميدنی را از چاه تهيه می کردند.  کتاب مقدس در روزگار عيسی همه مردم آب آشاميدنی را از چاه تهيه می کردند.  کتاب مقدس 
درباره زنی از اهالی سامره صحبت می کند که برای تهيه آب به سر چاه آمده بود. 

عيسی خداوند شروع به صحبت کردن با او نمود. او از زن خواست که به او جرعه 
ای آب برای نوشيدن بدهد. آنها درباره “آب زنده” صحبت کردند. 

عيسی به زن گفت که او “آب زنده” است و اينکه او کسی است که می تواند گناهان 
زن را ببخشد( يوحنا ۴:٧-١۵).

ما درباره نحوه شهادت دادن چه نکاتی می توانيم از عيسی مسيح ياد بگيريم؟
او به ما نشان داد که هر روزه به دنبال فرصتی باشيم تا درباره او با مردم صحبت 

کنيم.  همچنين عيسی از چيزهايی که زن درباره آنها صحبت می کرد، استفاده نمود و 
مکالمه ای را با او درباره مسايل روحانی آغاز کرد. شما نيز می توانيد همين کار را 

انجام دهيد.  شايد يکی ازدوستان تان در مدرسه به شما بگويد که والدين او می خواهند 
از يکديگر طالق بگيرند. در اين مورد شما می توانيد يک شنونده خوب باشيد. آنوقت 

در زمان مناسب می توانيد به او بگوييد که عيسی او را دوست دارد و برای او اهميت 
قائل است. شايد يکی ديگر از دوستان شما بخواهد که او را در انجام کار اشتباهی 
همراهی کنيد، برای مثال چيزی را از يک فروشگاه بدزديد يا فيلم مبتذلی را تماشا 

کنيد. اينجا نيز می تواند فرصتی مناسب برای شما باشد که به او بگوييد که چرا اين 
کارها را انجام نمی دهيد. 

بعد درباره عيسی با او صحبت کنيد.  خدا هر روزه فرصتی به شما می دهد تا درباره 
او با ديگران صحبت کنيد.  اين فرصت ها را از دست ندهيد!

درباره فرصت هايی که هر روز می توانيد از آنها استفاده کرده و با درباره فرصت هايی که هر روز می توانيد از آنها استفاده کرده و با 
کسی درباره عيسی صحبت کنيد، چند جمله بنويسيد. کسی درباره عيسی صحبت کنيد، چند جمله بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که فرصت می دهی تا درباره تو با ديگران 
صحبت کنم. در نام عيسی. آمين



١٣ ١٢١٣ ١٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. (يوحنا١: 

(١٢

آيا برای اينکه شاهد عيسی باشم، بايد چيزهای 
زيادی بدانم؟

کتاب مقدس درباره مردی به ما می گويد که از زمان تولد کور بود.  وقتی عيسی از 
کنار او رد می شد، خم شد و از خاک و آب دهانش گل ساخت. عيسی گل را به چشمان 

مرد کور ماليد.
سپس عيسی به مرد گفت که برود و چشمان خود را بشويد.

مرد کور فورا رفت و چشمان خود را شست و وقتی که برگشت، می توانست ببيند!
رهبران دينی که فريسی ناميده می شدند، از آنچه اتفاق افتاده بود، خوشحال نبودند.  

آنها حتی عيسی را گناهکار ناميدند، زيرا او مرد کور را در روز سبت (روز 
استراحت) شفا داده بود. 

مردی که کور بود گفت: “اگر گناهکار است نمی دانم. يک چيز می دانم که کور بودم 
و االن بينا شده ام” (يوحنا٩:٢۵).

اين مرد چيز زيادی درباره عيسی نمی دانست، اما او مشتاقانه به ديگران گفت که آنچه 
که عيسی برايش انجام داده است را می داند.  او می دانست عيسی چه کاری برايش 

انجام داده است.  شما چطور؟
شايد شما فکر می کنيد که نمی توانيد شاهد عيسی باشيد، چون چيز زيادی درباره او 

نمی دانيد. 
اگر عيسی خداوند زندگی شما را تغيير داده است، پس شما نيز چيزهای زيادی داريد 

که به ديگران بگوييد. 
به ديگران بگوييد که عيسی چه کاری برای شما انجام داده است!

آن چيزی که عيسی برای شما انجام داده است را شرح دهيد.

خدای عزيز، به من کمک کن تا مايل باشم تا آن چيزی که درباره تو می خدای عزيز، به من کمک کن تا مايل باشم تا آن چيزی که درباره تو می 
دانم را به ديگران بگويم. در نام عيسی. آمين دانم را به ديگران بگويم. در نام عيسی. آمين 



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت 
داد تا فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. داد تا فرزندان خدا گردند، يعنی به هر که به اسم او ايمان آورد. 

(يوحنا١: ١٢)(يوحنا١: ١٢)

آيا همه کسانی که با آنها درباره خدا صحبت می کنم، 
ايمان می آورند؟

اين داستان های حقيقی از يک مرد در کتاب مقدس به نام پولس و پسری در اصفهان 
بنام نادر می باشد. کتاب مقدس می گويد پولس به هر جا که می رفت شاهد عيسی 

بود. اما همه کسانی که او درباره عيسی با آنها صحبت کرد، به عيسی ايمان نياوردند. 
يکبار پولس با پادشاهی به نام اگريپا درباره عيسی صحبت کرد. پس از اينکه اگريپا 

به حرف های پولس گوش داد، گفت: “آيا به اين زودی می خواهی مرا متقاعد کنی که 
مسيحی بشوم؟”(اعمال٢٨:٢۶).

هيچ مدرک ثبت شده ای وجود ندارد که نشان دهد پادشاه آگريپا مسيحی شده باشد. 
نادر يک پسر بچه ٨ساله است. او می خواهد به هر کجا که می رود، شاهد عيسی 

باشد.يکروز او در مدرسه با دوستی درباره عيسی صحبت کرد. دوست او برای مدتی 
به حرف هايش گوش داد.  آنوقت او به نادر گفت که عيسی تنها نقش بازی می کرد 
و از نادر دور شد. نادر دلسرد شد.  پدر نادر به او گفت تمام آنچه که خدا از او می 

خواهد اين است که درباره حقايق مربوط به عيسی با ديگران صحبت کند.
ديگران می بايستی خودشان تصميم بگيرند که آيا عيسی را به عنوان نجات دهنده 

بپذيرند يا او را رد کنند.
آيا هرگز از اينکه شاهد عيسی بوده ايد، دلسرد شده ايد؟

آيا مردم بدون توجه به حرف های تان از شما دور شده اند؟  بياد داشته باشيدهمه 
کسانی که شما با آنها درباره عيسی صحبت می کنيد، ايمان نخواهند آورد. اما خدا می 

خواهد که شما به صحبت کردن درباره او ادامه بدهيد.  هرگز از اين کار دست نکشيد.  
به خدا توکل کنيد و شاهد امين (وفادار) او باشيد.

وقتی که در شهادت دادن برای عيسی دلسرد می شويد، چه چيزی را وقتی که در شهادت دادن برای عيسی دلسرد می شويد، چه چيزی را 
بايد به ياد آوريد؟بايد به ياد آوريد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا شاهد وفاداری باشم، هر چند که ديگران 
از ايمان آوردن به تو امتناع می ورزند.  در نام عيسی. آمين



١٥ ١٤١٥ ١٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 کتاب بدون کالم چيست؟

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: 

(٨

آيا تا به حال کتاب بدون کالم را ديده ايد؟  اين کتاب هيچ کلمه  يا هيچ عکسی ندارد.  
اين کتاب پنج رنگ دارد.اين رنگ ها عبارتند از طاليی، سياه، قرمز، سفيد و سبز.  

هر کدام از اين رنگ ها يک قسمت مخصوص از پيام انجيل يا همان خبر خوش 
عيسی مسيح را بازگو می کند. 

مبشرين (مسيحيانی که زندگی خود را وقف در ميان گذاشتن خبر خوش  عيسی با 
ديگران نموده اند) در خيلی از کشورها برای در ميان گذاشتن پيام انجيل با بسياری از 
مردم از کتاب بدون کالم استفاده کرده اند. چندين سال پيش يک مبشر به کشوری رفت 

که در آنجا صحبت درباره عيسی با ديگران مشکل بود. در آن کشور افرادی وجود 
داشتند که از مسيحيان متنفر بودند. يکروز سربازان به خانه مبشرين حمله کردند.  آنها 

تمام وسايل مذهبی و کتاب مقدس های او را جمع کرده و سوزاندند.  او تمام آنچه را 
که داشت، از دست داد. تقريبا همه چيز را از دست داد.  اما او چند کتاب بدون کالم 

داشت. سربازان يکی از کتاب های بدون کالم را برداشته و نگاه کردند.  سپس آن 
کتاب ها را همان جا رها کردند.  چون اين کتاب ها هيچ کلمه ای نداشتند، سربازان 

فکر کردند که اين کتاب ها مهم نيستند. آنها هيچ کدام از کتاب های بدون کالم را 
نسوزاندند!  آنها نمی دانستند که اين کتاب های بدون کالم چه کتاب های مخصوصی 

بودند!از کتاب بدون کالم برای گفتن خبر خوش عيسی به بسياری از مردم استفاده 
شده است.  شما می توانيد از اين کتاب استفاده کنيد تا درباره عيسی به ديگران شهادت 

دهيد. 
در درس های بعدی ياد خواهيد گرفت که چگونه از کتاب بدون کالم استفاده کنيد. 

سه نفر را نام ببريد که نياز دارند تا پيام کتاب بدون کالم را بشنوند.

خدای عزيز، به من کمک کن تا بتوانم پيام کتاب بدون کالم را ياد بگيرم 
و بتوانم آن را با اين سه نفر در ميان بگذارم. در نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: 

(٨)٨

در صفحه طاليی چه چيزی می توانم درباره خدا بگويم؟در صفحه طاليی چه چيزی می توانم درباره خدا بگويم؟

هر کدام از پنج رنگ کتاب بدون کالم، يک قسمت مخصوص از پيام انجيل را بيان هر کدام از پنج رنگ کتاب بدون کالم، يک قسمت مخصوص از پيام انجيل را بيان 
می کند. 

ما با صفحه طاليی شروع می کنيم.  شما می توانيد از اين صفحه استفاده کنيد تا 
درباره خدا با يک دوست صحبت کنيد:

“ اين صفحه طاليی مرا بياد مکان با يک خيابان طاليی می اندازد. اين مکان بهشت 
ناميده می شود. بهشت، خانه خداست. خدا آفريننده اين جهان است. او آسمان، درختان، 

گل ها، پرندگان و حيوانات را آفريد.
خدا همه چيز را آفريد،  او شما را نيز آفريد. خدا شما را دوست دارد. 

کتاب مقدس می گويد: “زيرا جهان را اينقدر محبت نمود” (يوحنا ٣: ١۶).
اين بدين معنا است که خدا شما را دوست دارد. آيا اين موضوع يک خبر خوش نيست؟

چون خدا شما را آفريد و شما را دوست دارد، می خواهد که شما عضوی از خانواده 
او باشيد و روزی با او در آسمان (بهشت) باشيد. 

آسمان (بهشت)، يک جای عالی(بدون نقص) است، خدا نيز عالی (بدون نقص و گناه) 
است. 

يعنی خدا هرگز کار اشتباهی انجام نداده، هرگز فکر اشتباهی نکرده و هرگز سخن 
اشتباهی نگفته است. خدا می خواهد که  روزی با او در آسمان(بهشت ) باشيد، اما يک 
چيز وجود دارد که هرگز در آسمان (بهشت) وجود نخواهد داشت و آن چيز گناه است. 

اين اولين قسمت پيغامی است که می توانيد با ديگران در ميان بگذاريد. پيام صفحه 
طاليی را با صدای بلند آنقدر تکرار کنيد که بتوانيد آن را به راحتی بگوييد. 

سه نکته ای که می توانيد از صفحه طاليی درباره خدا به يک دوست 
بگوييد را بنويسيد.

خدای عزيز، متشکرم که مرا دوست داری. به من کمک کن تا بوسيله 
صفحه طاليی کتاب بدون کالم، درباره محبت تو با ديگران صحبت کنم.  

در نام عيسی. آمين



١٧ ١٦١٧ ١٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: 

(٨)٨

در صفحه تاريک چه چيزی درباره گناه می توانم 
بگويم؟

بسياری از پسرها و دخترهای محله شما، نمی دانند خدا کيست. آنها نمی دانند که خدا بسياری از پسرها و دخترهای محله شما، نمی دانند خدا کيست. آنها نمی دانند که خدا 
آنها را آفريده است و آنها را دوست دارد و نقشه  مخصوصی برای زندگی آنها دارد. 

شايد هيچ کس به آنها نگفته است که کارهای اشتباهی که انجام می دهند، گناه ناميده 
می شود و خدا از گناه متنفر است. 

صفحه تاريک کتاب بدون کالم خود را باز کنيد.  اينها نکته های مهمی هستند که می 
توانيد درباره گناه به دوستان تان بگوييد:

گناه چيزی است که شما انجام می دهيد، می انديشيد يا می گوييد که باعث ناخشنودی 
خدا می شود.  دروغ گفتن، دزدی کردن، نااطاعتی کردن از والدين چيزهايی هستند 

که خدا آنها را گناه می نامد. 
طرز فکر بد داشتن، گفتن سخنان ظالمانه، سخنان ناشی از عصبانيت يا از بين بردن 

اموال ديگران نيز گناه ناميده می شود. 
کالم خدا می گويد:”همه گناه کرده اند (روميان ٣: ٢٣).   يعنی من و شما گناه کرده 

ايم.  شما با يک “ميل” ارتکاب به گناه، به دنيا آمده ايد. 
خدا می گويد که گناه می بايستی مجازات شود. اين مجازات، جدا شدن ابدی از خدا در 

يک مکان وحشتناک تاريکی و عذاب می باشد. 
اما خدا نقشه شگفت انگيزی دارد تا شما بخاطر گناهان تان مجازات نشويد. 

مطمئن شويد که گفتن اين قسمت از پيام را تمرين کنيد تا بتوانيد آن را به يک دوست 
بگوييد. 

سه چيزی که خدا درباره گناه به ما می گويد را نام ببريد. 

خدای عزيز، کمک کن تا جدی بودن خطر گناه را درک کنم.  کمک کن 
تا بتوانم درباره گناه به ديگران توضيح دهم.  در نام عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان5: که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان5: 

(8(8

در صفحه قرمز چه چيزی درباره عيسی می توانم 
بگويم؟ 

صفحه قرمز کتاب بدون کالم، درباره عيسی خداوند، پسر عالی (بدون گناه) خدا و صفحه قرمز کتاب بدون کالم، درباره عيسی خداوند، پسر عالی (بدون گناه) خدا و 
اينکه او چه کاری کرد تا گناهان ما بخشيده شود، صحبت می کند. 

می توانيد اين حقايق را به دوست تان بگوييد:“ خدا شما و من را اينقدر دوست داشت 
که نخواست از او جدا شويم. در نقشه عالی خدا، او پسر يگانه اش، يعنی عيسی مسيح 

خداوند را فرستاد تا در اين کره خاکی متولد شود. 
عيسی بدون گناه زندگی کرد. او هرگز گناه نکرد. وقتی او رشد کرده و تبديل به 

مردی شد، اجازه داد تا مردان شرير او را بر روی يک صليب چوبی بکشند. 
اين صفحه قرمز به ما ياد آوری می کند که عيسی بر روی صليب رنج کشيد و خونش 

بر روی صليب ريخت و او مرد.  
عيسی بر روی صليب مجازاتی که من و شما بخاطر گناهان مان مستحق آن بوديم را 

متحمل شد.
کتاب مقدس می گويد:”... همه چيز به وسيله خون پاک می گردد و بدون ريختن 

خون، هيچ گناهی پاک نمی گردد”  (عبرانيان 9: 22).
پس از اينکه عيسی مرد، او را دفن کردند. اما عيسی، پسر قادر مطلق خدا، مرده باقی 

نماند. در روز سوم عيسی از مردگان قيام کرده و دوباره زنده شد. 
االن عيسی در آسمان(بهشت) زنده است.  به خاطر کاری که عيسی برای شما انجام 

داده است، گناهان تان می تواند بخشيده شود.”
بايستی گفتن حقايق صفحه قرمز را تمرين کنيد، تا بتوانيد درباره نقشه شگفت انگيز 

خدا برای بخشش گناهان دوستان تان با آنها صحبت کنيد. 
خدا چگونه محبتش را به ما نشان داد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا پيام صفحه قرمز را ياد بگيرم که بتوانم 
به ديگران بگويم که عيسی چه کاری برای آنها انجام داده است. در نام 

عيسی. آمين



١٩ ١٨١٩ ١٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان5: 

(8

 چطور از صفحه پاک استفاده کنم تا به ديگران کمک 
کنم به عيسی ايمان بياورند؟

عيسی قدرت دارد تا گناه را ببخشد. اين خبر خوش انجيل است که شما می توانيد در عيسی قدرت دارد تا گناه را ببخشد. اين خبر خوش انجيل است که شما می توانيد در 
صفحه پاک آن را با ديگران در ميان بگذاريد. “ ... به خداوند عيسی مسيح ايمان آور 

که تو و اهل خانه ات نجات خواهيد يافت” (اعمال 16: 31)
برای توضيح اين آيه، سه کلمه کليدی را به ياد آوريد: 

پذيرفتن، ايمان آوردن و انتخاب کردن. می توانيد اين حقايق را بازگو کنيد: 
“ اين آيه (اعمال ١۶: ٣١ را بخوانيد)  به اين مفهوم است که گناهکاريد. الزم است به 
خدا بگوييد که به عيسی، يعنی کسی که برای شما مرد و دوباره زنده شد، ايمان داريد 

(کامال اعتماد داريد).
سپس بايد تصميم بگيريد (انتخاب کنيد) که اجازه دهيد عيسی مسيح نجات دهنده شما از 

گناه باشد. 
وقتی اين کار را انجام می دهيد، عيسی خداوند وعده می دهد که گناهان تان را خواهد 

بخشيد و  روزی شما به آسمان (بهشت) خواهيد رفت تا با او باشيد.
آيا مايليد به عيسی به عنوان نجات دهنده تان ايمان بياوريد؟  اگر دوست تان بگويد: 

“بله”، می توانيد به او کمک کنيد تا درست همانطور که شما قبال دعا کرده ايد، او نيز 
دعا کند. 

اگر بگويد: “نه”، يا بگويد: بايد درباره اش فکر کنم، نااميد نشويد.  برای او دعا کنيد 
و بياد داشته باشيد که خدا از شهادت وفادارانه شما خشنود است.

پيام صفحه پاک را تمرين کنيد تا بتوانيد به دوست تان کمک کنيد تا به عيسی ايمان 
بياورد. 

شخص نجات نيافته الزم است چه کاری انجام دهد تا از گناه نجات شخص نجات نيافته الزم است چه کاری انجام دهد تا از گناه نجات 
يابد؟يابد؟

خدای عزيز، به من کمک کن که پيام صفحه پاک را ياد بگيرم تا به خدای عزيز، به من کمک کن که پيام صفحه پاک را ياد بگيرم تا به 
شخص ديگری کمک کنم به عيسی ايمان بياورد. در نام عيسی. آمينشخص ديگری کمک کنم به عيسی ايمان بياورد. در نام عيسی. آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: 

(٨)٨

چطور می توانم به کسی کمک کنم تا بفهمد که نجات 
يافته است؟

آيا تا بحال کسی به شما قولی داده است که در لحظه آخر نتوانسته به آن وفا نمايد؟  آيا تا بحال کسی به شما قولی داده است که در لحظه آخر نتوانسته به آن وفا نمايد؟  
خدای ما هرگز قول خود را نمی شکند. 

او به تمامی وعده های خود وفا می کند! آيه ای که در صفحه پاک با دوست تان در 
ميان گذاشتيد، اعمال ٣١:١۶ بود. 

آيا اين آيه را بياد می آوريد؟  اين آيه يکی از وعده های خدا است. اگر دوست تان به 
عيسی مسيح خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده است، پس خدا اين وعده 

را به او داده است.
خدا در اعمال ١۶: ٣١ وعده می دهد که دوست شما نجات يافته است. 

نجات يافته است، بدين معنا است که خدا گناهش را بخشيده است. خدا به واسطه روح 
القدس در قلب دوست شما زندگی می کند و به او کمک می کند تا هميشه با عيسی 

باشد. 
اين وعده ای است که هر گز شکسته نمی شود.  وعده ديگری نيز وجود دارد که می 

توانيد آن را با دوست تان در ميان بگذاريد.  
اين وعده در عبرانيان ۵ ١٣يافت می شود. عيسی می گويد:” ... هرگز تو را رها 

نکنم...“.
عيسی وعده می دهد که هميشه با تو است.

می توانيد هر زمان و در هر مکانی با او صحبت کنيد. او به شما قدرت می دهد تا 
آنچه را که درست است، انجام دهيد. شما می توانيد به خدا اعتماد کنيد که به وعده اش 

وفا می کند!
چه چيزی می توانيد به دوست تان بگوييد تا بداند که نجات يافته چه چيزی می توانيد به دوست تان بگوييد تا بداند که نجات يافته 

است؟است؟

خداوندا، متشکرم که به تمامی وعده هايت وفا می کنی! در نام عيسی. 
آمين



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: 

(٨)٨

٢١ چطور می توانم به کسی کمک کنم تا در مسيح رشد کند؟٢١ چطور می توانم به کسی کمک کنم تا در مسيح رشد کند؟ چطور می توانم به کسی کمک کنم تا در مسيح رشد کند؟
اگر دوست تان از عيسی خواست که گناهانش را ببخشد و نجات دهنده اش باشد، الزم 

است که در خانواده خدا نيز رشد کند.  اين همان چيزی است که شما می توانيد با 
کمک صفحه سبز کتاب بدون کالم با دوست تان در مورد آن صحبت کنيد. 

“اين صفحه سبز مرا به ياد چيزهايی می اندازد که رشد می کنند، چيزهايی مانند 
سبزه، گل و درخت. حاال که شما عضوی از خانواده خدا شده ايد، خدا از شما می 
خواهد که بوسيله شناخت بيشتر او، رشد کنيد. شما قدرت و قوت او را داريد تا آن 

چيزی که درست است را انجام دهيد. وقتی عملی انجام می دهيد که گناه است، خدا در 
کتاب مقدس به شما می گويد که الزم است چه کاری در مورد آن انجام دهيد.

او می گويد:”اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را 
بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد”  (يوحنا١: ٩).

“اعتراف”، يعنی به زبان آوردن گناهان تان و توافق با خدا مبنی بر اينکه شما کار 
اشتباهی انجام داده ايد.  او شما را خواهد بخشيد، چون او اين وعده را داده است. از 

او بخواهيد تا به شما قوت و قدرت دهد تا از او اطاعت نموده و آنچه که درست است 
را انجام دهيد. چهار چيز وجود دارد که می توانيد با انجام آنها، درباره عيسی خداوند 

بيشتر ياد بگيريد.
 هر روز دعا کنيد (با خدا صحبت کنيد).

- هر روز کتاب مقدس بخوانيد و از آن اطاعت کنيد.
- با صحبت در مورد کاری که عيسی برای شما انجام داده است، شاهد عيسی باشيد.

- به کليسا و کانون شادی برويد.
چطور می توانيد به شخصی کمک کنيد تا در مسيح رشد کند، چند 

مورد را نام ببريد.

خدای عزيز، به من کمک کن تا ياد بگيرم که چگونه از صفحه سبز خدای عزيز، به من کمک کن تا ياد بگيرم که چگونه از صفحه سبز 
کتاب بدون کالم استفاده کنم تا به ديگران نشان دهم که چگونه در مسيح کتاب بدون کالم استفاده کنم تا به ديگران نشان دهم که چگونه در مسيح 

رشد کنند. در نام عيسی. آمينرشد کنند. در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اينکه هنگامی 
که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: که ما هنوز گناهکار بوديم، مسيح در راه ما مرد. (روميان۵: 

(٨)٨

کتاب بدون کالم را با چه کسی می توانيم در ميان بگذاريم؟کتاب بدون کالم را با چه کسی می توانيم در ميان بگذاريم؟

ايست! اولين کاری که الزم است پيش از بکار بردن کتاب بدون کالم انجام دهيد، دعا ايست! اولين کاری که الزم است پيش از بکار بردن کتاب بدون کالم انجام دهيد، دعا 
کردن است.  ليستی از کسانی که عيسی خداوند را به عنوان نجات دهنده نمی شناسند، 
تهيه کنيد. برای هر کدام از آنها به اسم دعا کنيد. از خدا بخواهيد تا آنها را برای شنيدن 

پيام انجيل آماده نمايد. 
اگر کتاب بدون کالم را همراه نداريد، به اطراف تان نگاه کنيد، آيا می توانيد اين رنگ 

ها را در چيز ديگری، حتی در لباس های تان پيدا کنيد. 
مريم نه ساله است. او به تازگی ياد گرفته که چطور از کتاب بدون کالم استفاده کند. او 

برای اولين نفر ليست خود، يعنی دختر خاله اش دعا کرد. 
يکروز مريم کتاب بدون کالم خود را به ليال نشان داد. او از ليال پرسيد: آيا هرگز 

کتابی مثل کتاب بدون کالم ديده ای؟  ليال گفت: “نه”.
مريم از ليال پرسيد که آيا ميدانی اين کتاب با کتاب های ديگر چه تفاوتی دارد؟

ليال با دقت به کتاب نگاه کرد و گفت:” اين کتاب هيچ نوشته يا تصويری ندارد”.
مريم گفت:” اما اين کتاب صفحه های رنگی دارد، و اين رنگ ها شگفت انگيز ترين 

داستان حقيقی کتاب مقدس را بيان می کند. 
آيا می خواهی اين داستان را بشنوی؟ 

ليال گفت: “البته”!  مريم کتاب بدون کالم را برای ليال توضيح داد و ليال به عيسی به 
عنوان نجات دهنده خود ايمان آورد!

حاال مريم برای نفر بعدی ليست خود دعا می کند. شما چطور؟  آيا ليست خود را تهيه 
کرده ايد؟

برای دوستی که نياز دارد تا از عيسی بشنود، يک دعا بنويسيد

خدايا، به خاطر کتاب بدون کالم متشکرم. کمکم کن تا کتاب را برای 
افراد ليستم توضيح دهم. در نام عيسی. آمين



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور شهادت زندگی خود را بيان کنم؟

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)
“سارا، آيا مايل هستی تا شهادت ايمان آوردن خود را يکشنبه شب آينده در کليسا بيان “سارا، آيا مايل هستی تا شهادت ايمان آوردن خود را يکشنبه شب آينده در کليسا بيان 

نمايی؟”کشيش کليسا اين سوال را از سارا پرسيد. 
 شهادت دادن، يعنی اينکه به ديگران بگوييد چطور به عيسی خداوند به عنوان نجات 

دهنده خود اعتماد کرده ايد و اين موضوع چه مفهومی برای شما دارد. 
سارا کمی از شهادت دادن وحشت داشت، اما وقتی که به نجات دهنده عالی خود فکر 

کرد، تصميم گرفت اين کار را انجام دهد. 
او هرگز قبال در مورد ايمان خود شهادت نداده بود. معلم کانون شادی سارا به او 
کمک کرد تا شهادت خود را آماده کند. آنها دعا کردند و از خدا کمک خواستند. 

سپس معلم سارا پيشنهاد کرد که او شهادت خودش را بنويسد. سارا درباره زندگی قبل 
از ايمانش به عيسی مسيح به عنوان نجات دهنده اش، چند سطری نوشت. 

بعد در باره اين که چه وقت و کجا تصميم گرفت که به عيسی ايمان بياورد، چيزهايی 
نوشت. 

سارا فکر کرد که مهم است تا يک آيه کتاب مقدس را نيز به شهادت خود اضافه نمايد. 
او آيه يوحنا١: ١٢ را انتخاب کرد. آخرين چيزی که سارا نوشت اين بود که چقدر 

عيسی در زندگی او برايش مهم است. 
او نوشت که چطور عيسی به او کمک می کند تا به گناه بگويد، “نه” و از خدا اطاعت 
کند. سپس سارا چند بار چيزهايی را که نوشته بود، مرور کرد. حاال او آماده بود تا هر 

زمانی، در مورد چگونگی ايمان آوردنش به ديگران شهادت دهد. 
شما چطور؟  آيا آماده ايد تا شهادت خود را با ديگران در ميان بگذاريد؟ 

دو چيز مهمی که مايليد به شهادت نامه خود اضافه کنيد را ذکر کنيد.دو چيز مهمی که مايليد به شهادت نامه خود اضافه کنيد را ذکر کنيد.

خدای عزيز، به من کمک کن تا شهادت نامه خود را آماده کنم و راغب 
باشم تا آن را با ديگران در ميان بگذارم. در نام عيسی. آمين



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

آيا بايد به دوستم يک کتابچه بشارتی بدهم؟

يکی از راههای شهادت دادن به عيسی اين است که کتابچه های بشارتی را به ديگران يکی از راههای شهادت دادن به عيسی اين است که کتابچه های بشارتی را به ديگران 
دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

يکی از راههای شهادت دادن به عيسی اين است که کتابچه های بشارتی را به ديگران 
دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

يکی از راههای شهادت دادن به عيسی اين است که کتابچه های بشارتی را به ديگران 
دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

بدهيم. اين کتابچه ها درباره گناه و نياز مردم به اعتماد کردن به عيسی خداوند به 
عنوان نجات دهنده شان توضيح می دهد. 

معلم کانون شادی کامبيز چند کتابچه بشارتی به بچه های کانون شادی داد تا آنها را 
تشويق کند که اين کتابچه ها را به يکی از دوستان خود بدهند. 

کامبيز دعا کرد تا جرات پيدا کند و کتابچه بشارتی خود را به دوستش رامين بدهد. بعد 
او دعا کرد که رامين کتابچه را دور نياندازد. 

رامين از کامبيز خواست تا به همراه چند تن از بچه های محله در کوچه خودشان 
فوتبال بازی کنند. پس از بازی، کامبيز از رامين پرسيد که آيا برای يک نوشيدنی به 

خانه شان می آيد؟
وقتی که آنها به آشپزخانه رفتند، کامبيز به آرامی دعا کرد، “خدايا به من کمک کن”.

درست پيش از اينکه رامين برود، کامبيز دويد تا کتاب مقدس خود را بياورد. 
او کتابچه را از ميان کتاب مقدس برداشته و به رامين گفت که آن را در زمان مناسبی 

بخواند.  در کمال تعجب کامبيز، رامين همانجا نشست و کتا بچه را خواند. رامين 
گفت:”عيسی کيست؟”

برای کامبيز، دادن کتابچه به رامين، يکی از راههای معرفی نمودن عيسی به رامين 
بود. 

آيا کسی را می شناسيد که يکی از اين کتابچه ها را به او بدهيد؟  اگر چنين کتابچه ای 
نداريد، شايد خودت بتوانی چنين کتابچه ای را درست کنی!
چرا بايد به دوستم کتابچه بشارتی بدهم؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا به عنوان شاهد تو، برای بشارت دادن به خدای عزيز، به من کمک کن تا به عنوان شاهد تو، برای بشارت دادن به 
ديگران از کتابچه های بشارتی استفاده کنم. در نام عيسی. آمينديگران از کتابچه های بشارتی استفاده کنم. در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

چطور می توانم پيام انجيل را با استفاده از دستم، 
توضيح دهم؟

می توانيد از دست تان استفاده کرده و پيام انجيل را با ديگران در ميان بگذاريد. 
دست تان را باال نگه داريد، انگشت شست تان را به سمت خودتان بگيريد و بگوييد: 

“ خدا مرا دوست دارد”.  خدا در کتاب مقدس می گويد : “... تو ر ابا محبت ازلی 
دوست داشتم...” (ارميا ٣: ٣١).

سپس از انگشت اشاره تان استفاده کنيد و بگوييد:”من گناهکارم”.  کتاب مقدس می 
گويد: “همه گناه کرده اند...” ( روميان ٣: ٢٣).

گناه مرا از خدا جدا می سازد.  به انگشت وسط اشاره کنيد و بگوييد: “عيسی، پسر 
کامل ( بيگناه ) خدا، برای من مرد و دوباره زنده شد”. 

کتاب مقدس می گويد: “... که مسيح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اينکه 
مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست” (اول قرنتيان ١۵: ٣- ۴).

عيسی جريمه گناه مرا پرداخت.  به سراغ انگشت بعدی برويد و بگوييد: “به عيسی 
خداوند به عنوان نجات دهنده ام ايمان دارم”. کتاب مقدس می گويد: “... به عيسای 

خداوند ايمان آور تا تو و تمام خانواده ات نجات يابيد” (اعمال ١۶: ٣١).
ايمان دارم که عيسی برای من مرد.

به انگشت کوچک تان اشاره کنيد و بگوييد: “ نجات يافته ام”. کتاب مقدس می گويد: 
“آنکه به پسر ايمان آورده باشد، حيات جاودانی دارد و آنکه به پسر ايمان نياورد، 

حيات را نخواهد ديد، بلکه غضب خدا براو می ماند” (يوحنا ٣: ٣۶).
می دانم که تا ابد به خدا زندگی خواهم کرد.  اين آيات حفظی را حفظ کنيد و بيان پيام 

انجيل با کمک دست تان را تمرين کنيد! 
پنج حقيقت مهم که می توانيد با استفاده از دست تان با ديگران در پنج حقيقت مهم که می توانيد با استفاده از دست تان با ديگران در 

ميان بگذاريد را ذکر کنيد.ميان بگذاريد را ذکر کنيد.

خدای عزيز، به من کمک کن که حقايق و آيات مهم را ياد بگيرم تا بتوانم 
به استفاده از دستم آنها را با ديگران در ميان بگذارم. به من کمک کن 

هميشه آماده باشم که شاهد عيسی باشم. در نام عيسی. آمين



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

دوستانم را به کجا می توانم دعوت کنم تا پيام 
انجيل را بشنوند؟

آيا می توانيد به سه مکان فکر کنيد که می توانيد دوست تان را به آنجا ببريد تا پيام 
انجيل را بشنود؟

کانون شادی بايد در باالی ليست تان باشد.  اگر کليسای شما برنامه مخصوصی برای 
بچه ها ترتيب داده است، می توانيد يکی از دوستان تان را دعوت کنيد تا در اين 

برنامه شرکت کند.
می توانيد در تعطيالت تابستان، دوست تان را به کمپ مسيحی دعوت کنيد. آيا در 

همسايگی شما کلوپ کتاب مقدس وجود دارد؟  اگر نه، شايد خانواده شما بتواند يک 
کلوپ کتاب مقدس راه بياندازد!  اين کا ر می تواند يک شهادت عالی باشد. 

آيا در محدوده محل زندگی شما برنامه راديوی مسيحی وجود دارد؟ می توانيد دوست 
تان را دعوت کنيد تا به همراه شما به اين برنامه گوش دهد. 

شايد در جايی زندگی می کنيد که مردم اجازه ندارند، آشکارا خدا را بپرستند و درباره 
انجيل صحبت کنند. شايد مردم به خاطر پيروی از عيسی مسيح خداوند، مجازات می 

شوند.  
دعا کنيم واز خدا بخواهيد به شما کمک کند که راهی بيابيد تا درباره خدا با دوستا ن 

تان صحبت کنيد.
حتی اگر نتوانيد دوستا ن تان را به محل خاصی دعوت کنيد تا پيام انجيل را بشنوند، 

می توانيد از زندگی خودتان با او صحبت کنيد.

دوست تان را به چه جاهايی می توانيد دعوت کنيد تا پيام انجيل را دوست تان را به چه جاهايی می توانيد دعوت کنيد تا پيام انجيل را 
بشنود؟بشنود؟

خدايا، به خاطر جاهايی که می توانم دوستانم را به آنجا دعوت کنم تا پيام 
انجيل را بشنوند، از تو متشکرم. در نام عيسی. آمين



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

آيا زندگی من شهادت خوبی برای ديگران است؟

شهادت دادن فقط سخنانی نيست که می گوييد. خدا می گويد نور محبت او می بايد از شهادت دادن فقط سخنانی نيست که می گوييد. خدا می گويد نور محبت او می بايد از 
طريق زندگی شما بتابد.  

آنوقت ديگران به سوی او جذب می شوند.  (متی١۶:۵)
اول پطرس٣: ١۵ می گويد که ما بايد انجيل را با فروتنی و ترس (احترام) با ديگران 
در ميان بگذاريم.محمود مسيحی است. معموال وقت گذراندن با محمود سرگرم کننده و 

لذت بخش است.  اما هرگاه  در خانه اش اوضاع  بر وفق مراد نيست، بد اخالق می 
شود.او عصبانی و ظالم می شود و باعث ناراحتی خانواده اش می شود.  رفتار محمود 

چه نوع شهادتی برای خانواده اش می باشد؟
خدا می تواند از طرز فکر و اعمال خودتان استفاده کند تا به خانواده تان نشان دهد 

که چطور عيسی خداوند زندگی شما را کنترل می کند. اما طرز فکر بد و رفتار 
خودخواهانه می تواند شهادت شما را نابود کند. 

پرستو هميشه روزهای يکشنبه، دوستش نيلوفر را به کانون شادی دعوت می کرد.  او 
می خواست نيلوفر از عيسی مسيح بشنود.يکروز در مدرسه موقع امتحان، پرستو برای 

نوشتن پاسخ يکی از سواالت به برگه امتحانی شاگرد ديگری نگاه کرد.
وقتی او نگاهش را برگرداند، متوجه شد که نيلوفر به او نگاه می کرد.  زندگی پرستو 

چه نوع شهادتی بود؟
اگر می خواهيد شاهد خوبی برای خانواده و دوستان تان باشيد، به ياد داشته باشيد که 

طرز فکر و اعمال شما، از سخنان تان موثرتر است.  زندگی شما چه نوع شهادتی 
است؟

زندگی شما چگونه می تواند يک شهادت خوب باشد؟زندگی شما چگونه می تواند يک شهادت خوب باشد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا بوسيله طرز فکر و اعمالم، شاهد خوبی 
برای تو باشم. در نام عيسی. آمين 



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

چطور می توانم به ديگران کمک کنم تا پيغام 
مسيح را به مردم برسانند؟

شما نمی توانيد با تمام مردم دنيا درباره عيسی صحبت کنيد! اما راهی وجود دارد 
که شما می توانيد انجيل را با کسانی که هرگز با ايشان مالقات نکرده ايد، در ميان 

بگذاريد. 
می توانيد به مبشری که برای بشارت پيام انجيل به ديگران به جاهای ديگر می رود، 

کمک کنيد.  مبشر، يک مسيحی است که کارش، صحبت کردن درباره عيسی مسيح با 
ديگران است.  بعضی از مبشرين در کشور خودشان کار می کنند. اما بعضی ها هم به 

کشورهای ديگر سفر می کنند. 
چطور می توانيد به مبشرين کمک کنيد تا پيام انجيل را به جاهای مختلف ببرند؟ 

اول برای آنها دعا کنيد. از خدا بخواهيد تا مسيحيانی را انتخاب کند تا به عنوان مبشر 
خدمت کنند.وقتی برای مبشرين دعا می کنيد، به نيازهای متعددی که دارند نيز فکر 
کنيد.درست مانند شما، مبشرين نيز به غذا، لباس و مکانی برای زندگی کردن، نياز 

دارند. وقتی آنها بيمار ميشوند، به دارو نياز دارند. برای اتومبيل شان به سوخت نياز 
دارند. در جاهای خطرناک به امنيت نياز دارند. همچنين مبشرين به دلگرمی احتياج 

دارند تا با تنهايی و ديگر سختی ها روبرو شوند. آنها به شجاعت نياز دارند تا درباره 
عيسی با ديگران صحبت کنند. راه ديگر برای کمک کردن به مبشرين، اين است که به 

آنها پول بدهيد. می توانيد قسمتی از پولی را که به دست می آوريد به عنوان هديه به 
مبشرين کليسای محلی خودتان بدهيد. وقتی پول می دهيد  تا به مبشرين کمک کنيد، در 

واقع اين پول را به خدا می دهيد!  شما برای کمک کردن به مبشرين در رساندن پيام 
انجيل به ديگران، چه کاری انجام می دهيد؟

سه کاری که می توانيد با انجام دادن آنها به مبشرين در بردن پيام 
انجيل به جاهای ديگر کمک کنيد را نام ببريد.

خدای عزيز، به خاطر وجود مبشرين، متشکرم که پيام انجيل را به 
جاهای زيادی می برند. به من کمک کن تا دعا کنم و پول بدهم تا امکان 

سفر آنها فراهم شود. در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد بلکه خداوند مسيح را در دل خود تقديس نماييد و مستعد باشيد 
تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب تا هر که سبب اميدی را که داريد از شما بپرسد، او را جواب 

دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)دهيد، ليکن با حلم و ترس. (اول پطرس٣: ١۵)

آيا من می توانم روزی يک مبشر شوم؟

بسياری از مبشرين وقتی بچه بودند می دانستند که خدا می خواهد آنها اين کار را 
انجام دهند. 

آنها چگونه اين موضوع را دريافته بودند؟
آنها هر روزه با مطالعه کالم خدا و دعا کردن، با خدا وقت می گذاشتند.آنها به کليسا 

می رفتند تا در آنجا بيشتر در باره خدا بياموزند. شايد آنها داستان های مبشرين را می 
خواندند. آنها در جايی که زندگی می کردند،  شاهدان وفاداری برای عيسی بودند. 

کم کم خدا يک اشتياق بسيار قوی در دل شان قرار داد تا اين کا ر را به عنوان 
مبشرين تمام وقت انجام دهند. 

شايد حتی خدا محبت يک مکان يا مردم خاصی را در دل شان قرار داد.  شايد يک 
روز خدا از شما بخواهد مبشر شويد. حاال می توانيد با شناخت خدا خود را بيشتر آماده 

سازيد.  
کالم خدا را بخوانيد و دعا کنيد. هر وقت که می توانيد به کليسا برويد. همچنين می 

توانيد برای مبشرين دعا کنيد و در فراهم کردن چيزهای مورد نياز شان سهيم باشيد. 
داستان های زندگی مبشرين را بخوانيد. مهم تر از همه در جايی که خدا شما را قرار 

داده است، شاهد امينی  باشيد. 
نگران نباشيد که شايد خدا از شما بخواهد کاری را انجام بدهيد که دوست نداريد يا نمی 

توانيد انجام بدهيد. اگر خدا از شما بخواهد که مبشر بشويد، به شما اشتياق و توانايی 
اين کا ر را نيز خواهد داد. از خدا بخواهيد تا به شما قلبی مشتاق اطاعت بدهد. شايد 

خدا روزی از شما بخواهد تا يک مبشر بشويد!
چطور ممکن است اين موضوع را دريابيد که خدا می خواهد شما 

يک مبشر بشويد؟

خدای عزيز، لطفا به من کمک کن تا اين را بدانم که آيا از من می 
خواهی روزی مبشر بشوم، آنوقت به من قلبی مطيع بده تا از تو اطاعت 

کنم. در نام عيسی. آمين



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آينده نگری خدا چيست؟

و می دانيم به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به 
حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت 

(ايشان) با هم در کار می باشند. ( روميان ٨: ٢٨)

آيا تا به حال يک قطعات يک پازل را کنار هم چيده ايد؟  وقتی تکه های پازل را 
بهم می ريزيد، دوباره  درست کردن آن مشکل می شود.اما هر تکه از پازل جای 
مخصوصی دارد.  وقتی هر کدام از تکه ها، در جای درست قرار می گيرد، در 

نهايت تصوير زيبايی را می بينيد!خدا نقشه ای برای زندگی شما دارد. اين نقشه از 
تکه های متعددی تشکيل شده است.  چيزهای نيکوی بسياری وجود دارد که خدا آنها 

را برای شما طراحی کرده است. همچنين او اجازه می دهد که دشواری ها نيز در 
زندگی تان اتفاق بيافتد. مانند يک پازل بزرگ، خدا تمامی اين چيزها را به روش 

مخصوصی در کنار همديگر قرار می دهد.اين عمل، آينده نگری خدا ناميده می شود. 
آينده نگری به اين معناست که خدا هميشه برای فرزندانش اهميت قائل است و تمام 
چيزهايی که در زندگی آنها اتفاق می افتد را کنترل می کند. کتاب مقدس می گويد: 

“و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده 
اند، همه چيز برای خيريت (ايشان) با هم در کار می باشند” ( روميان ٨: ٢٨).ممکن 
است بارها پيش بيايد دليل چيزی که برای شما اتفاق می افتد را نفهميد، اما هيچ اتفاقی 

هرگز موجب تعجب خدا نمی شود.می توانيد خدا را به خاطر آينده نگريش ستايش 
کنيد، حتی زمانی که نمی توانيد ببينيد که پازل در نهايت چگونه به پايان خواهد 

رسيد. هر روز در جستجوی راه هايی باشيد که خدا از طريق آنها در زندگی شما کار 
می کند. خدا هميشه بهترين را می داند و انجام می دهد. امروز از او به خاطر آينده 

نگريش سپاسگزاری کنيد. 

چگونه متوجه کنترل و توجه خدا در زندگی خود شده ايد؟

خدای عزيز، به خاطر آينده نگری تو سپاسگزارم . به من کمک کن تا 
در هر آنچه که در زندگی من اتفاق می افتد، به تو اعتماد کنم.  در نام 

عيسی. آمين



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا خدا هدفی را در زندگی  من دنبال می کند؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به 
حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت (ايشان) حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت (ايشان) 

با هم در کار می باشد.  (روميان ٨: ٢٨)با هم در کار می باشد.  (روميان ٨: ٢٨)
“چرا اينجا هستم؟”  بسياری از مردم اين سوال را پرسيده اند.  آيا دليلی وجود دارد “چرا اينجا هستم؟”  بسياری از مردم اين سوال را پرسيده اند.  آيا دليلی وجود دارد 

که خدا شما را بر روی زمين قرار داده است؟
پاسخ سوال، “بله” است.  خدا هر کاری را به دليل خاصی انجام می دهد. انسان به 
زندگی خود بر روی کره زمين ادامه می دهد، اما هدف بسيار مهمتری از صرف 

زندگی کردن وجود دارد. خدا مطابق نقشه عالی اش، شما را فرد مخصوصی آفريده 
است، هيچ کسی مثل شما نيست، حتی اگر برادر يا خواهر دوقلو هم داشته باشيد!

شخصيت شما، نوع فکر کردن تان درباره مسايل، چيزهايی که باعث خنده يا گريه 
شما می شود-همه اينها، شما را از ديگران متمايز می سازد.  خدا شما را عمال 

اينطوری ساخته است. شما در نوع خود، بی نظير هستيد!
همچنين خدا برای آنچه که می خواهد بشويد، هدف دارد. او می خواهد زندگی تان 

باعث جالل (احترام) او شود. 
خدا در کتاب مقدس می گويد: “زيرا خداوند می گويد: فکرهايی را که برای شما 
دارم می دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در آخرت اميد 

بخشم”(ارميا ٢٩: ١١).
خدا نقشه های نيکويی برای زندگی شما دارد. خدا در آينده نگريش، فقط اجازه می 

دهد آنچه که بهترين است، برای شما اتفاق بيفتد.  
حتی وقتی چيزها سخت و دشواری اتفاق می افتد، بياد داشته باشيد که خدا هدف - 

نقشه ای دارد که آن را برای خيريت شما و جالل خودش به پيش می برد. 

سه چيزی که باعث تمايز شما از دوستا ن تان می شود را بنويسيد. سه چيزی که باعث تمايز شما از دوستا ن تان می شود را بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که مرا شخص مخصوصی آفريدی. متشکرم که 
هدف خوبی برای زندگی من داری.  به تو توکل می کنم تا نقشه ات را 

برای من به پيش ببری. در نام عيسی. آمين



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

هدف خدا برای يوسف چه بود؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و 
به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت 

(ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: ٢٨)

کتاب مقدس درباره مرد جوانی به نام يوسف به ما می گويد. او با ده برادربزرگتر از کتاب مقدس درباره مرد جوانی به نام يوسف به ما می گويد. او با ده برادربزرگتر از 
خودش، بزرگ شد. پدر يوسف او را از همه فرزندانش بيشتر دوست داشت. او حتی 

لباس زيبايی به يوسف داده بود.  اما برادران يوسف حسود بودند. 
يکروز برادران يوسف در دشت از گوسفندان پدرشان نگهداری می کردند که ديدند 

يوسف می آيد. آنها لباس زيبای يوسف را از او گرفتند و او را در چاهی انداختند. بعد 
يوسف را به عنوان برده فروختند. 

يوسف سختی های زيادی را تحمل کرد. او حتی به خاطر کاری که انجام نداده بود، 
می بايست در مصر به زندان می رفت.

وقتی يوسف در زندان بود، پادشاه مصر خواب عجيبی ديد.  خدا به يوسف حکمت داد 
تا معنی آن خواب را بفهمد. پادشاه به نوان پاداش، شغل مهمی به يوسف داد. 

خدا به يوسف  گفت که غله زيادی جمع آوری وانبار نمايد، چون به زودی قحطی 
شديدی می آمد ، بطوری که هيچ غذايی برای خوردن وجود نداشت. يوسف اطاعت 

کرد  و مردم زيادی از مرگ نجات يافتند. 
خدا نقشه خوبی برای زندگی يوسف داشت، هر چند اين نقشه گاهی سخت و دشوار به 

نظر می رسيد. 
هدف خدا برای يوسف اين بود که او ياد بگيرد به خدا توکل کند و از او اطاعت نمايد. 

سختی ها يوسف را برای کار مهمی که خدا برای او در نظر داشت، آماده ساخت.
يوسف از نقشه خدا پيروی کرد و زندگيش خدا را جالل داد.  

دو نوع آينده نگری خدا که در زندگی يوسف می بينيد را بنويسيد. دو نوع آينده نگری خدا که در زندگی يوسف می بينيد را بنويسيد. 

خدای عزيز، به خاطر نقشه های نيکويی که برای زندگی يوسف داشتی، 
از تو متشکرم. لطفا به من کمک کن تا همانگونه که يوسف به تو توکل 

کرد و از تو اطاعت نمود، من نيز همانطور عمل کنم. در نام عيسی. 
آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

يوسف در سختی ها چه عکس العملی از خود نشان داد؟يوسف در سختی ها چه عکس العملی از خود نشان داد؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و 
به حسب اراده خدا خوانده شده اند، همه چيزها برای 
خيريت (ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: 

(٢٨
تصور کنيد که مورد تنفر خانواده تان هستيد. تصور کنيد که به عنوان برده فروخته 

شده ايد.مجبور شويد به خاطر کاری که انجام نداده ايد، به زندان افکنده شويد. همه اين 
اتفاقات سخت برای يوسف در کتاب مقدس اتفاق افتاد. 

يوسف چگونه واکنش نشان داد؟  آيا او نسبت به خدا عصبانی شد؟  آيا او خواست از 
برادرانش انتقام بگيرد؟ نه! هر چند که بسيار مشکل بود، اما يوسف  به خدا توکل کرد 

و از او اطاعت نمود.او سخت کار کرد و کارش را به بهترين نحو انجام داد.  
پس از زحمات بسيار، يوسف شخص مهمی در مصر شد. يکروز برادرانش آمدند تا 

غله بخرند. آنها يوسف را نشناختند، اما يوسف ايشان را شناخت. 
يوسف قدرت داشت که آنها را مجازات کند. اما يوسف به جای مجازات کردن، آنها را 
بخشيد!او گفت: “... شما درباره من بد انديشيديد، ليکن خدا از آن قصد نيکی کرد...” 

( پيدايش۵٠:٢٠).
يوسف بقيه سال های زندگيش از خانواده اش مراقبت کرد. 

يوسف مشاهده کرد هر چيزی اتفاق افتاده بود، قسمتی از نقشه خدا بود. خدا برای 
يوسف اهميت قائل بود و نقشه اش را در زندگی يوسف به پيش برد. 

هر چند مردم نقشه های شريرانه داشته باشند، اما نقشه های خوب خدا هرگز نابود 
نمی شود.  يوسف در مقابل سختی هايش، با بخشش و توکل به آينده نگری خدا پاسخ 

داد. شما چطور در مقابل سختی های تان واکنش نشان می دهيد؟  
شما بايد چگونه در برابر سختی های زندگی تان عکس العمل نشان 

دهيد؟

خدای عزيزم، متشکرم که اتفاقات بد زندگی مرا به خيريت من تبديل خدای عزيزم، متشکرم که اتفاقات بد زندگی مرا به خيريت من تبديل 
کردی. به من کمک کن تا ديگران را ببخشم و به تو توکل کنم.  در نام کردی. به من کمک کن تا ديگران را ببخشم و به تو توکل کنم.  در نام 

عيسی. آمينعيسی. آمين



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نقشه  و هدف خدا برای زندگی استر چه بود؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و 
به حسب اراده خدا خوانده شده اند، همه چيزها برای به حسب اراده خدا خوانده شده اند، همه چيزها برای 
خيريت (ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: خيريت (ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: 

(٢٨)٢٨
استر در راز نگهداری بسيار خوب عمل می کرد. او دختر جوانی بود که سال ها پيش استر در راز نگهداری بسيار خوب عمل می کرد. او دختر جوانی بود که سال ها پيش 

(٢٨
استر در راز نگهداری بسيار خوب عمل می کرد. او دختر جوانی بود که سال ها پيش 

(٢٨)٢٨
استر در راز نگهداری بسيار خوب عمل می کرد. او دختر جوانی بود که سال ها پيش 

(٢٨

در سرزمين فارس زندگی می کرد. 
کتاب مقدس می گويد که او چگونه انتخاب شد تا ملکه شود. ملکه استر رازی داشت 

که هيچ کس، حتی پادشاه نيز از آن با خبر نبود. 
عموی او مردخای، به او هشدار داده بود که به کسی نگويد که يهودی است.  يک مرد 
مغرور به نام هامان، برای پادشاه کار می کرد. او دوست داشت تا مردم در مقابل او با 

احترام، تعظيم کنند.
مردخای از تعظيم کردن در مقابل هر کسی جز خدا امتناع می کرد. هامان عصبانی 

بود.
او فهميد که مردخای يهودی است. هامان قانون وحشتناکی وضع کرد. طبق اين قانون 

در روز مشخصی تمام يهوديان می بايستی کشته می شدند. 
مردخای در باره اين قانون با استر صحبت کرد. او می خواست که استر از پادشاه 

کمک بگيرد، اما استر می ترسيد. اگر استر بدون اينکه دعوت  می شد، به نزد پادشاه 
می رفت، ممکن بود پادشاه دستور کشته شدن او را صادر نمايد.

استر به مردخای گفت که نمی تواند اين کار را انجام دهد. مردخای دوباره به استر 
پيغام داد و گفت، شايد خدا او را برای چنين زمانی ملکه کرده است. 

خدا هدف خاصی داشت که اجازه داد استر ملکه شود. استر درست در جايی قرار 
داشت که قوم يهود را نجات دهد. آيا استر به نقشه خدا برای خودش اعتماد می کرد؟  

شما چطور؟
اگر شما به جای استر بوديد، چه کار می کرديد؟

خدای عزيز، متشکرم که جای مخصوصی برای من داری. به من کمک 
کن تا جرات داشته باشم و به نقشه تو اعتماد کنم. در نام عيسی. آمين 



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

استر چگونه نسبت به سختی ها عکس العمل نشان داد؟ستر چگونه نسبت به سختی ها عکس العمل نشان داد؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و 
به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت 

(ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: ٢٨)(ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: ٢٨)

استر در موقعيت سختی قرار گرفته بود. او می خواست به مردمش کمک کند، اما از استر در موقعيت سختی قرار گرفته بود. او می خواست به مردمش کمک کند، اما از 
رفتن به نزد پادشاه نيز می ترسيد.   

استر خدای زنده واحد حقيقی را می شناخت. او ايمان داشت که خدا به دليل خاصی 
اجازه داده بود تا او ملکه شود. استر به نقشه خدا برای زندگيش اعتماد کرد. 

او پيغامش را به مردخای داد: “برو و تمام يهوديان شهر شوش را جمع کن تا برای 
من سه شبانه روز، روزه بگيرند. من و نديمه هايم نيز همين کار را می کنيم.  سپس 
من به حضور پادشاه خواهم رفت، هر چند اين عمل بر خالف قانون است. اگر کشته 

شدم، بگذار کشته شوم!” (استر ۴: ١۶).روزه گرفتن، يعنی غذا نخوردن. معموال 
وقتی مردم در کتاب مقدس روزه می گرفتند، وقت خود را صرف دعا کردن می 

کردند. پس از سه روز، استر به نزد پادشاه می رفت تا برای نجات زندگی يهوديان 
از پادشاه تقاضا نمايد.  او می دانست که می تواند به نقشه خدا اعتماد کند، حتی اگر 

اين اعتماد به مرگ او منجر شود. پس از سه روز روزه، استر به نزد پادشاه قدرتمند 
رفت. پادشاه به او خوش آمد گفت و استر نفس راحتی کشيد. او درباره نقشه شيطانی 

هامان صحبت کرد.  پادشاه دستور داد تا هامان کشته شود.  قانون قديمی نمی توانست 
تغيير يابد، اما يک قانون جديد تصويب شد. يهوديان می توانستند از خود در برابر 

دشمنان شان دفاع کنند. خدا از استر استفاده کرد تا قوم يهود را نجات دهد. استر 
چگونه نسبت به سختی ها عکس العمل نشان داد؟ او دو کار انجام داد که بهترين کار 
است و هر کسی می تواند آنها را انجام دهد: او دعا کرد و به خدا اعتماد نمود!آيا در 

سختی ها به ياد می آوريد که دعا کنيد و به خدا اعتماد نماييد؟   
موقعيت سختی را بنويسيد که در زندگی تان ممکن است اتفاق افتد و 

نياز داريد که برای آن دعا کرده و به خدا اعتماد کنيد. 

خدای عزيز، متشکرم که می توانم در هر موقعيتی دعا کنم و به تو 
اعتماد نمايم. به من کمک کن تا اين موضوع را در سختی ها به ياد 

آورم. در نام عيسی. آمين



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

نقشه و هدف خدا برای من چيست؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و 
به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت 

(ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: ٢٨)

شايد شما مانند استر يا يوسف در يک قصر زندگی نمی کنيد. شايد شما در يک شايد شما مانند استر يا يوسف در يک قصر زندگی نمی کنيد. شايد شما در يک 
آپارتمان در يک شهر شلوغ زندگی می کنيد. شايد با نامادری يا ناپدری و چندين 

برادر و خواهر زندگی می کنيد. در هر کجا که زندگی می کنيد و هر گونه خانواده 
ای که داريد، خدا نقشه و هدفی برای شما دارد. وقتی آرمين که هشت ساله بود، به 

عيسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرد. 
 او در يک محله وحشتناک زندگی می کرد. در اين ناحيه خالفکارها، قاچاقچيان مواد 

مخدر و اسلحه وجود داشت. آرمين می دانست که پيوستن به دسته خالفکارها باعث 
جالل خدا نمی شود. بعضی وقت ها آرمين از خود می پرسيد: “آيا خدا برای من نقشه 

و هدفی دارد”؟ برای اينکه جواب اين سئوال را بيابد، کتاب مقدس را مطالعه کرد، 
دعا نمود و به خدا اعتماد کرد. او در جستجوی راه های جالل دادن خدا بود. آرمين 

هر گاه که فرصتی می يافت، درباره عيسی با دوستانش صحبت می کرد. 
بعضی از دوستان آرمين نيز به عيسی اعتماد کردند. آرمين به کليسا نيز می رفت.  او 

در کليسا سرود می خواند. او در يک برنامه ويژه بچه ها که بعد از ساعت مدرسه 
انجام می شد نيز همکاری می کرد.  نقشه و هدف خدا برای زندگی آرمين چه بود؟

جالل دادن خدا و نور درخشان بودن در ناحيه زندگی اش!
اين نقشه و هدف خدا برای زندگی شما نيز می باشد. خدا راه هايی به شما داده تا او را 

خدمت کنيد.  او بسياری از اين راه ها را در کالمش، يعنی کتاب مقدس گفته است. 
از او بخواهيد تا هر روزه به شما نشان دهد که با انجام چه کاری می توانيد او را 

جالل دهيد. 
سه روشی که خدا توسط  آنها در ناحيه زندگی شما جالل می يابد را 

نام ببريد.

خدای عزيز، متشکرم که می توانم نور درخشانی در ناحيه زندگی خود خدای عزيز، متشکرم که می توانم نور درخشانی در ناحيه زندگی خود 
باشم.  به من کمک کن تا راه هايی را بجويم که بوسيله آنها می توانم تو باشم.  به من کمک کن تا راه هايی را بجويم که بوسيله آنها می توانم تو 

را جالل دهم. در نام عيسی. آمينرا جالل دهم. در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چگونه بايد نسبت به سختی ها عکس العمل نشان دهم؟چگونه بايد نسبت به سختی ها عکس العمل نشان دهم؟

و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و و می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و 
به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای خيريت 

(ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: ٢٨)(ايشان) با هم در کار می باشند. (روميان ٨: ٢٨)
“اين منصفانه نيست!”. “چرا هميشه اتفاقات  بد برای من واقع می شود؟”“اين منصفانه نيست!”. “چرا هميشه اتفاقات  بد برای من واقع می شود؟”

آيا هرگز به چيزهايی از اين قبيل انديشيده ايد؟  همه ما در زندگی مان زمان های 
سختی را متحمل می شويم.  بيماری يا طالق در خانواده شما می تواند تجربه های 
سختی باشند.  شايد خانواده شما جايی برای زندگی کردن ندارند، چون والدين شما 

شغلی ندارند.  شايد ديگران شما را به خاطر مسيحی بودن، مسخره می کنند. 
بسيار وسوسه کننده است که در مواقع سختی، نسبت به خدا عصبانی بشويم. ممکن 
است فکر کنيد،”اگر خدا واقعا مرا دوست داشت، اجازه نمی داد که اين اتفاقات بد 

برای من بيفتد.”اين حقيقت ندارد. خدا هميشه شما را دوست دارد و برای شما اهميت 
قائل است! او همواره در حال پيش بردن نقشه اش در زندگی شما است. خدا از سختی 

ها استفاده می کند تا به شما کمک کند که به او بيشتر توکل کنيد. 
بدين صورت ديگران می بينند که عيسی در زندگی شما کار می کند و زندگی تان 

باعث جالل  و احترام خدا می شود. 
وقتی سختی ها می آيد، بياد داشته باشيد که خدا قادر مطلق است-  او همه چيز را تحت 

کنترل دارد!
او هر چيزی که در زندگی شما واقع می شود را می داند. او همواره اجازه می دهد، 

بهترين ها برای شما اتفاق بيافتد. 
به خدا بگوييد که چه احساسی داريد. از او بخواهيد به شما کمک کند تا به او اعتماد 

کنيد. از او آرامش درونی طلب نماييد. آنوقت صبورانه منتظر خدا بمانيد تا اتفاقات را 
برای خيريت شما به پيش ببرد. 

آن چيزی که يقين داريد هدف و نقشه خدا در زندگی تان است را 
برای خيريت شما به پيش ببرد. 

آن چيزی که يقين داريد هدف و نقشه خدا در زندگی تان است را 
برای خيريت شما به پيش ببرد. 

بنويسيد. 

خدای عزيز، متشکرم که برای من هدف و نقشه ای داری. به من کمک 
کن تا به تو توکل کنم و منتظر بمانم تا نقشه ات را در زندگی من به پيش 

ببری. در نام عيسی. آمين



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چرا در جهان رنج و عذاب وجود دارد؟

چرا همه چيزها هميشه نمی تواند خوب و پسنديده باشد؟  چرا بايد در جهان رنج و 
درد وجود داشته باشد؟ خدا می خواهد شما مانند او قوی باشيد. 

اين موضوع بدين معناست که خدا بعضی اوقات اجازه می دهد تا شما رنج بکشيد. 
رنج به مفهوم اين است که در بدن يا احساسات تان ناراحتی داشته باشيد. بعضی از 

مردم از بيماری يا درد رنج می برند. ديگران از غم، عصبانيت يا احساسات جريحه 
دار شده رنج می برند.  تا پيش از اينکه اولين انسان ها، يعنی آدم و حوا گناه کنند، 
هيچ درد و رنجی وجود نداشت . يک قسمت از پيامد گناه آنها، اين است که رنج و 
درد در جهان پديدار شد. حاال هر کسی موقعيت رنج آوری در زندگی خود دارد.  

بعضی اوقات خدا اجازه می دهد تا رنج وارد زندگی تان شود و بدين ترتيب به شما 
کمک می کند تا بيشتر شبيه او بشويد. در حينی که در طی زمان درد و ناراحتی 

منتظر کار خدا هستيد، اين انتظار شما را صبورتر می کند. 
وقتی در رنج و سختی به خدا توکل می کنيد تا از شما مراقبت کند، اين رنج ها می 

تواند به شما کمک کند تا ياد بگيريد که جرات و شجاعت داشته باشيد. 
خدا هرگز اجازه نمی دهد که به تنهايی رنج ببريد. او همواره در کنارتان حاضر 

است تا به شما کمک کند. يکروز خدا تمامی اين سختی ها را از زندگی فرزندان خود 
بيرون می کند. تا آنوقت به او اعتماد کنيد تا با شما باشد. به او اجازه دهيد تا به شما 

کمک کند حتی زمانی که رنج می بريد،  آرامش درونی داشته باشيد. 
به خدا اجازه دهيد تا از رنج و سختی  در زندگی شما استفاده نمايد و بدين ترتيب به 

شما کمک کند تا در او قوی  و استوار شويد. 
موضوعی بنويسيد که ممکن است باعث رنج و عذاب شما شود، 

سپس درباره آن با خدا صحبت کنيد. 

خدای عزيز، متشکرم که تو نيکو و حکيم هستی. متشکرم که در رنج 
های من با من هستی. به من کمک کن تا به تو توکل کنم.  در نام عيسی. 

آمين

وخدای همه فيض ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی 
مسيح خوانده است، شما را بعد از کشيدن زحمتی قليل کامل و 

استوار و توانا خواهد ساخت. (اول پطرس ۵: ١٠)



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

چطور می توانم در زمان رنج و عذاب آرامش و تسلی 
بيابم؟

وخدای همه فيض ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی 
مسيح خوانده است، شما را بعد از کشيدن زحمتی قليل کامل و 

استوار و توانا خواهد ساخت. (اول پطرس ۵: ١٠)

کتاب مقدس درباره مردی صحبت می کند که از تمام مردم دنيا، رنج و عذاب 
بيشتری را متحمل شد. نام او ايوب بود. فرزندانش در يک طوفان کشته شدند. او خانه 

و داراييش را از دست داد. او يک بيماری دردناک نيز داشت.  بعضی گفتند که خدا 
او را مجازات می کند، اما ايوب می دانست که خدا برای او اهميت قائل است. 

او درباره مشکالت خود با خدا صحبت کرد و اينکه چه احساسی دارد.  وقتی که رنج 
می کشيد و در سختی هستيد، الزم است که شما نيز همان کاری را انجام دهيد که 

ايوب کرد. ممکن است عصبانی باشيد. 
شايد فکر کنيد خدا به شما و وضعيت تان اهميت نمی دهد. اما خدا يقينا برای شما 

اهميت قائل است. درباره رنج ها و سختی های تان با خدا صحبت کنيد. از خدا 
بخواهيد به شما کمک کند که صبور و شجاع باشيد. يکی از راه هايی که خدا از 

طريق آن به فرزندانش آرامش و تسلی می دهد، کالم خدا است. 
اگر کتاب مقدس داريد، چند آيه از کتاب مزامير را بخوانيد. 

کالم خدا می گويد که از طريق صبر و آرامش (تسلی) کتاب مقدس، می توانيم اميد 
داشته باشيم (روميان ١۵: ۴).وقتی با خدا صحبت می کنيد و کالمش را می خوانيد، 
ممکن است به مشکل تان پاسخ دهد. اما ممکن است خدا تصميم بگيرد که از طريق 
ديگری به شما آرامش بدهد.  شايد فقط به شما يادآوری کند که شما را دوست دارد 
و برای زندگی تان نقشه ای دارد. مانند ايوب باشيد و حتی در زمان رنج و عذاب، 

اعتماد داشته باشيد که خدا در حال کار کردن در زندگی شماست. 
اجازه دهيد خدا به شما آرامش و تسلی بدهد. 

دو طريقی که خدا می تواند بوسيله آنها در زمانی که رنج می 
کشيد، به شما آرامش و تسلی بدهد را بنويسيد. 

خدای عزيز، از اينکه وقتی رنج می برم به من تسلی و آرامش می دهی، 
متشکرم. به خاطر کالمت سپاسگزارم که به من اميد می دهد.  به من 

کمک کن تا به نقشه ات برای زندگيم اعتماد نمايم.  در نام عيسی. آمين 



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مورد آزار و اذيت قرار گرفتن، يعنی چه؟

وخدای همه فيض ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی وخدای همه فيض ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی 
مسيح خوانده است، شما را بعد از کشيدن زحمتی قليل کامل و مسيح خوانده است، شما را بعد از کشيدن زحمتی قليل کامل و 

استوار و توانا خواهد ساخت. (اول پطرس ۵: ١٠)استوار و توانا خواهد ساخت. (اول پطرس ۵: ١٠)

آيا می دانستيد که بعضی افراد به خاطر اينکه به عيسی ايمان دارند، مورد آزار و آيا می دانستيد که بعضی افراد به خاطر اينکه به عيسی ايمان دارند، مورد آزار و 
اذيت قرار می گيرند و رنج می برند؟

ممکن است اعضای خانواده  يا دوستان شما درک نکنند که چرا به عيسی مسيح  به 
عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ايد. ممکن است شما را مورد تمسخر قرار دهند 
يا به نوعی با شما  ظالمانه رفتار کنند. دشمن تان، يعنی شيطان می خواهد وقتی که 

مورد آزار و اذيت قرار می گيريد، دلسرد شويد و نسبت به خدا عصبانی گرديد. 
او می خواهد شما را در کار صحبت کردن درباره عيسی با ديگران متوقف سازد.  
کالم خدا می گويد: “لکن اگر چون مسيحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود. بلکه به 

اين اسم خدا را تمجيد نمايد”(اول پطرس ۴: ١۶).
وقتی مورد آزار و اذيت قرار می گيريد، چگونه می توانيد خدا را تمجيد کنيد؟  کتاب 
مقدس درباره مردی بنام استيفان صحبت می کند. او به عيسی به عنوان نجات دهنده 

خود ايمان داشت. او درباره عيسی با ديگران صحبت می کرد. 
بعضی از مردم از استيفان متنفر بودند و می خواستند او را بکشند. آنها استيفان را 

سنگسار کردند تا وقتی که او مرد. اما استيفان با شجاعت و خوشی مرد. او دعا کرد 
و می دانست که عيسی منتظر او است تا در آسمان (بهشت) به او خوش آمد گويد. 

استيفان حتی در زمان مرگش خدا را جالل داد (اعمال ٧: ۵٧-۶٠).
شايد شما هرگز مثل استيفان مورد آزار و اذيت قرار نگيريد. اما اگر به نوعی  مورد 
آزار و اذيت قرار گرفتيد، از خدا بخواهيد تا به شما جرات دهد که او را تمجيد نماييد. 

اگر به خاطر اينکه به عيسی ايمان داريد، مورد آزار واذيت قرار 
بگيريد، چه کاری بايد انجام بدهيد؟

خداوند عزيز، متشکرم که حتی وقتی مورد آزار واذيت قرار می گيرم، خداوند عزيز، متشکرم که حتی وقتی مورد آزار واذيت قرار می گيرم، 
تو با من هستی.  به من کمک کن تا با طرز تفکر و سخنانم تو را تمجيد تو با من هستی.  به من کمک کن تا با طرز تفکر و سخنانم تو را تمجيد 

نمايم.  در نام عيسی. آميننمايم.  در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

وخدای همه فيض ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی 
مسيح خوانده است، شما را بعد از کشيدن زحمتی قليل کامل و 

استوار و توانا خواهد ساخت. (اول پطرس ۵: ١٠)

وقتی مورد آزار واذيت قرار می گيرم، چه کاری بايد 
انجام بدهم؟

مينا در حالی که به ساندويچ خود نگاه می کرد، در نهار خوری مدرسه نشسته بود.  
او می خواست پيش از اينکه نهار خود را بخورد، از خدا سپاسگزاری نمايد، اما بقيه 
بچه ها او را تماشا می کردند. او ديروز پيش از اينکه غذا بخورد، دعا کرده بود. اما 
بچه ها به او خنديدند و او را مسخره کردند.  مينا احساس بسيار بدی داشت.  مينا به 

خاطر اينکه مسيحی بود، مورد آزار واذيت قرار گرفته بود.  
چرا خدا اجازه می دهد که فرزندانش مورد آزار و اذيت قرار گيرند؟

بعضی وقت ها به اين دليل که آزار و اذيت ديگران به ما کمک می کند که ياد بگيريم 
بيشتر به خدا توکل کنيم. همچنين ممکن است خدا از نمونه شما استفاده کند تا ديگرانی 

را که در حال رنج کشيدن هستند، دلگرم سازد. 
وقتی مورد آزار واذيت قرار می گيريد، چه کاری بايد انجام بدهيد؟ اول، بياد بياوريد 

که خدا تمام چيزهايی را که اتفاق می افتد، کنترل می نمايد. 
او هرگز اجازه نمی دهد بيش از آن حدی که با کمک او می توانيد تحمل کنيد، مورد 
آزار و اذيت قرار گيريد. دوم، به اين فکر کنيد که چطور عيسی مسيح، پسر خدا به 

خاطر شما مورد آزار و اذيت قرار گرفت .     
او اجازه داد تا انسان ها او را مورد ضرب و شتم قرار دهند و به يک صليب 

ميخکوب نمايند تا گناهان شما بخشيده شود. 
سوم، از نمونه های ديگر مانند استيفان پيروی کنيد. دعا کنيد و به وعده های کالم 

خدا بيانديشيد. پس از مدت کوتاهی خدا شما را از رنج تان خالصی می دهد و شما را 
قويتر می سازد. به او اعتماد کنيد و کار درست را ادامه دهيد.

اگر به جای مينا بوديد، چطور خدا را جالل می داديد؟

خدای عزيز، به من کمک کن تا حتی وقتی که مورد آزار و اذيت قرار 
می گيرم، تو را تمجيد کنم. به من کمک کن تا وعده های کالمت را بياد 

آورم و کار درست را انجام دهم. در نام عيسی. آمين



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

وخدای همه فيض ها که ما را به جالل ابدی خود در عيسی 
مسيح خوانده است، شما را بعد از کشيدن زحمتی قليل کامل و 

استوار و توانا خواهد ساخت. (اول پطرس ۵: ١٠)

اگر خانواده من به عيسی ايمان نياورند، چه ؟

شايد فکر می کنيد که همه افراد می خواهند به عيسی ايمان بياورند، اما اينطور نيست. 
شايد شما تنها کسی هستی که در خانواده تان به عيسی ايمان داريد.  شايد خانواده تان 

از اينکه مسيحی شده ايد، عصبانی هستند. 
شايد برادران  و خواهران تان شما را مورد تمسخر قرار می دهند. وقتی که خانواده 

شما ايمان تان را درک نمی کنند، وضعيت شما مشکل است.  
 هر روز برای خانواده تان دعا کنيد. از خدا بخواهيد تا به آنها کمک کند بفهمند که آنها 

نيز نياز دارند به مسيح توکل کنند. اگر فروتنانه و با مهربانی رفتار کنيد، خانواده تان 
محبت خدا را در شما می بينند.  خدا می تواند به شما قوت دهد تا حتی وقتی خانواده 

تان با شما مهربان نيستند، شما با آنها مهربان باشيد. همچنين می توانيد از خدا بخواهيد 
به شما کمک کند که با خانواده تان درباره عيسی خداوند صحبت کنيد.  

اجازه دهيد خدا سخنان مناسب را در زمان مناسب به شما بدهد. شما نمی توانيد باعث 
شويد که خانواده تان ايمان بياورند، اما ممکن است خدا از سخنانی که با نرمی و 

متانت گفته می شود، استفاده کند و به آنها کمک کند تا درک نمايند که به عيسی نياز 
دارند. اگر به کليسايی می رويد که درباره عيسی تعليم می دهد، خانواده خود را نيز 

دعوت کنيد تا همراه شما به کليسا بروند. شايد آنها به دعوت شما جواب رد بدهند، ولی 
دلسرد نشويد و به اين کار ادامه دهيد. به دعا کردن برای آنها نيز ادامه دهيد. 

همچنان مهربان باشيد. همچنان درباره عيسی با آنها صحبت کنيد.  ممکن است روزی 
ايمان بياورند. و آنروز بسيار خوشحال خواهيد شد که از شاهد عيسی بودن برای 

خانواده تان دست نکشيديد!
اسامی اعضای خانواده تان که نياز دارند به عيسی ايمان بياورند را 

بنويسيد. 

خداوند عزيز، به خاطر خانواده ام از تو متشکرم.  به من کمک کن تا 
مطيع و مهربان باشم و درباره تو با آنها صحبت کنم. در نام عيسی. آمين



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

وقتی آخرين وسايل خانه خانواده ليدا درون کاميون بزرگی گذاشته می شد، ليدا با وقتی آخرين وسايل خانه خانواده ليدا درون کاميون بزرگی گذاشته می شد، ليدا با 
چشمانی اشکبار به آن صحنه نگاه می کرد. 

خانواده او به يک شهر ديگر نقل مکان می کردند. دل ليدا برای دوستانش تنگ می 
شد. 

او نگران اين بود که مبادا نتواند دوستان جديدی پيدا کند. مدرسه جديد او چطور 
خواهد بود؟ 

شايد خانواده شما نيز به جای ديگری نقل مکان می کنند و شما نيز همان سواالت ليدا 
را در ذهن تان داريد. خداحافظی کردن از دوستان کار مشکلی است. 

ممکن است عادت کردن به چيزهای جديد و مکان های جديد دشوار باشد، اما خدا می 
تواند به شما  کمک کند!  کتاب مقدس می گويد: “و تمام انديشه های (مشکالت) خود 
را به وی (عيسی) واگذاريد، زيرا که او برای شما فکر می کند” (اول پطرس۵: ٧).

می توانيد درباره چيزهايی که موجب نگرانی و ناراحتی شما هستند، با عيسی خداوند 
صحبت کنيد. می توانيد مطمئن باشيد که او از شما مراقبت خواهد نمود. بياد داشته 

باشيد که خدا همه چيزهايی که اتفاق می افتند را کنترل می کند. 
او هر قدم زندگی شما را طراحی کرده است. او درباره مکان های جديدی که می 

رويد، می داند- او قبال آنجا حاضر است!او در آنجا، در محل جديد زندگی تان و در 
مدرسه جديدتان خواهد بود. از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا به او اعتماد داشته 

باشيد که از همه چيز مراقبت می نمايد. از او بخواهيد شما را به سوی دوستان 
جديدتان هدايت کند.  

وقتی که بايد به يک محل جديد نقل مکان کنيد، خدا چگونه می تواند 
به شما کمک کند؟

خداوند عزيز، متشکرم که با من هستی و به هر کجا که بروم، از من 
مراقبت می کنی.  در نام عيسی. آمين

وقتی خانواده من مجبور به تغيير محل سکونت است، آيا وقتی خانواده من مجبور به تغيير محل سکونت است، آيا 
تواند به من کمک کند؟ خدا می



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

چطور می توانم رابطه خوبی با برادران و 
باشم؟ خواهرانم داشته

بعضی وقت ها دوست داشتن کسانی که با شما زندگی می کنند، سخت ترين کارها بعضی وقت ها دوست داشتن کسانی که با شما زندگی می کنند، سخت ترين کارها 
است! شايد برادران يا خواهران تان با شما متفاوت هستند.  شايد شما تميز و مرتب و 

آنها بی نظم و ترتيب هستند.  شايد نمرات درسی شما باالتر از نمرات آنها است و آنها 
در ورزش بهتر از شما هستند.  

شايد آنها می توانند کارهايی انجام دهند که شما اجازه انجام آنها را نداريد. خيلی ساده 
است که نسبت به برادر يا خواهرتان عصبانی شويد و با آنها دعوا کنيد، مخصوصا 

وقتی که در يک اتاق مشترک می خوابيد!اغلب کنار آمدن با کسانی که با شما متفاوت 
هستند، دشوار است. الزم است که اين مشکل را به دست عيسی بسپاريد. 

شما برادران و خواهرانتان را انتخاب نکرده ايد، بلکه خدا آنها را انتخاب نمود!  او 
هر کدام از اعضای خانواده شما را طراحی کرد. او می داند که هر کدام از شما چه 

نوع اخالقی داريد. 
به چيزهای خوب برادر يا خواهرتان بيانديشيد. 

هر کدام از آنها چه استعدادها و قابليت هايی دارند؟
شما چه استعدادها و قابليت هايی داريد؟  چگونه می توانيد به يکديگر کمک کنيد؟

شايد بتوانيد به برادرتان در يکی از درس های مدرسه که برای او مشکل است، کمک 
کنيد. شايد خواهرتان می تواند به شما کمک کند ياد بگيريد که کارخاصی را خيلی 

خوب انجام دهيد. از خدا به خاطر خانواده ای که به شما داده است، تشکر کنيد. 
از او بخواهيد به شما کمک کند تا به جای دعوا کردن با آنها، از داشتن چنين برادران 

و خواهرانی سپاسگزار باشيد. 
سه ويژگی که در برادران يا خواهران تان وجود دارد و باعث قدر 

دانی شما از آنها می شود را بنويسيد.

خدای عزيز، به خاطر برادران و خواهرانم، از تو متشکرم. به من کمک خدای عزيز، به خاطر برادران و خواهرانم، از تو متشکرم. به من کمک 
کن تا به خاطر وجود خانواده ام خوشحال باشم و رابطه خوبی با آنها بر کن تا به خاطر وجود خانواده ام خوشحال باشم و رابطه خوبی با آنها بر 

قرار کنم.  در نام عيسی. آمينقرار کنم.  در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

آيا خدا در بيمارستان نيز با من خواهم بود؟

وقتی که اعضای بدن تان ناراحتی و درد دارند، توکل کردن به خدا دشوار است. وقتی 
که خيلی بيمار هستيد، ممکن است الزم باشد که به بيمارستان برويد. شايد بترسيد، اما 

بياد بياوريد  که خدا هميشه می داند که شما کجا هستيد. 
او درست در همانجا با شما هست. خدا کسی است که بدن شما را آفريد. او بدن شما 

را از بهترين دکترها بهتر می شناسد. او تنها اجازه می دهد آنچه که بهترين است، در 
زندگی شما اتفاق بيافتد. 

او می تواند به پزشک حکمت بدهد تا بيماری شما و نحوه درمان آنرا تشخيص دهد.
وقتی که بايد به بيمارستان برويد، اين مشکل را به عيسی بسپاريد.  برای پزشک دعا 

کنيد خدا به او کمک کند که بداند چه کاری برای شما انجام دهد. 
از خدا بخواهيد به شما کمک کند که شجاع باشيد. می توانيد با يکی از نويسندگان 

کتاب مقدس همراه شده و بگوييد: “هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم 
داشت” (مزمور۵۶: ٣).

شايد می بايد به دکتر يا پرستار بگوييد که چطور خدا به شما کمک می کند تا شجاع 
باشيد. 

شايد قادر باشيد شخص ديگری را که ترسيده است، دلگرم کنيد. 
چه برای چند روز در بيمارستان باشيد يا اينکه برای مدت طوالنی تری در بيمارستان 
بمانيد، خدا در آنجا با شما خواهد بود.می توانيد به او اعتماد کنيد که به شما کمک می 

کند و از شما مراقبت بعمل می آورد!

چرا حتی در بيمارستان نيز می توانيد به خدا اعتماد کنيد؟چرا حتی در بيمارستان نيز می توانيد به خدا اعتماد کنيد؟

خداوند عزيز، متشکرم که همه چيز را درباره بدن من می دانی، به من 
کمک کن تا حتی وقتی که به بيمارستان می روم، شجاع باشم. 

 در نام عيسی. آمين



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

آيا دلتنگ شدن برای کسی که می ميرد، اشکالی 
دارد؟

پدر بزرگ حميد مرد. حميد برای او بسيار دلتنگ شده است. وقتی حميد به تمام پدر بزرگ حميد مرد. حميد برای او بسيار دلتنگ شده است. وقتی حميد به تمام 
خاطرات قشنگی که با پدر بزرگش داشت، فکر می کرد، چشمانش پر از اشک شد. 

وقتی که يکی از عزيزان تان می ميرد، اين طبيعی است که غمگين شويد. گريه کردن 
شما نيز طبيعی است. خدا می داند که شما چه احساسی داريد. 

شما دلتنگ خواهيد بود و شايد از خود بپرسيد که چرا آن شخص مرد. خدا تمام 
روزهای ما را طراحی کرده است. او می داند که چه زمانی بدنيا می آييم.

او می داند که هر کسی چه زمانی می ميرد. کتاب مقدس می گويد: “موت مقدسان 
خداوند در نظر وی گرانبها است” ( مزمور١١۶: ١۵).

شخص مقدس کسی است که عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسد. وقتی 
چنين شخصی می ميرد، می رود تا با عيسی خداوند باشد. اگر عيسی را به عنوان 

نجات دهنده خود می شناسيد، روزی دوباره آن شخص را در آسمان (بهشت) خواهيد 
ديد. می توانيد مطمئن باشيد که او در آسمان (بهشت) شاد است و در آرامش به سر 

می برد. ممکن است مطمئن نباشيد که آيا شخصی که مرده، عيسی را می شناخته 
است يا نه. 

می توانيد به خدا اعتماد کنيد، چون خدا از اين مسئله آگاه است. خدا همواره کاری را 
که درست و منصفانه است، انجام می دهد.

درباره احساس تان با خدا صحبت کنيد. خدا پدر آسمانی شما است. او می تواند وقتی 
که غمگين هستيد، به شما آرامش بدهد. آيا دانستن اين موضوع عالی نيست که می 

توانيد اين مشکل را به عيسی بسپاريد؟
يک خاطره خوب از کسی که مرده است را بنويسيد. 

خدای عزيز، خوشحالم که وقتی يکی از عزيزانم می ميرد، تو از احساس 
من اگاهی. به من کمک کن تا خاطرات خوبی را که با آن شخص داشتم، 

بياد آورم. در نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

چرا پدر و مادر م هميشه بر سر من فرياد می کشند؟

مادر نسرين بسيار عصبانی بود و هميشه فرياد می زد. نسرين می دانست که مادرش 
به سختی کار می کرد و همواره نگران پرداخت هزينه ها و قبض های مختلف بود. 
نسرين می دانست که داد و فرياد مادرش، تقصير او نيست، اما اين اخالق مادرش 

احساس بدی  را در نسرين ايجاد می کرد. بعضی وقت ها نسرين از اين اخالق 
مادرش عصبانی می شد. شايد شما هم مادر يا پدری داشته باشيد که زياد بر سر شما 

فرياد می زند. شايد حتی والدين تان از کلمات زشت نيز استفاده کنند. شما اصال مقصر 
نيستيد. اين طبيعی است که شما احساس بدی داشته باشيد يا حتی عصبانی شويد. 

حتی وقتی والدين تان بر سر شما فرياد می زنند، باز هم خدا می تواند به شما کمک 
کند تا آنها را دوست بداريد. زمانی که همه چيز آرام است، نزد والدين تان برويد و 

با آنها درباره اين مسئله صحبت کنيد.  به آنها بگوييد که فريادهای شان چه احساسی 
را در شما ايجاد می کند.  شايد آنها نمی دانند که با اين کار باعث آزار شما می شوند. 

مطمئن شويد وقتی که آنها از شما درخواستی می کنند، از آنها اطاعت کنيد. 
شايد از آنها سوال کنيد که آيا کار ديگری می توانيد انجام دهيد تا مشکالت شان کمتر 

شود.
سعی کنيد بيشتر اوقات برای والدين تان دعا کنيد. شايد الزم است که آنها به عيسی به 

عنوان نجات دهنده شان اعتماد کنند، تا بدين ترتيب عيسی آنها را از درون تغيير دهد.  
بياد بياوريد که خدا همه چيز را درباره خانواده تان می داند. 

مشکالت خانواده تان را به خداوند عيسی بسپاريد. می توانيد به او اعتماد کنيد که به 
شما کمک می کند. 

چطور می توانيد به والدين تان نشان دهيد که آنها را دوست داريد؟

خدای عزيز، به خاطر والدينم از تو سپاسگزارم. به من کمک کن تا در 
رابطه با آنها صبور باشم.  کمک کن تا به آنها محبت و مهربانی نشان 

دهم. در نام عيسی. آمين



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

داشتن والدينی که از همديگر طالق گرفته اند، مشکل بزرگی برای بسياری از بچه 
ها می باشد. فکر کردن به اين که اعضای خانواده تان با همديگر نباشند، ترسناک 

است. خيلی ناراحت کننده است اگر يکی از والدين شما خانه را ترک کرده و در جای 
ديگری زندگی کند. اما خدا همه چيز را درباره اين موضوع می داند.  او می تواند در 

هر موقعيت سختی - حتی طالق والدين تان، به شما کمک کند. می توانيد اين مشکل 
بزرگ را به عيسی خداوند بسپاريد. 

چيزی که بايد بدانيد، اين است که طالق گرفتن والدين تان، تقصير شما نيست. داليل 
زيادی وجود دارد که تعدادی از والدين ديگر نمی توانند با يکديگر زندگی کنند.  

طالق، تصميم انسان های بالغ است. نيازی نيست که شما احساس تقصير کنيد. 
 اگر والدين تان طالق می گيرند، از خدا بخواهيد که به شما طرز فکر مناسبی در باره 
اين موضوع بدهد. الزم است که شما، هم پدر و هم مادرتان را دوست بداريد و با آنها 

مهربان باشيد. آنها در طول اين زمان درد ناک به محبت شما به شکل خاصی نياز 
دارند. برای والدين تان دعا کنيد. اگر آنها عيسی را به عنوان نجات دهنده خود نمی 

شناسند، از خدا بخواهيد به آنها کمک کند تا درک کنند که به او نياز دارند. 
از خدا بخواهيد تا روابط  بين اعضای خانواده تان را بهبودی ببخشد. همچنين از خدا 

بخواهيد کمک کند که به او توکل کنيد. 
خدا در هر کجا که زندگی کنيد، با شما خواهد بود.  او می داند که چه اتفاقی در 

خانواده شما واقع می شود. او پدر آسمانی شما است و همواره از شما مراقبت خواهد 
کرد. 

وقتی والدين تان می خواهند طالق بگيرند، چطور می توانيد به آنها 
کمک کنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که همواره از من مراقبت می کنی. کمک کن تا 
بدون توجه به هر اتفاقی که واقع می شود، پدر و مادر خود را دوست 

بدارم.  در نام عيسی. آمين 

آيا اگر والدينم طالق بگيرند، خدا با من خواهد بود؟



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

آيا خدا کمک می کند تا با نامادری خود و فرزندانش 
رابطه خوبی داشته باشم؟

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

وقتی پدر و مادر سعيد از هم طالق گرفتند، سعيد بسيار غمگين شد. سعيد و وقتی پدر و مادر سعيد از هم طالق گرفتند، سعيد بسيار غمگين شد. سعيد و 
خواهرانش با پدرشان زندگی می کردند. دو سال بعد پدر سعيد، با زنی که دو تا بچه 
داشت، ازدواج کرد. حاال سعيد يک نامادری و دو برادر ناتنی داشت. وقتی نامادری 

سعيد به او کاری می داد، سعيد از اين موضوع ناراحت می شد. 
او می خواست فرياد بزند: “تو مادر من نيستی”. سعيد نگران بود که پدرش پسرهای 
جديد خود را بيشتر از او دوست داشته باشد. آيا شما نيز در خانواده ای شبيه خانواده 
سعيد زندگی می کنيد؟  شايد شما هم گاهی مانند سعيد فکر می کنيد. اين طبيعی است 

که وقتی کسی جای والدين تان را می گيرد، عصبانی شويد. 
عادت کردن به برادران و خواهران جديد دشوار است.  به ياد داشته باشيد که خدا همه 

چيز را کنترل می کند و او همه چيز را می داند. 
او همه چيز را درباره خانواده جديد تان می داند. او اجازه داده است تا ناپدری يا 

نامادری تان مسئوليت شما را بر عهده داشته باشد. از خدا بخواهيد تا در محبت کردن 
و احترام گذاشتن به ناپدری يا نامادری تان رشد کنيد. 

از او بخواهيد به شما کمک کند تا با برادران ناتنی يا خواهران ناتنی خود کنار بياييد و 
رابطه خوبی با آنها داشته باشيد. 

خدا اجازه داد تا آنها اعضای خانواده شما باشند. بينيد که آنها انجام چه کاری را دوست 
دارند.  شايد شما از انجام اين کارها با يکديگر لذت ببريد. 

اين مشکل را به عيسی خداوند بسپاريد. او می تواند به شما کمک کند ياد بگيريد که 
چطور خانواده ناتنی خود را دوست بداريد.

چيزهايی که درباره پدر يا مادر يا خواهران يا برادران ناتنی خود 
دوست داريد را بنويسيد. 

خدای عزيز، محبت خود را در قلب من بگذار تا خانواده جديد خود 
را دوست بدارم. به من کمک کن تا از والدين ناتنی خود اطاعت کنم 
و رابطه خوبی با برادران يا خواهران ناتنی خود داشته باشم.  در نام 

عيسی. آمين



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

آگر کسی بدن مرا با نيت بد لمس کرد، آيا بايد به کسی 
بگويم؟

خدا بدن شما را به شکل شگفت انگيزی آفريده است. او شما را طوری آفريده تا از 
لمس کردن بعضی از قسمت های بدن تان لذت ببريد. شايد در هنگام پياده روی از 
گرفتن دست پدرتان در دست خود يا از در آغوش کشيدن مادرتان پيش از رفتن به 

رختخواب لذت می بريد. بعضی از قسمت های بدن شما نبايد به وسيله ديگران لمس 
شود. خدا اين قسمت ها را آفريده تا زمانی که ازدواج کرديد، از آنها لذت ببريد. خدا 
می خواهد تا آنوقت مواظب باشيد و اجازه ندهيد که اين قسمت های خصوصی بدن 
تان، توسط کسی به اشتباه لمس شود.اگر کسی اين قسمت های بدن تان را لمس می 

کند، الزم است که اين موضوع را به يک شخص بالغ بگوييد. شايد کسی که بدن تان 
را اين گونه لمس می کند به شما بگويد که اين موضوع يک راز است، اما شما بايد 

اين موضوع را به شخص بالغ ديگری بگوييد. درباره اين مشکل با خدا صحبت کنيد. 
از خدا بخواهيد تا به شما جرات دهد که اين موضوع را به شخص بالغی بگوييد. 

شايد بتوانيد اين موضوع را به پدر يا مادر تان، معلم تان، کشيش کليسا يا شخص بالغ 
ديگری که به او اعتماد داريد، بگوييد. ممکن است احساس خجالت کنيد، اما اين قضيه 

تقصير شما نيست.  کسی که شما را اينطوری لمس می کند، کار اشتباهی انجام می 
دهد. اگر به عيسی به عنوان نجات دهنده خود ايمان داريد، خدا می گويد که بدن شما، 
هيکل يعنی جايی که روح القدس در آن زندگی می کند، می باشد (اول قرنتيان۶: ١٩-
٢٠).او می خواهد شما با بدن تان او را جالل دهيد. اجازه ندهيد هيچ کس از بدن تان 

به روش اشتباهی استفاده کند.
وقتی کسی بدن شما را به روش اشتباهی لمس می کند، چه کار بايد 

بکنيد؟

خدای عزيز، متشکرم که بدن من را به نحو مخصوصی ساختی. به 
من جرات بده تا اگر کسی بدن مرا به روش بدی لمس کرد، درباره اين 

موضوع با يک فرد بالغ صحبت کنم . در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

وقتی در خانواده من خشونت وجود دارد، آيا خدا 
اهميت می دهد؟

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

پدر فرزانه زياد مشروب می خورد و عصبانی می شود. او مادر فرزانه را کتک می پدر فرزانه زياد مشروب می خورد و عصبانی می شود. او مادر فرزانه را کتک می 
زند، بعضی وقت ها او فرزانه را نيز می زند.فرزانه نمی خواهد کسی از اين موضوع 

مطلع شود. او بلوزهای آستين بلند می پوشد، تا جای کوفتگی يا زخم بدنش پوشيده 
باشد. فرزانه فکر کرد که بايد اين موضوع را به کسی بگويد. 

اما او نگران بود که پدرش را عصبانی تر کند. فرزانه به عيسی مسيح خداوند به 
عنوان نجات دهنده خود ايمان دارد. او مشکل خود را به عيسی سپرد. او درباره 

پدرش با عيسی صحبت کرد. فرزانه می دانست که عيسی برايش اهميت قائل است. 
خدا به فرزانه جرات داد تا درباره رفتار پدرش با معلمش صحبت کند. 

معلم به فرزانه گفت که او مقصر نيست که پدرش به او آزار می رساند. معلم برای 
خانواده فرزانه راه کمک پيدا کرد.

اگر شما هم در خانواده ای مانند خانواده فرزانه زندگی می کنيد، شايد فکر کنيد که 
هيچ کسی برای شما اهميت قائل نيست، ولی خدا برای شما اهميت قائل است. 

آيا آنچه را که درباره يوسف (درس٣۴) ياد گرفتيد، به خاطر داريد؟
هر چند مردم کارهای شريرانه عليه شما انجام می دهند، اما خدا می تواند اين اتفاقات 

را به خيريت شما به پيش ببرد ( روميان ٨: ٢٨).
خدا می خواهد شما مشکالت و نگرانی های خود را به او بسپاريد.  او می تواند به 

شما جرات بدهد تا اتفاقاتی را که برای شما می افتد، به شخص بالغی بگوييد. 
اگر در چنين خانه ای زندگی می کنيد، سعی نکنيد اين موضوع را پنهان کنيد. به کسی 

بگوييد و اجازه دهيد آن شخص به شما کمک کند. 

اگر کسی در خانه تان به شما آزار و اذيت می رساند، چه کاری می اگر کسی در خانه تان به شما آزار و اذيت می رساند، چه کاری می 
توانيد انجام دهيد؟توانيد انجام دهيد؟

خدای عزيز، متشکرم که به من اهميت می دهی. لطفا به من جرات بده تا 
اگر در خانه مورد آزار و اذيت قرار گرفتم، با کسی درباره اين موضوع 

صحبت کنم.  در نام عيسی. آمين



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

و تمام انديشه های خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای 
شما فکر می کند. (اول پطرس۵: ٧)

اگر خانواده من خانه نداشته باشد، آيا خدا به من 
اهميت می دهد؟

آيا تا به حال ديده ايد که يک پرنده النه می سازد؟  او از شاخه ها ی کوچک گياهان 
و علف ها استفاده می کند تا النه خود را محکم و امن بسازد. خدا نيز شما را با چنين 

نيازی برای داشتن يک محل زندگی امن آفريده است. اما بچه هايی وجود دارند که 
خانواده شان، خانه ای برای سکونت ندارد. بعضی اوقات آنها به همراه ديگر افراد بی 

خانمان در يک پناهگاه زندگی می کنند. بعضی ها در ماشين خود يا حتی در خيابان 
ها زندگی می کنند. آيا خدا می داند يا اهميت می دهد که شما در چه محلی زندگی می 
کنيد؟ بله، او اهميت می دهد. بعضی وقت ها شرايط زندگی، حتی برای خانواده های 

مسيحی نيز خوب به پيش نمی رود. ممکن است يکی از والدين، شغل خود را از دست  
بدهد يا بيمار شود. شايد پول کافی برای پرداخت اجاره يک خانه نداشته باشند. خدا از 
هر آنچه که در زندگی فرزندانش اتفاق می افتد، آگاه است. او هرگز متعجب نمی شود.
او همواره در حال پيش بردن نقشه عالی خود در زندگی شما است. اين نيز يکی ديگر 

از مشکالتی است که می توانيد به عيسی خداوند بسپاريد. 
او می خواهد نيازهای تان را به حضور او بياوريد و به او اعتماد کنيد. ممکن است 

خانواده شما بی خانمان باشد، اما همچنان يک خانواده هستيد. 
با پدر آسمانی خود صحبت کنيد. در باره نيازهای تان به او بگوييد و به او اعتماد کنيد 
که به شما کمک می کند. ممکن است او شغلی برای خانواده تان فراهم سازد. شايد او 

کسی را برای کمک کردن به خانواده تان بفرستد. 
هر آنچه او انتخاب می کند که برای شما انجام دهد، نيکو و درست است.  

دعايی بنويسيد و در آن از خدا به خاطر اهميتی که برای خانواده 
شما قائل است، تشکر و قدر دانی کنيد. 

خدای عزيز، خوشحالم که همه چيز را درباره من و خانواده ام، می دانی. 
متشکرم که هر روز به ما اهميت می دهی و از ما مراقبت می کنی.  در 

نام عيسی. آمين 



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

 ايمان چيست؟

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)
آيا تا بحال روی يک صندلی نشسته ايد؟  آيا اول صندلی را بررسی کرديد که ببينيد آيا تا بحال روی يک صندلی نشسته ايد؟  آيا اول صندلی را بررسی کرديد که ببينيد 

سالم است و می تواند شما را نگه دارد؟ نه! احتماال حتی به اين موضوع فکر هم 
نکرديد. حاال پاهای تان را از روی زمين بلند کنيد. 

حاال تمام وزن تان را روی صندلی قرار دهيد و فقط به صندلی اعتماد کنيد تا شما را 
کامال نگه دارد. شما به صندلی ايمان داريد. 

کتاب مقدس می گويد: “ليکن بدون ايمان، تحصيل رضامندی او محال است، زيرا هر 
که تقرب به خدا جويد، الزم است که ايمان آورد بر اينکه او هست و جويندگان خود را 

جزا می دهد” ( عبرانيان ١١: ۶).
ايمان به خدا به اين معناست که بدون سوال پرسيدن، آنچه را که خدا می گويد، باور 

کنيم و مطابق آن عمل نماييم. 
يعنی کامال به خدا اعتماد نماييم. وقتی عيسی مسيح خداوند را به عنوان نجات دهنده 

تان می پذيريد، ايمان تان را بر او استوار می سازيد. 
حاال که مسيحی هستيد، خدا می خواهد همچنان به او ايمان داشته باشيد. شما برای 

اداره کردن سختی هايی که وارد زندگی تان می شود، به ايمان نياز داريد تا به نقشه 
خدا اعتماد کنيد. 

فصل ١١کتاب عبرانيان، ليست افرادی که در ايمان به خدا قهرمان بودند را ارايه می 
دهد. آنها درست مانند من و شما بودند. خدا درباره آنها به ما می گويد تا ما را تشويق 

نمايد که به او ايمان داشته باشيم.  
خدا به شما وفادار است. می توانيد به او ايمان داشته باشيد. 

اين جمله را کامل کنيد:  ايمان به خدا برای من، يعنی ...............

خدای عزيز، متشکرم که به من وفادار هستی. به من کمک کن تا در هر 
چيزی در زندگيم به تو ايمان داشته باشم. در نام عيسی. آمين



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

چرا بايد به خدا اعتماد کنم؟

آيا تا به حال اسکناس يک دالری آمريکا را ديده ايد؟  اين کلمات مهم بر روی آن نوشته 
شده است،  “به خدا اعتماد داريم”.  زنان و مردانی که کشور آمريکا را بنيان گذاری 

کردند، می دانستند خدا اليق اعتماد می باشد. 
خدا شايسته اعتماد و ايمان ما می باشد. چيزهای زيادی در دنيا وجود ندارد که قابل 

اعتماد باشد.  چيزهايی که می خريد در نهايت پاره يا فرسوده می گردند. 
حتی اشخاصی را که دوست داريد، هميشه شايسته اعتماد شما نيستند. اما خدا هميشه 

قابل اعتماد است. خدا قابل اعتماد است، چون هرگز نمی تواند دروغ بگويد. او همواره 
به عهدش وفا می کند. 

و همچنين قدرت دارد تا آنچه را که می گويد، انجام دهد. وقتی خدا می گويد که نگرانی 
های خود را به او بسپاريد، چون برای شما اهميت قائل است، می توانيد به او اعتماد 
کنيد. وقتی خدا می گويد: “فکرهايی را که من برای شما دارم می دانم که فکر های 
سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در آخرت اميد بخشم”، می توانيد به او اعتماد 

کنيد. خدا همواره وفادار وامين بوده تا آنچه را که می گويد، انجام دهد. کتاب مقدس می 
گويد: “... و اعتراف اميد را محکم نگاه داريم، زيرا که وعده دهنده (خدا) امين است” 

(عبرانيان ١٠: ٢٣).
هر اتفاقی که بيافتد می توانيد به خدا اعتماد کنيد. او همه چيز را درباره زندگی تان می 

داند و می توانيد به او اعتماد کنيد. نگران نباشيد. شک نکنيد.  
به خدا که قابل اعتماد است، توکل نماييد.  

دو دليل بنويسيد که می توانيد به خدا اعتماد کنيد:دو دليل بنويسيد که می توانيد به خدا اعتماد کنيد:

خدای عزيز، متشکرم که تو قابل اعتماد هستی. به من کمک کن تا هر 
روز بيشتر به تو اعتماد کنم.  در نام عيسی. آمين 



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

چگونه می توانم به خدا اعتماد کنم؟

مرد جوانی به نام داوود مشکل بسيار بزرگی داشت!  کتاب مقدس درباره مرد عظيم مرد جوانی به نام داوود مشکل بسيار بزرگی داشت!  کتاب مقدس درباره مرد عظيم 
آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

مرد جوانی به نام داوود مشکل بسيار بزرگی داشت!  کتاب مقدس درباره مرد عظيم 
آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

الجثه ای به نام جليات صحبت می کند، که با فريادهايش سپاه اسرائيل را تهديد می 
کرد. او خدای زنده و حقيقی را مسخره می کرد. همه اسرائيلی ها، حتی خود پادشاه 

هم ترسيده بود!وقتی داوود سخنان شريرانه جليات را شنيد، عصبانی شد. او نزد 
شائول پادشاه رفت و گفت که با اين مرد مبارزه خواهد نمود. داود يک سرباز ورزيده 

و قوی نبود. او بسيار جوان بود.  
چطور می توانست با چنين دشمن بزرگی مبارزه کند؟

داوود می دانست که نمی تواند بر جليات پيروز شود، اما می دانست که خدا می تواند 
اين کار را انجام دهد. داوود به پادشاه گفت که وقتی از گوسفندان پدرش مراقبت می 

کرد، يک شير و بعد يک خرس به گله حمله کردند. خدا به داوود کمک کرد تا آن شير 
و خرس را بکشد. 

آنوقت داوود گفت: “... خداوند که مرا از چنگ شير و از چنگ خرس رهانيد، مرا از 
دست اين فلسطينی ها خواهد رهانيد” (اول سموئيل١٧: ٣٧).

وقتی مشکلی داريد می توانيد همان کاری را انجام دهيد که داوود کرد. به مشکالتی 
فکر کنيد که خدا قبال در حل آنها به شما کمک کرده است.  

به اين فکر کنيد که خدا بسيار قابل اعتماد، وفادار و امين است. آنوقت به خدا اعتماد 
کنيد تا دوباره به شما کمک کند. او اين کار را برای داوود انجام داد!

داوود با کمک خدا اين مرد عظيم الجثه فلسطينی را کشت. اگر به خدا اعتماد کنيد، او 
نيز به شما کمک خواهد کرد. 

درباره مشکلی بنويسيد که خدا در حل آن به شما کمک کرد. 

خدای عزيز، به خاطر کمک هايی که در گذشته به من کردی، از تو 
سپاسگزارم. متشکرم که در تمامی مشکالت، حتی در مشکالت خيلی 

بزرگ، می توانم به تو اعتماد کنم. در نام عيسی. آمين



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

آيا اگر دعا کنم، خدا مشکالت را متوقف می سازد؟

اغلب اوقات وقتی مردم دعا می کنند، خدا مشکالت را متوقف می سازد، اما خدا 
هميشه اينگونه عمل نمی کند. مردی به نام پولس در کتاب مقدس مشکل بزرگی 

داشت.  احتماال اين مشکل يک بيماری دردناک جسمانی بود. اين مشکل هر چيزی که 
بود، پولس می خواست از آن رهايی يابد.  

پس او دعا کرد، نه يک بار يا دو بار، بلکه سه بار!
هر بار پولس از خدا خواست تا مشکل او را بر طرف سازد (دوم قرنتيان ١٢: ٧-٨).

خدا به دعای پولس جواب داد، اما نه به روشی که ممکن است فکر کنيد. خدا به پولس 
گفت: “فيض من تو را کافی است، زيرا که قوت من در ضعف تو کامل می گردد” 

(دوم قرنتيان ١٢: ٩).چون قدرت خدا در ضعف های ما به بهترين شکل به نمايش در 
می آيد، پاسخ خدا به پولس، “نه” بود.  

او اجازه داد تا مشکل پولس ادامه يابد. خدا خواست تا با دادن قدرت به پولس در تحمل 
اين مشکل، فيض خود را در زندگی او نشان دهد.

شايد وقتی دعا کنيد، خدا مشکل تان را حل کند، اما بعضی وقت ها خدا می خواهد به 
شما فيض دهد تا آن مشکل را تحمل نماييد. او می خواهد که زندگی شما باعث جالل 

و تمجيد او شود. در مواقع زيادی در سختی ها و رنج ها اين موضوع به بهترين شکل 
ممکن تحقق می پذيرد. 

وقتی ديگران می بينند که چگونه خدا به شما قوت می دهد تا به او اعتماد کنيد، آنها 
خدا را می ستايند. 

شايد آنها تشويق شوند که در مشکالت شان به خدا اعتماد کنند. 
چرا خدا هميشه مشکل شما را از سر راه تان بر نمی دارد؟

خدای عزيز، متشکرم که می توانم قوت تو را داشته باشم تا مشکالت 
را تحمل کنم. کمک کن تا حتی در رنج ها نيز به تو توکل کنم.  در نام 

عيسی آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

چگونه می توانم در سختی ها، از خدا سپاسگزاری 
کنم؟

شايد هيچ مسيحی مانند يکی از پيروان عيسی به نام پولس رنج نکشيده باشد. در دوم 
قرنتيان١١: ٢٣-٣٣، پولس درباره بسياری از سختی های زندگی خود صحبت می 

کند. 
اغلب پولس به خاطر صحبت درباره عيسی به زندان افکنده می شد. او بارها مورد 

ضرب و شتم قرار گرفت. 
او از کشتی شکستن ها رنج برد و بارها در درياهای آزاد در خطر غرق شدن قرار 

گرفت. او مورد حمله راهزنان قرار گرفت. او به دروغ به انجام کارهای اشتباه 
محکوم شد. زندگی او دائما در خطر بود. پولس در اواخر عمرش در سياهچال های 

سرد و تاريک به زنجير کشيده شده بود. در نهايت او به خاطر مسيحی بودن به مرگ 
محکوم شد. آيا پولس شکايت کرد و برای خود متاسف بود؟

نه، او از خدا سپاسگزار بود! پولس در زندان تاريکش اين سخنان را نوشت: “در 
خداوند دائما شاد باشيد... “ (فيليپيان۴: ۴).پولس چگونه می توانست شاد باشد؟ او می 
دانست که خدا همه چيز را کنترل می کند. او بدون توجه به اتفاقات اطرافش، به خدا 

اعتماد داشت. شما چطور؟ آيا شما نيز حتی در سختی ها سپاسگزار خدا هستيد؟ تسليم 
شکايت کردن، گله کردن و متاسف شدن برای خودتان نشويد. 

در عوض سپاسگزار باشيد، چگونه؟ تمام چيزهايی که خدا برای شما انجام داده است 
را به ياد آوريد. 

از او تشکر کنيد که همه چيز را تحت کنترل خود دارد و برای کمک به شما آماده 
است. 

شعر کوتاهی بنويسيد. در اين شعر از خدا سپاسگزاری نماييد که در 
موقعيت های دشوار به شما کمک می کند. 

خدای عزيز، متشکرم که هميشه حتی در سختی ها با من هستی و به من 
کمک می کنی.

 در نام عيسی. آمين



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)

با کسانی که به من آزار رسانده اند، چه رفتاری 
بايد داشته باشم؟

آيا تا بحال خواسته ايد از کسی که باعث آزار شما شده است، انتقام بگيريد؟  اين يک 
واکنش طبيعی است. اما احساساتی که از عصبانيت ناشی می شود، وقتی در دل نگه 

داشته  شود، به کينه و تنفر تبديل می شود. کينه و تنفر می تواند شما را از لحاظ 
جسمانی بيمار سازد. به جای عصبانيت و تنفر، بايد بخشش داشته باشيد. 

بخشش، يعنی اينکه اجازه دهيد عصبانيت و ميل شديد به انتقام در شما از بين برود. 
کتاب مقدس می گويد: “شما بايد ديگران را ببخشيد و با يکديگر مهربان باشيد و رحيم 
و همديگر را عفو نماييد، چنانکه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده است” (افسسيان ۴: 

٣٢).به تمام چيزهايی در زندگی خود بيانديشيد که خدا شما را به خاطر آنها آمرزيده 
است. گناه شما به خدا، بدتر از هر چيزی است که يک شخص می تواند عليه شما 

انجام دهد. اگر فرزند خدا هستيد، او تمامی افکار، کلمات و اعمال بدتان را بخشيده 
است. خدا شما را بخشيد، چون پسر کاملش (بی گناهش)، يعنی عيسی مسيح مجازاتی 

که شما مستحق آن بوديد را به جای شما متحمل شد!
بخشيدن ديگران می تواند سخت باشد، اما عيسی خداوند گفت که فقط وقتی خدا شما را 

خواهد بخشيد که شما نيز مايل باشيد ديگران را ببخشيد (متی۶: ١۴-١۵).
شايد آزاری که به شما رسيده است را نتوانيد فراموش کنيد، اما می توانيد تصميم 

بگيريد که کسی که به شما آزار رسانده است را ببخشيد. آيا نسبت به کسی عصبانی 
هستيد؟اين موضوع را به خدا اعتراف کنيد و از او بخواهيد تا به شما کمک کند که آن 

شخص را ببخشيد.  
چرا برای شما مهم است که ديگران را ببخشيد؟چرا برای شما مهم است که ديگران را ببخشيد؟

خدای عزيز، متشکرم که تمامی گناهان مرا بخشيدی. به من کمک کن تا 
کسانی که به من آزار رسانده اند را ببخشم.  در نام عيسی. آمين



PB ٦٠

می توانيد اينطوری دعا کنيد:

مقاوم بودن به چه معناست؟

زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می زيرا خدا وند می گويد: فکرهايی را که برای شما دارم می 
دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در دانم که فکر های سالمتی می باشد و نه بدی، تا شما را در 

آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)آخرت اميد بخشم. (ارميا ٢٩: ١١)
آيا شما شخصی هستيد که وقتی اوضاع سخت و دشوار می شود، از انجام کارتان آيا شما شخصی هستيد که وقتی اوضاع سخت و دشوار می شود، از انجام کارتان 

دست می کشيد. 
چنين شخصی فورا دلسرد می شود و فکر می کند که آن کار هرگز به پايان نمی رسد.  

به جای دست از کار کشيدن، خدا می خواهد که در انجام کارتان استوار و مقاوم 
باشيد.  

مقاوم بودن، يعنی اينکه دوره سختی را تحمل نمودن و دست نکشيدن از ايستادگی. 
کتاب مقدس درباره مردی بنام نحميا صحبت می کند. 

خدا کار بزرگی به او محول کرد. ديوار اطراف شهر اورشليم توسط دشمنان خراب 
شده بود. نحميا مسئوليت يافته بود تا اين ديوار عظيم را بازسازی کند. 

وقتی نحميا شروع به انجام اين کار کرد، مشکالت زيادی بر سر راهش قرار گرفت. 
نحميا با ترس و نااميدی روبرو شد، اما آنقدر مقاومت کرد تا ساخت ديوار به پايان 

رسيد!در زندگی شما نيز زمان های سختی وجود خواهد داشت که وسوسه می شويد تا 
دست از انجام کاری که می کنيد، بکشيد. 

شايد برای خود تاسف بخوريد و بگوييد که مسيحی بودن بسيار دشوار است. اما خدا 
می تواند به شما استقامت بدهد. خدا نقشه های شگفت انگيزی برای شما دارد. 

خدا می خواهد فقط به او اعتماد کنيد تا اين نقشه ها را در زندگی شما به پيش ببرد. 
نااميد و دلسرد نشويد. به سادگی دست از کار نکشيد.  

همچنان مقاومت کرده و ادامه دهيد! خدا می گويد: “ليکن از نيکوکاری خسته نشويم، 
زيرا که در موسم آن درو خواهيم کرد، اگر ملول نشويم” (غالطيان۶: ٩).

اين جمله را کامل کنيد: اين هفته در انجام............... مقاوم خواهم 
زيرا که در موسم آن درو خواهيم کرد، اگر ملول نشويم” (غالطيان۶: ٩).

اين جمله را کامل کنيد: اين هفته در انجام............... مقاوم خواهم 
زيرا که در موسم آن درو خواهيم کرد، اگر ملول نشويم” (غالطيان۶: ٩).

بود.

خدای عزيز، به من کمک کن تا در سختی ها وقتی که احساس می کنم 
بايد دست از ادامه کار بکشم، همچنان مقاوم باشم.  در نام عيسی. آمين


