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شــما رابطــه  ای را بــا عیســی شــروع کرده  ایــد. اکنــون چــه 

ــا  ــد ت ــک می  کن ــما کم ــه ش ــاب ب ــن کت ــد؟ ای ــی می  افت اتفاق

رابطــۀ جدیدتــان را بــا عیســی مســیح شــروع کنیــد. عیســی را 

بهتــر خواهیــد شــناخت و در خواهیــد یافــت کــه چگونــه در 

این زندگی جدید، پیش بروید.

پاسخ برخی از سؤاالت مهم را می  یابید، از جمله:

وقتی مسیح را پذیرفتم، چه اتفاقی افتاد؟ )فصل اول(	 

چگونه با خدا ارتباط برقرار کنم؟ )فصل دوم(	 

چگونه به دیگران بگویم؟ )فصل سوم(	 

چگونه متصل شوم؟ )فصل چهارم(	 

وقتــی خرابــکاری می  کنــم، چــه اتفاقــی می  افتــد؟ )فصــل 	 

پنجم(

چگونه زندگی ام تغییر خواهد کرد؟ )فصل ششم(	 
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سخنی تشویق آمیز

ماجرایــی  وارد  پذیرفته  ایــد،  خــود  خداونــدگار  به عنــوان  را  او  و  داده  راه  خــود  زندگــی  درون  بــه  را  عیســی  کــه  حــال 

می  گــذارد. زندگی تــان  بــر  مثبتــی  تأثیــر  همیشــه،  بــرای  و  اکنــون  کــه  شــده  اید  شــگفت  انگیز 

به خوبــی  را  مطلــب  ایــن  رســول  پولــس  چیســت؟  زندگی تــان  بــرای  خــدا  ارادۀ  گذارده ایــد،  راه  ایــن  بــه  قــدم  کــه  حــال 

گیریــد  ریشــه  او  در  کنیــد:  ســلوک  او  در  پذیرفتیــد،  را  خداونــد  عیســای  مســیْح  کــه  همانگونــه  "پــس  می فرمایــد:  داده،  توضیــح 

)کولســیان 7-6:2(.  باشــید."  شــکرگزاری  از  لبریــز  شــده،  اســتوار  ایمــان  در  یافتیــد،  تعلیــم  کــه  همانگونــه  و  شــوید،  بنــا  و 

بــود. خواهــد  شــما  بــا  نیــز  مــن  دعاهــای  می  کنیــد،  دنبــال  را  آن  کــرده،  شــروع  را  عیســی  شــناخت  ماجــرای  کــه  همانطــور 

قدردانی ویژه

 که در این طرح با من همکاری کردند.
3
 و "کریس فریر"

2
 "کیت نیلور"

1
از "بیل جونز"

از تمام عزیزانی که اجازه دادند حقایق این کتاب را عمالً در ارتباطم با آنان بیاموزم.

برخــی  محتــوای  و  مفهــوم  از  تــا  دادنــد  اجــازه  مــن  بــه  تمــام  محبــت  و  لطــف  بــا  کــه   
۵
رولنــد" "رالــف  و   

۴
دوود" "کیــم  از 

کنــم. اســتفاده  مطالبشــان  از 

1  Bill Jones; 2  Keith Naylor; 3  Chris Frear; 4  Kim Doud; 5  Ralph Rowland
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موارد استفاده از این کتاب

خودتــان  می  توانیــد  انفــرادی:  طــور  بــه 

انفــرادی  صــورت  بــه  را   کتــاب  ایــن 

را  آنچــه  صــورت،  ایــن  در  کنیــد.  مطالعــه 

دیگــر  نفــر  یــک  حداقــل  بــرای  می  آموزیــد، 

کنیــد. بازگــو 

شــما  کــه  دوســتی  بــا  می  توانیــد  دونفــره: 

بــار  یــک  حداقــل  کــرد،  آشــنا  مســیح  بــا  را 

ایــن  در  تــا  باشــید  داشــته  دیــدار  هفتــه  در 

کنیــد. رشــد  یکدیگــر  بــا  مســیر 

ایــن  می  توانیــد  شــما  گروهــی:  مطالعــۀ 

شــش  طــی  و  گروهــی  صــورت  بــه  را  کتــاب 

صــورت  در  کنیــد.  مطالعــه  مجــزا،  جلســۀ 

در  بــار  یــک  از  بیــش  می  توانیــد  تمایــل 

شــوید. جمــع  هــم  دور  هفتــه 

آنچه پیش رو داریم 

فصل اول

وقتی مسیح را پذیرفتم، چه اتفاقی افتاد؟

فصل دوم

چگونه با خدا ارتباط برقرار کنم؟

فصل سوم

چگونه به دیگران بگویم؟

فصل چهارم

چگونه متصل شوم؟

فصل پنجم

وقتی خرابکاری می  کنم، چه اتفاقی می  افتد؟

فصل ششم

چگونه زندگی ام تغییر خواهد کرد؟
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نکات عملی

چگونه می  توانید بیشترین استفاده را از این کتاب ببرید:

 هر جلسه را با دعا شروع کنید.	

از خدا بخواهید تا با شما سخن گوید. برای نیازهای یکدیگر دعا کنید.

 از کتاب  مقدس استفاده کنید.	

اگر امکان دارد، ترجمۀ "هزارۀ نو" را به کار ببرید.

 در طول جلسه، این کارها را انجام دهید:	

به آیات کتاب  مقدس نگاه کنید. به پاسخها بیندیشید. پاسخها را بنویسید.

پرسش  هایتان را فوراً یادداشت نمایید.

آیاتی را که به آنها اشاره شده، به خاطر بسپارید.

 هر بخش از کتاب  مقدس را در زندگی تان به کار ببرید.	

اطاعــت  خــدا  از  خــود،  رفتــار  و  عــادات  روابــط،  در  کنیــد.  رفتــار  می  آموزیــد،  کــه  آنچــه  طبــق 

نماینــد. تشــویق  و  نصیحــت  را  شــما  تــا  کنیــد  گفتگــو  ایمانــداران  ســایر  بــا  آن،  نتایــج  مــورد  در  نماییــد. 
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فصل اول

بــه  هســتید؟  نزدیــک  شــخص  آن  بــه  چــرا  می  بریــد؟  لــذت  بیشــتر  کســی  چــه  کنــار  در  بــودن  از 

خــوب  را  کســی  وقتــی  می  شناســید.  را  یکدیگــر  به  خوبــی  و  داریــد  دوســت  را  همدیگــر  آنکــه  دلیــل 

را  او  بایــد  امــا  می  کنیــد.  او  بــا  بیشــتری  راحتــی  احســاس  داریــد،  دوســت  را  او  و  می  شناســید 

کنیــد. صــرف  هــم  بــا  را  زمانــی  یکدیگــر،  بهتــر  شــناخت  بــرای  کــرده،  مالقــات 

ایــن  از  اکنــون  کردیــد.  مالقــات  بــار  نخســتین    بــرای  را  او  شــدید،  آشــنا  مســیح  عیســی  بــا  وقتــی 

درســت  کنیــد،  صــرف  او  بــا  را  بیشــتری  زمــان  چقــدر  هــر  بشناســید.  را  او  کــه  هســتید  برخــوردار  امتیــاز 

او  بــا  بیشــتری  راحتــی  احســاس  شــناخته،  بهتــر  را  او  می  گذرانیــد،  دیگــران  بــا  کــه  اوقاتــی  ماننــد 

آوریــد. دســت  بــه  اطمینــان  و  اعتمــاد  عیســی،  بــا  جدیدتــان  رابطــۀ  در  می  خواهیــد  شــما  کــرد.  خواهیــد 

همانطــور  کنیــد.  درک  را  رابطه  تــان  کــه  اســت  ایــن  عیســی،  بهتــر  شــناخت  بــرای  گام  نخســتین 

پذیرفتیــد،  را  عیســی  کــه  زمانــی  شــما  نظــر  بــه  بنویســید  می  دهیــد،  پاســخ  زیــر  مهــم  ســؤاالت  بــه  کــه 

افتــاد.  برایتــان  اتفاقــی  چــه 

وقتی عیسی مسیح را پذیرفتید، او چه کاری برایتان انجام داد؟

اکنون که با مسیح آشنا شدید، چه تغییری کرده  اید؟

1
وقتی مسیح 

را پذیرفتم، 

چه اتفاقی 

افتاد؟
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چگونه اطمینان دارید که عیسی در زندگی تان هست؟

چگونه آن را احساس می  کنید؟

خوانــدن  از  پیــش  می  دهــد.  کتاب  مقــدس  در  را  ســؤاالت  ایــن  پاســخ  چگونــه  خــدا  ببینیــم  بیاییــد  اکنــون 

بنویســید. ســاده  زبــان  بــه  را  خودتــان  دریافــت  شــده،  ارائــه  پاســخهای 

وقتی عیسی مسیح را پذیرفتید، او چه کاری برایتان انجام داد؟ انجیل یوحنا 12:1 را بخوانید.

بــا  را  نزدیکــی  رابطــۀ  می  شــوید.  خــدا  فرزنــد  شــود،  زندگی تــان  وارد  می  خواهیــد  عیســی  از  کــه  هنگامــی 

از  خــدا  بــا  شــما  رابطــۀ  امــا  باشــند.  برخــوردار  آن  از  می  تواننــد  خــدا  فرزنــدان  فقــط  کــه  می  کنیــد  تجربــه  خــدا 

همراهــی  از  شــما  می  کنــد.  زندگــی  شــما  درون  در  دقیقــاً  عیســی  زیــرا  اســت.  نزدیکتــر  هــم  فرزنــد  پــدر-  رابطــۀ 

هســتید.  بهره منــد  خــود  بــا  او  همیشــگی 

شما با فردی که مسیح را نپذیرفته است، چه تفاوتی دارید؟ 

رسالۀ دوم قرنتیان 17:۵ را بخوانید. 
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گذشــته  ماننــد  اســت  ممکــن  تبدیــل   شــدید.  جدیــد  کامــالً  فــرد  یــک  بــه  پذیرفتیــد،  را  مســیح  کــه  لحظــه  ای 

و  جدیــد  کامــالً  فــردی  شــما  کــه  می  گویــد  کتاب  مقــدس  امــا  نماییــد،  رفتــار  حتــی  و  کنیــد  حــس  ببینیــد، 

مســیح  خواســته  های  و  نگــرش  بــا  گذشــته  تان  خودخواهانــۀ  خواســته های  و  نگــرش  هســتید.  متفــاوت 

کنیــد؟  بیــان  می  بینیــد،  خــود  زندگــی  در  حاضــر  حــال  در  کــه  را  تغییراتــی  از  برخــی  اســت.  شــده  جایگزیــن 

بپرســید.( خــود  از  هفتــه  هــر  می توانیــد  کــه  اســت  خوبــی  ســؤال  )ایــن 

را   13-11 : ۵ یوحنــا  اول  رســالۀ  هســت؟  زندگی تــان  در  عیســی  کــه  داریــد  اطمینــان  چگونــه 

. نیــد ا بخو

موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  می  توانیــد   داریــد.  را  حیــات  و  خــدا  پســر  پذیرفتیــد،  را  عیســی  کــه  وقتــی  از 

از  بلکــه  نیســت،  خودتــان  از  اطمینــان  ایــن  اســت.  داده  را  وعــده  ایــن  خــدا  زیــرا  باشــید،  داشــته  اطمینــان 

اســت.  مســیح  عیســی 

احساسات  تان تا چه حد مهم هستند؟ انجیل یوحنا 10 : 27-30 را بخوانید. 

یعنــی  کرده  ایــد-  شــروع  کنــد،  تجربــه  می  توانــد  فــرد  یــک  کــه  را  ماجرایــی  هیجان  انگیزتریــن  شــما 

شــما  او  ببریــد.  لــذت  حضــورش  از  و  بشناســید  را  او  کــه  می  خواهــد  شــما  از  او  عیســی.  بــا  شــخصی  رابطــه  ای 

او  بــا  کــه  اســت  ایــن  صرفــاً  شــما  وظیفــۀ  کنیــد.  رشــد  رابطــه  ایــن  در  تــا  می  کنــد  کمــک  و  حمایــت  هدایــت،  را 

باشــید.  او  مطیــع  و  نماییــد،  اعتمــاد  او  بــه  کنیــد،  صــرف  وقــت 
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را  تفاوتــی  هیچ  گونــه  یــا  و  باشــید  داشــته  هیجــان  احســاس  شــما  اســت  ممکــن 

نباشــید. نگــران  صــورت،  هــر  در  نکنیــد.  احســاس 

امــا  شــد.  خواهنــد  پاییــن  و  بــاال  احساســات  تان  هســتند.  فریبنــده  احساســات، 

بایــد  خــود،  احساســات  بــر  تکیــه  جــای  بــه  بنابرایــن،  اســت.  اســتوار  حقایــق  بــر  ایمان  تــان 

هرچــه  احســاس تان  اســت.  شــده  داده  وعــده  کتاب مقــدس  در  کــه  کنیــد  تکیــه  حقایقــی  بــر 

می  مانــد. باقــی  وفــادار  شــما  بــه  همیشــه  مســیح  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نیســت؛  مهــم  بگویــد، 

او  بــا  جدیدتــان  رابطــۀ  و  شــما  بــرای  کــه  کاری  به خاطــر  را  عیســی  حاضــر،  حــال  در 

می  گوییــم. شــکر  داد،  انجــام 

خالصۀ دعایتان را در اینجا بنویسید:

جمع  بندی

کــه  را  ســؤالی  هــر  و  کنیــد  مــرور  را  پاســخ  هایتان  تمــام  و  برگردیــد  عقــب  بــه 

نماییــد.   یادداشــت  آمــده،  پیــش  برایتــان 

نکتۀ مهم در دعا

دعا یعنی ساده 

و بی  آالیش با خدا 

سخن گفتن. نگران 

استفاده از کلمات 

"مناسب" نباشید. 

او بیش از آنکه به 

کلمات شما اهمیت 

دهد، به نگرش شما 

اهمیت می  دهد. 
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و  ورزش  دوســتان،  تحصیــالت،  مــادر،  و  )پــدر  بنویســید  فهرســت وار  را  زندگی تــان  بخشــهای  مهم  تریــن  از  حــوزه  ســه 

کــرد؟  خواهــد  دگرگــون  را  حوزه  هــا  ایــن  از  یــک  هــر  مســیح،  بــا  جدیدتــان  رابطــۀ  چگونــه  دهیــد  توضیــح  غیــره(. 

.1

.2

.3

 12:۵ یوحنــا  اول  رســالۀ   

کنیــد. حفــظ  را 

"آن که پسر را دارد، 
حیات دارد و آن که پسر 
خدا را ندارد از حیات 

برخوردار نیست."
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فصل دوم

می  گیــرد.  شــتاب  زندگی تــان  در  دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  شــما،  ســنی  دورۀ  در  جســمانی  رشــد 

شــود.  تســریع  می  توانــد  نیــز  روحانی  تــان  رشــد  رونــد  می  گیــرد،  شــتاب  جســمانی  تان  رشــد  کــه  همانگونــه 

می توانیــد  خــدا،  بــا  ارتبــاط  برقــراری  نحــوۀ  آموختــن  بــا  کنیــد؟   رشــد  روحانــی  لحــاظ  از  می  توانیــد  چگونــه 

بگوییــد. ســخن  او  بــا  و  بســپارید  گــوش  خــدا  بــه  بیاموزیــد  بایــد  کــه  معناســت  بــدان  ایــن  کنیــد.  رشــد 

گوش دادن به عیسی

کنــد،  زندگــی  شــما  درون  تــا  شــد  فرســتاده  روح  القــدس  کنــد.  برقــرار  ارتبــاط  شــما  بــا  می  خواهــد  عیســی 

می  گویــد؟ چــه  شــما  بــه  روح  القــدس  طریــق  از  خــدا  بشــنوید.  می  گویــد،  خــدا  کــه  را  آنچــه  می توانیــد  بنابرایــن 

یوحنا 1۴: 17-1۵	 

یوحنا 26:1۴	 

یوحنا 13:16 	 

از  خــدا  بــه  دادن  گــوش  ارزش  بشــنوید.  را  صدایــش  کتاب  مقــدس  طریــق  از  شــما  می  خواهــد  خــدا 

بخوانیــد. را   3-1 :1 مزمــور  اســت؟   چقــدر  کتاب  مقــدس  خوانــدن  طریــق 

می  بندیــد،  کار  بــه  را  آن  تعالیــم  و  می  کنیــد  کتاب  مقــدس  روزانــۀ  خوانــدن  بــه  شــروع  کــه  همانطــور 

نماییــد: اســتفاده  کتاب  مقــدس  خوانــدن  بــرای  ســاده  دســتورالعمل  های  ایــن  از  کــرد.  خواهــد  تغییــر  زندگی تــان 

2
چگونه با 

خدا ارتباط 

برقرار 

کنم؟
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 بــه 	 را  آن  و  کــرده  درک  را  کتاب  مقــدس  مطالــب  تــا  کنــد  کمــک  شــما  بــه  بخواهیــد  روح  القــدس  از  و  کنیــد  دعــا 

بندیــد. کار 

 هر روز یک فصل از کتاب مقدس را بخوانید. از انجیل مرقس شروع کنید. 	

 آیه  ای را که فکر می  کنید مهم  ترین آیه در آن فصل است، مشخص کرده، آن را به زبان ساده بنویسید.	

سخن گفتن با عیسی

گفت  وگویــی  از  برخــورداری  بــرای  امــا  بگوییــد.  ســخن  عیســی  بــا  مکانــی  هــر  در  و  زمــان  هــر  در  می  توانیــد  شــما 

و  می  کنیــد  احســاس  کــه  را  آنچــه  می  توانیــد  کنیــد.  صــرف  تنهایــی  در  و  خلــوت  در  را  اوقاتــی  کــه  اســت  مهــم  صمیمــی، 

می توانیــد  می  گــذرد،  چــه  شــما  ذهــن  و  قلــب  در  می  دانــد  حــال  هــر  بــه  خــدا  کــه  آنجــا  از  بگوییــد.  عیســی  بــه  می  اندیشــید، 

کامالً با او صادق باشید.

در آیات زیر، چه راه  هایی را می  توانید برای سخن گفتن با خدا بیابید؟

 مرقس 3۵:1	

 یوحنا 7:1۵	

 فیلیپیان ۴: 7-6	

 اول یوحنا ۵: 1۵-1۴	

نــکات  می  آموزیــد.  را  خــدا  بــا  ارتبــاط  برقــراری  نحــوۀ  روزانه تــان،  دعــای  ضمــن  در 

کنیــد.  صحبــت  خــدا  بــا  هدفمنــد  شــیوه  ای  بــه  تــا  می  کنــد  کمــک  شــما  بــه  زیــر 

کمک به برقراری ارتباط

یــک کتابچــۀ مخصــوص بــه شــا کمــک 

ــد.  ــرار کنی ــاط برق ــا عیســی ارتب ــا ب ــد ت می  کن

وقــِت  "داشــن  کتابچــۀ  می  توانیــد  شــا 

شــخصی بــا خــدا" را از موسســۀ  "یافــن 

 Reach out("جوانــان بــرای  راه  حل  هایــی 

دهیــد.  ســفارش   )Youth Solutions

برای سفارش، از وب سایت استفاده منایید:

.org.out-reach.www 
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بگوییــد.  او  بــه  داریــد،  دوســت  خــدا  ذات  در  کــه  را  ویژگی  هایــی  از  یکــی  ســتایش: 

بخوانیــد. را  مزمــور 

را  بخششــی  وعــدۀ  ســپس  باشــید.  صــادق  کنیــد.  اعتــراف  خــدا  نــزد  گناهانتــان  بــه  اعتــراف: 

بطلبیــد. اســت،  داده   9:1 یوحنــا  اول  رســالۀ  در  خــدا  کــه 

شکرگزاری: فهرستی از مواردی که شکرگزار آنها هستید، تهیه کنید.

کــه  را  آنچــه  دارد  تمایــل  او  بطلبیــد.  خــدا  از  داریــد،  نیــاز  کــه  را  چیزهایــی  درخواســت: 

بدهــد.  شــما  بــه  می  خواهیــد، 

شفاعت: برای دیگران دعا کنید. ابتدا از خانواده و دوستانتان شروع کنید.

شــما  بــه  خــدا  آنچــه  بــه  نســبت  تــا  می  کنــد  کمــک  شــما  بــه  کــردن"  دعــا  "روش  هــای  ایــن 

بــا  روز  هــر  کــه  را  افــکاری  کنیــد.  پیــدا  شــناخت  می  گوییــد،  او  بــه  شــما  کــه  آنچــه  و  می  گویــد 

شــخصی  وقــِت  "داشــتن  )کتابچــۀ  بنویســید.  می  گــذرد،  ذهنتــان  از  کــردن"  دعــا  "روش  هــای  ایــن 

بیاموزیــد.( بیشــتر  بــاره  ایــن  در  تــا  می  کنــد  کمــک  شــما  بــه  خــدا"  بــا 

جمع  بندی

 دهیــد. 	 اختصــاص  کــردن  دعــا  و  کتاب  مقــدس  خوانــدن  بــه  را  مشــخص  زمانــی  روز  هــر 

باشــید. تنهــا  خــدا  بــا  می توانیــد  کــه  کنیــد  پیــدا  را  زمانــی 

 زمان: مکانی را انتخاب کنید که کسی مزاحم شما نشود.	

 وب ســایت	 از  را  خــدا"  بــا  شــخصی  وقــِت  "داشــتن  کتابچــۀ   مــکان: 

www.reach-out.org  سفارش دهید.

نوشــتم  شــما  بــه  را  "اینهــا 

ایمــان  خــدا  پســر  نــام  بــه  کــه 

حیــات  از  کــه  بدانیــد  تــا  داریــد، 

ایــن  برخورداریــد.  جاویــدان 

حضــور  در  کــه  اطمینانــی  اســت 

چیــزی  هــرگاه  کــه  داریــم  او 

درخواســت  وی  ارادۀ  طبــق  بــر 

می شــنود." را  مــا  کنیــم، 

رسالۀ اول یوحنا ۵ : 1۴-13 

را حفظ کنید.

روزهایی را که در این 

هفته با خدا مالقات داشتید، 

عالمت بزنید.

شنبه  یکشنبه

سه شنبه دوشنبه 

پنج شنبه چهارشنبه 

جمعه
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فصل سوم
ســخت  ترین  اســت،  نزدیــک  بســیار  شــما  بــه  کــه  فــردی  بــرای  مهــم  و  عمیــق  مطالــِب  برخــی  گفتــن  اوقــات  گاهــی 

می  ترســید  امــا  کنــد،  درک  را  شــما  شــخص  آن  می  خواهیــد  وجــود  تمــام  بــا  کــه  اســت  دلیلــش  معمــوالً  اســت.  کار 

دوســتانتان،  و  مــادر  و  پــدر  بــا  به خصــوص  مثبــت،  نگرشــی  بــا  و  صادقانــه  ارتباطــی  از  برخــورداری  نتوانــد.  کــه 

نمی  دهنــد. پاســخ  شــیوه  ایــن  بــه  دوســتان،  و  مادرهــا  و  پــدر  تمــام  هرچنــد  اســت.  کار  ایــن  بــرای  راه  بهتریــن 

مــادر  و  پــدر  واکنــش  شــکل،  بهتریــن  بــه  کــه  بزنیــد  عالمــت  را  عبارتــی  آن  و  کنیــد  بررســی  را  زیــر  عبــارات 

واکنش  شــان  کنیــد  مــی  فکــر  یــا  می  دهــد،  نشــان  مســیح  بــا  شــما  جدیــد  رابطــۀ  بــه  نســبت  را  دوســتانتان  و 

اســت. آنگونــه 

دوستان پدر و مادر   

       "!خیلی برایت هیجان زده  ایم"

       "!زندگی خودت است"

         "!درک نمی  کنیم"

     "!مسخره  ترین چیزی است که تا به حال شنیده  ایم"

می دهنــد،  نشــان  واکنــش  چگونــه  عیســی،  از  پیــروی  بــرای  شــما  تصمیــم  بــه  نســبت  دوســتانتان  و  مــادر  پــدر،  نیســت  مهــم 

دهیــد؟ انجــام  را  دو  ایــن  می  توانیــد  چگونــه  عمــل،  در  نماییــد.  اطاعــت  عیســی  از  و  باشــید  داشــته  دوســت  را  آنهــا  بایــد  شــما 

به پدر و مادرم چه بگویم؟

به رابطۀ خود با پدر و مادرتان از 1 تا 10 امتیاز دهید:

خیلی بد 1  2  3  ۴  ۵  6   7 8  9  10 خیلی خوب

3
چگونه به 

دیگران 

بگویم؟
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رابطــۀ  کــه  آنجــا  از  هســتند.  شــما  زندگــی  افــراد  مهم  تریــن  والدین تــان  رابطه  تــان،  کیفیــت  از  صــرف   نظــر 

تصمیــم  بــا  رابطــه  در  والدین تــان  کــه  اســت  ضــروری  داد،  خواهــد  تغییــر  را  شــما  زندگــی  عیســی،  بــا  جدیدتــان 

چیســت؟ درســت  ارتبــاط  برقــراری  بــرای  روش  بهتریــن  باشــند.  داشــته  اطــالع  عیســی  از  پیــروی  بــرای  شــما 

پاســخ  مادرتــان  و  پــدر  بــه  می  توانیــد  چگونــه  شــما:  بــر  والدین تــان  اقتــدار  شــناختن  رســمیت  بــه 

آن،  نتایــج  باشــند؟  مســیح  از  پیــروی  بــرای  شــما  تصمیــم  مخالــف  آنهــا  اگــر  حتــی  بدهیــد،  مناســبی 

بــود؟ خواهــد  چــه 

افسسیان 6: 1-3 را بخوانید. 

معنایــی  چــه  عیســی  اینکــه  مــورد  در  مادرتــان  و  پــدر  بــا  کنیــد.  گفت  وگــو  مادرتــان  و  پــدر  بــا 

در  را  باورتــان  یــا  و  نکنیــد  مشــاجره  هرگــز  امــا  کنیــد،  صحبــت  صراحــت  بــا   دارد،  شــما  بــرای 

دهیــد؟ انجــام  را  کار  ایــن  می  توانیــد  چگونــه  ننماییــد.  تحمیــل  آنهــا  بــه  عیســی،  بــا  رابطــه 

افسسیان 1۵:۴ را بخوانید.

مادرتــان  و  پــدر  بــه  کنیــد؛  رفتــار  مســیحی  یــک  ماننــد  خانــه،  در  کنیــد.  جلــب  را  والدین تــان  اعتمــاد 

و  کــرد  خواهنــد  اعتمــاد  شــما  بــه  آنهــا  ترتیــب  ایــن  بــه  باشــید.  آنهــا  مطیــع  کامــالً  و  کنیــد  محبــت 

دهیــد؟ انجــام  را  کار  ایــن  می  توانیــد  چگونــه  دیــد.  خواهنــد  را  عیســی  بــا  شــما  ارتبــاط  مثبــت  تأثیــر 

افسسیان ۴: 29-32 را بخوانید. 
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راهــی  دنبــال  بــه  خودتــان،  نیازهــای  بــه  کــردن  فکــر  جــای  بــه  بشناســید.  را  والدین تــان  نیازهــای 

باشــید. مادرتــان  و  پــدر  نیازهــای  رفــع  بــرای 

فیلیپیان 2: 3-۴ را بخوانید.

عیســی  از  پیــروی  بــرای  شــما  تصمیــم  آیــا  ببیننــد  تــا  می  کننــد  نــگاه  نزدیــک  از  را  شــما  رفتــار  مادرتــان  و  پــدر 

فقــط  تغییراتشــان  کــه   نباشــید  پرشــوری  افــراد  دســته  آن  از  پایــدار.  و  واقعــی  اســت  امــری  یــا  اســت  "مقطعــی" 

نیســت  قــرار  ببیننــد.  دائمــی  به طــور  شــما   زندگــی  در  را  مســیح  حضــور  آنهــا  بگذاریــد  دارد.  دوام  هفتــه  یــک 

کنیــد. محبــت  آنهــا  بــه  و  باشــید  صــادق  مادرتــان  و  پــدر  بــا  و  کنیــد  اطاعــت  عیســی  از  فقــط  باشــید،  کامــل 

به دوستانم چه بگویم؟

جدیــد  رابطــۀ  دربــارۀ  آنهــا  از  یــک  هــر  می  کنیــد  فکــر  بیندیشــید.  خــود  دوســتان  بهتریــن  از  نفــر  ســه  بــه 

می  دهنــد؟  نشــان  واکنشــی  چــه  عیســی  بــا  شــما 

واکنش اسم  

..........................  ............

..........................  ............

..........................     ............

مســیح  عیســی  بــا  شــما  ارتبــاط  بــه  نســبت  را  واکنــش  ســه  ایــن  از  یکــی  دوســتانتان  زیــاد،  احتمــال  بــه 

داشــت. خواهنــد 
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دفاع کردن

خــوب  تــو  بــرای  عیســی  اســت  ممکــن  "هــی،  می  گوینــد:  ایــن  بــه  شــبیه  چیــزی  می  گیرنــد،  دفاعــی  حالــت  کــه  آنــان 

مواجــه  ایــن  مشــابه  پاســخ  هایی  بــا  عیســی  پیــروان  نــدارم!"  احتیاجــی  او  بــه  و  نیســتم،  بــد  خیلــی  مــن  امــا  باشــد، 

را   ۴9-۴3 :1 یوحنــا  کــرد؟  دفــاع  خــود  از  عیســی  بــا  برخــورد  در  نَتَنائیــل،  فیلیپُــس،   دوســت  چگونــه  می  شــوند. 

. نیــد ا بخو

مجبــور  را  او  یــا  کنــد  بحــث  نَتَنائیــل  بــا  نکــرد  ســعی  فیلیپُــس  آمــد؟  غالــب  نَتَنائیــل  دفــاع  بــر  فیلیپُــس  چگونــه 

بعــد  بــه  آنجــا  از  عیســی  ببیــن."  و  "بیــا  گفــت:  نَتَنائیــل  بــه  به ســادگی  او  نداشــت.  دوســت  او  کــه  کنــد  کاری  انجــام  بــه 

پاســخی  چنیــن  می  کننــد،  دفــاع  خــود  از  کــه  دوســتانی  بــه  می  توانیــد  هــم  شــما  گرفــت.  عهــده  بــر  خــود  را  مســئولیت 

بیندازنــد. مســیح  عیســی  بــه  جدی  تــری  نــگاه  تــا  کنیــد  دعــوت  را  آنهــا  کــردن،  بحــث  جــای  بــه  دهیــد. 

طرد کردن

شــما  می  کننــد  فکــر  آنهــا  زیــرا  کننــد،  تــرک  را  شــما  دوســتانتان  از  برخــی  کــه  باشــید  داشــته  انتظــار  می  توانیــد 

گنــاه،  تــرس،  دلیــل  بــه  آنهــا  واکنــش  شــده  اید.  تبدیــل  عیســی"  مــردۀ  و  کشــته  و  غریــب  و  عجیــب  "آدم  یــک  بــه 

را  شــما  دوســتانتان  کنیــد  احســاس  اســت  ممکــن  اســت.  بسته  شــان  ذهــن  یــا  گذشــته،  تجــارب  ریاکاری"مذهبــی"، 

بــا  چگونــه  کــه  نوشــت  نبــی  اشــعیای  عیســی،  تولــد  از  پیــش  ســال  صدهــا  شــد.  طــرد  هــم  عیســی  حتــی  کرده انــد.  طــرد 

بخوانیــد. را   ۵-3 :۵3 اشــعیا  کردنــد؟  طــرد  را  او  وقتــی  افتــاد،  اتفاقــی  چــه  شــد.  خواهــد  برخــورد  عیســی 

هنگامی که مردم عیسی را طرد کردند، او چه واکنشی نشان داد؟ اول پطرس 23:2 را بخوانید.
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برایشــان  بداریــد،  دوســت  را  آنهــا  کننــد،  صحبــت  عیســی  مــورد  در  نمی  خواهنــد  دوســتانتان  اگــر  حتــی 

دوســتانتان.  رضایــت  نــه  کنیــد،  زندگــی  عیســی  رضایــت  جلــب  بــرای  کنیــد.  گفتگــو  آنهــا  بــا  و  کنیــد  دعــا 

بیاینــد. عیســی  ســوی  بــه  داده،  تغییــر  را  نظرشــان  آنهــا  زود  یــا  دیــر  شــاید  می  دانــد؟  چــه  کســی 

تصمیم گرفتن

طــرد  را  شــما  کــه  کســانی  یــا  می  کننــد،  دفــاع  زندگی شــان  شــیوۀ  از  کــه  کســانی  مقابــل  در 

عیســی  دربــارۀ  زیــادی  ســؤاالت  و  افــکار  "مــن  می  گوینــد:  کــه  دارنــد  وجــود  زیــادی  افــراد  می  کننــد، 

می  خواهنــد  دوســتانتان  از  بســیاری  کنیــم؟"  صحبــت  بیشــتر  بــاره  ایــن  در  می  توانیــم  آیــا  داشــته  ام. 

زیــر  پیشــنهادهای  کننــد.  صحبــت  کســی  چــه  بــا  نمی  داننــد  فقــط  امــا  بداننــد،  خــدا  دربــارۀ  بیشــتر 

کنیــد. صحبــت  دوســتانتان  بــا  چگونــه  کــه  می  کنــد  کمــک  شــما  بــه 

کــردن  خوشــحال  بیــن  کــه  را  تضــادی  رســول  پولــس  نباشــید.  مــردم  خشــنودی  پــی  در 

بخوانیــد  را   10:1 غالطیــان  می  دهــد.  توضیــح  دارد،  وجــود  خــدا  کــردن  خشــنود  و  دوســتانتان 

دهیــد. توضیــح  ســاده  زبــان  بــه  را  آن  و 

بگذرانیــد.  وقــت  هــم  دوســتانتان  بــا  حــال،  عیــن  در  و  کنیــد  زندگــی  عیســی  خشــنودی  بــرای 

را   ۵:1 تســالونیکیان  اول  افتــاد؟  خواهــد  اتفاقــی  چــه  دهیــد،  انجــام  را  کارهــا  ایــن  دِو  هــر  اگــر 

 . نیــد ا بخو

یوحنــا  کنیــد؟  محبــت  دوســتانتان  بــه  می  توانیــد  حــد  چــه  تــا  کنیــد.  محبــت  دوســتانتان  بــه 

بخوانیــد. را   12:1۵

انجــام  را  کار  ایــن  وقتــی  کنیــد.  تکیــه  روح  القــدس  بــه  دوســتانتان  بــا  ارتبــاط  برقــراری  بــرای 

شــد؟ خواهــد  چــه  آن  نتیجــۀ  می  دهیــد، 

تأمالت روحانی 

مهم نیست پدر و 
مادرتان چه واکنشی 
نشان می  دهند، خدا 
از واکنش آنها برای 
کمک به رشد شما 
استفاده می  کند.
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اول قرنتیان 2: ۴-۵ را بخوانید.

اگــر  حتــی  دهیــد.  انتقــال  دوســتانتان  بــه  شــهامت  بــا  را  عیســی  پیغــام 

خــدا  نماینــد،  پیــروی  عیســی  از  کــه  کنــد  متقاعــد  را  آنهــا  روح  القــدس 

کار  ایــن  چگونــه  خــدا  کنــد.  معرفــی  آنهــا  بــه  را  انجیــل  شــما  طریــق  از  می  خواهــد 

بخوانیــد. را   16:1 رومیــان  می دهــد؟  انجــام  را 

از  بیشــتری  بالقــوۀ  نیــروی  دوســتانتان،  بــا  ارتبــاط  برقــراری  بــرای  هیچ  کــس 

خــدا،  شــناخت  بــرای  دوســتانتان  بــه  کمــک  بــرای  بخواهیــد  خــدا  از  نــدارد.  شــما 

نمایــد. اســتفاده  شــما  از 

جمع  بندی

ارتبــاط  مــورد  در  مادرتــان  و  پــدر  بــه  می  خواهیــد  چگونــه  کــه  دهیــد  توضیــح 

بگوییــد. مســیح  بــا  خــود 

پیــروی  عیســی  از  گرفتــه ای  تصمیــم  کــه  بگوییــد  خــود  والدیــن  بــه  مایلیــد  اگــر 

کنیــد. برنامه  ریــزی  و  دعــا  نماییــد، 

چه زمانی این کار را انجام می  دهید؟

نکتۀ مهم

وقتی با دوستان 

خود هستید، به  طور 

شفاهی، نزدیکی خود 

را به عیسی مسیح 

اعالن کنید. با صدای 

بلند بگویید: "عیسای 

مسیح، من به تو 

تعلق دارم!"
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 انجــام 	 زندگی تــان  تغییــر  بــرای  عیســی  داریــد  دوســت  کــه  را  بزرگــی  کار 

نشــان  خانــه  در  بهتــر  را  مســیح  محبــت  بتوانیــد  آن،  واســطۀ  بــه  تــا  دهــد 

کنیــد. بیــان  دهیــد، 

 شــوند، 	 آشــنا  مســیح  بــا  دارنــد  نیــاز  کــه  را  دوســتانتان  از  نفــر  ســه  اســم 

چیســت؟ آنهــا  بــرای  شــما  روز  هــر  دعــای  بنویســید. 

اسامی                    درخواست

..........                      .....

..........                      .....

..........                      .....

 او 	 بــا  تــا  اســت  آمــاده  بیشــتر  می  کنیــد  فکــر  کــه  دوســتی  اســم  دور 

کار  چــه  هفتــه  ایــن  در  بکشــید.  خــط  کنیــد،  صبحــت  مســیح  دربــارۀ 

دهیــد. انجــام  برایــش  می  توانیــد  ویــژه  ای 

 کنیــد. 	 بررســی  دوســتتان  بــا  را  بی  همتاســت"   کــه  "عیســایی  کتابچــۀ 

انجیــل  دربــارۀ  دوســتانتان  بــا  تــا  می  کنــد  کمــک  شــما  بــه  کتابچــه  ایــن 

کنیــد. بحــث 

رومیان 16:1 را حفظ کنید.

"زیرا از انجیل سرافکنده 

نیستم، چرا که قدرت 

خداست برای نجات هر  

کس که ایمان آَورَد، نخست 

یهود و سپس یونانی." 

شــما  بــه  مخصــوص  کتابچــۀ  یــک 

انجیــل  طریــق  از  تــا  می  کنــد  کمــک 

برقــرار  ارتبــاط  دوســتانتان  بــا 

کتابچــۀ   می توانیــد  شــما  کنیــد. 

از  را  بی  همتاســت"  کــه  "عیســایی 

راه  حل  هایــی  "یافتــن  موسســۀ  

دهیــد.  ســفارش  جوانــان"  بــرای 

)Reach out Youth Solutions(

برای سفارش، از وب سایت 

 www.reach-out.org

استفاده نمایید.
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کمک به برقراری ارتباط 
فصل چهارم

بیــرون  آتــش  از  را  آن  وقتــی  امــا  می  ســوزد،  شــعله  ور  اســت،  آتــش  در  کــه  زمانــی  تــا  هیــزم 

مــا  اشــتیاق  آتــش  ایمانــداران،  دیگــر  بــا  دیــدار  می  شــود.  خامــوش  و  می ســوزد  آرام  آرام  بیاوریــم، 

مــی  دارد. نــگاه  "شــعله  ور"  مســیح  بــه  را 

امــا  باشــد،  کــرده  رشــد  مســیح  عیســی  بــا  خــود  رابطــۀ  در  کــه  نکــرده  ام  پیــدا  را  کســی  هنــوز  مــن 

نباشــد. متصــل  ایمانــداران  از  ســالم  جمــع  یــک  بــه 

زیــر  آیــات  کــه  را  تصویــری  نمــود.  مقــرر  اینگونــه  را  کلیســا  خداونــد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 

کنیــد. بیــان  کلمــه  یــک  در  می دهنــد،  ارائــه  کلســیا  از 

رومیان 12: ۵-۴

افسسیان 2: 21-19

افسسیان ۵: 27-2۵

می  کنیــد،  یکدیگرمالقــات  بــا  محلــی  کلیســای  در  منظــم  به طــور  ایمانــداران  دیگــر  و  شــما  وقتــی 

شــما  دیگــر،  مــوارد  در  و  کنــد  کمــک  شــما  بــه  کلیســا  مــواردی،  در  کــه  می شــود  موجــب  امــر  ایــن 

نماییــد. کمــک  کلیســا  بــه 

اجازه دهید دیگران به شما کمک کنند

را  او  می  شناســند،  را  عیســی  کــه  کســانی  از  آموختــن  بــا  می  توانیــد  کــه  می  شــوید  متوجــه  بــه زودی 

کنیــد. رشــد  روحانــی  نظــر  از  تــا  می  کننــد  کمــک  کــرده،  تشــویق  را  شــما  دیگــر،  ایمانــداران  بشناســید.  بهتــر 

۴
چگونه 

متصل 

شوم؟

چــه  می  اندیشــید،  کلیســا  بــه  وقتــی 

می کنــد؟  خطــور  ذهنتــان  بــه  چیــزی 

عبارت  هــای  از  مــورد  چنــد  یــا  یــک 

بزنیــد. عالمــت  را  زیــر 

-احساس خستگی می کنم.

-ترجیح می  دادم توپ  بازی 

می  کردم!

-تا حاال نرفته ام.

-از آنجا لذت می  برم.

-باید لباس شیک و رسمی بپوشم.

-دوستان زیادی در آنجا دارم.

-باید تظاهر کنم.

-فقط برای کریسمس و عید قیام 

)عید پاک( به آنجا می  روم.
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آیات زیر در مورد اهمیِت ارتباط با سایر ایمانداران چه می  گویند؟ 

جامعه ۴: 10-9

اول تسالونیکیان 11:۵

عبرانیان 10: 2۵-2۴

برایتــان  ابتــدا  در  بریزیــد،  دوســتی  طــرح  دیگــر  مســیحیان  بــا  می  خواهیــد  وقتــی 

می  تواننــد  آنهــا  امــا  نباشــید،  راحــت  زیــاد  آن  بــا  شــاید  و  اســت  ســخت  کمــی 

نماینــد. کمــک  شــما  رشــد  بــه  کــرده،  تقویــت  را  شــما  ایمــان 

به کلیسایی بروید که: 

آشکارا تمایل خود را به شناخت مسیح نشان می  دهد.	 

چگونگی پیروی و شاگردی عیسی را به شما تعلیم می  دهد. 	 

گروه جوانانی دارد که از نظر روحانی قدرتمند است.	 

در زندگی روحانی برایتان جذابیت شخصی دارد.	 

به روشی بیندیشید که کلیسا می  تواند از آن طریق به شما کمک کند.

تأمالت روحانی 

کلیسا یک 
سازمان 

نیست، بلکه 
یک بدن و 
ارگانیسم 
است. 
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شما به دیگران کمک کنید

ایمانداران در زندگی یکدیگر درگیر هستند. شما از این امتیاز ویژه برای کمک به دیگران برخوردار هستید.

می  کنــد،  مرتبــط  دیگــر"  نفــر  "یــک  بــه  را  مســیحیان  کــه  راه  هایــی  تمــام  و  بخوانیــد  را   16-9 12: رومیــان 

. یســید بنو

چه چیزی را باید برای کمک کردن به کلیسا بدهید؟

طریــق  ایــن  از  هــم  شــما  شــاید  می  دهــد.  انجــام  کلیســا  کــه  اســت  کاری  از  بخشــی  غیرایمانــداران،  بــه  کمــک 

اســت. داده  بشــارت  شــما  بــه  و  آمــده  شــما  ســراغ  بــه  دیگــری  کــس  باشــید؛  شــده  ایمانــدار 

در  مــردم  بقیــۀ  اســت.  مســیح  عیســی  شــناخت  همانــا،  کــه  دریافته  انــد  را  زندگــی  کلیــد  مســیحیان، 

می  گوینــد. ســخن  دیگــران  بــا  عیســی  مــورد  در  ایمانــداران  بنابرایــن  هســتند.  زندگــی  معنــای  جســتجوی 

آیات زیر دربارۀ چگونگی کمک به دیگران برای شناخت مسیح چه می  گویند؟
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عبرانیان :10 2۵-2۴ 

را حفظ کنید.

 متی 19:۴	

 متی :9 38-36 	

 یوحنا :1 ۴2-2۵ 	

عالــی  امتیــاز  یــک  دیگــران،  بــه  او  نجــات  خــوِش  خبــِر  و  مســیح  عیســی  مــژدۀ  رســاندن 

داده  تغییــر  را  زندگی ئتــان  مســیح  چگونــه  کــه  بگوییــد  دیگــران  بــه  می  توانیــد  شــما  اســت. 

بشناســند. را  او  می  تواننــد  نیــز  ایشــان  چگونــه  و  اســت 

جمع  بندی

 دوست دارید به کدام گروه ایمانداران بپیوندید؟	

 گــروه 	 بــه  را  شــما  تــا  بخواهیــد  گــروه  آن  اعضــای  از  یکــی  از  هفتــه،  ایــن  در 

می  کنیــد؟ درخواســت  کســی  چــه  از  ببــرد.  خــود 

 روشی را که این گروه می  تواند به شما کمک کند، مشخص نمایید. 	

 گــروه 	 آن  در  کســی  بــه  می  توانیــد  آن  طریــق  از  کــه  کنیــد  انتخــاب  را   روشــی 

. کنیــد  کمــک 

 شــما 	 بــا  تــا  کنیــد  دعــوت  نمی  شناســد،  را  مســیح  کــه  دوســتانتان  از  یکــی  از 

می کنیــد؟ دعــوت  را  کســی  چــه  بیایــد.  گــروه  بــه 

و در فکر آن باشیم 

که چگونه می توانیم 

یکدیگر را به محبت 

و انجام اعمال نیکو 

برانگیزانیم. و از 

گرد آمدن با یکدیگر 

دست نکشیم، چنانکه 

بعضی را عادت شده 

است، بلکه یکدیگر را 

بیشتر تشویق کنیم- 

بخصوص اکنون که 

شاهد نزدیکتر شدن 

آن روز هستید.
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فصل پنجم

می  زنیــد،  را  کوچکتــان  بــرادر  می  رویــد،  در  کــوره  از  کــه  هنگامــی  می  شناســید،  را  مســیح  کــه  حــال 

می  افتــد؟  اتفاقــی  چــه  می  دهیــد،  انجــام  ایــن  از  بدتــر  کارهــای  حتــی  یــا  می  کشــید  فریــاد  مادرتــان  ســِر 

می  کنیــد؟ فکــری  چــه  برمــی  دارد؟  دســت  شــما  بــه  کــردن  کمــک  از  عیســی  آیــا 

کتاب  مقــدس  کــه  می  شــوید  کاری  )مرتکــب  می  کنیــد  خرابــکاری  کــه  زمانــی  ببینیــم  بگذاریــد 

بگوییــد:  خــدا  بــه  کــه  اســت  ایــن  ماننــد  گنــاه  می  افتــد.  اتفاقــی  چــه  می  نامــد(،  "گنــاه"  را  آن 

طبیعــی  گرایــش  کنم!"ایــن  رســیدگی  خــودم  روش  بــه  وضعیــت،  ایــن  بــه  دارم  "قصــد 
می  گــذارد؟ تأثیــر  شــما  زندگــی  بــر  چگونــه  گنــاه   ،11-10 :3 رومیــان  بــه  توجــه  بــا  شماســت. 

ببــرد،  بیــن  از  خــدا  بــا  را  شــما  رفاقــت  می  توانــد  گنــاه  هســتید،  خــدا  فرزنــد  کــه  اکنــون 

 7-۵ :1 یوحنــا  اول  نمــی  رود.  بیــن  از  هرگــز  او  بــا  شــما  رابطــۀ  مســیح.  بــا  را  شــما  رابطــۀ  نــه 

می  گویــد؟ چــه  خــدا  بــا  رفاقــت  رفتــن  بیــن  از  دربــارۀ 

و  نکنیــد،  را  کار  ایــن  تــا  خواســته  شــما  از  او  حالــی   کــه  در  برداریــد،  را  پدرتــان  اتومبیــل  شــما  اگــر 

می  گــردد.  پدرتــان  و  شــما  میــان  تنــش  ایجــاد  باعــث  کار  ایــن  بکوبیــد،  بــرق  چــراغ  تیــِر  بــه  را  آن  ســپس 

موقتــاً  شــما  رفاقــت  امــا  هســتید(  او  پســر  یــا  دختــر  )هنــوز  داریــد  رابطــه  پدرتــان  بــا  هنــوز  شــما 

می  کنــد. ایجــاد  تنــش  خــدا  بــا  شــما  رفاقــت  در  گناهــی،  هــر  اســت.  شــده  خدشــه  دار 

۵
وقتی 

خرابکاری 

می  کنم، 

چه اتفاقی 

می  افتد؟
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چگونه اعتراف کنم؟
بــاز  می آوریــم  ایمــان  آنکــه  از  بعــد  مــا  همــۀ  همچنیــن  می  کردیــم.  گنــاه  شــویم،  عیســی  پیــرو  آنکــه  از  پیــش  مــا  همــۀ 

داد،  انجــام  صلیــب  روی  بــر  کــه  کاری  واســطۀ  بــه  عیســی  اکنــون  کــه  اســت  ایــن  در  تفــاوت   امــا  می  کنیــم؛  گنــاه  هــم  

رفاقــت  تــا  دهیــد  انجــام  می  توانیــد  کاری  چــه  گنــاه   شــدید،  مرتکــب  آنکــه  از  پــس  اســت.  گرفتــه  خــود  بــر  را  مــا  گناهــان 

بازگــردد؟ اول  حالــت  بــه  خــدا  بــا  شــما 

اول یوحنا 9:1 را بخوانید.

به نظر شما معنی "اعتراف" چیست؟

شــما  داریــد.  تغییــر  بــه  تمایــل  صادقانــه  و  کرده  ایــد  خطــا  کــه  موافقیــد  خــدا  بــا  شــما  کــه  اســت  معنــی  ایــن  بــه  اعتــراف 

می  گوییــد:  عیســی  بــه  پــس  کرده  ایــد.  عمــل  خودتــان  روش  بــه  زندگی تــان  از  خــاص  قســمت  ایــن  در  کــه  موافقیــد  خــدا  بــا 

دهــم." انجــام  تــو  روش  بــه  را  آن  و  کنــم  تغییــر  "می  خواهــم 

برای اعتراف:

 باید با خدا موافق باشید که در اشتباه هستید.	

 از خدا تشکر کنید که عیسی برای گناهان شما جان خود را بر روی صلیب داد.	

 از عیسی بخواهید بخش گناه  آلود زندگی تان را بردارد و آن را تغییر دهد.	

 باید برای اصالح نگرش یا عمل گناه  آلود خود، اقداماتی انجام دهید.	

صادقانــه  بایــد  بلکــه  کرده  ایــد،  اعتــراف  کــه  نیســت  معنــا  ایــن  بــه  کلمــات  گفتــن  تنهــا 

باشــید. گنــاه  آن  از  دوری  خواســتاِر 

تأمالت روحانی

مسیحیان کامل 
نیستند، بلکه 

بخشیده شده  اند.
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خدا چه کاری انجام می  دهد؟

وقتی شما به گناهان خود اعتراف می  کنید، خدا چه کاری انجام می  دهد؟

رسالۀ اول یوحنا 9:1 را بخوانید.

خدا دو کار انجام می  دهد:

او در همۀ ا  وقات شما را می  بخشد.	 

او گناه شما را برای همیشه فراموش می  کند.	 

می شــود.  گرفتــه  ســر  از  او  بــا  رفاقت  تــان  و  می کنــد  پــاک  را  دلتــان  لــوح  خــدا  می  کنیــد،  اعتــراف  خــود  گناهــان  بــه  وقتــی 

می  کنیــد،  اعتــراف  کــه  هنگامــی  کــه  اســت  ایــن  دارد،  اهمیــت  آنچــه  باشــد؛  کوچــک  یــا  بــزرگ  چقــدر  شــما  گناهــان  نیســت  مهــم 

بخوانیــد. را   2۴:2 پطــرس  اول  رســالۀ  چــرا؟  می  کنــد.  فرامــوش  و  می  بخشــد  را  آنهــا  خــدا 

خــدا  بــه  ایمانتــان  با  شــما  کــه  باشــید  داشــته  نظــر  چــه؟"در  نکنــم،  شــدن  بخشــیده  احســاس  اگــر  "امــا  بپرســید:  اســت  ممکــن 

گنــاه  احســاس  شــما  نمی  خواهــد  خــدا  می  کنــد.  عمــل  شــیوه  هــمین  بــه  نیــز  بخشــش  احساســات  تان.  بــا  نــه  کرده  ایــد،  اعتمــاد 

بــا  اســت.  بخشــیده  را  شــما  خــدا  کــه  باشــید  مطمئــن  می  توانیــد  کــرده  اید،  اعتــراف  خــود  گناهــان  بــه  اگــر  باشــید.  داشــته 

کنیــد. رشــد  داده،  ادامــه  را  روحانــی  مســیر  پیوســته  اســت،  آمــده   9 :1 یوحنــا  اول  رســالۀ  در  کــه  خــدا  وعــدۀ  بــر  اســتناد 

جمع  بندی

 یادداشــت 	 کاغــذ  یــک  روی  را  آنهــا  کنیــد؟  اعتــراف  زندگی تــان  در  گناهانــی  چــه  بــه  بایــد  حاضــر  حــال  در 

آنهــا  تــک  تــک  بــه  خــدا  حضــور  در  دلیــل،  همیــن  بــه  هســتند،  کوچــک  یــا  بــزرگ  چقــدر  آنهــا  نیســت  مهــم  کنیــد. 

وعــدۀ  گوییــد.  شــکر  شــود،  پــاک  شــما  گناهــان  تــا  ُمــرد  صلیــب  روی  کــه  آن  به خاطــر  را  عیســی  کنیــد.  اعتــراف 

تمــام  بخواهیــد  خــدا  از   .)9 :1 یوحنــا  اول  )رســالۀ  بطلبیــد  می  بخشــد،  و  می  کنــد  پــاک  را  گناهانتــان  کــه  را  او 

دهــد.  تغییــر  را  آنهــا  برداشــته،  را  زندگی تــان  گناه  آلــود  بخش  هــای 

 آن کاغذ را به عنوان نمادی از پاکسازی و بخشش خدا، دور بیندارید.	

اول یوحنا :1 9 را 

حفظ کنید.

خــود  گناهــان  بــه  اگــر  »ولــی 

و  امیــن  کــه  او  کنیــم،  اعتــراف 

را  مــا  گناهــان  اســت،  عــادل 

نادرســتی  هــر  از  و  می آمــرزد 

می ســازد.« پاکمــان 
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فصل ششم

ممکــن  اســت!«  کــردن  تغییــر  اســت،  ثابــت  زندگــی   در  کــه  چیــزی  »تنهــا  اســت:  گفتــه  شــخصی 

دادن  تغییــر  حــال  در  عیســی  فهمیــد  می  تــوان  »چگونــه  بپرســید:  خودتــان  از  مرحلــه  ایــن  در  اســت 

توصیــف  داده،  رخ  زندگی تــان  در  کــه  تغییراتــی  بــه  نســبت  را  خــود  احســاس  چگونــه  ماســت؟«  زندگــی 

دارد؟ تغییــر  بــه  نیــاز  همچنــان  آیــا  اســت؟  کــرده  تغییــری  چــه  تاکنــون  زندگی تــان  می  کنیــد؟  

شــما  زندگــی  او  داد.  خواهــد  را  ســؤاالت  ایــن  پاســخ  او  می  گذرانیــد،  وقــت  خــدا  بــا  اینکــه  ضمــن  در 

خواهــد  شــما  نفــع  بــه  همیشــه  می  کنــد،  ایجــاد  کــه  تغییراتــی  دلیــل،  همیــن  بــه  می  بینــد.  کامــل  به  طــور  را 

اســت؟ درســت  مســأله  ایــن  چــرا   10:10 یوحنــا  بــه  توجــه  بــا  بــود. 

از درون به بیرون

رفتــار  و  می  رســند  نظــر  بــه  چگونــه  اینکــه   - می  کننــد  قضــاوت  افــراد  ظاهــر  اســاس  بــر  اغلــب  مــردم 

از  نــه  می  شــوند،  شــروع  او  درون  از  تغییــرات  می  پذیــرد،  را  مســیح  عیســی  فــردی  کــه  زمانــی  امــا  می  کننــد. 

 . ن و بیــر

6
چگونه 

زندگی ام 

تغییر 

خواهد 

کرد؟
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عیســی  پیــرو  کــه  هنگامــی  باشــد.  قبــل  ماننــد  رفتارتــان  و  احساســات  یــا  ظاهرتــان  اگــر  حتــی  هســتید،  جدیــد  فــرد  یــک  درون،  از  شــما 

مســیحیت  کــه  می  کننــد  فکــر  مــردم  از  بســیاری  نمی  دهــد.  شــما  بــه  نبایدهــا-  و  بایدهــا   - مقــررات  و  قوانیــن  از  فهرســتی  خــدا  می  شــوید، 

می  دهنــد. قــرار  تاثیــر  تحــت  را  شــما  بیرونــی  رفتــار  تنهــا  قوانیــن،  امــا  قوانیــن.  از  طوالنــی  فهرســت  یــک  از  کــردن  پیــروی  یعنــی 

به جای قوانین، خدا روح  القدس را به شما می  دهد. روح  القدس کجا زندگی می  کند؟ 

رسالۀ اول قرنتیان 19:6 را بخوانید.

از  را  شــما  تــا  اســت  قــدرت  منبــع  روح  القــدس  می  کنــد.  زندگــی  شــما  در   - روح  القــدس   - مســیح  عیســی  روح  اکنــون 

کنیــد.  زندگــی  می  خواهــد،  خــدا  کــه  روشــی  مطابــق  تــا  هســتید  درونــی  قــدرت  دارای  شــما  دهــد.  تغییــر  بیــرون  بــه  درون 

می  دهــد؟ تغییــر  را  شــما  روح  القــدس  چگونــه 

رسالۀ رومیان 8: 9-11 را بخوانید.

تنفس روحانی
کربــن  دی  اکســید  می  کشــید،  نفــس  کــه  هنگامــی  بکشــید.  نفــس  بایــد  بــودن،  ســالم  و  مانــدن  زنــده  بــرای  شــما  جســمانی،  لحــاظ  از 

لحــاظ  از  کــه  هنگامــی  اســت.  صــادق  نیــز  روحانــی  لحــاظ  از  امــر  ایــن  می  کنیــد.  استنشــاق  را  -اکســیژن-  حیــات  کــرده،  خــارج  را 

را  آن  کنتــرل  و  ســازد  پــر  را  زندگی تــان  می  دهیــد   اجــازه  روح  القــدس  بــه  کــرده،  اعتــراف  گناهانتــان  بــه  می  کشــید،  نفــس  روحانــی 

گیــرد. دســت  در 

ایجاد تغییرات
را  آنهــا  کــه  مدتهاســت  دهــم.  تغییــر  خــودم  در  را  چیزهــا  بعضــی  نمی  توانــم  هرگــز  »مــن  کنیــد:  فکــر  خودتــان  بــا  شــاید 

دیگــر  شــما  امــا  دهیــد.  تغییــر  را  آنهــا  نمی  توانیــد  خودتــان  قــدرت  بــا  شــما  شماســت.  بــا  حــق  کامــالً  می  دهــم!«  انجــام 

ایــن  تــا  کــرد  خواهــد  کمــک  شــما  بــه  او  کنــد،  کار  شــما  در  تــا  بخواهیــد  روح  القــدس  از  اگــر  نیســتید.  خودتــان  قــدرت  بــه  محــدود 

کنیــد. حــل  و  بدهیــد  تغییــر  را  مشــکالت 
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تأمالت روحانی

چــه  وعــده  ایــن  بخوانیــد.   26:19 متــی  در  اســت،  داده  شــما  بــه  خــدا  کــه  را  وعــده  ای 

دارد؟ شــما  بــرای  معنایــی 

نــو  حیاتــی  بــا  شــما   گذشــتۀ  زندگــی  می  کنــد،  زندگــی  شــما  در  روح  القــدس  وقتــی 

کنیــد. زندگــی  خــود«  »گذشــتۀ  ماننــد  دیگــر  نیســت  الزم  می  شــود.  جایگزیــن 

رسالۀ کولسیان 3: 1-17 را بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

چه چیزی تغییر را در زندگی تان ممکن می  سازد؟ )آیۀ 1(	 

برای کمک به تغییر زندگی تان چه کاری باید انجام دهید؟ )آیۀ 2(	 

با زندگی گذشتۀ خود چه باید بکنید؟ )آیۀ ۵( 	 

چه چیزهایی را باید »ترک کنید«؟ )آیات 9-۵( 	 

چه چیزی را باید »بپوشید«؟ )آیات 17-12(	 

قدرت خدا 

می  تواند هر چیزی 

را در زندگی تان 

تغییر دهد.
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به واســطۀ  عیســی  کــه  ویژگی  هایــی  از  فهرســتی  ســپس  بخوانیــد.  را   23-22 :۵ غالطیــان  رســالۀ 

کنیــد. تهیــه  می  دهــد،  قــرار  شــما  در  روح القــدس 

خــدا  از  آنهــا،  از  یــک  هــر  از  برخــورداری  به خاطــر  می  کنیــد،  تهیــه  را  فهرســت  ایــن  اینکــه  ضمــن  در 

کنیــد. تشــکر 

جمع  بندی

 مشــخص 	 دهــد،  تغییــر  را  آن  مســیح  می  خواهیــد  کــه  را  زندگی تــان  از  خاصــی  بخــش 

. کنیــد

 این هفته، چه چیزی از این بخش را باید »ترک کنید«؟	

 قدرت »ترک کردن« و »پوشیدن« از کجا می  آیند؟	

 زندگی تــان 	 مشــکل  دار  بخــش  در  را  روحانــی  تنفــس  تمریــن  آینــده،  هفتــۀ  طــول  در 

دهیــد  اجــازه  روح  القــدس  بــه  و  کنیــد  اعتــراف  خــود  گنــاه  بــه  بــار  هــر  کنیــد.  شــروع 

خطــور  ذهنتــان  بــه  مشــکل  آن  کــه  بــار  هــر  گیــرد.  دســت  بــه  را  مشــکل  آن  کنتــرل 

تجربــه  هفتــه  ایــن  در  کــه  تغییــری  هــر  نماییــد.  همــکاری  روح  القــدس  بــا  می  کنــد، 

نماییــد. یادداشــت  را  کوچــک  تغییــرات  حتــی  می  کنیــد، 
افسسیان 18:۵ را حفظ 

کنید.

»مست شراب مشوید، 

که شما را به هرزگی 

می کشاند؛ بلکه از 

روح پر شوید.«
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بایــد  کرده  ایــد،  آغــاز  مســیح  عیســی  بــا  را  زندگی تــان  کــه  اکنــون 

را  او  بیشــتر  و  بیشــتر  تــا  دهیــد  ادامــه  مســیر  ایــن  در  کــردن  رشــد  بــه 

از  "پیــروی  کتــاب   طریــق  از  دوســتانتان  از  گــروه  یــک  بــا  بشناســید. 

قــدم  راه  ایــن  در  بلــوغ«  ســوی  بــه  »حرکــت  دروس  مجموعــۀ  از  عیســی«، 

دیگــری  از  پــس  یکــی  را  بلــوغ«  ســوی  بــه  »حرکــت  کتاب  هــای  برداریــد. 

برویــد. پیــش  و  بخوانیــد 

مســیح  بــا  قــوی  ارتبــاط   بــرای  پایــه  ای  عیســی،  از  پیــروی  کتــاب   

ایجــاد  می پــردازد:  اینهــا  نظیــر  مباحثــی  بــه  کتــاب  ایــن  می  کنــد.  بنــا 

خــدا  منحصربه  فــرد  برنامــۀ  و  هــدف  کــردن  پیــدا  مســیح،  بــا  ارتبــاط 

کشــف  همچنیــن  و  دیگــران،  و  خــدا  بــه  محبــت  دانش  آمــوز،  هــر  بــرای 

خــدا. ارادۀ 

می  کنــد  کمــک  دانش  آمــوزان  بــه  خــدا،  بــا  گذرانــدن  وقــت  کتــاب 

هدفمنــد،  عبــادی   زندگــی  طریــق  از  مســیح  بــا  را  خــود  ارتبــاط  تــا 

طریــق  از  چگونــه  کــه  می  یابنــد  در  دانش  آمــوزان  دهنــد.  گســترش 

رابطــه ای  پرســتش،  و  دعــا  آیــات،  حفــظ  کتاب  مقــدس،  مطالعــۀ 

نماینــد. برقــرار  عیســی  بــا  روزانــه  و  صمیمــی 

دانش  آمــوزان  بپذیریــد،  خــود  خداونــد  به  عنــوان  را  عیســی  کتــاب 

مســائلی  کنتــرل  و  کننــد  اطاعــت  عیســی  از  تــا  می  کشــد  چالــش  بــه  را 

در  آنهــا  بســپارند.  او  بــه  می  شــوند،  روبــه  رو  آن  بــا  روزه  هــر  کــه  را 

آنهــا  زندگــی  می  تواننــد  روح  القــدس  و  پســر  پــدر،  چگونــه  کــه  می  یابنــد 

و  پــدر  دارایــی،  دوســتی،  جنســی،  امــور  همچــون  مســایلی  مــورد  در  را 

دهنــد. تغییــر  عادت  هــا  و  نگرش  هــا  مــادر، 

آمــاده  را  دانش  آمــوزان  خــود،  ایمــان  دادن  نشــان  کتــاب 

 . گذارنــد  میــان  در  دیگــران  بــا  را  خــود  ایمــان  و  عیســی  تــا  می  ســازد 

مســیح،  دربــارۀ  کــردن  صحبــت  رابطــه،  کــردن  برقــرار  بــا  دانش  آمــوزان 

بــه  اعتمــاد  بــا  می  تواننــد  انجیــل،  روایــات  و  خــود  زندگــی  ماجــرای  بیــان 

کننــد.  اقــرار  مســیح  عیســی  بــا  را  خــود  رابطــۀ  کافــی،  نفــس 

بــرای  را  دانش  آمــوزان  خــود،  دنیــای  بــر  گذاشــتن  تأثیــر  کتــاب 

می  ســازد.  آمــاده  مدرســه  و  کلیســا  در  خــادم  رهبرانــی  بــه  شــدن  تبدیــل 

آســیب  دیده،  افــراد  بــا  مالقــات  ماننــد  چالش  هایــی  بــا  دانش  آمــوزان 

می  شــوند. مواجــه  شاگردســازی  و  مــردم  از  مراقبــت  آنهــا،  بــه  بخشــش 

بــرای  عملــی  راهنمــای  یــک  خــدا،  بــا  شــخصی  وقــِت  داشــتن  کتابچــۀ 

رئــوس  روزانــۀ  بیــان  بــا  هفتــه  ده  مــدت  بــه  و  خداســت  بــا  وقــت  گذرانــدن 

می  کنــد. همراهــی  مســیر  ایــن  در  شــدن  قــوی  تــا  را  شــما  مطالــب، 

تــا  می  کنــد  کمــک  شــما  بــه  بی  همتاســت،  کــه  عیســایی  کتابچــۀ 

دهیــد. انتقــال  دوســتانتان  بــه  را  عیســی  پیــام 

ادامه دهید

شما می  توانید این کتاب  ها را از موسسۀ  "یافتن راه  حل  هایی برای جوانان" )Reach out Youth Solutions( سفارش دهید. 

برای سفارش، از وب سایت www.reach-out.org استفاده نمایید.
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آغــاز«،  بــه  »اقــدام  کتــاب  مطالعــۀ  در  دوســتتان  کــردن  همراهــی  بــرای 

نماییــد: دنبــال  را  زیــر  مراحــل 

مطمئــن 	  ابتــدا  کنیــد.  شــروع  بی  همتاســت"  کــه  "عیســایی  کتابچــۀ  از 

اســت. پذیرفتــه  خــود  قلــب  بــه  را  مســیح  عیســی  دوســتتان  کــه  شــوید 

جدیــدش 	  رابطــۀ  در  تــا  کنیــد  کمــک  او  بــه  می  خواهیــد  کــه  بگوییــد 

بخوانیــد.  را   7-2:6 کولســیان  رســالۀ  یکدیگــر  بــا  کنــد.  رشــد  عیســی  بــا 

درختــکاری  را  باغــی  کــن  "فــرض  کنیــد:  اســتفاده  بــاغ  یــک  تصویــر  از 

علف  هــای  و  ندهــی  کــود  نکنــی،  آبیــاری  را  آن  هرگــز  اگــر  کــرده  ای. 

کــود  کــردن،  آبیــاری  بــا  امــا  می  افتــد؟  اتفاقــی  چــه  نچینــی،  را  هــرزش 

مســیح  بــا  تــو  رابطــۀ  می  کنــد.  رشــد  بــاغ  گیاهــان،  کــردن  هــرس  و  دادن 

شــما  بــا  اســت،  مایــل  اگــر  بپرســید  او  از  اســت."  شــکل  همیــن  بــه  نیــز 

 " آغــاز  بــه  "اقــدام  کتــاب  روی  هفتــه،  شــش  مــدت  بــه  بــار،  یــک  هفتــه  ای 

بعضــی  امــا  می  کنیــد،  کار  کتــاب  روی  هــم  بــا  کــه  بگوییــد  او  بــه  کنــد.  کار 

 . دهــد  انجــام  تنهایــی  بــه  را  آنهــا  بایــد  کــه  اوســت  ســهم  بخش  هــا  از 

شــش 	  دهیــد.  نشــان  دوســتتان  بــه  را  آغــاز«  بــه  »اقــدام  کتــاب 

)ادامــۀ  کنیــد  مــرور  اســت،  پرداختــه  آنهــا  بــه  کتــاب  ایــن  کــه  را  مطلبــی 

هســتند  مطالبــی  اینهــا  کــه  بگوییــد  او  بــه  بخوانیــد(.  را  دســتورات 

بــرای  را  مکانــی  و  زمــان  کــرد.  خواهیــد  صحبــت  آنهــا  دربــارۀ  کــه  

بــا  یــادآوری  جهــت  جلســه،  هــر  از  پیــش  کنیــد.  مشــخص  جلســات  تان 

بگیریــد. تمــاس  او 

دربارۀ بخش  ها گفتگو کنید

یــک  اســت  الزم  آغــاز«،  بــه  »اقــدام  کتــاب  بیشــتر  تأثیرگــذاری  بــرای 

بحــث  می  آمــوزد،  کــه  آنچــه  دربــارۀ  بالغ  تــر  مســیحی  یــک  بــا  نوایمــان 

کتاب  مقــدس  آیــات  دربــارۀ  گفتگــو  هســتید.  شــما  شــخص  آن  کنــد. 

نظــر  از  تــا  می  کنــد  کمــک  دوســتتان  بــه  ســؤاالت،  بــه  دادن  پاســخ  و 

تــا  می  کننــد  کمــک  شــما  بــه  دســتورالعمل  ها  ایــن  کنــد.  رشــد  روحانــی 

کنیــد:  شــروع  چگونــه  نوایمــان  یــک  بــا 

چه چیزی به او بگویید

چیــزی  چــه  جلســه  پایــان  در  کــه  ایــن  و  بگوییــد  را  جلســه  آن  هــدف  او  بــه 

می  آمــوزد. را 

چرایی آن را بگویید

بــا  خــود  شــخصی  تجربیــات  و  انجیــل  پایــۀ  بــر  را  خــود  بحث  هــای 

کنیــد. بنــا  مســیح 

چگونگی آن را به او نشان دهید

کنیــد.  اســتفاده  کتــاب  مفاهیــم  توضیــح  بــرای  عملــی  ابــزار  و  مثال  هــا  از 

و  می  خوانیــد  کتاب  مقــدس  چگونــه  دهیــد  نشــان  او  بــه  مثــال،  به عنــوان 

می  کنیــد. دعــا  شــکل  چــه  بــه 

اجازه دهید او نیز آغاز کند

هــم  بــا  تــا  کنیــد  مالقــات  یکدیگــر  بــا  دهیــد.  انجــام  هــم  بــا  را  درس  هــا 

چگونگی همراهی کردن دوست   خود در مسیر مطالعۀ کتاب  »اقدام به آغاز«
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بــرای  یکدیگــر  بــا  مالقــات  از  پیــش  امــا  کنیــد.  کار  درس  هــا  روی  بــر 

به  طــور  یــک  هــر  کــه  شــوید  مطمئــن  موضــوع،  هــر  مــورد  در  بحــث 

داده  ایــد.  انجــام  را  آن  جداگانــه، 

همچنان با او ادامه دهید

داد،  انجــام  را  درس  یــک  شــما  دوســت  وقتــی  نکنیــد  تصــور 

بــار  یــک  را  کاری  وقتــی  یــا  دهــد،  انجــام  نیــز  را  دروس  همــۀ  می  توانــد 

او  بایــد  کــرد.  خواهــد  عمــل  این  طــور  همیشــه  داد،  انجــام  موفقیــت  بــا 

کنیــد.  تشــویق  را 

انتقال به دیگران

آموختــه  مســیح  عیســی  دربــارۀ  کــه  را  آنچــه  تــا  کنیــد  کمــک  او  بــه 

دربــارۀ  ابتــدا  کــه  بدین  ترتیــب  بگــذارد.  میــان  در  دیگــران  بــا  اســت، 

بــه  چگونــه  می  آمــوزد  ســپس  و  می  گویــد،  ســخن  دیگــران  بــا  عیســی 

اوســت. زندگــی  ثمــرۀ  ایــن  کنــد.  کمــک  دیگــر  نوایمانــان  رشــد 

از این شیوه پیروی نمایید

این شیوه را دنبال کنید تا نتایج بیشتری از بحث  ها به دست آورید:

چند دقیقه  ای را صرف شناخت زندگی شخصی یکدیگر کنید.	 

هر درس را بخوانید و به تمام سؤاالت آن جواب دهید.	 

او 	  بــه  کنیــد.  گفتگــو  هــم  بــا  "جمع  بنــدی"  بخــش  مطالــب   دربــارۀ 

باشــد. دقیــق  برنامــه  اش  اجــرای  در  تــا  کنیــد  کمــک 

کمــک 	  بــرای  دســتورالعمل  ایــن  از  کنیــد.  حفــظ  یکدیگــر  بــا  را  آیــات 

کنیــد: اســتفاده  او  یادگیــری  بــه 

	 .در ابتدا و انتهای هر آیه، موضوع و محل آن را بیان کنید

	 را آن  آنقــدر  و  بگیریــد  یــاد  را  آیــه  از  عبــارت  یــک  بــار  هــر 

آیــۀ  یــا  عبــارت  ســپس  کنیــد.  درک  را  آن  تــا  کنیــد  تکــرار 

کنیــد. تکــرار  هــم  بــا  را  بعــدی 

	 .در طول یک هفته، هر روز آیه را مرور کنید

	 ،بپرســید او  نیازهــای  دربــارۀ  کنیــد.  دعــا  یکدیگــر  بــرای 

بگوییــد. را  خودتــان  نیازهــای  ســپس 

برای دوست   خود دعا کنید

	.برای محافظت او در برابر شیطان و دنیا دعا کنید

	.برای او دعا کنید تا رشد کند و یک ایماندار بالغ شود

	 آن بســتن  بــه  کار  در  کــرده،  درک  را  درس  هــر  تــا  کنیــد  دعــا 

کنــد. اطاعــت  خــدا  از  کامــالً  زندگــی اش،  در 

	.برای نیازهای خاص او دعا کنید

   دعا کردن، روشی است که می  توانید از طریق آن به 
دوست نوایمان خود کمک کنید. 

نکتۀ مهم
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