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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



فا او بیماران را ش. عیسی کارھای بسیار عجیبی انجام داد
بخشید، بھ افرادی کھ در مشکالت بودند آرامش روحی و

.فکری بخشید، و کالم خدا را بھ مردم آموخت



زد عیسی شفا یافتن بھ نو کمک جمعیّت زیادی برای دریافت 
ا او تصمیم گرفت کھ از میان عدّۀ زیادی کھ او ر.آمدندمی

کردند دوازده نفر را انتخابپیروی می
کند تا در خدمتش 

.او را کمک کنند



آیا شما برای تصمیمات مھم خود، 
کنید؟ عیسی برای دعا می

انجام کارھایش نزد خدا 
در مکانی ! کرددعا می

خلوت او تا غروب 
آسمانیپدر آفتاب نزد 

.  کردمیدعا اش 



یک شب طوالنی 
ا و تاریک عیسی ت

.کردصبح دعا 



پیرویاو از کھ صبح، عیسی تمام دوستانش را ھنگام 
آنھا کسانی بودند کھ او را خدمت .کردکردند، صدا می

از میان آنھا دوازده نفر . کردندواطاعت می
را انتخاب کرد کھ

ھمکاران ویژه یا 
.شاگردان او باشند



ھ نامھای اولین شاگردانی کھ عیسی برگزید دو برادربودند ب
رد، وقتی عیسی آنھا را دعوت ک. شمعون پطرس و اندریاس

تا شاگردان او باشند آنھا شغل ماھیگری خود را 
.ترک کردند و بھ دنبال عیسی رفتند



یعقوب و یوحنا، پسران زبدی
بودند کھ آنھا ھم تورھای

کردند و بھماھیگیری خود را رھا 
.دنبال عیسی رفتند



، شمعون عیسی ھمچنین فیلیپُس، بارتولما، متی، توما
فدایی، یعقوب پسر حلفی، یھودا برادر یعقوب

بھرا نیز کھو یھودای اسخریوطی 
او خیانت کرد، بھ پیروی

.کرددعوت خود 



عیسی بھ آنھا آموخت کھ اگرکارھایی را کھ او بھ آنھا 
خود آموزد انجام دھند مانند آن است کھ خانۀمی

.  اندرا برروی سنگ ساختھ
شدیدترین طوفان نیز 

تواند آن را نمی
.خراب کند



اّما اگر از سخنان عیسی اطاعت نکنند مانند آن 
وقتی . خود را بر روی شن  بسازنداست کھ خانۀ

.کھ طوفان بیایید آن خانھ حتماً خراب خواھد شد



نھا عیسی بھ آ. انجام بعضی از دستورات عیسی آسان نبود
د،اگر کسی برگونۀ راست تو سیلی بزن: "تعلیم داد کھ

دیگر خود را نیز بھ طرف اوگونۀ
:گفتھمچنین او می."برگردان

."دشمنان خود را محبت نمایید"
آن کھبرای مردم

مانند عیسی
زندگی کنند،

بھ کمک
احتیاجخدا

.دارند



عیسی ھمچنین بھ آنھا آموخت کھ در خلوت دعا کنند 
تا مردم کنندنھ این کھ جلوی مردم دعا 

طور کھ برخی آنھا را ببینند؛ ھمان
از رھبران فریسیان این کار را 

.کردندمی



عیسی بھ آنھا آموخت کھ
اگرکسی بھ خدا اعتماد کند،
خدا نیاز خوراک و پوشاک

.کنداو را برآورده می



از آنجایی کھ خدا خوراک
کند وپرندگان را فراھم می

آفریند،زیبا میگل و گیاھان را
شایستھ است کھ قوم خدا بھ چنین

.خدایی اعتماد کنند



عیسی در آن روز بھ شاگردانش کھ تازه 
آنھا را انتخاب کرده بود خیلی چیزھا یاد

وقتی سخنانش را تمام کرد یک . داد
جذامی نزد او آمد و التماس کرد 

.کھ عیسی او را شفا بدھد



!"  پاک شو: "عیسی بھ آن جذامی جواب داد
کردند، طور کھ شاگرانش نگاه میھمان

فقط ! آن جذامی شفا یافت
توانست چنین پسر خدا می

شاگران . ای بکندمعجزه
دانستند کھ عیسی می

خداوند آنھا بسیار 
.عظیم است



کندشاگردش را انتخاب می۱۲عیسی 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۶و انجیل لوقا ۱و انجیل مرقس ۴-۷انجیل متی 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور
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پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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