
آیا از خود می پرسید

چرا

 پاسخ به سواالت مشکل



اغلب اتفاقات بسیار ناگوار در 
دنیای ما به وقوع می پیوندد. 
ممکن است این اتفاقات بر 
اشخاص  زیادی منجمله 
خانواده شما نیز تاثیر 

بگذارند. 
وقتی اتفاقات ناگوار 

رخ می دهند، طبیعی 
است که شما وحشت 

نمایید، غمگین یا حتی 
عصبانی شوید. ممکن 

است مردم به روش های 
مختلفی بمیرند، مجروح 

شوند یا آزار و اذیت 
ببینند. این موضوع قابل 

درک است   که شما مستاصل 
شده یا عصبانی گردید. به نظر 
می رسد که این اتفاقات کامال غیر 

منصفانه هستند! شاید می ترسید که اتفاق 
دیگری رخ بدهد. شاید غمگین شوید و بخواهید ناگوار 

گریه کنید. بعضی اوقات گریستن باعث می شود که آرام شوید. به هر 
حال شرمنده نشوید. خدای واحد حقیقی می داند که چه احساسی دارید و 
شما را درک می کند. وقتی اتفاقات ناگوار رخ می دهد، خدا نیزغمگین 

است.

 آیا از اتفاقی که در گذشته
رخ داده است، ترسیده اید؟

۲



اینها سوالهایی هستند که ممکن است شما داشته باشید:

آیا خدا از وجود من آگاه است و برای من اهمیت می دهد؟
چرا اتفاقات بد زیادی در دنیا رخ می دهند؟

 چرا خدا اجازه می دهد تا این اتفاقات رخ دهد؟ 
چگونه می توانم این اتفاقات ناگوار را تحمل کنم؟ 

چه چیزهای دیگری وجود دارند که شما در حال حاضر نگران آنها 
هستید؟ آنها را در قسمت پایین بنویسید.

۳



بله! خدای زنده از وجود شما آگاه است  و برای شما اهمیت بسیار 
زیادی  می دهد.

او از همه چیز آگاه است. خدا تمام جهان را آفرید و از تمام چیزهایی 
که در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد، آگاه است. چیزی باعث شگفتی 
خدا نمی شود. او از تصادفات، جنگ ها و شلیک گلوله ها مطلع است. 

او از طوفان ، سیل و زمین لرزه های ناگوار آگاه است. خدا می داند 
که چه چیزی برای شما و خانواده تان واقع می شود. برای خدا اهمیت 
دارد که شما چگونه فکر می کنید و چه احساسی دارید. او از سواالتی 
که در ذهن شما نقش می بندد، آگاه است. ممکن است به نظر بیاید که 
هیچ کسی واقعا نمی تواند درک کند که شما متحمل چه سختی هستید، 

اما خدا مشکل شما را درک می کند.
  

تفکر یا احساس خود را درباره آنچه که    
اتفاق افتاده، بر روی خط های پایین 

بنویسید. 

 آیا خدا از وجود من آگاه است و برای
 من اهمیت می دهد؟

۴



خدا نه تنها شما را می شناسد، بلکه او شما را بدون توجه به نوع افکار 
یا احساسات تان دوست دارد. خدا در کتاب مقدس می فرماید “ او شما 

را با محبتی که ابدی است، دوست دارد.”  ) ارمیا ۳۱: ۳( خدا شما را 
آفرید و او شما را بهتر از هر شخص دیگری می شناسد.

شاید شما هرگز به خدا فکر نکرده اید، اما او به شما فکر می کند. او 
می خواهد شما بدانید که همه چیز تحت کنترل او است، هر چند به نظر 

آید که اوضاع در کنترل دست خدا نمی باشد. هر چند اتفاقات شرارت 
آمیز در دنیا اتفاق می افتد، اما خدا کامال نیکو است. او هرگز کار 

نادرستی انجام نمی دهد. او مقدس،کامل و پاک است.
شما می توانید به خدا اعتماد کنید، هر چند که       

اتفاقات بدی در اطرافتان رخ می دهد.

۵



چرا حوادث ناگواری مانند آتش سوزی ، زمین لرزه 
و سیل اتفاق می افتد؟ چرا جنگ و مرگ وجود 

دارد؟ 

این اتفاقات از ابتدا بر روی زمین وجود نداشت. 
وقتی خدا جهان را آفرید ، او همه چیز را نیکو و 

بدون نقص آفرید.

همه چیز زیبا و نیکو بود. چه اتفاقی افتاد؟ چرا 
اوضاع به نحو بدی پیش رفت؟ 

وقتی انسان های او، یعنی آدم و حوا تصمیم گرفتند 
که خدا را نادیده بگیرند؛ اوضاع به نحو بدی پیش 
رفت. آنها به جای اطاعت از خدا،  دست به کاری 

زدند که طبق میل خودشان بود. 

نااطاعتی از خدا، گناه نامیده می شود. وقتی گناه 
وارد دنیا شد، خلقت کامل خدا را خراب کرد. 

اتفاقات بد طبیعی مانند گردبادها ، طوفان ها ،  
وزمین لرزه ها در جهان شروع شد. درد و مرگ به 

خاطر گناه وارد دنیا شد.

 چرا چیزهای بد بسیار زیادی
 در دنیا اتفاق می افتد؟

۶



حتی اتفاق بدتری رخ داد؛ همه انسان ها پس از آن با طبیعت گناه آلود 
بدنیا آمدند. به خاطر وجود گناه، مردم کارهایی انجام می دهند که باعث 
آزار و اذیت دیگران می شود. کارهایی مثل: تنفر ، دعوا کردن و کشتن 

دیگران.

همچنین گناه انسان را از خدا که کامل و بدون گناه است، دور می سازد  
به خاطر گناه است که درد و مرگ وجود دارد. کتاب مقدس می فرماید: 

“ وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث 
شیوع مرگ در سراسر جهان شد. “ )رومیان ۵: ۱۲(

چند چیز که انجام آنها گناه است را نام ببرید.

گناه باعث ورود چیزهای بد بسیار زیادی به دنیا شد. خدا تصمیم می 
گیرد که اجازه دهد چه چیزی اتفاق بیافتد یا چه چیزی اتفاق نیافتد.

خدا
۷



۸

بعضی اوقات خدا اجازه می دهد، چیزهای ناگواری واقع شود که ما از 
درک آنها عاجز هستیم. این اتفاقات نتیجه  گناه است.

خدا قدرت دارد تا مردم را از انجام کارهای گناه آلود باز دارد، اما او 
به ایشان آزادی انتخاب داد. حتی انتخاب انجام کارهای بد.

خدا بر طبیعت نیز مسلط است، اما او همیشه از طوفان ها و آتش 
سوزی ها جلوگیری نمی کند.

هر چند گناه باعث می شود که اتفاقات ناگوار به وقوع بپیوندد، اما خدا 
می تواند این اتفاقات بد را به نیکویی به پایان رساند.

مردم اهمیت بیشتری برای همدیگر قائل می شوند. حتی بعضی ها جان 
خود را به خطر می اندازند تا دیگران را نجات دهند. مهم تر از همه، 

مردم بیشتر به خدا و اهمیت او در زندگی شان می اندیشند.

 چطور خدا می تواند اجازه دهد که این
اتفاقات ناگوار رخ دهند؟



۹

چه کارهای خوبی را مشاهده کرده اید که مردم در موقع اتفاقات بد 
برای همدیگر انجام می دهند؟

خدا همچنان همه چیز را تحت کنترل دارد، هر چند ممکن است اوضاع 
به گونه ای دیگر به نظر آید. شاید هرگز نفهمید که چرا 

خدا اجازه داد این اتفاق بیافتد، اما می توانید مطمین 
باشید وقتی که رنج می کشید خدا نیز از این موضوع 

رنج می برد.

خدا در زمان های سخت کنار شما است. وقتی غمگین 
یا پریشان هستید، او شما را درک می کند. او می داند 

که چه احساسی دارید و به شما اهمیت می دهد. او 
شما را دوست دارد. وقتی خدا اجازه می دهد که 

اتفاق ناگواری برای شما بیافتد، او حاضر است تا 
در طول این سختی شما را همراهی کند.



خدا می تواند در هر اتفاقی به شما کمک کند تا آن را تحمل کنید. 
اگر فرزند او بشوید، او از شما به عنوان عضوی از خانواده 

مراقبت می کند.

خدا مانند پدران زمینی نیست، او کامل و بدون نقص است. او می 
خواهد که پدر آسمانی مهربان شما باشد و در سختی ها به شما 

تسلی دهد.

خدا موقعیت های ناگواری را که شما تحمل می کنید درک می کند، 
زیرا او نیز رنج کشیده است. خدا در آسمان ) بهشت ( در خانه  

عالی خود زندگی می کند. یگانه پسرش ، عیسی مسیح خداوند نیز 
در بهشت زندگی می کرد. 

چون خدا مقدس است، نمی تواند از گناه موجود دراین جهان چشم 
پوشی کند. گناه باید مجازات شود.

کتاب مقدس به ما می گوید که مجازات گناه، مرگ است. )رومیان 
) ۲۳ :۶

مرگ به این معنی است که شما بر ای همیشه از خدا جدا شده و در 
یک مکان بسیار بد افکنده می شوید.

نقشه خدا برای حل مشکل گناه این بود که پسرش را بفرستد تا او 
مجازات گناه من و شما را متحمل شود.

 چگونه می توانم این دوره بسیار ناگوار
را تحمل کنم؟

۱۰



خدا عیسی خداوند را به شکل نوزادی به روی زمین فرستاد. چون 
عیسی پسر خدا بود، تنها شخصی است که هرگز گناه نکرد. 

درحالی که عیسی بزرگ می شد ،هرگز مرتکب گناهی نشد. آنوقت 
روزی فرا رسید که عیسی می بایست مجازات گناه تان را متحمل 
می شد. خدای پدر زمانی که انسان ها پسرش عیسی مسیح خداوند 
را به صلیب میخکوب می کردند، این صحنه را تماشا می کرد و 

رنج می برد.

عیسی نیز وقتی خونش ریخته  شد و به نحو بسیار وحشتناکی مرد، 
رنج کشید. خدا می دانست که این تنها راه بخشیده شدن گناهان تان 

می باشد.  )عبرانیان ۹: ۲۲(

۱۱



۱۲

عیسی با میل خود برای شما رنج کشید و مرد. کتاب مقدس می گوید 
که عیسی بر روی صلیب مرد ، سپس دفن شد و در روز سوم، خدا او 

را دوباره زنده ساخت. ) اول قرنتیان ۱۵: -۳ ۴ (

ما می دانیم که این موضوع حقیقت دارد، چون پیش از اینکه عیسی به 
آسمان باز گردد تا دوباره با پدر خود خدا باشد ، تعداد بسیاری از مردم 

او را پس از قیامش از مردگان ، زنده بر روی زمین دیدند. عیسی 
امروز در بهشت، زنده است. 

نقشه خدا در فرستادن پسرش، نشان می دهد که او چقدر زیاد شما را 
دوست دارد! او می خواهد شما را عضو خانواده خود سازد. 



۱۳

چطور می توانید عضو خانواده خدا 
شوید؟

کتاب مقدس می گوید هر کسی عیسی را قبول کند و به اسم او ایمان 
بیاورد، فرزند خدا می شود. ) یوحنا ۱: ۱۲ (

ایمان آوردن به عیسی، به این معنا است که کامال اعتماد نمایید او برای 
بخشش گناهان شما مرد. اگر به عیسی به عنوان تنها کسی که می تواند 

شما را از مجازات گناه تان نجات دهد، ایمان بیاورید؛ خدا شما را از 
درون تغییر می دهد و شما را فرزند خود می سازد. آیا به عیسی ایمان 

می آوری و همین حاال عضو خانواده  خدا می شوی؟ 

شما می توانید از کلماتی شبیه کلمات پایین استفاده کنید و به خدا بگویید: 

خدای عزیز، می دانم که گناه کرده ام و متاسفم. ایمان دارم که عیسی 
پسر تو است، که برای من بر روی صلیب مرد و دوباره زنده شد. می 
خواهم عیسی را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرم و عضو خانواده تو 

شوم. 

متشکرم . آمین 

وقتی عیسی را به عنوان نجات دهنده  خود می پذیرید، خدا گناهان تان 
را می بخشد و شما را فرزند خویش می سازد. اگر االن این کار را 

انجام داده اید، اسم خود و تاریخ امروز را در پایین صفحه بنویسید تا 
به شما کمک کند به خاطر بسپارید در چه تاریخی عضو خانواده خدا 

شدید. 

   

تاریخ                         اسم 



۱۴

خدا به عنوان پدر آسمانی تان به شما 
تسلی خواهد داد. 

شما می توانید هر زمان که می خواهید، درباره هر چیزی با او صحبت 
کنید. 

این به معنای دعا کردن است. شما می توانید با خدا درباره  چیزهایی 
که در این کتاب نوشته شده است، صحبت کنید. می توانید چیزهایی را 

که به هیچ کس دیگری نمی توانید بگویید، با او در میان بگذارید. 

همین االن مایلید درباره چه چیزی با خدا صحبت کنید؟



خدا دعاهای شما را می شنود و به آنها پاسخ می دهد. آیا این بدین 
معناست که هرگز اتفاق بدی برای شما رخ نمی دهد؟ نه ، چیزهای بد 
همواره در جهان ما اتفاق می افتد. اما می توانید بدانید که خدا همیشه 

با شما خواهد بود. او وعده داده است که هرگز شما را ترک نکند.        
) عبرانیان ۱۳: ۶ ( به خدا اعتماد کنید. او به شما کمک خواهد کرد تا 

هر چیزی را تحمل کنید.

خدا شما را خیلی دوست دارد برای همین کالم خود را در کتابی به نام 
کتاب مقدس به شما داده است. در کتاب مقدس قسمت های زیادی وجود 

دارد که وقتی روزهای سخت را پشت سر می گذاریم برای شما مفید 
است. می توانید این آیات را به خاطر بسپارید و وقتی احساس ناراحتی 
یا ترس کردید ، آنها را بگویید. همیشه به یاد داشته باشید که خدا شما 

را دوست دارد و می خواهد در این زمان سخت به شما کمک کند.

من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم كرد. عبرانیان 	 
۵:۱۳

خدا مددكار من است، من نخواهم ترسید.عبرانیان ۶:۱۳	 

خداوند یگانه پشتیبان و نجات دهندٔه من است، او نگه دار من است. 	 
مزامیر ۲:۶۲

خداوند نزدیک کسانی است که با صداقت و راستی طالب او هستند. 	 
مزامیر ۱8:۱۴۵

خدا پناهگاه و قّوت ماست، مزامیر ۱:۴۶	 

۱۵



برای اینکه بیشتر درباره عیسی مسیح یاد بگیرید 
وب سایت زیر را ببینید:

www.shabanenikoo.com 


