
شفایافتگان 
)بهبود یافتگان()بهبود یافتگان(



اسم من 

من یک شفایافته هستم! 

سالم شفایافتگان!

این کتاب فقط برای شماست. 

پراست از اندیشه هایی برای 

تفکر و فعالیت هایی برای انجام 

دادن که به شما کمک خواهد 

کرد تا بهبود یابد و رشد کنید. 

ویروس کورونا از راههای 

مختلف قابل سرایت است.

بنابراین کتاب شما متفاوت از 

کتاب سایر افراد است.

این کتاب مختص شماست.این کتاب مختص شماست.



زندگی سالمی داشته باشید

ممکن است بترسیدبترسید. واین کامال طبیعی است. 

در این دنیای بزرگ و پهناور اتفاقات عجیب فراوانی وجود دارد و همینطور اتفاقات. 

ترسناک از قبیل آتشفشان،

 جنگ، قحطی و حال هم این اپیدمی جهانی. 

)بیماری که به سرعت در سرتاسر جهان گسترش می یابد ، همه گیر نامیده می شود(.

همه ی دولتها در تالش برای کنترل بیماری

کووید 19 که ناشی از ویروس کوروناست هستند.

به سبب این بیماری، انجام  کارهای 

روزمره ی برای مردم بویژه  یک سری 

افراد خاص کامال مخطل شده است. 

حبس شدن در خانه)قرنطینه(  برای 

بسیاری از افراد باعث ایجاد 

ترس و وحشت شده است. 

چند چیز که به سبب قرنطینه باعث ترس در شما 
شده است را بنویسید: 



اما امیدی هست! 

دلیلی برای ترس وجود ندارد 

چون خدا با توست. 

خداوند می فرماید: 

"چرا باید بترسید زمانیکه من با شما هستم؟" 

خداوند کودکان را خیلی دوست دارد. 

بعضیها سعی میکنند کودکان را از حضرت عیسی دور نگه دارند. 

او می فرماید: "بگذارید کودکان نزد من بیایند

و ایشان را بازمدارید زیرا پادشاهی آسمان 

از آن چنین کسان است!" 

)متى 19: 14(.

"اینک من هرروز 

تا پایان دنیا 

با شما هستم" 

)متى 28: 20(. 
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آیا به چیزی امید )آرزو( داری؟ 

امیدت به چیست؟ امیدت به چیست؟ 

]مثال: ای کاش می توانم امسال تولد خود را با دوستانم جشن بگیرم.[ 

 آنچه را که می خواهید روی کاغذهای کوچک اتفاق بیفتد را بنویسید و آنرا در 

ظرف امیدها و آرزوهای خود قرار دهید! 

کوزه آرزوی من

متبارک باد خدا، پدر خداوند ما 

عیسی مسیح که پدر رحمتها و 

خدای همه ی دلگرمیهاست که به ما 

در تمام سختی هایمان دلگرمی می 

بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی 

که از او یافته ایم دیگران را که از 

سختیها میگذرند دلگرم سازیُم.

2 قرنتیان 1: 4-3

چند نکته برای شفایافتگان  

دست هایت را مکرر با آب و صابون بشور. 

عبادت: هر زمان که احساس ترس یا 

ناامیدی کردی میتوانی با خداوند صحبت 

کنی ) عبادت کنی(. او میتواند موجب 

سالمت وآرامش تو باشد. 

دو متر دو متر 

فاصله ات را با افراد حفظ کن.

در صورت  داشتن تب، سرفه یا اختال ل 

در تنفس از والدینت بخواه که با پزشک 

تماس بگیرند. 

در خانه ورزش وبازی کن مانند: چشمها، دهان و بینی ات را لمس نکن. 

بسته را تصویب کنید 	 

نمادها 	 

رهبر را دنبال کنید 	 

پیروز در برابر ویروس کروناپیروز در برابر ویروس کرونا



اقدام کن
یک آهنگ یا شعر تنظیم کن. 

هر زمان که احساس ترس کردی با صدای بلند بخوان. 

چند سروده از کالم خداوند: 

"خداوند نور نجات من است، 

از که بترسم؟

خداوند حافظ جان من است، 

از که هراس داشته باشم؟" 

)مزمور 27: 1( 

"خدایا تو پناهگاه من هستی 

و مرا از بال حفظ خواهی کرد. 

دل مرا با سرودهای پیروزی 

و رهایی شاد خواهی ساخت." 

)مزمور 32: 7(

"خداوند جان پناه من است. 

او صخره ی من است و مرا 

نجات می دهد. خدایم 

صخره ی محکمی است که به 

آن پناه می برم. او همچون 

سپر از من محافظت 

می کند و با قدرتش مرا 

می رهاندة." 

)مزمور 18: 2( 

کمک بخواهید
شما همچنین می توانید با خدا صحبت کنید. 

همچنین میتوانید از خداوند کمک بگیرید و مانند دختر یا پسرش با او صحبت کنید!همچنین میتوانید از خداوند کمک بگیرید و مانند دختر یا پسرش با او صحبت کنید!. 

"فرزند خداوند بودن کاری نیست که از عهده ی انسان برآید.
 فرزند خداوند به اختیار انسانها

 و یا خواسته ی همسر به دنیا نمی آیند بلکه
 با خواست و اراده ی خداوند متولد می شوند." 

)يوحنا 1: 13-12( 

ممکن است احساس درماندگیدرماندگی )بی کسی( کنید.

این طبیعی است.

ممکن است متوجه شوید که در این شرایط درخواست کمک کردن برایتان سخت باشد اما بخاطر ممکن است متوجه شوید که در این شرایط درخواست کمک کردن برایتان سخت باشد اما بخاطر 

داشته باشید که نزدیکانتان دوست دارند که به شما کمک کنند.داشته باشید که نزدیکانتان دوست دارند که به شما کمک کنند.

تا زمانیکه به آنها نگویید که به کمک احتیاج دارید آنها نمی دانند که چگونه به شما کمک کنند. تا زمانیکه به آنها نگویید که به کمک احتیاج دارید آنها نمی دانند که چگونه به شما کمک کنند. 

پس به آنها بگویید ...!پس به آنها بگویید ...!
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عیسی به ما می آموزد که چگونه عبادت 

کنیم و از خدا کمک بخواهیم . ما باید 

اینگونه دعا کنیم: 

»ای پدر ما که در آسمانی،

نام تو مقدس باد.

پادشاهی تو بیاید.

اراده ی تو، چنانکه در آسمان انجام می شود،

بر زمین نیز به انجام رسد.

نان روزانه ی ما را امروز به ما عطا بفرما.

و قرضهای ما را ببخش،

چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.

و ما را در آزمایش میاور،

بلکه از آن شریر رهاییمان ده.« 

)متى 6: 13-9( 

از خدا بخواهید آنچه نیاز دارید! 

ما همیشه میتوانیم از خداوند 
کمک بخاهیم. 

خداوند می تواند همچون سایبانی باشد که از ما 

محافظت می کند همچون پوست الک پشت که او 

را حفظ می کند. 

 دعا را شخصی کنید

کلمات خود را به آن اضافه کنید. 

»خداوند به من قدرت می دهد، او مانند سایبانی 

است که از من محافظت می کند. قلب من به او 

ایمان دارد و او به من کمک می کند.« 

)مزمور 28: 7 (



عیسی عزیز سپاسگذارم که من را خیلی دوست داری. 

امروز من احساس می کنم که  

بخاطر  

خانواده ی من به کمک تو احتیاج دارد. لطفاَ 

سپاسگذارم بخاطر 

یکشنبه 

دوشنبه 

سهشنبه 

چهار شنبه 

پنج شنبه 

جمعه 

شنبه 

برای موارد زیر وقت بگذار: 

دعادعا و خواندن کتاب مقدس.

کارهایکارهای مدرسه.

کارهایکارهای روزمره.

برقصبرقص یا آواز بخوان.

کتابکتاب یا مجله بخوان.

موسیقیموسیقی مورد عالقه ات را تمرین کن. 

چند نکته برای شفا یافتگان 
یک پیغام بنویسید 

چند نکته برای شفا یافتگان
یک جدول زمانی برای خودت ترتیب بده یک جدول زمانی برای خودت ترتیب بده 



با انجام دادن کارهای روزمره ی خود به 

والدین ویا پرستار خود کمک کن. سعی 

کن با انجام کارهایی چون شستن لباسها، 

آشپزی و گردگیری به بزرگترها کمک 

کنی. دقت کن ببین که در خانه چه کسی 

به کمک احتیاج دارد. ممکن است همه 

به لبخند احتیاج داشته باشند! 

تصویری بکش و به دیوار خارجی خانه 

ات آویزان کن تا همه ببینند. 

اگر در خانه باغچه داری مقداری سبزی یا 

میوه بکار و از آنها مراقبت کن. 

از والدین یا پرستارت بپرس که 

چگونه میتوانی به آنها کمک کنی. 

به شما کمک می کند تا به دیگران به شما کمک می کند تا به دیگران 

کمک کنیدکمک کنید

حس های خوب! حس های خوب! 

"در تمام امور هر کاری را که دوست 

داری دیگران برایت انجام دهند، برای 

آنها انجام بده" 

)متى 7: 12( 

احساس تسلیت اقدام کن!

ممکن است غمگین باشی. این کامال طبیعی است.

ما ممکن است بخاطر انجام گناه ناراحت باشیم. گناه 

نافرمانی از خداست و باعث می شود کارهای اشتباه 

انجام دهیم. هر کاراشتباهی که ما در این دنیا انجام می 

دهیم احساس بدی در ما ایجاد می کند که این حس بد 

شرم نام دارد. 

ما زمانیکه که درد و بیماری را می بینیم ناراحت می 

شویم. بیماریی مانند کووید 19 تنبیهی از جانب خداوند 

نیست. بیماری ها به این دلیل بوجود می آیند که جهان 

را گناهان فرا گرفته است. گناه نافرمانی از خداوند 

است. باعث می شود که کارهای اشتباه انجام دهیم. 

گناه باعث خشم خداوند می شود و همچنین درد ما 

باعث ناراحتی خداوند می شود.

 "ای خدا تو میبینی! تو رنج و غم 

مردم را میبینی و به داد آنها می رسی ..."

)مزمور 10: 14( 

"او فقرا را فراموش نمی کند

 و مصیبت آنها را ندیده نمی گیرد

روی خود را از آنها برنمی گرداند

بلکه دعای آنها را می شنود 

و آنرا اجابت می کند." 

)مزمور 22: 24( 



"خوشا به حال ماتمیان

زیرا آنها تسلی خواهند یافت

خوشا به حال حلیمان

زیرا آنها زمین را به میراث 

خواهند برد.

خوشا به حال گرسنگان

و تشنگان عدالت

زیرا آنها سیر خواهند شد.

خوشا به حال رحیمان

زیرا بر آنان رحم خواهد شد.

خوشا به حال پاکدالن

زیرا آنها خدا را خواهند دید.

خوشا به حال صلح جویان 

زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

خوشا به حال آنان که در راه پارسایی )عدالت ( آزار 

می بینند.

زیرا پادشاهی آسمان ازآن ایشان است."

 

)متى )متى 55: : 44--1010((

زمانیکه ما کار اشتباهی انجام می 

دهیم و به دیگران آسیب می رسانیم، 

باعث رنجش و ناخوشنودی خداوند 

می شویم و احساس گناه می کنیم. 

خداوند گناه را تنبیه می کند اما 

انسانها را خیلی دوست دارد. او 

پسرش را به سوی ما فرستاد تا به 

خاطر گناههای ما رنج بکشد و بمیرد. 

عیسی مسیح با افتخار) پاکدامن ( 

زندگی کرد. او اعمال خوب انجام 

می داد. مردم را از گناهانشان رهایی 

داده و آنها را شفا می بخشید. عیسی 

برای گناهکاران همانند یک دوست 

بود اما خودش هرگز خطا و گناه نمی 

کرد او انسان کاملی بود. " 

)اشعيا 53: 4(. 

او غم و ناراحتی ما را بر طرف کرد. 

"خداوند این جهان را که خیلی 

دوست داشت به تنها پسرش سپرد. 

هر کسی که به خداوند ایمان دارد 

هرگز نخواهد مرد بلکه زندگی ابدی 

خواهد داشت" 

)جان 3: 16(. 

پسر کوچک را به عیسی راهنمایی کنید. 



این پایان داستان نیست! 

عیسی مسیح دوباره زنده شده و به سوی پدر 

خود در بهشت بازگشت. او شانس زندگی ابدی 

در کنار خداوند را به ما می دهد. 

شما برای خداوند با ارزش هستی. خداوند شما 

را در ابتدا تصویری از خود آفرید. خداوند شما را 

دوست دارد!

عیسی یک دوست واقعی است. اوهر کس که 

ایمان داشته باشد که عیسی مسیح است و پسر 

 خداوند است  را دعوت می کند" 

)اول یوحنا 5: 1(. 

او می خواهد مقام و ارزش شما را حفظ کند. 

خطاهای خودت را به او بسپار او با عشق از آنها 

می گذرد!  به این معنا که مهم نیست چقدر 

حالتان بد باشد او حال شما را بهتر خواهد کرد! 

نکات مهم برای شفایافتگان

احساساحساس خود را برای کسی که دوستش داری بیان کن.  .
غمــتغمــت را بــه خــدا بگــو از او طلــب آرامــش کــن. تماشــا کــن کــه چگونــه راه   .

را برایــت همــوار مــی کنــد.

ــورد  ــواده ات در م ــا خان ــا ب ــر ی ــاس بگی ــود تم ــتهای خ ــی از دوس ــا یک ب ــی  ــا یک ب  .
ــن. ــت ک ــک صحب ــد ورزش و موزی ــری مانن ــی ب ــذت م ــا ل ــه از آنه ــی ک کارهای

در داخــلدر داخــل خانــه بــرای خــود بــازی ترتیــب بــده و ایــده و افــکار خــود را بــا   .
ــه اشــتراک بگــذار. وابســتگان و دوســتان خــود ب

صحبت تمام شدصحبت تمام شد



AZ

وارد عمل شو! 

یک جعبه احساس خوب درست کنید. یک جعبه احساس خوب درست کنید. 

یک جعبه ی کفش یا ظرف پالستیکی بردار. یک جعبه ی کفش یا ظرف پالستیکی بردار.  ظرف خود را با نوشته ها یا 

اشیایی پر کن که یادآوراتفاقات 

خوب روزانه ات باشد

برای رنگ آمیزی الگوهای 

جالب روی جعبه از 

استنسیل استفاده کنید. 

ظرف خود را با رنگ و 

مداد ر نگی یا هر چیز 

دیگری طراحی کن که 

خاص بشه. 

هر هفته جعبه احساس خود را باز کن و با یکی از 

نزدیکان خود به اشتراک بگذار. 

یک مثبت: 
مدتی را سپاس کنید که از خدا بخاطر اتفاقات خوبی که در آن هفته رخ داده است تشکر می کنم. 

ظرف را با پیام های کوتاه پر کنید

یا چیزهایی که شما را به یاد 

چیزهای خوب که هر روز اتفاق 

می افتد می اندازد

دست به کار شو! )بزن بریم(! 

دست به کار شو! )بزن بریم(.دست به کار شو! )بزن بریم(.

واین کامال طبیعی است. 

ممکن است احساس کنی که زندگی منصفانه نیست. 

ممکن است ناراحت باشی بخاطر کارهایی که نباید انجام دهی. 

ممکن است آرزو کنی که کاش همه چیز متفاوت از این که هست بود. 

احساس خود را در اینجا بنویس یا رسم کن: 

نوع چشم را انتخاب کنید

و شکل دهان متناسب با

چه احساسی دارید. 

با دست نوشته های هنری 

زیبا بنویسید.



از خدا آمرزش بخواهید

از طریق عیسی ، و او خواهد شد

به شما قدرت می دهد

برای بخشش دیگران. 

با بزرگسالی که به او اعتماد دارید صحبت کنید

در مورد چگونگی رسیدگی به خشم خود. 

از لوله خود استفاده کنید.

دستورالعمل ها را در صفحه بعد مشاهده کنید. 

"اگه تو دیگران را قضاوت نکنی خود تو هم 

مورد قضاوت قرار نخواهی گرفت. اگه تو به 

دنبال خطاهای دیگران نباشی، خودت هم 

خطاکار خوانده نمی شوی. ببخش تا بخشوده 

شوی. )لوقا 6: 37(. 

این کامال طبیعی است که 

خشمگین باشی اما بهتر است

که خشم را رها کنی. خیلی 

وقت ها ما احتیاج داریم که 

شخصی را که به ما آسیب رسانده 

ببخشیم. پس ما می توانیم 

خشم را رها کنیم.

مردم را ببخشید. 

گاهی ممکن است برای ابراز خشم خود نکات مهم برای شفایافتگان
با صدای بلند فریاد بزنی. 

یک لوله ) تیوب( فریاد درست کن. 

این کتاب را لوله کن.	 

دهان خود را بر یکی از دو سر لوله قرار بده.	 

دست خود را روی سر دیگر لوله قرار بده.	 

نفس عمیق بکش.	 

تا جای که می توانی با صدای بلند فریاد بزن.	 



وارد عمل شو!)دست به کار شو( عملي! 

راهکارهای ساده برای دوری از خشم و کسالت: 

اگر عصبانی هستید، 
قبل از انجام هر کاری سه نفس عمیق بکشيد.   .

بــه انــدازه ی کافــی خوابیــدن.از خــدا بخواهیــد کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا   .
ــد را ببخشــید. ــانده ان ــه شــما آســیب رس ــه ب کســانی ک

اگــر بــه راحتــی حوصلــه داریــد ، کارهــای کوچــک وجــود دارد کــه مــی توانید   .
مشــغول نگــه داشــتن شــما باشــید. بــه صفحــات 11 ، 17 و 20 مراجعــه کنیــد. 

بــرادران یــا خواهــران خــود را در یــک مســابقه دانــش عمومــی بــه چالــش   .
ــید. بکش

"مگذارید روزتان در خشم به سر رسد." 

)افسسیان 4: 26( 

"از خوردن مقداری خوراکی و نوشیدنی شیرین لذت ببر و مقداری را برای 

افراد بی سرپرست بفرست .امروز روز مقدسی است پس ناراحت و غمگین 

نباش . خوشنودی خداوند تو را قوی می کند." 

)نحميا 8: 10(

ارتباط برقرار کن

شما ممکن است احساس تنهایی کنی

و این کامال طبیعی است. 

ممکن است احساس کنید این جهان بسار بزرگ است و شما بسیار بسیار کوچک و شاید 

عزیزانتان را از دست بدهید و از دوستان و خانواده ی خود دور شوید. 

اگر کسی را گم کردید، نام آن شخص را در اینجا بنویسید.

اسم را بنویسید تا به نوعی مانند شخص به نظر برسد. 

اگر آن شخص قد بلند است، نام او را با حروف بسیار بزرگ بنویسید.. 

اگر لباسهای خاص به تن می کند، اسم او را فانتزی بنویسید. 

"هیچ چیزی در تمام خلقت، قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح 

است، جدا سازد." )رومیان 8: 39( 



Im
iss

you

در ابتدای آفرینش خداوند فرمودند که تنهایی برای انسانها مفید نیست. ما نیاز به دوستان و خانواده 

داریم. خداوند مارا دوست دارد و می داند که ما به چه احتیاج داریم. مسیح فرمودند: "من شما 

همچون کودک بدون والدین تنها نمی گذارم، من به سوی شما خواهم آمد." )جان 14: 18(. 

مسیح زنده است و روح خداوند در همه ی کسانی که دوستش دارند زنده است. تو می توانی به 

آسانی با او سخن بگویی. از گوش دادن به تو خوشنود می شود. این عبادت است تو میتوانی در مورد 

هر موضوعی، در هر زمان و مکانی که بخواهی با کالم خودت با او سخن بگویی. 

تو می توانی پیرو مسیح باشی با ایمان او را در قلب خود بیابی. مسیح وعده کرده است که روح 

مقدس خود را به سوی ما می فرستد و به ما آرامش می دهد. 

با خواندن کتاب مقدس و پرسش از پیروان مسیح او را به خوبی بشناس. 

نام ها را بنویسید

اعضای خانواده شما

اطراف خودت

شجره نامه.

فراموش نکنید

پدربزرگ و مادربزرگ وپسر 

عموها هم. 

دوست شو  

یکی از بهترین راههای نزدیک شدن به دیگران ، تماس گرفتن یا پیام دادن به آنهاست.. 

يمكنك أن تكتب رسالة شكٍر أو تشجيعٍ قصيرة، أو رسالة تعبِّر فيها عن اشتياقك إليهم، 

می توانی پیام تشکر، تشویق، دلتنگی یا لطیفه برای آنها بفرستی. 

خالق باش!  

پیامی که مینویسی می تواند راه ارتباطی تو با شخص باشد. 

"با محبت برادرانه سرسپرده ی هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم پیشی 

بگیرید." )رومیان 12:10(. 

یادداشت خود را در باال بنویسید. 

أشتاق إليك 



چند نکته برای شفا یافتگان

اینگونه دوست بدار: 

"محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد 

نمی برد، محبت فخر نمی فروشد و کبر و غرور 

ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی 

جوید. به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به 

دل نمی گیرد. محبت از بدی مسرور نمی شود 

اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه 

چیز مدارا می کند. همواره ایمان دارد. همیشه 

امیدوار است و در همه حال پایداری می کند." 

)اول قرنتیان 13: 7-4(

 به اطراف خود نگاه کن و بخاطر افراد فوق 

العاده ای که با تو زندگی می کنند از خدا تشکر 

کن.

لیستی ترتیب بده و نام افرادی ) مانند دکترها، 

پرستاران و مغازه دارها( که به 

برای افراد کم اندام که نمیتوانند از خود 

مراقبت کنند دعا کن.

یک دوست باش و راههای عملی برای کمک به 

محتاجان را پیدا کن.

از خداوند بخواه که به تو کمک کند تا یادبگیری 

که اطرافیان خود را دوست بداری. 

پلیس 

تحویل شخص

پرستار 

پاک کننده

فروشنده 

دکتر 

غول ها)موانع و مشکالت بسیار بزرگ( ممکن است به اشکال مختلف در زندگی شما 

ظاهر شوند و حاال ویروس کورونا یک غول است.

اما خداوند بسیار بزرگتر از تمام غولهایی است که با آنها مواجه می شوید. خداوند 

قدرتی به شما می دهد که بر آنها غلبه کنید. 

بگذارید داستان دیوید را بدانیم که چگونه غالب برآمد. شما خواهید خواند که چطور 

یک پسر جوان چوپان یک غول عظیم الجثه را که بزرگتر از هر بازیکن بسکتبال یا 

کشتی گیربود را مغلوب میکند. شما خواهید خواند که خداوند چطور به دیوید کمک 

می کند که با چهار سنگ فالخن بر او غلبه کند. 

داستان دیوید، غالب شده! 

فلسطین و اسرائیل سپاه خود را برای جنگ آماده کردند. سپاه فلسطین در یک تپه و اسرائیل در 

تپه ی دیگر اردو زدند. مابین آنها دّره ی االه قرار می گرفت. 

گولیاث یک قهرمان سپاه فلسطین بود. او حدود سه متر قد داشت و کاله خود، زره و پابند برنز 

بر تن داشت. 

او یک نیزه ی برنز حمل می کرد و همچنین یک نیزه ی طویل دیگر هم داشت.هر صبح و شب 

گولیاث به سربازان اسرائیل حمله می کرد." 

گولیاث گفت: "یک جنگاور برای مبارزه با من انتخاب کنید، اگر او مرا کشت ما برده ی شما می 

شویم و اگر من اورا کشتم، شما برده ی ما خواهید شد

مدت زیادی گذشت.. فرمانده سائول و همه ی سپاه اسرائیل ترسیده بودند. هیچ کسی تمایل 

نداشت با او مبارزه کند. روزی از روزها دیوید برادرهایش را دید که در سپاه اسرائیل بودند. 

وقتی به اردوگاه رسید دید که گولیاث اسرائیلی ها را به مبارزه می طلبد. 

گفت: " چطور این مرد می تواند با سپاه خداوند اینگونه سخن بگوید؟ مگر او کیست؟" 

Get it
 HOT !

حرفــه هــای ذکــر شــده در لیســت را 
مطابقــت دهیــد تصاویــر داده شــده. 



سپس به فرمانده سائول گفت: " من با گولیاث می جنگم." 

سائول گفت: " دیوید تو خیلی جوان هستی و چیزی از مبارزه نمی دانی."

دیوید به سائول گفت: " من از گوسفندان پدرم مراقبت می کنم. وقتی که یک حیوان درنده سعی در 

ربودن گوسفندان داشت من دنبالش کردم. من یک شیر و یک خرس را کشته ام. خداوندی که از من در 

مقابل حیوانات درنده مراقبت کرده در مقابل فلسطینی ها هم مراقبت می کند."

سپس فرمانده سائول کت زره ای را بر تن دیوید کرد و کاله خود را به او داد. دیوید عادت به پوشیدن 

زره نداشت چون خیلی سنگین بود بنابراین زره را از تنش خارج کرد. او رفت و پنج سنگ سبک 

انتخاب کرد. دیوید سنگها را در کیف چوپانی خود گذاشت سپس چماق و قالب سنگهایش را برداشت 

و به سوی گولیاث رفت. گولیاث دید که دیوید بسیار جوان بود و زره بر تن نکرده بود. گفت: چرا با 

چوب به جنگ با من آمدی؟ آیا فکر کردی که من یک سگ هستم؟

بی خیال!

من بدن تو را خوراک پرنده ها و حیوانات وحشی خواهم کرد!

دیوید به گولیاث گفت: تو با شمشیر و نیزه با من بجنگ ولی من با تو با نام خدا می جنگم. او به 

من کمک خواهد کرد. همه می دانند که او خدای ماست و همه قدرت ها ازآن اوست.

دیوید به سمت گولیاث دوید. 

او یک سنگ از کیف خود برداشت و در قالب 

سنگ گذاشت و به سمت گولیاث پرتاب کرد. 

سنگ به پیشانی گولیاث خورد و آن غول عظیم 

الجثه با صورت بر زمین افتاد. دیوید یک چوپان 

جوان بود اما به خدا اعتماد کرد و خدا هم به 

او کمک کرد تا بتواند در مقابل گولیاث عظیم الجثه پیروز شود. 

)گزیده ای از کالسیک

کتاب مقدس کودکان، 2019.

داستان گرفته شده از 1 ساموئل 17.

با اجازه استفاده می شود

توسط انتشارات کریستین مدیا.(
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چند سوال از شفا یافتگان

غول عظیم الجثه کی بود و چه می خواست؟ 	 

چرا پادشاه سائول و سربازان از گولیاث می ترسیدند؟ 	 

امروز با چه سختیها، چالش ها و ترسهایی مواجه هستی؟ 	 

چرا دیوید از مواجه با گولیاث نترسید؟ 	 

ما چه درسی می توانیم از غلبه بر غول عظیم الجثه بیاموزیم؟ 	 

یک تصویر از مواجه شدن دیوید با گولیاث رسم کن. 

درست مانند دیوید شما هم می توانید با چالش ها و سختیها و ترسهایتان مواجه شوید. 

ضروری است که بدانید، گناه بزرگترین غول عظیم الجثه ای است که در این جهان با آن 

روبرو می شوید. خدا شما را دوست دارد و به شما در غلبه بر گناهان کمک می کند. 

با عبادت کردن ساده و آسان مسیح را بپزیرید) باور کنید(: 

"عیسی مسیح عزیز، لطفاً امروز به قلب من داخل شو و گناهان من را ببخش. گاهی من 

احساس ترس و ناراحتی و تنهایی می کنم. می دانم که به تو احتیاج دارم. لطفاً با من باش 

و آرامشت را به من بده. آمین." 

به عیسی ایمان بیاور )باور داشته باش( برای همه مسائل زندگیت. 

اعتراف کن: هرگاه که اشتباه کردی و گناه کردی سریع توبه کن . 

نعادات دینداری مانند عبادت، خواندن کتاب مقدس 

و بخشنده بودن را در خود پرورش بده. 

قلب خود را باز کنیدقلب خود را باز کنید

و یک دعا بنویسید.و یک دعا بنویسید.

مراحل رسیدن به یک غلبه بر!



این کتاب از طرف ما تقدیم به  شماست 

و دوستانه شما را همراهی می کند. 
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