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o   موضوع: استغفار 

o  توضیح: در این قسمت مخاطب باید بداند 

 تمام نعماتی که دارد از خداست  -1 ▪

 خدا نعمتی را که بدهد پس نمی گیرد   -2 ▪

 ما با کار های بد خودمان باعث سلب نعمت می شویم   -3 ▪

 راه بازگشت نعمات الهی به زندگی ما استغفار است.  -4 ▪

 متن اجرا:   ❖

از جیبش بیرون می اورد و می گه هر کس این تراول را می خواهد بیاید و از من   تراول مجری یک   ✓

 بگیرد  

 بعد از چند ثانیه یک نفر می آید و تراول را میگیرد  به خاطر شوکه شدن مخاطبین  ✓

 از افرادی که نیامده اند دلیل نیامدنشان را میپرسیم   ✓

 ی قید و شرط  هیچ  بی این تراول یک قانون االهی است خدا گفته بخواه تا بهت بدم،   ✓

 این ماییم که به حرف خدا اعتماد نداریم   ✓

   حاال بیاییم به خدا اعتماد کنیم و یک قانون استثنایی او را بشنویم   ✓

   ما غرق در نعمات خدا هستیم ) مثال( اگر دقت کنیم میبینیم که  ✓

خدا گفته ای بنده ی من سنت من اینه که نعمتی رو که بهت دادم ازت نمی گیرم نعما مال خودت   ✓

 نوش جونت  

 این خود تویی که نعمت رو از دست میدی   ✓

 چرا؟ ✓

 مکانیزم خدا توی نعمت دادن  پاسخ:  ✓

 مکانیزم نعمت دادن خدا مثل مکانیزم آنتن دهی گوشی های موبایل است   ✓

o   امواج نعمات خدا در آسمان هست و من باید خودم را در معرض آن قرار بدهم 

o   اگر من توی یک اتاق با دیوار ها و سقف های بلند بروم این منم که آنت گوشی خودم رو قطغ

 کردم  

o  خودم یه سری دیوار درست کنم این منم که خودم رو از  اگر من با گناهان و کار های بد دور

 دیدن اسمون نعمات خدا محروم کردم  

 بدون دانستن دیوار درست میکنم  __دونه دونه نعمات رو از دست میدم  ✓

 نقشه بن بست ندارد   ✓
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تا   به من داده تا با اون بزنم و دیوار های دور خودم رو خراب کنم استغفار   به اسم   پتک و تیشه خداوند  ✓

 دوباره به نعمات خدا برسم  

 می شود اگر پتک قوی تر  ✓

o   در وقت های ویژه) مثل شب جمعه، زیر بارون، شب و روز نیمه ی شعبان و ...( از خدا بخواهیم 

o  از خدا بخواهیم  دسته جمعی 

o   ) و تبیین بیشتر استغفار و شرایط آن ( 

o یا این که وقت  بهش نمیرسه  بعضی اوقات دیوار من انقدر بزرگ و ضخیم شده که خودم زورم

 زیادی میبره که شیطون به من اجازه اش را نمی دهد چکار باید بکنم؟ 

o   حاال ما به عنوان مجری باید نسبت به وجود مقدس امام عصر )علسه السالم( تذکر بدهیم و

یانبر  مخاطبین را نسبت به ارتباط با ایشان و نصرت ایشان ترغیب کنیم با این ورود که راه 

برای شکستن دیوار ها و بخشش الهی رجوع به آن جناب است و اوست که برای ما پدر اس و  

 خود برایمان استغفار میکند پس بیاییم او را یاری کنیم و با او زندگی کنیم.. 

 

 


