
 

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  شعبان به مناسبت نیمه بیماراناز  عیادتی عنوان: برنامه

   دعا با محوریت موضوع: دوران طالیی ظھور

  :ھابیمارستان پک محتوای

 برای اتاق کودک پوستر .١

 کودکان با خوشحالن ھمه وقتی محتوای سال ٨ زیرکودکان  برای. سال ١٢ تا ٨( ی کودکمتن محتوا .٢

 .}شودمی داده »خوشحالن ھمه وقتی« کتاب یادبود عنوان به و شودمی کار

   بیمار کودکان والدینمتن محتوای  .٣

   بیمار کودکان والدین برای تبلیغی کارت .۴

 کارت تبلیغی برای بیماران بزرگسال .۵

  

 پوستر .١

  

کودکان در بیمارستان، پوسترھایی با موضوع دعا برای آمدن منجی طراحی شده که قابل نصب باالی برای اتاق 

  سر کودک و یا روی در اتاق آنھاست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :»تو که بیایی ھیچ کس بیمار نمی شود« عنوان با محتوا متن .٢

  

   سالم دوستای خوبم.

تولد امام زمان مونه و ما به ھمین مناسبت اومدیم پیش شما تا با ھم یه جشن کوچولو بگیریم. امیدوارم که  امروز

  حال ھمه تون زود زود خوب بشه و برگردین خونه. 

  دوست دارین زودتر خوب بشین؟ دوست دارین ھیچ وقت ھیچ کس مریض نشه؟ 

خواد یه روزی برسه می از اونایی که سالم ھستن دل تونفکر کنم شماھا که االن توی بیمارستان ھستین بیشتر 

  بچه ھا سر حال و خوشحال باشن و با ھم بازی و شادی کنن؛ مگه نه؟ی که دیگه ھیچ کس مریض نباشه. ھمه

  شه اگه یه روزی از خواب بیدار بشیم و ببینیممی چه دنیای قشنگی

  ھیچ کس دیگه مریض نیست

  ھیچ کس دیگه نگران نیست

  کس دیگه گرسنه و بی پول نیست ھیچ

  ھیچ بچه ای، ھیچ مامانی، ھیچ بابایی، ھیچ مشکل و ناراحتی ای نداره.

ھمه جا سرسبز و آباده، ھمه ھمدیگه رو دوست دارند، ھیچ کس کسی رو اذیت نمی کنه، ھیچ کس کار 

  بدی انجام نمی ده.

  قشنگه نه؟

  دوست دارین یه ھمچین روزی زودتر برسه؟ 

  آفرین. به جز شیطون و دوستای شیطون ھمه دوست دارند یه ھمچین روزی ھرچه زودتر و زودتر و زودتر برسه. 

  افته، چه روزیه؟می این اتفاق ھای خوبی می دونین اون روزی که ھمه

  روز ظھور امام مھربون مون حضرت مھدیه. ھمون امام دوست داشتنی ای که امروز روز تولدشونه. 

شن، دیگه جایی جنگ و می فقیرھا ثروتمندی شن، ھمهمی مریض ھا خوبی ھمهوقتی امام زمان ظھور کنن 

ی گیاه ھا، ھمهی حیوان ھا، ھمهی پرنده ھا، ھمهی مردم روی زمین، ھمهی ظلم و ستم دیده نمی شه، ھمه

  شن. می فرشته ھا خوشحال و راضی

  مھدی یه شرط مھم داره.  اما بچه ھا زودتر ظھور کردِن حضرت

خدا گفته تا وقتی مردم امام شون رو دوست نداشته باشن و دل شون نخواد که زودتر بیاد، حاال حاالھا ظھور 

  اتفاق نمی افته. 

  پس شرطش چیه؟ 

  رو دوست داشته باشیم    مھربون مون حضرت مھدی اول: امام 



 

 

  م زودتر ظھور کنندوم: واقعا دل مون بخواد و برامون مھم باشه که اما

  

  خواد که ھر چه زودتر امام، ظھور کنن؛می اگه شما امام تون رو دوست دارین و دل تون

  ؛اون اتفاق ھای خوب زودتر بیفتهخواد می اگه دل تون

خواد ظھور امام مھربون می بیاین ھمه با ھم به خدا بگیم: ما امام زمان مون رو دوست داریم و از ته قلب، دل مون

  مون نزدیک و نزدیکتر بشه.

  

  دستاتون رو باال بگیرین و بعد از من تکرار کنین: پس ھمه با ھم

  ای خدای مھربون؛ 

  ما امام زمان مون رو دوست داریم؛

  خواھیممی و از تو

  ھرچه زودتر و زودتر و زودتر

  ظھور امام خوب مون رو برسونی

  الھی آمین

  

به او بگویید برای سالمتی امام مھربان مان و ھمچنین در نھایت به ھر کودک یک سکه بدھید و {

ھم سکه ی شان برده اید، صدقه بیاندازد. بیماران داخل صندوق صدقاتی که خودتان برای ھمه

  }ر کل، چھار، پنج صندوق کافی است.و ھم صندوق را خودتان باید به بیمارستان ببرید. د

   



 

 

   بیمار والدین کودکانمتن محتوای  .٣

می کنه و سالمتیش رو از خدامی دعا ون، برای عزیزتونیکی در خلوت خودش برای بچه ت دگه بفھمیا

 د؟ برای جبران این رفتارش دلتونکنیمی ؟ چه حسی نسبت به اون فرد پیدادشیمی خواد چه حالی

   ؟دخواد براش چه کار کنیمی

صدقه  شون، یا برای سالمتی دو ظھورش رو از خدا طلب کنی دبرای حضرت مھدی، دعا کنی شماحاال اگر 

چه حسی نسبت به شما که برای نور چشم شون دعا مومنان حضرت زھرا و امیر  دکنیمی ، فکرنبدی

می پاسخ ھستن احسان و محبت شما رو بیتر آیا اونھا که از ھر کریمی کریم کنن؟می پیدا نکردی

ذارن؟ آیا اونھا در حق شما و فرزندان تون دعا نمی کنن؟ آیا دعای اونھا به اجابت نزدیکتر از دعای ما 

  نیست؟

خوریم، برای فرج و سالمتی امام زمان می پس یادمون باشه ھمیشه خصوصا مواقعی که به مشکل

ندگی مون جلب کردیم، ھم انشاءهللا دعا کنیم و صدقه بدیم. با این کار ھم دعای خیر اھل بیت رو به ز

گرفتاری ھا و مشکالت ی این دعا ظھور منجی موعود نزدیک بشه و با اومدن ایشون ھمهی به واسطه

  مردم روی زمین رفع به خیر بشه. ی ھمه

تاثیر دعا در زودتر ظھور کردن امام زمان صحبت کردیم و تشویق شون ی دربارهشما ما امروز با فرزندان 

رو در برنامه زندگی  کارتونین این دو تا می یم برای سالمتی امام مھربون مون صدقه بدن. شما ھمکرد

انشا� که با دعای شما ظھور  تا در این زمینه الگوی خوبی برای بچه ھاتون باشین. تون پیاده کنین

  حضرت نزدیک و نزدیکتر بشه و ھمه از گرفتاری بیرون بیایم.

   



 

 

   والدین کودکان بیماربرای کارت تبلیغی متن  .۴

  خورد.اش را نمیی درد کشیدن جگرگوشهاو که بیاید ھیچ مادری غصه

آید، پشتش خم نمیی تنش کاری از دستش بر نمیاو که بیاید ھیچ پدری از اینکه برای بھبودِی پاره

  شود.

  ماند.خیره نمینج اتاقش در بیمارستان او که بیاید ھیچ کودکی با چشمان خیس و نگران به کُ 

  

  ماند، نه دردی، نه رنجی، ...او که بیاید نه غمی می

  

  آید.او می

  اما با دعای من و تو زودتر.

  ات تعجیل بفرما.وعده داده شده بارالھا؛ در ظھور منجیِ 

   



 

 

 :کارت تبلیغی برای بیماران بزرگسال .۵

 دم مسیحای گمشده

 .فھمیمی بھتر را مسیحا دم ارزش باشی، که بیمار

 .کنیمی نیاز احساس بیشتر تاَ بھبودی برای پدرانه تالش و مادرانه محبت به باشی، که بیمار

 .شویتر میمشتاق ھمدم و مونس رفیقی دیدن برای باشی، که بیمار

 .کنیمی درک بقیه از بھتر ھم را من ھایدلتنگی پس

 !نفس مسیحا دارم ایگمشده

 . دلسوزتر پدری، ھر از وتر مھربان مادری، ھر از

 .ترمونس رفیقی، ھر از وتر نزدیک برادری، ھر از

 !محتاجم تو دعای به آمدنش برای

 . شودمی درمان ھمگان امنیِ  نا و بیماری و فقر و درد و رنج بیاید، که او

 کنیم. طلب را ظھورش یکصدا و ھمدل ھم با ھمه تولدش سالروز در

 کافی،، السالم علیه رضا امام ...": است نوزاد کودک به نسبت مھربان مادر تنی، برادر دلسوز، پدر رفیق، مونس امام،"

  ،٢٠٠ ص ،١ ج


