
 
 
 

 
 

 خشم و بخشش 

 
به این سفر اکتشافی خوش آمدید. شما ممکن است این سفر را  
نت پیدا کرده اید. در   توسط دوستی یا شاید با جستجو در اینتی
هر صورت، این سفر برای شما فرصتی است تا درباره این که  
خدا کیست و چطور یم توانید به او نزدیک شوید، بیشتی کشف  

بهتی است با یک دوست به سفر بروید، بنابراین  کنید. همیشه 
 !دوستی را پیدا کنید تا این کار را با شما به انجام برساند

 

   شکرگزاری -۱
 

وع با شکرگزاری  .شر
از تو سپاسگزارم. من برای    خداوندا ، برای فرصت شناختت“

 .”رایه که با آن یم توانم تو را کشف کنم سپاسگزارم
 

شکرگزار  آن  برای  فکر کنید که  ی  ز چی  درباره  لحظه  یک 
 .هستید و به خدا در مورد آن بگویید

 
 



 .ادامه با دعا کوتاه
چه  “ تو  درک کنم که  بشناسم،  را  تو  خواهم  یم  من   ، خدایا 

، حس کنم که به تو نزدیک هستم وتو را خوشنت سازم.   هستی
 “ .لطفا به من کمک کن تا تو را از طریق این داستانها بشنوم

 
ه دیگری هم هست   ز ز قدر ساده است. آیا چی  دعا کردن همی 

 ؟ که یم خواهید به خدا بگویید
 

  داستان -۲
 

این  از  بعد  اما  باشد،  متفاوت  شما  انتظارات  از  این  شاید 
کمک کند که کشف   داستان چند سوال وجود دارد تا به شما

 شما چه معنای 
ی

کنید که خدا چه کیس است واین برای زندگ
 .دارد

 
و هر که  شنیده » مکن،  ”قتل  پیشینیان گفته شده،  به  اید که 

اوار محاکمه خواهد بود.“ اّما  گویم،  من به شما یم  قتل کند، سی

اوار محاکمه است؛ و هر که   د، سی هر که بر برادر خود خشم گتر

اوار محاکمه در حضور شوراست؛   به برادر خود ’راقا‘ گوید، سی

ُبَود جهنم  آتش  اوار  سی احمق گوید،  خود  برادر  به  هر که   .و 

هدیه تقدیم  هنگام  اگر  آوردی که پس  یاد  به  مذبح،  بر  ات 

ی ی ات را بر مذبح واگذار و  به دل دارد، هدیه   برادرت از تو چتر

ات را نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه

برد، تا هنوز با وی  تقدیم نما. با شایِک خود که تو را به محکمه یم

، صلح کن، مبادا تو را به قاضی سپارد و قاضی تو   در راه هستی

. آم ، به تو یمرا تحویل نگهبان دهد و به زندان افتی ی گویم که  یر

دازی، از زندان به در نخوایه آمد   .تا ِقران آخر را نتر

 
 ۲۶- ۲۱: ۵ مت ّ

 



ی پاسخ ها -۳   یافیی
 

اینجا چند   در  در عوض  اما  پاسخ هستید،  منتظر  شما  شاید 
 .سوال است

اینها سواالتی هستند که به شما کمک یم کنند تا پاسخهاتی که 
 .داده است را کشف کنیدخدا در این داستان قرار 

 
  

 
ی را کشف کنید ز  درباره خدا چی 

به شما درباره شخصیت  دیدید که  داستان  این  در  ی  ی چه چتر
یم گوید  .خدا بیشتی

 
 
 

ی را کشف کنید ز  درباره مردم چی 
به شما درباره شخصیت  دیدید که  داستان  این  در  ی  ی چه چتر

 .انسان یم گوید
 
 

  
ز جدیدی برای باور کردن    کشف کنیدچی 

ی   بعد از کشف کردن بیشتی درباره خدا و انسان، این چه تاثتر
 .روی باور شما نسبت به هر ییک از آنها دارد

 
  

 
ز جدیدی برای دنبال کردن کشف کنید  چی 

بعد از خواندن داستان چطور میخواهید خدا و انسان را محبت  
 کنید و نسبت به آنها رفتار کنید؟



 حرکت به جلو -۴ 

برا  نیا  اگر کیس را  پ  یسفر  آن  به  است،  فرستاده    ایم یشما 
 . د یو درباره آن با او بحث کن د یبفرست

با کدام عضو خانواده یا با کدام دوست یم خواهید این سفر  
 را در میان بگذارید؟

 

ی پا یبا استفاده از دکمه ها د یتوان شما یم صفحه “تشنه” را   ییر
 . د یدنبال کن اجتمایع یدر شبکه ها
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