
 
 
 

 
 

 برزگر و خاک 
 

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
 

ون آمد و کنار دریا بنشست. اّما  همان روز، عییس از خانه بتر
احاطه کردند که سوار قای او را   

ی
قی شد و  چنان جماعت بزرگ

بودند. سپس   ایستاده  ساحل  در  مردم  در حایل که  بنشست، 
لها برایشان بیان کرد. گفت: »روزی برزگری  

َ
ها با َمث ی بسیار چتر

ون رفت. چون بذر یم پاشید، برخی در راه برای بذرافشانی بتر
ی   زمیر بر  دیگر  برخی  را خوردند.  آنها  و  آمدند  پرندگان  و  افتاد 

ی شد، چرا سنگالخ افتاد که خاک چندانی   نداشت؛ پس زود ست 
عمق بود. اّما چون خورشید برآمد، بسوخت و چون که خاک کم

ریشه نداشت، خشکید. برخی میان خارها افتاد، و خارها نمو  
ی نیکو افتاد و بار  کرده، آنها را خفه کرد. اّما بقیۀ بذرها بر زمیر
آورد: بعضی صد برابر، بعضی شصت و بعضی یس. هر که گوش  

 «.بشنود دارد،
 
ی

 ۹- ۱: ۱۳مّت
 
 
 



ی پاسخ ها -۳   یافیی
 

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

اینها سواالنی هستند که به شما کمک یم کنند تا پاسخهانی 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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

Scripture quotations are from The New Millennium Version (ترجمۀ هزارۀ نو), 
copyright © 2014 by Elam Ministries. Used by permission. All rights reserved. 

https://www.instagram.com/teshneam/?igshid=eovc95ck4twj
https://www.facebook.com/teshneam/
https://www.pinterest.es/teshne1657/

