قرض کننده ای که
ی نبخشید

به این سفر اکتشاف خوش آمدید .شما ممکن است این سفر را
دوست یا شاید با جستجو در ی
ی
اینتنت پیدا کرده اید .در
توسط
ی
هر صورت ،این سفر برای شما فرصت است تا درباره این که
ی
بیشت کشف
خدا کیست و چطور یم توانید به او نزدیک شوید،
کنید .همیشه ی
بهت است با یک دوست به سفر بروید ،بنابراین
ی
دوست را پیدا کنید تا این کار را با شما به انجام برساند!

 -۱شکرگزاری
شوع با شکرگزاری.
“خداوندا  ،برای فرصت شناختت از تو سپاسگزارم .من برای
رایه که با آن یم توانم تو را کشف کنم سپاسگزارم”.
ز
چیی فکر کنید که برای آن شکرگزار
یک لحظه درباره
هستید و به خدا در مورد آن بگویید.

ادامه با دعا کوتاه.
“ خدایا  ،من یم خواهم تو را بشناسم ،درک کنم که تو چه
ی
هست ،حس کنم که به تو نزدیک هستم وتو را خوشنت سازم.
لطفا به من کمک کن تا تو را از طریق این داستانها بشنوم“ .
همی قدر ساده است .آیا ز
ز
چیه دیگری هم هست
دعا کردن
که یم خواهید به خدا بگویید؟

 -۲داستان
شاید این از انتظارات شما متفاوت باشد ،اما بعد از این
داستان چند سوال وجود دارد تا به شما کمک کند که کشف
ی
کنید که خدا چه کیس است واین برای زندگ شما چه معنای
دارد.

«از این رو ،یمتوان پادشایه آسمان را به شایه تشبیه کرد که
تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند .پس چون
رشوع به حسابریس کرد ،شخیص را نزد او آوردند که ده هزار
قنطار به او بدهکار بود .چون او نیمتوانست قرض خود را
ربتدازد ،اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمایم دارایاش
بفروشند و طلب را وصول کنند .خادم پیش پای ارباب به زانو
درافتاد و التماسکنان گفت” :مرا مهلت ده تا همۀ قرض خود
را ادا کنم “.پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را
بخشید و آزادش کردّ .اما هنگایم که خادم ربتون یمرفت ،ییک از
همکاران خود را دید که صد دینار به او بدهکار بود .پس او را
گرفت و گلویش را ر
فشد و گفت” :قرضت را ادا کن!“ همکارش
پیش پای او به زانو درافتاد و التماسکنان گفت” :مرا مهلت ده
تا همۀ قرض خود را ربتدازمّ “.اما او نپذیرفت ،بلکه رفت و او را

به زندان انداخت تا قرض خود را ربتدازد .هنگایم که سایر
خادمان این واقعه را دیدند ،بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود
رفتند و تمام ماجرا را بازگفتند .پس ارباب ،آن خادم را نزد خود
فرا خواند و گفت” :ای خادم رشیر ،مگر من محض خواهش تو
تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نیمبایست تو ر ی
نت بر همکار خود
رحم یم کردی ،همانگونه که من بر تو رحم کردم؟“ پس ارباب
ری
خشمگی شده ،او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همۀ
ی
همیگونه پدر آسمای من ر ی
قرض خود را ادا کند .به ر ی
نت با هر
یک از شما رفتار خواهد کرد ،اگر شما ر ی
نت برادر خود را از دل
نبخشید».
ّ
مت ۳۵ - ۲۳: ۱۸

 -۳ی ی
یافی پاسخ ها
شاید شما منتظر پاسخ هستید ،اما در عوض در اینجا چند
سوال است.
ی
سواالی هستند که به شما کمک یم کنند تا پاسخهای که
اینها
خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا ز
چیی را کشف کنید
چه ر ی
چتی در این داستان دیدید که به شما درباره شخصیت
ی
خدا بیشتیم گوید.

درباره مردم ز
چیی را کشف کنید
چه ر ی
چتی در این داستان دیدید که به شما درباره شخصیت
انسان یم گوید.

ز
چی جدیدی ب رای باور کردن کشف کنید
ی
تاثتی
بعد از کشف کردن بیشت درباره خدا و انسان ،این چه ر
روی باور شما نسبت به هر ییک از آنها دارد.

ز
چی جدیدی ب رای دنبال کردن کشف کنید
بعد از خواندن داستان چطور میخواهید خدا و انسان را محبت
کنید و نسبت به آنها رفتار کنید؟

 -۴حرکت به جلو
اگر کیس این سفر را برای شما فرستاده است ،به آن پیایم
بفرستید و درباره آن با او بحث کنید.
با کدام عضو خانواده یا با کدام دوست یم خواهید این سفر
را در میان بگذارید؟

شما یم توانید با استفاده از دکمه های پا ر ی
یی صفحه “تشنه” را
در شبکه های اجتمایع دنبال کنید.
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