
 
 
 

 
 

راجگی  
َ
رییس و خ

َ
 ف

 
ه این سفر اکتشافی خوش آمدید. شما ممکن است این سفر را  ب

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 شکرگزاریش  
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
 

ی بودند و بر دیگران   که از پارسایی خویش مطمئ 
آنگاه برای برخی

تحقتر   دیدۀ  برای  یمبه  تن  »دو  آورد:  را  ل 
َ
َمث این  نگریستند، 

رییس  
َ
ف  . راجگتر

َ
خ رییس، دیگری 

َ
ف به معبد رفتند، ییک  عبادت 

ی دعا کرد: ”خدایا، تو را شکر یم گویم که ایستاد و با خود چنئر
همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار نیستم، و نه مانند  

م. دو بار در هفته روزه یم راجگتر
َ
م و از هر چه به دست  گ این خ تر

ده یم یمآورم،  و  یک  ایستاد  دور  راجگتر 
َ
خ آن  اّما  دهم.“ 

نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه  
گفت: ”خدایا، بر مِن گناهکار رحم کوفت و یم بر سینۀ خود یم 
گویم که این مرد، و نه آن دیگر، پارسا شمرده  کن.“ به شما یم
به خانه ر  برافرازد، خوار خواهد  شده  فت. زیرا هر که خود را 

 «.شد، و هر که خود را خوار سازد، رسافراز خواهد گردید
 ۱۴-۹: ۱۸لوقا 
 
 
 



ی پاسخ ها -۳   یافئی
 

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

اینها سواالیی هستند که به شما کمک یم کنند تا پاسخهایی 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   یئر
 . د یدنبال کن اجتمایع یدر شبکه ها
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