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در ورای اين حس تعصب، دروغ 
- ترس - و عدم اعتماد نسبت 
به مردمی كه حتی آنها را منی 

شناسيم وجود دارد .

بهترين روش برای مبارزه با اين 
تعصبات بيرون رفنت و صحبت 
با همديگر و آماده شدن برای 

شروع يك گفتگو با ذهنی 
بازاست .

ساكن شدن در يك كشور 
جديد به معنی فراموش 

كردن هويت وفرهنگ خودمان 
نيست. بلكه به معنی ياد گرفنت واحترام به فرهنگی جديد است ، 

فرم ديگری از زندگی و تفكری جديد .

يك مهاجر مهارت ها ونيروی كارش را و غنای فرهنگی اش را به 
كشور ميزبان می آورد .

متاس با تشكيالت متخصص در امور مهاجرين

مشكالت زيادی در رابطه باپذيرفته شدن ووابستگی با كشور ميزبان 
هست ، قوانني مربوط به مهاجران ميتواند خيلی محدود كننده 

باشد .

اگر می بينيد به رسميت شناخنت وضعيت شما يا كسب 
مجوزاقامت برايتان دشوار است ، يا اگر مشكال تی در رابطه با 
اسكان ، بهداشت يا كار را جتربه كرده ايد ، ما به شما توصيه 

ميكنيم با تشكيالتی كه متخصص در امور مهاجرين هستند متاس 
بگيريد . در هر شهر بزرگی يكی از اين مراكز وجود دارد . مشاوران 

اين مراكز وقتی برای شما تخصيص خواهند داد .بعدأ ، آنها خواهند 
توانست به شما توضيح  دهند كه حقوقتان چيست و به شما 

كمك خواهند كرد . 

برای اطالعات بيشتر 
با ما به آدرس زير متاس 

بگيريد :

وقتی او را از دور ديدم، فكر كردم او 
دشمن من است .

وقتی نزديكتر آمد ، فهميدم يك 
انسان است .

وقتی با او دست دادم ، فهميدم يك 
برادر است .
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سخنی چند با خوانندگان ...
اميدوارمي اين سفر از ميان آيات كتاب مقدس صرف نظر از شرايط 

موجود ، برايتان مشوقی بوده باشد .

مشاركت با ديگران

اگر مايليد در دانش كتاب مقدسی تان پيشرفت كنيد ، پيشنهاد 
ميكنيم كه با ديگر اميانداران كه ميتوانند به شما كمك كنند  

ارتباط برقرار كنيد .

از طريق خواندن كتاب مقدس شما ارادۀ خداوند را كشف  خواهيد 
كرد كه به شباهت انسان درآمد ، تا محبت خود را آشكار كند و 

راهنمای ما باشد ، نقشۀ خدا با آمدن عيسی مسيح تكميل شد .
كتاب مقدس نشان ميدهد كه عيسی  همۀ مردم با هر شغلی را 
در بر ميگيرد بدون رد كردن حتی يك نفر . او گناهان را می بخشد ، 

بيماران را شفا میدهد ، و روش جديدی از زندگی را می آموزد.
ما مسيحيان اميان دارمي كه عيسی امروز زنده است ، و به كارش از 

طريق روح القدس ادامه ميدهد . او زندگی كسانی را كه به او اميان 
می آورند تغيير ميدهد و آنها را به خدا نزديك می كند .

وقتی پيروان عيسی ميشومي  مسير تازه ای در روابط با ديگر 
اميانداران پيدا می كنيم ، كه حاال برادران و خواهران ما در مسيح 

هستند . ديگر با ترديد ها و مشكالت خودمان تنها نيستيم .
ميتوانيم مشكال متان را با ديگران در ميان بگذارمي و با همديگر دعا 

كنيم ، همديگر را تشويق و به همديگر كمك كنيم .

مبارزه با تعصبات

ممكن است در كشوری كه شما زندگی ميكنيد مردمان زيادی 
باشند ، كه در مقابل خارجی ها متعصب باشند . اين در همۀ 

جوامع پيش ميايد ، ازجمله كشور زادگاه شما .
تعصبات از اين قبيل ممكن است سبب احساس طرد شدگی بشود .

اينجا مثالهائی از چيزهائی هست كه ممكن است بشنويد : 
»خارجی ها به كشورمان هجوم آوردند و همۀ مشاغل را گرفتند«، 

»به خارجی ها بيش از حد حق داده شده و از امتياز خدمات 
اجتماعی برخوردار شدند.« ، »خارجی ها همه خالف كارند« ، 

»خارجی ها خيلی با ما متفاوتند و منيتوانند جذب فرهنگ ما 
بشوند .« 

تازه وارد ها هم ميتوانند متعصب باشند : » مردم 
اينجا نژاد پرستند « ، » ثروت های مادی آنها را خود 

خواه كرده « ، » در اين جامعه برای خدا احترام قائل 
نيستند «، »از مسن ترها غفلت ميشود و
بچه ها از والدينشان اطاعت منيكنند « . 

ضرب املثل تونسی



پس شاد باشيد !

پس ديگر نه بيگانه و اجنبی ، 

بلكه هموطن مقدسان و عضو 

خانوادۀ خدائيد .

) افسسيان 2: 19 (



با وجوديكه خدا بودی شكل انسان گرفتی، 

تا بتوانی نزديك قومت بيائی .حتی زمانی 
كه نوزاد

ودرآغوش مادرت بودی در تبعيد بودی، 

تومعنی گرسنه بودن را ميدانی ؛ تو 

بيعدالتی را تحمل كردی ، شكنجه
و مرگ بر صليب را.
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خداوندا، اين حقيقت است كه تو نزديك همه هستی . از اين 

سرزمني غريب جائی كه تو پيشاپيش برامي فراهم كردی، تورا 

ميپرستم ومباركت ميخوامن . شكرت ميكنم كه در همۀ 

شرايط و موقعيتها با من بودی و حفاظتم كردی .

وقتی به گذشته نگاه ميكنم و ميبينم كه تو چطور مرا 

در واديها حفظ كردی ، در كوه ها و در آبها ، ميتوامن بگومي تو 

واقعا« امانوئل هستی )خدا با ما( . دعای من اين است كه 

فرزندامن ، وفرزندان آنها ، وهر كه اين نامه را ميخواند ، بدانند 

كه هيچ خدائی همچون تو وبجز تو نيست ، كه مراقب 

كسانی كه بسويش می آيند باشد و نيازشان را برآورد .

تو مردمان مهربان سر راه سفرم قرار دادی ؛ مرا از خطر ها 

حفظ كردی ، شرايط رابدخلواه من عوض كردی . با وجوديكه 

چيزی نكاشته بودم مبن غذا دادی . وبدون اينكه پولی خرج 

كنم مرا پوشانيدی . در متام حلظات نگرانيم ، ترس ونا 

اميديهامي تنها تو آجنا بودی وصدای تو كه بوضوح در گوشم 

زمزمه ميكردی: تورا مهمل نخواهم گذاشت و تورا ترك 

نخواهم كرد .)يوشع1: 6(

تنها تو شايستۀ اعتماد هستی .با وجوديكه خدا بودی شكل 

انسان گرفتی ، تا بتوانی نزديك قومت بيائی .حتی زمانی كه 

نوزاد ودرآغوش مادرت بودی در تبعيد بودی ، تومعنی گرسنه 

بودن را ميدانی ؛ تو بيعدالتی را حتمل كردی ، شكنجه و مرگ 

بر صليب را. شكرت ميكنيم برای اين قربانی مقبول كه 

دادی تا بتوانيم به تو نزديك شومي .متباركت ميخوامن خدايا ، 

چونكه ديگر غريبه نيستم ، جائی يافتم تا در ميان قومت 

ساكن شوم . خداوندا ، برای كمك به درماندگان ،مشاركت ، 

محبت ، وبخشندگی همۀ آنائی كه آغوششان را باز كردند 

بركت عطا كن ، به خانه هايشان وبه جيب هايشان تا 

نيازمندان را ياری كنند .

 يووان، رواندا
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دعا



يك گام به پيش برويد
 افسسيان 1 تا 3 را بخوانيد .

درباره اش فكر كنيد   
تفاوت بني يهودی و غير يهودی در چه بود ؟

چرا فكر ميكنيد ديواری از نفرت بني آنها وجود داشت ؟
چرا پولس اينهمه بر روی صليب تأكيد دارد ؟

او در مورد مرگ عيسی چه ميگويد ؟

موضوع بحث
امروز احساس می كنيد از خدا دور هستيد يا به او نزذيك 

هستيد ؟
در جتربيات خودتان ، ديواری از نفرت بني خودتان و ديگران 

احساس كرده ايد ؟
چگونه اميان به عيسی به انهدام اين ديوار كمك ميكند ؟

اعضاء خانوادۀ الهی چه كسانی اند ؟

با استفاده از آيۀ 14 دعا كنيد
 » مسيح ...... اين دو گروه را يكی ساخته است، او ديوار 

جدائی را كه در ميان بود فرو ريخته ...«
تنها عيسی مسيح ميتواند نفرتی را كه در قلبهاميان لنگر 

انداخته نابود سازد .
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اما اكنون در مسيْح عيسی ، شما 
كه زمانی دور بوديد ، به واسطۀ 

خون مسيح نزديك آورده شده 
ايد. زيرا او خود صلح ماست ، 
كه اين دو گروه را يكی ساخته 
است. او ديوار جدائی راكه در

 ميان بود فرو ريخته و دشمنی ، 
يعنی شريعت راكه شامل قوانين 

ومقررات بود ، در بدن خود 
باطل كرده است ، بدين قصد كه 
از آن دو يك انسان نوين آفريده ، 
صلح پديد آورد . وهر دو گروه 

رادر
 يك بدن با خدا آشتی دهد ، به 
واسطۀ صليب خود كه بر آن 

دشمنی را كشت . 
 او آمد و بشارت صلح را به شما كه 
دور بوديد و به آنان كه نزديك بودند، 
رسانيد ، زيرا به واسطۀ او ، هر دو 

توسط يك روح به حضور پدر دسترسی 
داريم .

 پس ديگر نه بيگانه و اجنبی ، بلكه هموطن 
مقدسان و عضو خانوادۀ خدائيد .

شما ديگر غريبه نيستيد

33  افسسيان 2: 13ـ 19

در كليسای اوليه ، 
مسيحيان جديد ، با پس 

زمينه های متفاوت ، 
برايشان زندگی با يكديگر 

مشكل بود . مثأل ، 
يهوديان فكر می كردند 
آنها از ديگران ممتاز ترند 

چونكه قوم برگزيدۀ 
خداوند هستند . امروزه 

نيز ، هنوز ديوار های 
بلندی هستند كه 

حتی آنها ئی را كه 
به عيسی مسيح 

اميان دارند از هم 
جدا ميكنند 

 .
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در باره اش فكر كنيد
چه كسی از اين داوری تأثير ميگيرد ؟

ليستی از رفتار های مختلف تهيه كنيد كه 
توسط پادشاه مورد ستايش قرار گرفته .

چرا كسانی كه مورد داوری قرار گرفتند متعجب شدند ؟

موضوع بحث
از اين پاراگراف چه چيزی ميتوانيم در مورد عيسی بياموزمي ؟

آيا اين داستان ميتواند به شما كمك كند كه نحوۀ زندگیتان را 
بامردم و درخداوند اصالح كنيد ؟

با استفاده از آيۀ 40 ، دعا كنيد
 » آمني ، به شما ميگومي ، آنچه برای يكی از كوچكترين برادران 

من كرديد ، در واقع برای من كرديد .«
عيسی برادر كسانی است كه زندگی سختی دارند : او با آنها 

يكی ميشود و از آنها دفاع ميكند .

يك گام به پيش برويد
 متی25 تا 28 را بخوانيد.

برای ابليس و فرشتگان او آماده 
شده است ، زيرا گرسنه بودم ، 

خوراكم 
 نداديد ؛ تشنه بودم ، آبم نداديد ؛  
غريب بودم جايم نداديد ؛ عريان 
بودم، مرا نپوشانديد ؛ مريض و 
زندانی بودم ، به ديدارم نيامديد. 

آنان پاسخ خواهند داد : سرور 
ما، كی تو را گرسنه و تشنه و

غريب و عريان و مريض ودر 
زندان ديديم و خدمتت نكرديم ؟ 
در جواب خواهد گفت : آمين به 

شما می گويم، آنچه برای يكی 
از اين كوچكترين ها نكرديد ، در 
واقع برای من نكرديد . پس آنان به

 مجازات جاودان داخل خواهند شد ، 
اما پارسايان به حيات جاودان .
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هنگامی كه پسر انسان با شكوه و جالل خود به همراه همۀ 
فرشتگان بيايد ، بر تخت پرشكوه خود خواهد 

نشست و همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند 
شد و او همچون شبانی كه گوسفند ها 

 را از بزها جدا ميكند، مردمان را به دو 
گروه تقسيم خواهد كرد ؛ گوسفندان رادر 

سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار 
خواهد داد .سپس به آنان كه در سمت راست او هستند خواهد

  گفت: بيائيد ای بركت يافتگان از پدر من ، و پادشاهی را به 
ميراث يابيد كه از آغاز جهان برای شما آماده شده بود . زيرا 

گرسنه بودم،  به من خوراك داديد ؛ تشنه بودم ، به من آب 
داديد ؛

 غريب بودم ، به من جا داديد . عريان بودم، مرا پوشانيديد؛ 
مريض بودم ، عيادتم كرديد ؛ در زندان بودم به ديدارم آمديد. 
آنگاه پارسايان پاسخ خواهند داد: سرور ما كی تو را گرسنه 

ديديم و به
 تو خوراك داديم ، يا تشنه ديديم وبه تو آب داديم ؟ كی تو را 

غريب ديديم و به تو جا داديم و يا عريان ، و تو را پوشانديم ؟ 
كی تورا مريض و يا در زندان ديديم و به ديدارت آمديم ؟ 

 پادشاه در پاسخ  خواهد گفت: آمين ، به شما ميگويم ، آنچه 
برای يكی از كوچكترين برادران من كرديد ، در واقع برای 

من كرديد .
  آنگاه پادشاه به آنان كه در سمت چپ او هستند خواهد گفت: 

ای ملعونان ، از من دور شويد و به آتش جاودانی رويد كه 

عيسی به آنانی كه طرد شده اند
 هويت می بخشد
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32  متی 25: 31ـ 46
عيسی  در مورد داوری 
بزرگ كه فرا خواهد 

رسيد صحبت ميكند. 
همۀ ما بر اساس 

چگونگی رفتارمان 
و اينكه تا چه حد 

فروتن بوده امي داوری 
خواهيم شد . او در 

ادامه ميگويد :

84



خداوند به همه
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او كه هم ذات با خدا بود ، از برابری با خدا به 
نفع خود بهره نجست بلكه خود را خالی كرد و ذات 
غالم پذيرفته ، به شباهت آدميان در آمد و چون در 

سيمای بشری يافت شد خود را خوار ساخت و
تا به مرگ ، حتی مرگ بر صليب مطيع گرديد . پس خدا 
نيز او را به غايت سرافراز كرد و نامی برتر از همۀ نامها 
بدو بخشيد ، تا به نام عيسی هر زانوئی خم شود ، در 

آسمان ، بر زمين و در زير زمين ، و هر زبانی اقرار كند 
كه عيسی مسيْح خداوند است ، برای جالل خدای 

پدر .

در آغاز كالم بود و كالم با خدا بود 
و كالم ، خدا بود ؛ همان در آغاز با 
خدا بود . همه چيز بواسطۀ او پديد 
آمد ، و از هر آنچه پديد آمد ، هيچ 
چيز بدون او پديدار نگشت . در او 

حيات بود و آن  
 حيات، نور آدميان بود .اين نور 
در تاريكی می درخشد و تاريكی 

آنرا در نيافته است. مردی آمد كه 
از جانب خدا فرستاده شده بود ؛ 

نامش يحيی بود . او برای شهادت 
دادن آمد ، شهادت بر آن نور،

 تا همه بواسطۀ او ايمان آورند . 
او خود آن نور نبود بلكه آمد تا بر 

آن نور شهادت دهد. آن نور حقيقی 
كه بر هر انسانی روشنائی می افكند 

براستی به جهان می آمد. او در جهان 
بود ، وجهان به

 واسطۀ او پديد آمد ؛ اما جهان او را 
نشناخت. به ملك خويش آمد، ولی قوم 

خودش او را نپذيرفتند . اما به همۀ كسانی 
كه او را پذيرفتند اين حق را داد كه فرزندان 

خدا شوند ، يعنی به هركس كه
 به نام او ايمان آورد ؛ آنان كه نه با زادنی بشری ، 

نه از خواهش تن و نه از خواستۀ يك مرد ، بلكه از خدا زاده 
شدند. و كالم انسان خاكی شد  و در ميان ما مسكن گزيد . و ما 

بر جالل او  نگريستيم ، جاللی در خور آن پسر يگانه كه از 
جانب پدر آمد ، پر از فيض و راستی .

31   يوحنا 1: 1ــ14

اين پاراگراف از رابطۀ 
عيسی با خداوند از 
ابتدای خلقت، و از 

آمدن او به اين جهان 
برای آوردن نور وحيات 

برای متامی آدميان 
صحبت می كند . 
عيسی در اينجا  
»كالم »خوانده 

شده .
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كالم انسان شد

نزديك است

درباره اش فكر كنيد
عيسی در اين پاراگراف چگونه توصيف شده ؟

آيا از او استقبال شد ؟
او برای بشريت چه آورد ؟

موضوع بحث
مسيحيان اميان دارند كه عيسی چيزی فراتر از يك انسان بود . 

خدا با آمدن روی زمني و زيسنت مثل ما خودرا فروتنانه هم طراز با 
انسان كرد ، شما در اين مورد چگونه فكر ميكنيد ؟

آيا آمدن عيسی فقط مربوط به مسيحيان می شود يا همۀ 
بشريت ؟

عنوان  »كالم« كه به عيسی داده شده برای شما چه مفهومی 
دارد ؟

با استفاده از آيۀ 14 دعا كنيد
 » وكالم انسان خاكی شد و در ميان ما مسكن گزيد«

عيسی در زندگی با انسانها شريك شد : او همۀ جتربيات ما را 
عميقأ درك ميكند .

يك گام به پيش برويد
 يوحنا  1 تا 3 و عبرانيان4: 14ــ 16 را بخوانيد.  



برگ درختان سبز در نظر هوشيار
هر ورقش دفتری است معرفت كردگار

وقتی از همسرم جدا شدم حس عجيبی داشتم ، از سوئی 
خوشحال بودم كه زندگی مثل كابوس متام شد ، و ازسوئی 

آشفته بودم كه چطور مردی همسر و سه فرزندش را 
براحتی رها میكند .

آن روزها معنی نقشۀ خداوند را منيدانستم ، متام بار زندگی 
خودم وبچه ها را به دوش كشيده بودم ، احساس ميكردم 

حتی نگاه نزديك ترين دوستامن هم نسبت به من عوض شده، 
زندگی در جوامعی مثل ايران برای يك زن تنها پر از مشكالت 

و توان فرساست . متام وقت وانرژی من صرف تأمني معاش 
خانواده ام ميشد .

اما خواست خدا چيز ديگری بود  ، او ميخواست نزد او بروم 
كه به من آسايش بدهد )متی 11: 28( اما چگونه از كدامني 
راه ؟ خيلی طول نكشيد كه خودش راه را برامي هموار كرد ، او 

همسری
برامي فرستاد كه او هم چون من زندگی سختی را پشت سر 

نهاده بود ، وبعد از آن وقتی يكشب من و همسر وفرزندامن دل 
به عيسی سپردمي گوئی چهرۀ دنيا عوض شد . واز آن حلظه 

به بعد  خدای
زنده سكان زندگی ما را بدست گرفته ودر هر كجای اين 

زمني خاكی كه او ارده كند ساكن ميشومي چون ميدانيم 
مسكن اصلی ما آسمان است و آرامش حقيقی را درآجنا 

خواهيم يافت .
روزی كه از ايران خارج شدمي ، درست مثل اين بود كه ازقبل 
مسكن ، كار ، وهمۀ امكانات زندگی و كسانی كه بايد به 

ما كمك ميكردند توسط خداوند آماده شده بود .

بهناز از ايران 
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خداوند به همه

 نزديك است
كتاب مقدس داستانی از عيسی مسيح نقل ميكند كه 
ماننديك بيگانه در كشورش زندگی ميكند او نه آرامش 
ونه امنيت دارد ؛ »و نه جائی برای سرنهادن« )لوقا 9: 58(. 

برای شناخنت خدا به مردم كمك ميكند . او نه تنها 
با سخنانش بلكه با روش زندگی خود به مردم آموزش 
ميدهد . اگر چه بيگناه بود ولی بعنوان يك محكوم، 

داوری شد ومصلوب شد ومرد . كتاب مقدس اثبات 
ميكند كه

خدا او را از مردگان برخيزانيد . برای متامی امياندارانش ، 
عيسی بزرگترين نشانه ايست از محبت خدا نسبت به 
بشريت .  عيسی نه تنها بخشش و جنات خداوند را به 

همگان عرضه ميكند ، بلكه
بغيرازآن كتاب مقدس ميگويد : » از همني رو ، عيسی عار 

نداردايشان را برادر بخواند .« ) عبرانيان 2: 11 (

7
گام



امكان پذير استدعا آيا بازگشت
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خداوندا به كسانی فكر ميكنم كه درسرزمينی وحشتناك 

تركشان كرده و به اينجا آمده ام .بازگشت من خيلی

خطرناك است . وقتی خبرها را از تلويزيون نگاه ميكنم . 

برای كشورم دعا ميكنم وبرای هرآنچه درآن است:

باشد مردم در صلح زندگی كنند .

هيچ دلتنگ وطنم نيستم... خدايا ميدامن هرجا مرا هدايت 

كنی ، آجنا وطن من ميشود .به ارميای نبی

فكر ميكنم ،كه آنهائی را كه به جائی ديگر مهاجرت 

ميكنند تشويق ميكند در هر جا كه مستقر شده اند برای

آجنا برای سرزمني غربتشان دعا كنند .

خدايا خداوندا ، ميدامن كه مرا برای آينده آماده ميكنی 

-همانطور كه يوسف را در خالل تبعيدش در مصرآماده 

كردی ، از بازگشت به كشورم ترسی

ندارم. من دراين كشور غريب امتحانات زيادی را پشت سر 

گذاشته ام ، جائی كه حتی زبان منيدانستم .

خداوندا مايلم هر جا كه مراو خانواده ام رابفرستی بروم . 

توميدانی بهترين برای من چيه

نانسی ايووری چاد 
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خيلی دورتر از شما ، مملكت محبوب من قرار دارد ، قلبم برای 

رفنت به خانه پرپر ميزند .

من شب و رو زدعا ميكنم روزی همۀ فرزندانت بتوانند به 

كشورشان مراجعت كنند .

ای وطن وقت                                                                                                                                                                                                                                         ی من تركت كردم تودر محاصره بودی ونهرهائی 

از خون بيگناهان در تو جاری بود .اين مناظرمرا از پا درآورد ،و 
عذامب ميداد، 

ومن جرأت ندارم دوباره به آجنا باز گردم .

چطور ميتوانستم نترسم وقتی حتی ازكشنت بچه ها 

هم  دريغ منيكنند ، جوانها و حتی پيرمردان وپيرزنان ؟ طنني 
فريادهايشان هنوز

در گوشم باقی است . با اينحال مطمئنم تو دوباره بلند 

خواهی شد ، و شأن و جذابيتت را بدست خواهی آورد .

بعد با آغوش باز پذيرای فرزندانت خواهی بود .

خدای قادر مطلق، تو كه قوم اسرائيل رااز دست مصريان رها 

كردی ، فرزندان مرا از دست شرير رهائی ده . به آنها قلبی پاك 
عطا كن،

پر ازعشق به همسايه هايشان .برای تپه های سرسبزت دلم 

تنگه ، آواز پرندگانت در فصول مختلف ،وبرای مهمان نوازيت.

اميدوارم و دعا ميكنم كه روزی ، اوضاع به حال قبل از آن 

شب وحشتناك وبيرحم كه هزاران كودك يتيم با چشمانی 
گريان بجا گذاشت ، 

باز گردد . باشد كه صلح و آرامش امنيت به مرز های تو باز 
گردد .

يووان ، رواندا

ای وطن وقت                                                                                                                                                                                                                                         ی من تركت كردم تودر 

محاصره بودی ونهرهائی از خون 

بيگناهان در تو جاری بود .اين مناظرمرا از 
پا درآورد ،و عذابم ميداد، 

ومن جرأت ندارم دوباره به آنجا باز گردم .



يك گام به پيش برويد
لوقا 14 و 15 را بخوانيد .

در باره اش فكر كنيد
به چه چيز تعجب آوری در اين داستان برمی خوريد ؟

چرا پسر خانۀ پدرش را ترك كرد ؟
چه رويدادی او را وادار به بازگشت به خانه كرد ؟

پدرش و برادر بزرگترش چطور از او استقبال كردند ؟

موضوع بحث
آيا فكر می كنيد اين داستان فقط از محبت خداوند بحث می كند ، 

يا به روابط خانوادگی نيز مربوط میشود ؟
چگونه اين داستان پدر و دو پسرش جتربيات شخصی شما را 

منعكس ميكند ؟ شما در كجای اين داستان قرار داريد ؟
گاهی بازگشت بسوی خانواده مشكل هست ؛ والدينمان چه 

واكنشی خواهند داشت ، برادران و خواهرانی كه آجنا مانده اند ؟

با استفاده از آيۀ 20 دعا كنيد
 » ...پدرش او را ديده دل بر وی بسوزاند وشتابان بسويش دويده ، در 

اغوشش كشرد و غرق بوسه اش كرد .«
وابستگی های خانوادگی عليرغم مشكالت و فشارها ميتوانند 

پابرجا مبانند .محبت خداوند به مراتب قويتر از اين است !

به او التماس كرد . اما او در جواب پدر گفت: اينك 
سالهاست تو را چون غالمان   

 خدمت كرده امو هرگز از فرمانت سر نپيچيده 
ام. اما تو هرگز بزغاله ای به من ندادی تا 
با دوستانم ضيافتی به پا كنم . وحال كه اين 

پسرت باز گشته است پسری كه دارائی تو را با 
روسپيها بر  باد داده ، برايش گوسالۀ پروتری 

سر بريده ای! پدر گفت : پسرم ، تو همواره با من 
هستی ، و هر آنچه دارم، مال توست . اما اكنون بايد 

جشن بگيريم و شادی كنيم ، زيرا اين برادر تو مرده بود
 زنده شد ؛ گم شده بود ، يافت شد! 

6 
ام

گ

سپس ادامه داد و فرمود : مردی را 
دو پسر بود . روزی پسر كوچك به 

پدر خود گفت: ای پدر سهمی را كه 
از دارائی تو به من خواهد رسيد ، 
اكنون به من بده .پس پدر دارائی 

خود را بين آن دو
 تقسيم كرد. پس از چندی، پسر 

كوچكتر آنچه داشت گرد آورد و 
راهی دياری دور دست شد و ثروت 
خويش را در آنجا به عياشی بر باد 
داد چون هرچه داشت خرج كرد ، 

قحطی شديد در آن ديارآمد
 واوسخت به تنگدستی افتاد. از اين 

رو خدمتگزاری يكی از مردمان 
آن سامان راپيشه كرد، و او وی 
را به خوكبانی در مزرعۀ خويش 

گماشت . پسر آرزو داشت شكم خود 
را با خوراك خوكها سير كند ، اما هيچ 

كس به او چيزی نميداد . سرانجام به 
خود آمد وگفت: ای بسا كارگران پدرم 

خوراك اضافی نيز دارند و من اينجا از فرط 
گرسنگی تلف می شوم . پس بر می خيزم و 

نزد پدر می روم و می گويم پدر به آسمان و به تو 
گناه كرده ام . ديگر شايسته نيستم پسرت خوانده شوم. 

با من همچون يكی از كارگرانت رفتار كن .
 پس برخاست وراهی خانۀ پدر شد . اما هنوز دور بود كه 

پدرش او را ديده دل بر وی بسوزاند و شتابان به سويش دويده، 
در آغوشش كشيد و غرق بوسه اش كرد . پسر گفت : پدربه 

آسمان و به تو گناه كرده ام. ديگر شايسته نيستم پسرت خوانده 
شوم. اما پدر به خدمتكارانش گفت: بشتابيد! بهترين جامه را 

بياوريد و به او بپوشانيد . انگشتری بر انگشتش و كفش به 
پاهايش كنيد .

 گوسالۀ پرواری آورده سر ببريد تا بخوريم و جشن بگيريم . 
زيرا اين پسر من مرده بود زنده شد ؛ گم شده بود ، يافت شد! 

پس به جشن و سرور پرداختند .
 واما پسربزرگتر در مزرعه بود. چون صدای ساز و آواز 

شنيد ، يكی از خدمتكاران را فرا خواند و پرسيد چه خبر است؟ 
خدمتكار پاسخ داد: برادرت آمده وپدرت گوسالۀ پرواری سر 

بريده ، زيرا پسرش را به سالمت باز يافته است . چون اين را 
شنيد برآشفت و نخواست به خانه درآيد . پس پدر بيرون آمد و 
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 30   لوقا 15: 11ــ 32
وقتی كسی به سوی 

خداوند باز گشت 
ميكند ، خدا بينهايت 

شاد ميگردد . برای 
نشان دادن اين ، عيسی 

داستانی از خانواده 
ای ازهم پاشيده نقل 
ميكند ، دو برادر ويك 
پدر ، داستانی كه با 
بهم پيوسنت مجدد 

خانواده خامته می 
            يابد .
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بازگشت به سوی خانواده مان
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كالم نحميا ابن حكليا: در ماه كسلو 
در سال بيستم ، هنگامی كه من 

در دارالسلطنۀ شوشان بودم واقع 
شد كه حنانی ، يكی از برادرانم 

با كسانی چند از يهودا آمدند و از 
ايشان دربارۀ بقيۀ يهودی  كه از 

اسيری باقی مانده بودند و دربارۀ 
اورشليم سئوال نمودم . 

ايشان مرا جواب دادند : آنانی كه 
در بلوك از اسيری باقی مانده اند، 
در مصيبت سخت و افتضاح می 
باشند وحصار اورشليم خراب و 

دروازه هايش به آتش سوخته شده 
است . و چون اين سخنان را شنيدم، 

نشستم و گريه كرده ، ايامی چند 
ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها 

روزه گرفته ، دعا نمودم. و گفتم: آه ای 
يهوه خدای آسمانها، ای خدای عظييم و 

مهيب كه عهد و رحمت را بر آنانی كه تو 
را دوست ميدارند و اوامر تو را حفظ می 

نمابند ، نگاه می داری .
و در ماه نيسان، در سال بيستم اْرتْحشْستا پادشاه ، 

واقع شد كه شراب پيش وی بود و من شراب را گرفته ، به 
پادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش ملول نبودم . 

و پادشاه مرا گفت: »روی تو چرا ملول است با آنكه 
بيمار نيستی؟ اين غير از ماللت دل چيزی نيست« پس 
من بی نهايت ترسان شدم . و به پادشاه گفتم: پادشاه تا 

به ابد زنده بماند ؛ رويم چگونه ملول نباشد و حال 
آنكه

 شهری كه موضع قبرهای پدرانم باشد ، خراب 
است و دروازه هايش به آتش سوخته شده ؟ 

پادشاه مرا گفت : » چه چيز می طلبی ؟« آنگاه 
نزد خدای آسمانها دعا نمودم و به پادشاه گفتم :

» اگرپادشاه را پسند آيد و اگر بنده ات در 
حضورت التفات يابد ، مرا به يهودا و شهر 

مقبره های پدرانم بفرستی تا آن را 
تعمير نمايم .«

كشوری تازه بنا كنيم

29  نحميا 1: 1ـ 5 و 2:1ـ5

نحميا يك يهودی موفق 
سازگار با محيط و يك 
گماشتۀ مهم دولتی 

دربار پارسيان است. 
او دور از زادگاهش 

در شوشان زندگی 
ميكند . ولی اوضاع 
غم انگيز اورشليم 

او را وادار میكند 
كه به زادگاه خود 

باز گردد .
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درباره اش فكر كنيد
نحميا به اخباری كه از زادگاهش رسيده چه واكنشی 

نشان ميدهد ؟
چه چيزی بيشتر اورا مضطرب ميكند وضع معيشتی 

مردم يا وضعيت خراب شهر اورشليم ؟
چرا او ترديد داشت كه با پادشاه صحبت كند ؟

اين پاراگراف چه جنبه ای از شخصيت نحميا را آشكار 
می كند ؟

موضوع بحث
آيا احساس میكنيد به آنچه در زاد گاهتان می گذرد عال 

قمنديد ؟
آيا مايل هستيد در توسعۀ زادگاهتان سهيم باشيد ؟

چه چيزی بيشتر برای شما يا خانواده اتان اهميت دارد  ؛ 
ماندن در كشور ميزبان يا بازگشت به زادگاهتان ؟

با استفاده از آيۀ 5 باب 2 دعا كنيد
» مرا به يهودا و شهر مقبره های پدرامن بفرستی تا آن را 

تعمير منامي .«
بگذار آمادۀ كمك به زادگاهم باشم و نيز كشوری كه در 

آن زندگی ميكنم .

يك گام به پيش برويد
 كتاب نحميا را بخوانيد .

آيا بازگشت



و اسرائيل در ارض مصر در 
زمين جوشن ساكن شده ، ملك در 
آن گرفتند ، وبسيار بارور و كثير 

گرديدند . و يعقوب در ارض 
مصر هفده سال بزيست . و ايام 
سالهای عمر يعقوب صدو چهل 
و هفت سال بود . و چون حين 

وفات اسرائيل نزديك شد ، پسر 
خود يوسف را طلبيده ، بدو گفت: 

» االن اگر در نظر تو التفات 
يافته ام ، دست خود را زير ران 

من بگذار ، و احسان وامانت با من   
بكن ، و زنهار مرا در مصر دفن 
منما ، بلكه با پدران خود بخوابم 

و مرا از مصر برداشته ، در قبر 
ايشان دفن كن . « گفت : » آنچه گفتی 

خواهم كرد . « گفت : » برايم قسم 
بخور« پس برايش

 قسم خورد و اسرائيل بر بستر خود خم 
شد .

آيا بازگشت

در باره اش فكر كنيد
چرا يعقوب منی خواست در مصر دفن شود ؟

از يوسف چه مسئؤليتی خواسته شد كه بعهده گرفت ؟

موضوع بحث
آيا جائی كه شما ويا خانواده اتان دفن خواهيد شد برايتان مهم 

است ؟ چرا ؟
آيا اين تصميم بايد موجب گرفتاری ديگران بشود ؟

با استفاده از آيۀ 29 ، دعا كنيد
 » اگر در نظر توالتفات يافته ام ، دست خود را زير ران من بگذار ، و 

احسان و امانت با من بكن و زنهار مرا در مصر دفن منما .«
به اشتياق درونی هر فردی در رابطه با مرگ احترام بگذارمي .

6 
ام

گ

بعد از مرگ كجا بايد دفن شويم

يك گام به پيش برويد
پيدايش 49 تا 50 را بخوانيد.

پاراگراف های 2 و 26 اين كتابچه را مالحظه فرمائيد . 

نزد نهرهای بابل آنجا نشستيم و گريه 
نيز كرديم ، چون صهيون را بياد 

آورديم .بربطهای خود را آويختيم بر 
درختان بيد كه در ميان آنها بود .زيرا 

آنانی كه ما را به اسيری برده بودند 
، در آنجا از

 ما سرود خواستند ؛ و آنانی كه ما را 
تاراج كرده بودند ، شادمانی خواستند 
كه » يكی از سرود های صهيون را 

برای ما بسرائيد .« چگونه سرود 
خداوند را ، در زمين بيگانه بخوانيم ؟
 اگر تو را ای اورشليم فراموش كنم 

، آنگاه دست راست من فراموش كند. 
اگر تو را بياد نياورم ، آنگاه زبانم به 
كامم بچسبد ، اگر اورشليم را بر همۀ 

شادمانی خود ترجيح ندهم .
آنگاه ای خداوند ، روز اورشليم را برای 
بنی ادوم به ياد آور ، كه گفتند : » منهدم 

سازيد ، تا بنيادش منهدم سازيد .«
ای دختر بابل كه خراب خواهی شد ، خوشا 

بحال آنكه اطفال تو را بگيرد و ايشان را به 
صخره ها بزند . 

            27  مزمور 137

اين مزمور توسط 
يهوديان تبعيدی در 
بابل خوانده شده. 

در كشوری كه 
آنها انتخاب نكرده 
بودند، آنها اشتياق 
پايان ناپذيرخود به 
اورشليم را اعالم 
ميكنند ، كه هم 

سمبول زادگاه 
وهم ديانت
آنهاست .

6 
ام

گ

غم غربت

امكان پذير است

درباره اش فكر كنيد
نويسنده دلتنگی خوداز زادگاهش را چگونه 

بيان می كند ؟ او از چه ميترسد ؟
نسبت به كشوری كه در آن زندگی می كند 

چه احساسی دارد ؟
فكر می كنيد او هنوز در تبعيد است ؟

ما از عصبانيتی كه در انتهای اين 
مزمورمشاهده ميشود  چه تعبيری دارمي ؟

موضوع بحث
در روياروئی با مشكالت در كشوری كه زندگی می كنيد آيا احساسات 

منفی داريد ؟ چه نوعی ؟
اگر برای زادگاهتان دلتنگ شده ايد ، علتش چيست ؟

آيا ذهنيات قبلی شما با واقعيت های وضعيت موجودتامنطابقت دارد ؟

با استفاده ازآيۀ 4 ، دعا كنيد
 » چگونه سرود خداوند را ، در زمني بيگانه بخوانيم ؟«

با حفظ اميان ، حتی در تبعيد نيز برای خداوند سرود می خوانيم .

يك گام به پيش برويد
اشعيا60 تا 62 را بخوانيد.

7273
28  پيدايش 47: 27ـ 31

يعقوب با پسرانش و 
متام خانواده اش به مصر 

مهاجرت كرد . پسرش 
يوسف ، مشاور عالی 

فرعون كمك كرد كه در 
آجنا استقرار يابند .



ازآن دورها ، اروپا را مثـل سرزمني  »شيروشهد تصور ميكردمي« 
ومثـل آسمانی امن در برابر باليائی كه كشور عزيز ما را در 

برگرفته است. ما بعنوان نظافتچی به خانه های شما آمدمي ، 
كارگران مزارع شما ، كارگران كارخاجنات و بيمارستانهای شما ، 

ما نيروی الزم برای دامپروری های شما راتأمني كردمي . كار ما طاقت 
فرساست، اغلب خطرناك ، كثيف ، پست وغيرانسانيه . با اكثر 

ما بدرفتاری ميشود، چرا كه ما پناهنده امي ورنگ پوستمان از 
شما متفاوت هست.

اما فقر،بيعدالتی ، جنگ داخلی ، ظلم ، وتالش برای زنده ماندن 
،مارا مجبور به ترك ديار وقوم خودمان كرده .

متأسفانه ، ما يك خوش آمد گوئی گرم مسيحی نديدمي . 
وبجای آن،مارا بخاطربحران اقتصادی كه جامعۀ نفع طلب شما 
درگيرش بود ، سرزنش ميكردند . ما بعنوان باليائی قلمداد شدمي 

كه يا بايد برگردانده شومي ويا زير كنترل شديد باشيم . و حاال ما 
از ترس برخود ميلرزمي ، ومنيدانيم آينده برای ما چه رقم خواهد زد . 

تنها چيزی كه مبا قوت ماندن ميدهد ، اين است كه ميدانيم 
پولی كه كسب ميكنيم به خانواده هاميان كمك ميكند 

كه زنده مبانند،
واينكه بزودی روزی ميرسد كه ميتوانيم به خانه 

هاميان برگردمي - اگرچه با اوضاع جاری اين بيشتر به 
يك مثال شبيه  هست تا يك رؤيا ...

در اعماق وجودمان ، ما با خشم ، درد و حقارت بدنيا 
آمدمي . خشم بی ياوری ، درد تنهائی و حقارت بخاطر 

اينكه اعتماد بنفسمان را از دست داده امي . بسياری از 
ما در يك چرخۀ معيوب مقرر شده كه جلو توالت ها زانو 

بزنيم و آنها را متيز كنيم ، وبعد زانو بزنيم و در دعا هاميان از خدا 
بخواهيم قدرت ادامۀ اجنام اينكار را مبا بدهد .

سزار ، فيليپني  

71

6 
ام

گ

آيا بازگشت

 امكان پذير است
ما هرگز نه زادگاهمان را فراموش ميكنيم ، و نه خانواده 
مان را ، كسانی كه وقتی از آنها دور هستيم دلتنگشان 
ميشومي ، فراموش كردن يعنی انكار بخشی از زندگی و 

ريشۀ خود .
اين دلبستگی بسياری را واميدارد كه بخواهند پس از 
مرگ نزديك كسانی كه دوستشان دارند دفن گردند . 

گاهی مشكالتی كه در كه در كشور جديد بروز ميكنند، 
عده ای را مجبور به بازگشت ميكنند . در بعضی موارد 

نيز افراد داوطـلبا نه تصميم به بازگشت ميگيرند . 
بازگشت به زادگاه ميتواند با انگيزۀ اشتياق به سهيم 

بودن در توسعۀ كشورمان با ارائۀ راهكارهاميان باشد .

6
گام



خداوند عزيز ، هر روز صبح روزم را به دستان تو ميسپارم .

از تو ميطلبم كسی را مبن نشان دهی كه بتوامن محبتت را با او 
قسمت كنم .

برای خانواده ام دعا ميكنم ، برای همسايگامن ، وبرای كشوری 

كه االن درآن زندگی ميكنم . بويژه برای 

جوانان دراينجا . همچنني برای كشور خودم دعا ميكنم . 

كسانی كه آجنا مانده اند : برادرم ،

خواهرم ، وپدرم . ميدامن آنها را درآجنا كه هستند محافظت 

ميكنی همانطور كه مرا در اينجا محافظت ميكنی .

ما كشورمان را شش سال پيش ترك كردمي . وعده ای كه به 

يوشع دادی برای امروز ماهم صدق ميكند :

»هرجائی كه كف پای شما گذارده شود به شما داده ام .« 
) اشعيا1: 3(

خداوندا تو ميدانی من چرا اينجا هستم، و تو مراقب من 

هستی . تو مرا با دو بچۀ بی نظير 

بركت داده ای . خانه ای برای زندگی دارمي ، وآزادمي كه با كسان 

ديگر جمع شده محبت تورابا
آنان تقسيم منائيم .

اگرچه در زندگی ما و زندگی اطرافيان ما مشكالتی هم 
هست . 

خداوندا كمكم كن مشكالت بر من غلبه نكنند. كمكم كن 

كه بر تو متركز كنم ومتاما« برتو توكل كنم .

خدايا خداوندا، برای همه چيز شكرت ميكنم . تو نيكوئی 

وهركسی كه به تو روی آورد تو او را ميپذيری .

نشيد  ايووری چاد

29

خداوندا ازاين كشور خارجی تورا صدا می كنم .

تو مرا هدايت كردی تا كشورم را ترك كنم ؛

تو مرا به سوی قومی ديگر هدايت كردی ،

در هر قدم از راهم مراقبم هستی .

تومرا از هياهوی جنگ دور كردی ، ومرا حفظ كردی 

وامان دادی،

اشك هامي را پاك كردی و به من آرامش دادی .

دور از خانواده ام و زادگاهم كه فكر ميكردم هرگز 

آرامش نخواهم يافت...

اما تو آمدی ومبن آرامش دادی ، وترسهامي را برداشتی .

تودر هر كشوری همان خدا هستی ،

تو دوست وفادار غريبان ورجن ديدگان و دردمندان هستی ،

تو محبتت را بوسيلۀ كسانی كه با من مهربان بودند 

مبن نشان دادی .

اگر چه از خانه ام بسيار دور هستم ، زير نظرونگاه 

تيزبني و مهربان تو 

خانوادۀ جديد وزندگی جديدی يافته ام .

پس از اين زمني غريب ، كه كشورم شده است ،

تورا ميخوامن ، خدای من ، و شكرت ميكنم .

روت ، كنگو 

تومرا از هياهوی جنگ دور كردی ،

 ومرا حفظ كردی وامان دادی،

اشك هايم را پاك كردی

و به من آرامش دادی .

دعا

5 
ام

گ
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برای استقرار يافتن مكانی
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5 
ام

گ

پس چون آقايش سخن زن خودرا شنيد كه به وی بيان كرده ، 
گفت:» غالمت به من چنين كرده است« خشم او افروخته شد . و 

آقای يوسف ، او را گرفته ، در زنان خانه ای كه اسيران 
پادشاه

 بسته بودند ، انداخت و آنجا در زندان ماند. اما 
خداوند با يوسف می بود و بر وی احسان 

می فرمود ، و او را در نظر داروغۀ 
زندان حرمت داد . و داروغۀ زندان 

همۀ زندانيان را كه در زندان 
 بودند ، به دست يوسف سپردو 

آنچه در آنجا می كردند ، او 
كنندۀ آن بود . و داروغۀ زندان 

بدانچه در دست وی بود ، 
نگاه نمی كرد ، زيرا خداوند 
با وی می بود و آنچه را او 
می كرد، خداوند راست می 

آورد .

يك گام به پيش برويد
 پيدايش 37 تا 41 را بخوانيد

 پاراگراف های 2 و 28 اين كتابچه را مالحظه كنيد.

66

درباره اش فكر كنيد
موفقيت های يوسف كدامند ؟او از چه مشكال

 تی عبور ميكند ؟
عكس العمل او چگونه است ؟

داليلی كه نشان ميدهد خدا با اوست كدامند ؟
چرا ما فوق های يوسف به او اعتماد ميكنند ؟

موضوع بحث 
وقتی با مشكالت مواجه ميشومي ، به اين معنی است كه 

خدا با ما نيست ؟
چه واكنشی نشان ميدهيم ؟

بايد به دنبال موفقيت باشيم ؟ چطور ميتوانيم از 
موفقيتمان برای خدمت به ديگران استفاده كنيم ؟

با استفاده از آيۀ 21، دعا كنيد
،، ...اما خداوند بايوسف می بود وبر ِوی احسان می فرمود .،،
موفقيت حقيقی : جتربه كردن احسان خداوند در زندگيمان 

است .

 اما يوسف را به مصر بردند ، و 
مردی فوطيفار نام كه خواجه و 

سردار افواج خاصۀ فرعون بود ، 
وی را از دست اسماعيليانی كه او 
را بدانجا آورده بودند ، خريد . و 

خداوند با يوسف می بود ،
 و او مردی كامياب شد ، ودر خانۀ 

آقای مصری خود ماند . و آقايش 
ديد كه خداوند با وی ميباشد ، و هر 
آنچه او می كند ، خداوند در دستش 

راست می آورد .پس يوسف در نظر 
وی التفات يافت ،

 و او را خدمت می كرد ، و او را 
به خانۀ خود برگماشت و تمام مايملك 

خويش را بدست وی سپرد . و واقع شد 
بعد از آنكه او را بر خانه و تمام مايملك 

خود گماشته بود ، كه خداوند خانۀ آن  
 مصری را بسبب يوسف بركت داد ، و 

بركت خداوند بر همۀ اموالش ، چه در خانه 
و چه در صحرا بود . و آنچه داشت به دست 

يوسف واگذاشت ، و از آنچه با وی بود ، خبر 
نداشت جز نانی كه 

می خورد . و يوسف خوش اندام ونيك منظر بود. و 
بعد از اين امور واقع شد كه زن آقايش بر يوسف نظر انداخته، 
گفت:» با من همخواب شو.« اما او ابا نموده به زن آقای خود 
گفت:» اينك آقايم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد ، و 

آنچه دارد بدست من سپرده است. بزرگتری از من در اين خانه 
نيست و چيزی از من دريغ نداشته جز تو ، چون زوجۀ او می 

باشی ؛ پس چگونه
 مرتكب اين شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم ؟ « و اگر 
چه هر روزه به يوسف سخن می گفت ، به وی گوش نمی گرفت 

كه با او بخوابد يا نزد وی بماند .
 و روزی واقع شد كه به خانه درآمد ، تا به شغل خود پردازد 

و از اهل خانه كسی آنجا در خانه نبود. پس جامۀ او را گرفته، 
گفت:» با من بخواب.« اما او جامۀ خود را بدستش رها كرده، 

گريخت وبيرون رفت . 

) بعد از اين جريان زن فوتيفار به دروغ متوسل ميشود و به 
همسرش ميگويد كه يوسف قصد داشت بزور با من بخوابد 

وچون فرياد زدم گريخت (

موفقيت عليرغم مشكالت

5 
ام

گ
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26  پيدايش 39 : 1ـ 12، 

19ـ 23

يوسف زندگی پر 
ماجرائی داشت ؛ 

توسط برادرانش بعنوان 
برده فروخته شد ، او 
در اجتماع مصر برای 

خود جائی باز كرد و به 
موقعيت ها و مشاغل 
مهمی رسيد ، بعد با 
تهمت وافترا مواجه 
شد. بعد ها يوسف 
بعنوان عالی ترين 

مشاور فرعون 
منصوب گرديد .

برای استقرار يافتن مكانی



روز شبات از شهر خارج شديم 
و به كنار رود خانه رفتيم، 

با اين انتظار كه در آنجا 
مكانی برای دعا وجود دارد 

پس نشستيم و با زنانی كه 
گرد آمده بودند ، به گفتگو 

پرداختيم . در ميان آنان زنی
خداپرست از شهر تياتيرا 
بود كه به سخنان ما گوش 

فرا می داد . او ليديه نام 
داشت و فروشندۀ پارچه های 

ارغوان بود . خداوند قلب 
او را گشود تا پيام پولس را 
بپذيرد. چون او با اهل خانه 
اش تعميد گرفت ، با اصرار 

بسيار به ما گفت :  » اگر 
يقين داريد كه به خداوند 

ايمان آورده ام ، بيائيد و در 
خانۀ من بمانيد .« سرانجام 

تسليم خواستۀ او شديم .

5 
ام

گ

درباره اش فكر كنيد
اين پاراگراف چه چيزی دربارۀ اين زن ، ليديه مبا می آموزد ؛ كار او ، 

گذشتۀ او ، مذهبی بودنش ، شخصيت او ؟
ليديه از پولس چه چيزی دريافت كرد ؟ پولس از ليديه چه چيزی 

دريافت كرد ؟
فكر ميكنيد ليديه در اجتماعی كه زندگی ميكرد بخوبی جا 

افتاده بود ؟

موضوع بحث
آيا زنی راكه ميشناسيد كه با شنيدن داستان ليديه به يادش 

بياوريد ؟
آيا ارتباطی بني اميان ما به خدا و موفقيت مان در زندگی هست ؟

با استفاده از آيۀ 15 دعا كنيد
»چون او با اهل خانه اش تعميد گرفت ، با اصرار بسيار به ما 

گفت اگر يقني داريد كه به خداوند اميان آورده ام،بيائيد و در خانۀ 
من مبانيد .«

درحضور خداوند مبانيد و مهمان نوازی را پيشه كنيد .

يك گام به پيش برويد
 اعمال رسوالن 15: 36 تا18: 23 را بخوانيد .

يافتن مكانی

آنان خود را وقف تعليم يافتن از 
رسوالن و رفاقت و پاره كردن 

نان و دعا كردند . ايشان هر روز 
يكدل در معبد گرد می آمدند و در 
خانه های خود نيز نان را پاره می 

كردند وبا خوشی و صفای    
 دل با هم خوراك می خوردند و 

خدا را حمد می گفتند . تمامی خلق 
ايشان را عزيز می داشتند ؛ و 

خداوند هر روزه نجات يافتگان را 
به جمعشان می افزود .

به يك جمعيت ايمانی بپيونديد

5 
ام

گ

 24  اعمال رسوالن
2: 42 ، 46ــ47

اين پاراگراف زندگی 
يكی از نخستني 

گروه های امياندار، 
كه روح القدس را 

دريافت كرده اند 
شرح ميدهد ونشان 

ميدهد كه آنها 
چگونه باهمديگر 

بعنوان اميانداران 
وبر مبنای اصول 
مشاركت در هر 

چيز زندگی 
ميكنند .

64

درباره اش فكر كنيد 
اين اميانداران چه نوع فعاليت هائی را 

اجنام می دادند ؟
پاره كردن نان چه مفهومی دارد ؟

فكر ميكنيد چرا همه آنها را عزيز 
می داشتند ؟

موضوع بحث
در كشوری كه شما زندگی می كنيد ، جمعيت اميانی را 

ميشناسيد كه با فعاليت هايشان مورد قدردانی قرار گرفته 
باشند ؟

وقتی با آنها هستيد و آجنا دعا ميكنيد چه چيزی دريافت میكنيد؟ 
چه كمكی ميتوانيد به ديگر اميانداران بكنيد ؟

با استفاده از آيۀ 42 دعا كنيد
 »...ايشان هر روز يكدل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود 

نيزنان را پاره ميكردند .«
رفاقت با ديگر اميانداران را جتربه كنيد : هركدام ميتوانيد بهمديگر 

بركت بدهيد و از هم بركت بگيريد .

يك گام به پيش برويد
 اعمال رسوالن 1 و 2 را بخوانيد.

برای استقرار
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فعال و مؤمن به خداوند باشيد

 25  اعمال رسوالن
 16: 13ــ 15

اين داستان در فيليپی ، 
يك اجتماع مهم رومی 
اتفاق می افتد . پولس 

رسول درتوقف در آجنا 
ليديه را می بيند كه يك 

خارجی ساكن فيليپی 
است .



در باره اش فكر كنيد
چه نوع دعا های مختلفی را پولس رسولبه 

مؤمنان توصيه ميكند كه به حضور خدا 
بياورند ؟

آيا هدف دعا فقط يافنت اطمينان از داشنت آرامش و 
امنيت در زندگی خودمان است ؟

خدا بيشتر چه انتظاری از ما دارد ؟

موضوع بحث 
چرا برای ديگران دعا كنيم و بجای آنها چه ميتوانيم بطلبيم ؟
صاحب منصبان چه كسانی اند كه بايد برايشان دعا كنيم ؟

آيا اجنام اين كار ، گاهی براميان سخت است ؟ چرا ؟

با استفاده از آيۀ 4 دعا كنيد
 » خدا ميخواهد همگان جنات يابند وبه معرفت حقيقت نائل 

گردند« 
محبت خداوند نامحدود است : بسياری ديگر فرا خوانده شدند 

تا به اين حقيقت نائل گردند !

بنابر اين ، پيش از هر چيز، 
سفارش ميكنم كه مؤمنان 

درخواستها ، دعاها ، شفاعتها 
و شكر گزاری ها را برای همۀ 

مردم به جا آورند ، از جمله برای 
حاكمان و همۀ صاحبمنصبان ، تا 

بتوانيم
 زندگی آرام و آسوده ای را در 
كمال دينداری و وقار بگذرانيم.

چرا كه اين نيكو وپسنديدۀ 
نجات دهندۀ ما خداست كه می 
خواهدهمگان نجات يابند و به 

معرفت حقيقت نائل گردند .

 23 اول تيموتائوس 2: 1ـ4

پولس رسول در 
پيشنهادش به 

تيموتائوس ، دالئلی 
ارائه ميدهد كه بايد به 

ديگران دعا كنيم .

برای همه وبرای كسانی كه مصدر 
حكومت اند دعا كنيد

يك گام به پيش برويد 
 روميان 13: 1 ــ 10 را بخوانيد

يافتن مكانی

5 
ام

گ

..يهوه صبايوت خدای اسرائيل به 
تمامی اسيرانی كه من ايشان را از 

اورشليم به بابل به اسيری فرستادم، 
چنين ميگويد : خانه ها ساخته 

در آنها ساكن شويد وباغها غرس 
نموده، ميوۀ آنها را   بخوريد. زنان 

گرفته ، پسران و دختران بهم رسانيد 
و زنان برای پسران خود بگيريد و 
دختران خود را به شوهر بدهيد تا 

پسران و دختران بزايند ودر 
آنجا زياد شويد وكم نگرديد 

و سالمتی آن شهر را كه 
شما را به آن به اسيری 

فرستاده ام بطلبيد وبرايش 
نزد خداوند مسألت نمائيد 

زيرا كه در سالمتی آن شما 
را سالمتی خواهد بود .

درترقی وپيشرفت كشور
 مشاركت كنيد

63

5 
ام

گ

 22  ارميا 29: 4ــ7
ارميای نبي  كه در 

اسرائيل مانده، نامه 
ای برای يهوديانی كه 

توسط دشمن به 
بابل تبعيد شده اند 

ميفرستد .

برای استقرار

يك گام به پيش برويد
ارميا 29 تا 31 را بخوانيد .

درباده اش فكر كنيد
دراين نامه، نبی چه مسائل گوناگونی رااز جانب خدا به 
قوم در اسارت پيشنهاد وشفارش به اجنامشان ميكند ؟
فكر ميكنيد كه اين پيغام آنهائی را كه نامه را دريافت 

كردند ، متعجب ساخت ؟ چرا ؟

موضوع بحث
آيا احساس ميكنيد در كشور تازه اتان جا افتاده ايد ؟
ما معموأل قبل از هرچيز به خوشی های خودمان می 

انديشيم ، چطور ميتوانيد درعني حال به خوشی های 
كشوری كه در آن ساكنيد كمك كنيد ؟

با استفاده از آيۀ 7 ،دعا كنيد
...وسالمتی آن شهر را كه شما را به آن به اسيری 

فرستاده ام بطلبيد وبرايش نزد خداوند مسألت منائيد زيرا 
كه در سالمتی آن شما را سالمتی خواهد بود .
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36

من اينجا بر درايستاده ام ،
برادرم وخواهرم

دوست متام قوم ها از هر نژاد وهر زبان ،
تو كه شانه هايت خسته از جور و جفای دوست و غريبه هاست ،

تو كه در حسرت فانتا و موزيك و رايحۀ كشورت هستی ،
تو ای برادرم

كه شايد لذت ها و ناراحتی های تبعيد را چشيده ای وآنها را 
ميشناسی ،

من بردر شما ايستاده ام.
درست مانند مرمي و يوسف و عيسی كه از دست هيروديس گريختند 

من هم آمده ام تا در شهر های دلسوز كشور شما حيامت را حفظ 
كنم : 

ا ز جائی كه من می آمي همۀ در ها بسته اند ،
در زادگاهم مثل غريبه ها شده ام ...

از اين رو آمده ام تا در جائی كه شما رشد كرديد پناه گيرم 
وبا خانواده ام زندگی تازه ای را آغاز كنم

آن دورها، در سرزمني اجدادی ام ،
تنها چشم انداز من فالكت  بود ...
و حاال من اينجا هستم ، بردرشما .

مثل روت كه كشورش را ترك كرد
تا جائی ديگر از نو آغاز كند ، 

لطفا« اجازه بده چند خوشه برچينم،
فقط به اندازۀ رزق خانواده ام .

من بردر شما ايستاده ام ، برادرم ، خواهرم
نه تو ونه من منی خواستيم اينطور بشود .

اما حاال ما اينجا هستيم ، بهمديگر داده شده امي...
مثل يوسف زمانی كه در مصر برده بود،

و حكمتش را برای خدمت به كشور ميزبان بكار گرفت،
منهم ميخواهم متام مهارمت را برای خدمت به كشوری كه مرا 

پذيرفته بكار گيرم .
بگذاريد خودم را به شما تقدمي كنم .

بگذاريد برادر و خواهر شما شوم .

روت ، كنگو

5 
ام

گ

61

يافنت مكانی

 برای استقرار
حتی بعد از ورود به يك كشور جديد ، ما هنوز بايد محلی 

برای استقرار پيدا كنيم . كتاب مقدس نشانه های متعددی 
مبا ميدهد كه چگونه با موفقيت به مقصود برسيم .

از همۀ ما خواسته شده در پيشرفت كشوری كه در آن 
ساكن هستيم فعاليت كنيم :  نه تنها در مسائل مربوط 

به خودمان بلكه در متام زمينه ها ؛ برای آنان كه در رأس 
قدرت هستند  وبرای كل جامعه دعا كنيم .

مهم اينست كه به خداوند وفادار مبانيم ، و سعی كنيم با 
ديگر اميانداران مالقات كنيم .

5
گام



همۀ اميد ما متالشی شده!

جنامتان را از دست داده امي،

حتی زندگی انسانی پشيزی منی ارزد.

خدايا پاسخ تو به اين چيه ؟
حاال

مبا بگو، خدايا ، قصد داری با اين وضع چه كنی !

پ. مووكان، سريالنكا

خدايا ای پدر من،

بوسيلۀ پسرت عيسی مسيح به حضورت می آمي ،

او كه مثل من غريب بود ،مانندمن وسوسه شد، اما 

برشيطان غلبه كرد.از تو طلب رحمت و بخش میكنم . 

همۀ اين سالها من بدنبال موفقيت بوده ام،

هرچيزی كه غرورم را وحرص نفسانیم را ارضأ ميكرد و 

ميتوانست برامي شهرت آورد امتحان كرده ام . امروز با 

فيض خودت مرا ملس كن،

و مرا وسيله ای برای آرامش خودت بساز . جائيكه تخم 

های شرارت ونفاق می  پاشيدم ،مبن قدرت بده گلهای 

اميد و نيكوئی بكارم .

جائيكه خودخواهی ريشه كرده بتوامن وجني كنم تا 

مهربانی وصبر رشد كند . دروغها والف زدنهامي را به 

حسامب مگذار ، مرا فروتن ساز وحمايتم كن .

خاوير ، ماداگاسكار

59دعا

4 
ام

گ
قابل پذیرشند ؟

چشمان خود رابه سوی كوهها برمی 
افرازم!

اعانت من از كجا می آيد؟

اعانت من از جانب خداوند است،
كه آسمان و زمين را آفريد.

او نخواهد گذاشت كه پای تو لغزش خورد.

او كه حافظ توست نخواهد خوابيد.

اينك او كه حافظ اسرائيل است،

نمی خوابدو به خواب نمی رود.
خداوند حافظ تو می باشد.

خداوند به دست راستت سايۀ تو است.

آفتاب درروز به تو اذيت نخواهد رسانيد 
ونه ماهتاب در شب.

خداوند تو را از هر بدی نگاه ميدارد.
او جان تو را حفظ خواهد كرد.

خداوند خروج ودخولت را نگاه خواهد 
داشت،

از االن و تا ابداالباد

مزمور 121

همۀ مفاهيم

58

4 
ام

گ



درباره اش فكر كنيد
وقتی عيسی ميگويد بطلبيد يا در را بكوبيد به چه 

چيزی اشاره ميكند؟
چرا اواز مثل والدين و فرزنان استفاره ميكند ؟

چه ارتباطی بني طلبيدن برای خود ويا  طلبيدن برای 
ديگران هست ؟

دو راهی كه عيسی آنها را شرح ميدهد چه هستند 

موضوع بحث
وقتی شما وارد سرزمني جديدی شديد ، كدام درها را 

كوبيديد ؟
آيا هيچ جوابی برای دعاهايتان دريافت كرديد ؟

در وضعيت شما ، ديگران چه كسانی اند ؟
هر كدام ازاين دو راه آسان وسخت برای شما چه چيزی را 

تداعی ميكنند؟

با استفاده از آيۀ 7 دعا كنيد
بكوبيد كه در به رويتان گشوده خواهد شد .

يك گام به پيش برويد 
متی 5 تا 7 )مخصوصأ7: 21 ــ 29 ( را بخوانيد .
وقتی در خداوند را ميزمن او صدای مرا ميشنود .
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ام

گ

همۀ مفاهيم

...بخواهيد كه به سما داده خواهد شد ؛ بجوئيد كه 
خواهيد يافت ؛ بكوبيد ، كه در به رويتان گشوده خواهد شد. 

زيرا هركه بخواهد ، به دست آورد وهركه بجويد ، يابد وهر كه 
بكوبد ، در به رويش  گشوده شود . كدام يك از شما اگر پسرش از 
او نان بخواهد ، سنگی به او ميدهد ؟ يا اگر ماهی بخواهد ، ماری 

به او می بخشد ؟ حال اگر شما با همۀ بد سيرتی تان ،می دانيد 
كه بايد به فرزندان  خود هدايای نيكو بدهيد ،چقدر بيشتر پدر شما 
كه در آسمان است به آنان كه از او بخواهند ، هدايای نيكو خواهد 
بخشيد . پس با مردم همان گونه رفتار كنيد كه می خواهيد با شما 
رفتار كنند . اين  است خالصۀ تورات و نوشته های انبيا. عيسی 
ادامه ميدهد : از در تنگ داخل شويد ، زيرا فراخ است آن در و 

عريض است آن راه كه به هالكت منتهی ميشود و داخل شوندگان 
به آن بسيارند .  اما تنگ است آن در وسخت است آن راه كه به 

حيات منتهی ميشود ، ويابندگان آن كم اند .

در درست را بزنيد

  21  متی 7: 7ــ 14
عيسی فرمان ميدهد 

كه بدنبال كمك 
خداوند باشيم و به 

مهربانی او توكل 
كنيم . همچنني همه 

را دعوت ميكند كه 
به انتخاب هايشان در 

زندگی فكر كنند .
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ام

گ
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آنگاه عيسی به شاگردان خود 
گفت: توانگری را مباشری بود. 

چون شكايت به او رسيد كه 
مباشر اموال او را بر باد ميدهد، 

وی را فرا خواند پرسيد: اين 
چيست كه در باره ی تو ميشنوم؟       
حساب خود باز پس ده كه ديگر 

مباشر من نتوانی بود . مباشر 
با خود انديشيد : چه كنم ارباب 
ميخواهد از كار بر كنارم كند. 
يارای زمين كندن ندارم و از 

گدائی نيز عار دارم. دانستم چه 
بايد كرد  تا چون از مباشرت 
بركنار شدم ، كسانی باشند كه 

مرا در خانه هايشان بپذيرند . پس 
بدهكاران ارباب خويش را يك به يك 

به حضور فرا خواند . از اولی پرسيد: 
چقدر به سرورم بدهكاری ؟ پاسخ 

داد: صد خمره روغن زيتون . گفت: 
بگير اين حساب توست . بنشين و رقم آنرا 
عوض كن و بنويس پنجاه خمره ! سپس از 

دومی پرسيد : تو چقدر بدهكاری ؟ پاسخ داد:  
صد خروار گندم . گفت: بگير اين حساب توست . رقم آنرا 

عوض كن و بنويس هشتاد خروار ! ارباب مباشر متقلب 
را تحسين كرد ، زيرا كه عاقالنه عمل كرده بود ؛ چرا كه 
فرزندان اين عصر در مناسبات خود با همعصران خويش 

از فرزندان نور عاقلترند.

زيركانه عمل كنيد

 20   لوقا 16: 1ــ 8
در اين داستان عجيب  

، عيسی شاگردانش 
را تشويق ميكند 

كه درايت وحتی در 
روابطشان با ديگران 
زيركی از خود نشان 

دهند . 

درباره اش فكر كنيد
خدمتكار متقلب با چه رفتاری مواجه شد ؟

چه راه حلی انديشيد ؟
چرا ارباب اورا حتسني كرد ؟

موضوع بحث
اين داستان در وضعيت شما چه كاربردی ميتواند داشته 

باشد  ؟
آيا شما را به ياد وضعيت مشابهی كه با آن روبرو شديد 

می اندازد؟
 چه تفاوتی  بني زيركی و متقلب بودن هست ؟

با استفاده از آيۀ 8 دعا كنيد 
»...چرا كه فرزندان اين عصر در مناسبات خود با هم 

عصران خويش از فرزندان نور عاقلترند.«
بگذار به همان اندازه كه برای مراقبت از خودم زيرك 

وعاقل هستم درخدمت به ديگران نيز زيرك وعاقل باشم!
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يك گام به پيش برويد
لوقا 16 تا 19 را بخوانيد .



درباره اش فكر كنيد
چرا روت بدنبال همسر ميگشت ؟

در اين باره چه كاری اجنام داد ؟
چرا بوعز جذب روت شد ؟

موضوع بحث
مردان و زنان بسياری تصور ميكنند كه ميتوانند با ازدواج 

مشكل اقامتشان را حل كنند ، گاهی خانواده اشان آنها را 
تشويق ميكنند. آيا داستان روت ميتواند مبا كمك كند در اين باره 

بينديشيم ؟
در بارۀ شرايطی از اين داستان كه برايتان آشناست فكر كنيد .

داستان را ارزيابی و نتيجه گيری كنيد ، خودتان را به جای همسر 
بگذاريد .

با استفاده از آيۀ 12 دعا كنيد 
زيرا كه متام شهر قوم من تو را زن نيكو ميدانند. واالن راست است 

كه من ولی هستم ....
شخص محترم ، كسی است كه اعتماد كنندگانش را وا منی 

گذارد ، با كمك خداوند !

يك گام به پيش برويد 
كتاب روت را بخوانيد .

همچنني پاراگراف های 4 و 14 اين كتابچه را مالحظه كنيد .

نزديكتر از من هست. امشب در       اينجا بمان و بامدادان اگر 
او حق ولّی را برای تو ادا نمايد، خوب ادا نمايد ، و اگر نخواهد 
كه برای تو حق ولی را ادا نمايد ، پس قسم به حيات خداوند كه 

من آن را برای تو ادا خواهم نمود؛ االن  تا صبح بخواب .

همۀ مفاهيم

..و مادر شوهرش نعومی وی را 
گفت : ای دختر من ، آيا من برای 

تو راحت نجويم تا برايت نيكو باشد . 
واالن آيا بوعز كه تو با كنيزانش بودی 

خويش ما نيست؟ واينك او امشب در 
خرمن خود ،   جوپاك ميكند . پس خويشتن 
را غسل كرده تدهين كن و رخت خويش را 
پوشيده به خرمن برو ، اما خود را به آن مرد 

نشناسان تا از خوردن ونوشيدن فارغ شود .و چون 
او بخوابد جای خوابيدنش را نشان كن ورفته پايهای او 
را بگشا وبخواب ، و او تو را خواهد گفت كه چه باد بكنی . 
او وی را گفت: هرچه بمن گفتی خواهم كرد. پس به خرمن 
رفته ، موافق هر چه مادر شوهرش اورا امر فرموده بود ، 
رفتار نمود . پس چون بوعز خورد و نوشيد و دلش شاد شد 
و رفته ، به كنار بافه های جو خوابيد، آنگاه او آهسته آهسته 
آمده ، پايهای او را گشود و خوابيد. و در نصف شب    آن 
مردمضطرب گرديد و به آن سمت متوجه شد كه اينك زنی 
نزد پايهايش خوابيده است . وگفت : تو كيستی ؟ او گفت : 

من كنيز تو روت هستم ؛ پس دامن خويش را بر كنيز خويش 
بگستران زيرا كه تو ولی هستی . او گفت : ای دختر من ! 

از جانب خداوندمبارك باش ! زيرا كه در آخر بيشتر احسان 
نمودی از اول ، چونكه در عقب جوانان ، چه فقير وچه غنی 
نرفتی . و حال ای دختر   من، مترس! هر آنچه به من گفتی 

برايت خواهم كرد ، زيرا كه تمام شهر قوم من تو را زن نيكو 
ميدانند . واالن راست است كه من ولی هستم ، ليكن ولّی ای 

 19  روت 3: 1ــ 13

روت يك بيوه  ودر 
اسرائيل غريب هست. 
مادر شوهرش نعومی 

اورا تشويق ميكند كه 
به بوعز نزديك شود، 
به اميد آنكه شايد 

حامی او بشود .
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زنی گرفتم ؟ و االن ، اينك زوجۀ تو او را برداشته ، 
روانه شو ! آنگاه فرعون در خصوص وی ، كسان 

خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام 
مايملكش روانه نمودند .

در باره اش فكر كنيد
چرا ابراهيم در بارۀ همسرش به فرعون دروغ گفت ؟ آيا 

گزينۀ ديگری داشت ؟
حدس بزنيد ساره چه فكری بايد كرده باشد : جايگاه زنان 

در اين داستان چيست ؟
چرا ابراهيم را روانه منودند ؟

موضوع بحث
در طول سفرتان آيا دروغ گفتيد يا چيز هائی را پنهان 

كرديد چون حس ميكرديد چاره ای نداريد ؟
آيا ديگران دخالت داشتند ؟

نتيجه چه بود ،  مثبت يا منفی ؟

با استفاده از آيۀ 18 دعا كنيد
» اين چيست كه مبن كردی؟«

به كسانی فكر كنيد كه با بدرفتاری يا حرفهای شما 
رجنيده و يا آزرده خاطر شده اند .

يك گام به پيش برويد 
پيدايش 12 تا 25 را بخوانيد ) مخصوصأ 20: 1ــ 11 ( .

همچنني پاراگراف های 1 و 9 اين كتابچه را بخوانيد.

و قحطی در آن زمين شد ، و 
ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا 
بسر برد ، زيرا كه قحط در زمين 
شدت ميكرد . و واقع شد كه چون 
نزديك به ورود مصر شد ، به زن 

خود سارای گفت:» اينك ميدانم 
كه تو زن نيكو منظر هستی. همانا 

چون اهل مصر تو را ببينند، 
گويند » اين زوجۀ اوست. » پس 

مرا بكشند و تو را زنده نگاه دارند. 
پس بگو كه تو خواهر من هستی تا 
به خاطر تو برای  من خيريت شود 

و جانم به سبب تو زنده ماند. « و 
به مجرد ورود ابرام به مصر ، اهل 
مصر آن زن را ديدند كه بسيار خوش 

منظر است . وامرای فرعون او را ديدند، 
و او را در حضور فرعون    ستودند .پس 
وی را به خانۀ فرعون درآوردند . و بخاطر 
وی با ابرام احسان نمود ، واو صاحب ميشها و 
گاوان و حماران و غالمان و كنيزان و ماده االغان و 
شتران شد . و خداوند فرعون واهل  خانۀ اورا بسبب سارای، 
زوجۀ ابرام به باليای سخت مبتال ساخت . و فرعون ابرام را 
خوانده گفت : اين چيست كه بمن كردی ؟ چرا مرا خبر ندادی 
كه او زوجۀ توست ؟چرا گفتی او خواهر منست، كه او را به 

18  پيدايش 12: 10ــ20

وقتی ابراهيم )ابرام( 
با همسرش ساره 
) سارای ( به مصر 
ميرود، بدليل ترس 
از جانش تصميم 

ميگيرد دروغ بگويد .
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ازوقتی كه ده سال پيش كشورم را ترك كردم بامشكالت 
متعددی مواجه شدم واز فريب های زيادی را حتمل كردم .اميدواربودم 

كه در اروپا از نظر آزادی و امنيت زندگی بهتری خواهم داشت، اما 
بجای آن با انواع چالش های زندگی يك پناهنده مواجه بوده ام . 

كجا بايد بخوامب ؟ كی بايد غذا بخورم ؟ هر روز تقالئی تازه بود.
وقتی درخواست پناهندگيم رد شد مشكالت بدتر هم شد . روزها 
بود كه چيزی نخورده بودم و جائی برای خواب نداشتم . بعنوان يك 

پناهنده اجازۀ كار نداشتم اگرچه حتی به پول نياز داشتم . واقعا« 
در اين كشور نا اميد بودم جائی كه كسی حتی به حال آدم تأسف 
هم منيخوره . ظاهرا« جز خريد وفروش مواد يا دزدی راهی برامي منانده 
بود ، ولی اين كار را هم منيخواستم اجنام بدهم . يك روز شخصی از 

من خواست كه برايش مواد بفروشم . ومن شروع كردم به فروش 
مواد .

در برابر خدا و وجدامن احساس گناه ميكردم ، چون ميدانستم اين 
مواد زندگی جوانان را نابود ميكند . اما پولی كه در مياوردم وسيلۀ 

امرار معاشم بود.
من ترجيح ميدادم شغل ديگری پيدا كنم ، حتی اگر پست ترين كار 

هم باشه...
وقتی دركشورم بودم نذر كرده بودم مواد مصرف نكنم .آن وقتها 

اميان مسيحی ام خيلی قوی بود . اما در اروپا بخاطر مشكالت 
روزمره، زندگی روحانی من سقوط كرد.  گهگاهی برای فراموش 

كردن مشكالت زندگی مواد مصرف ميكردم . چطور می توانستم 
اين وضع راعوض كنم و از اين چيزها خالص بشوم؟

خدا را شكر ، يك روزبا عده ای آشنا شدم كه مبن كمك كردند و من 
فروش مواد را كنار گذاشتم . من به راه باريك و مستقيم اميان باز 

گشتم . در مركز باز پروری كه شش ماه آجنا بودم، حاال جتربيامت را در 
اختيار ديگر پناهنده ها قرار ميدهم . وضعيتم هنوز نامشخص 

ومشكل دار هست، اما حاال حدم را می شناسم ،چه كاری ميتوامن 
و چه كاری منيتوامن اجنام دهم .

تـلور، ليبريا

بعد از طی مسافتی طوالنی ، پياده و با اتوبوس و با هواپيما 
،سراجنام به مقصدمان رسيدمي .اما وای! هيچ چيز آنطور كه بايد 
باشد نبود . مبحض اينكه چمدانها روخالی ميكنی ، انگار كسی 
ميگه اينجا جائی برای تو نيست . منيتوانی بخوابی، اشتهات را از 

دست ميدی ، و دلتنگيها سراعت ميايند .حسرت گرمای خانواده را 
می خوری .خبری از امنيت خانه ات نيست . دريغ از يك وعده غذای 
گرم حسابی. از خودت ميپرسی ، خدای ما كجاست ؟ كسی كه 

مارا دوست داره ، قادر مطلقه ، انگار از صحنه غايبه . اما عليرغم 
سكوتش ، او همينجا كنار ماست ووقتی يأس ها به سراغمان 

ميايند ما را تشويق ميكنه وبلند ميكنه .

يووان ، رواندا  
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چطور يك زندگی جديد را آغاز ميكنيم ؟ روت در جستجوی 

همسری بود كه از او حمايت كند ، ابراهيم و قتی مورد تهديد 
قرار گرفت وسوسه شد دروغ بگويد ، عيسی در تعاليمش بنظر 

ميرسد كه ما راتشويق ميكند از خردمان استفاده كنيم . 
اما آنچه كه او حقيقتأ ما را به آن پند ميدهد ، تكيه بر كمك 

خداوند ، وهمچنني ديگران را  در مد نظر قرار دادن است .
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خداوند خدامي

اميان دارم كه اين دنيا را مبا بخشيدی كه با همديگر 
مشاركت كنيم.

اميان دارم كه برای هركس در اين دنيا جائی هست ،

سياه يا سفيد ، قوی يا ضعيف ،

قدبلند يا كوتاه ، باهوش يا نه - چندان باهوش،
در عذاب يا در شادی ،

درضعف ها سختی ها ،
در عدم اطمينان از آينده،

بازهم فرزند توهستم كه دوستم داری ،  

تو مرا بر اين زمني قرار دادی ،

درست جائی كه ميخواهی باشم.

تو كمك كردی كه بعد از سفری طوالنی به آرامش برسم ،

تو مبن جائی برای زيسنت دادی.

پاهامي را بر زمني تازه ای قرار دادی ،

مردمان متفاوتی را پيدا ميكنم ،

با شيوه ها وعادت های متفاوتشان .

زندگی جديدی برای من آغاز شده ،
و برحسب وعدۀ تو ،

تو پناه و قوت من خواهی شد.

بله خداوندا، تو ورود و خروج مرا محافظت ميكنی ،

وبرای همۀ بركاتت تو را شكر می كنم .

رودريگو ، برزيل

خداوند زمني و آسمانها ،
خدای همۀ ملت ها ،

مقرر فرما اين كشوری كه ما را به آن ميفرستی با ما مهربان 
باشد .

كمك كن آنچه كه ما را بدان فرا خواندی اجنام دهيم .

باشد كه اين سرزمني منشأ بركات ما بشود ،

و باشد كه ما هم متقابال« برای اين سرزمني بركت بشومي .

آمني همۀ جالل از آن تو باشد ،

تنها صاحب زمان و موقعيتها .

الرنس، گابن 
م3

گا
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 ای عزيزان ، از شما تمنا دارم 
چون كسانی كه در اين جهان بيگانه 

و غريبند ، از اميال نفسانی كه با 
روح شما در ستيزند ، بپرهيزيد . 

كردارتان در ميان بی ايمانان چنان 
پسنديده باشد كه هر     چند شما را 

به بدكاری متهم كنند ، با مشاهدۀ 
اعمال نيكتان خدا را در روز 

ديدارش ، تمجيد نمايند .

درست رفتار كنيد

17 اول پطرس 2: 11ــ12

پطرس رسول 
اميانداران را تشويق 
ميكند كه مراقب 
رفتار خود باشند . 

يك گام به پيش برويد
اول پطرس 2: 11ــ25و دانيال 1 تا 3 را بخوانيد .

در باره اش فكر كنيد
بيگانگان و غريبان چه كسانی اند ؟

چه چيزی سبب رجن آنها ميشود ؟
وقتی با سخنان غير محبت آميز و تهمت مواجه ميشومي 

به چه نوع رفتاری توصيه شده امي ؟

موضوع بحث
آيا تا حاال مورد اهانت و بی حرمتی قرار گرفته ايد ؟ چه 

عكس العملی داشتيد ؟
آيا تابحال بخاطر اجنام اعمال مذهبی طرد شده يا مورد آزار 

قرار گرفته ايد ؟
  » درست رفتار كردن « در جامعه ای كه در آن زندگی 

ميكنيد برايتان چه مفهومی دارد ؟

با استفاده از آيۀ 12 دعا كنيد 
» كردارتان در ميان بی اميانان چنان پسنديده باشد كه...«
خدا ميتواند كمك كند تا در جائی كه زندگی ميكنم ، 

شهادت خوبی باشم .

47

م3
گا

يك مكان

دعا
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 شنيده ايد كه گفته شده ، » همسايه ات را 
محبت نما و با دشمنت دشمنی كن . » اما 

من به شما ميگويم دشمنان خود را محبت 
نمائيد و برای آنان كه به شما آزار ميرسانند ، 
دعای خير كنيد ، تا   پدر خود را كه در آسمان 
است ، فرزندان باشيد . زيرا او آفتاب خود را بر 
بدان و نيكان می تاباند و باران خود را بر پارسايان 

و بد كاران ميباراند . اگر تنها آنان را محبت كنيد كه شما 
را محبت   ميكنند ، چه پاداشی خواهيد داشت ؟ آيا حتی 
خراجگيران چنين نميكنند ؟ و اگر تنها برادران خود را 

سالم گوئيد ، چه برتری بر ديگران داريد ؟ مگر حتی بت 
پرستان چنين نمی كنند ؟پس شما       كامل باشيد چنانكه 

پدر آسمانی شما كامل است .

نفرت را از
 خود دور كنيد

درباره اش فكر كنيد
تازگی تعاليمی كه عيسی ميدهد در چيست ؟

برای تشويق ما به محبت كردن به دشمنامنان او چه استداللی 
ميكند ؟

موضوع بحث
در مورد خود شما ، تاحاال با كسانی برخورد داشتيد كه باعث 

آزار شما بشوند ؟
آيا واقعأ تعاليم عيسی وقتيكه با عدم پذيرش ، نژادپرستی 

، اخراج ورفتارهائی از اين قبيل مواجه ميشومي قابل قبول 
هستند ؟

با استفاده از آيۀ 44 دعا كنيد 
» ...برای آنان كه به شما آزار ميرسانند ، دعای خير كنيد .«

محبت خداوند ميتواند زندگی هر بشری را تغيير دهد ، حتی 
كسانی كه مرا می آزارند وبنظر ميرسد دوست داشتنشان 

غير ممكن باشد !

يك گام به پيش برويد
متی 5 تا 7 و روميان 12: 14ــ 21 را بخوانيد .
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و سخنان پسران البان را شنيد كه ميگفتند: 
» يعقوب همۀ مايملك پدر ما راگرفته است 
، و از اموال پدر ما تمام اين بزرگی را بهم 
رسانيده .« و يعقوب روی البات را ديد كه 

اينك مثل سابق با او  نبود . و خداوند به يعقوب 
گفت : » به زمين پدرانت و به مولد خويش 

مراجعت كن و من با تو خواهم بود .« پس يعقوب 
فرستاده راحيل و ليه را بهصحرا نزد گلّۀ خود طلب 

نمود. و بديشان گفت : » روی پدر شما را ميبينم كه مثل سابق 
با من نيست ، ليكن خدای 
پدرم با من بوده است . و 

شما ميدانيد كه به تمام قوت 
خود  پدر شما را خدمت 
كرده ام . وپدر شما مرا 

فريب داده ، ده مرتبه اجرت 
مرا تبديل نمود ولی خدا او 

را نگذاشت كه ضرری بمن 
رساند.«

استـثمار شده و 
فريب خورده

يك گام به پيش برويد
پيدايش 25 تا 36 را بخوانيد .

همچنني پاراگراف های5 و 28 اين كتابچه را بخوانيد .

درباره اش فكر كنيد
پدر زن و برادر زن يعقوب با او چگونه رفتار كردند ؟
چرا او تصميم گرفت به كشور خودش باز گردد ؟

موضوع بحث
اگر شما توسط يك صاحب كار مورد بدرفتاری وسؤ 

استفاده قرار بگيريد چه عكس العملی نشان ميدهيد ؟
آيا برای باز كردن جائی برای خودتان مجادله ميكنيد ، يا 

آجنارا ترك ميكنيد ؟

با استفاده از آيۀ 7 دعا كنيد
»...ده مرتبه اجرت مرا تبديل منود ولی خدا او را نگذاشت 

ضرری به من رساند .«
بی عدالتی را منی پذيرم . وبه كمك خداوند تكيه ميكنم .

45

م3
گا

15  پيدايش 31: 1ــ7

يعقوب ، كه بعد ازفريب 
دادن برادرش عيسوخشم 

او را برانگيخته بود ، 
بعدها خودش ، شخصأ  

استثمار و فريب 
خوردن را توسط يكی 

از بستگانش ، به 
تلخی و بسختی 
جتربه ميكند . 

يك مكان
 16  متی 5: 43ــ 48

به تعاليم عيسی 
مراجعه كنيد ، آجنا كه 

عيسی  شنوندگان 
را به شيوه ای جديد 

از رفتار دعوت 
ميكند كه حتی 

دشمنانشان را 
محبت منايند . 

درجستجوی



درباره اش فكر كنيد
روت چه چيزی را در كشور بيگانه  بررسی كرد ؟

آياحضور او در آجنا مورد قبول واقع شد ؟ چرا ؟
آيا او بدون بوعز قادر به ترتيب دادن كارهايش بود ؟

موضوع بحث
به ورودتان درآغاز به كشور ميزبانتان فكر كنيد . آيا داستان 

روت چيزی از جتربيات خودتان را برايتان تداعی ميكند ؟
در كجا كسانی به شما كمك كردند ؟

بااستفاده از آيۀ 10 دعا كنید 
»برای چه در نظر تو التفات يافتم كه مبن توجه منودی و حال 

آنكه غريب هستم ؟«
باشد كه خداوند انسانهای مهربانی سر راه من قرار دهد !

يك گام به پيش برويد 
كتاب روت را بخوانيد .

همچنني پاراگراف های 4 و 19 اين كتابچه را مالحظه مائيد .

ونعومی خويش شوهری داشت كه مردی دولتمند، بوعز 
نام از خاندان اليملك بود . وروت موابيّه 
به نعومی گفت: »مرا اجازت ده 
كه به كشتزار ها بروم ودر 

عقب هر كسی كه در نظرش 
التفات      يابم ، خوشه 

چينی نمايم .« او وی را 
گفت : » برو ای دخترم 

« پس روانه شده ، به 
كشتزار درآمد ودر عقب 

دروندگان خوشه چينی 
مينمود ، و اتفاق او به قطعه 

زمين بوعز كه از خاندان 
اليملك  بود افتاد . و اينك بوعز 

از بيت لحم آمده ، به دروندگان 
گفت: » خداوند باشما باد . «  ايشان وی 

را گفتند : » خداوند تو را بركت دهد « و بوعز به نوكر 
خود كه بر دروندگان گماشته بود گفت : » اين دختر از آن 

كيست ؟ « نوكر كه بر دروندگان گماشته شده  بود ، در 
جواب گفت: » اين است دختر موآبيّه كه با نعومی از بالد 

موآب برگشته است ، وبه من گفت : تمنا اينكه خوشه چينی 
نمايم  و درعقب دروندگان در ميان بافه ها جمع كنم ، پس 
آمده ، از صبح تا بحال مانده است ، سوای آنكه اندكی در 

خانه توقف كرده است . « و بوعز به روت گفت: » ای 
دخترم مگر نميشنوی به هيچ  كشتزار ديگر برای خوشه 

چينی مرو واز اينجا هم مگذر بلكه با كنيزان من اينجا باش 
. وچشمانت به زمينی كه ميدروند نگران باشد ودر عقب 
ايشان برو ؛ آيا جوانان را حكم نكردم كه تو را      لمس 
نكنند ؟ و اگر تشنه باشی ، نزد ظروف ايشان برو و از 

آنچه جوانان ميكشند بنوش .« پس به روی درافتاده ، او را 
تا به زمين تعظيم كرد و به او گفت :» برای چه در نظر تو 
التفات يافتم كه  بمن توجه نمودی و حال آنكه غريب هستم 

م3
گا

42
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 14  روت2:  1ــ 13

نعومی همراه عروس 
خود روت به سرزمني 

اجدادی خود مراجعـت  
منودند ، روت نيز مانند 
نعومی بيوه بود .آنها 

آه در بساط نداشتند، 
بايد بهرحال كاری 

برای سير كردن شكم 
خود اجنام ميدادند. 

43رفع نياز های اساسی ما
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؟ « بوعز در جواب او گفت: » از 
هر آنچه بعد از مردن شوهرت به 
مادر شوهر خود كردی ، اطالع 

تمام به من رسيده است ، و چگونه 
پدر و مادر و زمين والدت خود 

را ترك كرده نزد قومی كه پيشتر 
ندانسته بودی آمدی . خداوند عمل 

تو را جزا دهد و از جانب يهوه 
، خدای اسرائيل ، كه در زير 

بالهايش پناه بردی ، اجر كامل به 
تو برسد.         گفت: » ای آقايم ، 

در نظر تو التفات بيابم زيرا كه مرا 
تسلی دادی و به كنيز خود سخنان 

دل آويز گفتی ، اگر چه من مثل 
يكی از كنيزان تو نيستم.« 



درجستجوی
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و چون غريبی با تو در زمين 
شما مأوا گزيند، اورا ميازاريد . 

غريبی كه در ميان شما مأوا گزيند 
، مثل متوطن از شما باشد .و او 

را مثل خود محبت نما ، زيرا كه 
شما در زمين مصر غريب بوديد . 

من يهّوه خدای شما هستم .

ملعون باد كسی كه 
داوری غريب و يتيم 

وبيوه را منحرف 
سازد. وتمامی قوم 

بگويند : آمين!

حقوق غريبه ها بايد رعايت گردد

 12 الويان 19: 33ــ34
 13  تثنيه 27: 19

دركتاب مقدس ، رعايت 
حال آنهائی كه ضعيفند 

ــ بيوه زنان ، يتيمان ، 
و مهاجران ــ ارزشی 

اساسی دارد . 

يك گام به پيش برويد
الويان 19 و يوشع 8: 30ــ 35 را بخوانيد .

يك مكان
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درباره اش فكر كنيد
چرا خداوند به قوم خود ميگويد كه به غريبه ها 

احترام و محبت كنند ؟
قوم اسرائيل چه چيزی را بايد به خاطر مياوردند .

موضوع بحث
گاهی اوقات گفته ميشود فقط كسانی كه درد غربت 

را چشيده اند ميتوانند غريبه ها را دوست داشته وبه 
آنها احترام بگذارند : شما چی فكر ميكنيد ؟

بعنوان يك تازه وارد ، فكر ميكنيد با شما رفتاری 
يكسان با شهروندان كشور ميزبان شما ميشود ؟

با استفاده از آيۀ 34 دعا كنيد 
» غريبی كه در ميان شما مأوا گزيند، مثل متوطن از 

شما باشد و اورا مثل خود محبت منا «
 باشد كه اين الزام برای همه قابل فهم باشد! 



در كشوری كه ازآن ميامي زندگی سختی داشتم . در نهايت فقر بودم، 
واز جامعه طرد شده بودم چون مسيحی شده بودم.كشورم را ترك 
كردم  تا جائی پيدا كنم كه بتوامن مثل انسان زندگی كنم .موانع 

زيادی سر راه سفرم بود - كسانی كه ميخواستند افكارشان را به 
من حتميل كنند !

اما امروز خيلی چيز ها در زندگی من عوض شده اند .خوشوقتم 
كه بگومي امروز بطوركامل در امنيت و آزادی هستم . ميتوامن اميامن 

رابدون هيچ ترسی ابراز كنم .همچنني دورۀ آموزش حرفۀ مورد نيازم 
را گذرانده ام .با افراد زيادی آشنا شده ام ، امياندار وغير امياندار، كه به 

من اظهار محبت كرده ودر مسير زندگيم كمك كرده اند. با وصف 
اين وضعيت من هنوز پايدار نيست . مشكل عمدۀ من پيدا كردن 
شغلی است كه بتوامن مستقل بشوم . گاهی وقتی تبعيضها را 

میبينم مأيوس ميشوم . بخاطر نام خارجی ام و رنگ پوستم وسنم 
كه همه در اين واكنش منفی نقش داشتند ، زندانی شدم . با وجود 

اين سعی كردم اين مشكالت را ناديده گرفته و با مردم رفتاری مثبت 
و درست داشته باشم - همانطور كه عيسی گفت : داوری نكنيد ، تا 

برشما داوری نشود .) متی 7: 1(
هميشه سعی ميكنم به خودم اميان داشته باشم اما اول اميان به 
خدا . در مواجهه با مشكالت،  ودر ضعفهامي، سعی ميكنم اميامن را 

حفظ كنم و عقب نشينی نكنم .

ابراهيم ، كامرون

من بخاطر مشكالت اقتصادی كشورم را ترك كردم . بعد از طالقم 
نتوانستم با حقوق معلمی مهد كودك ازعهدۀ مخارج دو فرزندم 

برآمي . بعد از سه ماه كار درقبرس بعنوان كارگر مزرعه وقتی به 
خانه برگشتم ، فكر كردم: »ميخواهم دوباره در جائی ديگر از نو 
شروع كنم  زندگی اينجا خيلی سخت هست!« وقتی با ترن وارد 

پاريس شدم ، درخواست پناهندگی سياسی كردم ، خوب ميدانستم 
قبول درخواستم خيلی بعيد هست . عليرغم متامی مخالفت ها 
من پافشاری ميكردم .اما تالشها بيهوده بود .چهار بار مبن گفتند 

بايد كشور را ترك كنم . من قاچاقی كار ميكردم با اين حال ترتيبی 
دادم كه آپارمتانی كرايه كنم و قادربودم كرايه اش را بپردازم . عصر 

ها كالس ميرفتم كه زبان فرانسه را ياد بگيرم . ونيزترتيبی دادم كه 
بچه ها را هم با خودم ببرم  . دراين مدت كليسا را هم مرتب ميرفتم. 

اميانی كه از بچگی داشتم بزرگترين پشتوانۀ من بود .متأسفانه 
در يك جرمی درگير شدم و سر از زندان درآوردم كه چند ماهی طول 

كشيد . آجنا بود
كه با ولع شروع به خواندن كتاب مقدس كردم . در تعاليم ارتدكس  
كه من با آن بزرگ شدم ما كتاب مقدس را فقط در آئني های مذهبی 

ميخواندمي . ودر زندان بود كه فهميدم كالم خدابيشترين اهميت را 
در زندگيمان دارد . وآن ابزاری است كه متعلق به همۀ كليسا های 

مسيحی است . يك صبح يكشنبه وقتی واعظی داشت كالم خدا را 
توضيح ميداد، چشمامن را بستم وتصور كردم كه در كليسای محلی 

خودمان هستم درك اين صميميت با ديگر اميانداران باعث گشوده 
شدن متام بستگی های زندگيم شد . وآخرين منونه اش دريافت مدارك 

اقامتی ام بود .

تاتيانا، روسيه  
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   يك مكان
ورود به يك كشور جديد همۀ مشكالت ما را حل منيكند. 

مردان و زنان بسياری حتت استثمار هستند ، اغلب با 
بر انگيخنت حس رقابتشان آنهارا بطور غير قانونی با 
دستمزد ناچيزی به كار ميگيرند . سؤ استفاده از اين 
قبيل در راستای قوانني كتاب مقدس نيست ، كه به 
رعايت حقوق غريبه ها فرمان ميدهد . كتاب مقدس 

همۀ اميانداران را تشويق ميكند ، كه در هر شرايطی كه 
هستند ، روشی را در پيش گيرند كه بيانگر مهربانی 

ونفی تنفر و دشمنی باشد .

3
گام



خداوندا تو شبان منی،

هرگز محتاج چيزی نخواهم شد.

مرا در مرتع های سبز می خوابانی .

نزد آبهای راحت رهبری ام می كنی ،
جان مرا تازه می كنی .

وبخاطر نام خودت،

در راه های عدالت هدايتم می كنی .

حتی اگر در وادی سايۀ موت هم راه بروم ،
ازبدی نخواهم ترسيد.

چون تو با منی ،

عصا وچوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد.

سفره ای برای من به حضور دشمنانم می 
گسترانی .

سر مرا به روغن تدهين كرده ای ،

وكاسه ام لبريز شده است ،
هرآينه نيكوئی ورحمت

تمام ايام عمرم در پی من خواهد بود ،

ودرخانۀ تو ساكن خواهم بود ای خداوند تا 
ابدآالباد

مزمور 23 

خداوندا تو كسی هستی كه مرا به اين كشور تازه هدايت 

كردی .تو مرا فرا خواندی تا سرزمني نياكامن را ترك كنم تا 

جائی را كه وعده داده بودی نشامن دهی

از حلظۀ شروع سفرم تا بحال حلظه ای از توكل به تو باز 

نايستادم . تو مرا حفاظت كردی ونشان دادی كه بايد 

اينچنني عمل كنم . كسانی را به كمكم فرستاده ای

خداوندا بيش ازهر بشری و بجای هر بشری به تو اعتماد 

دارم. دلم برای خانواده ام تنگ شده ولی ميدامن تو مراقبشان 

هستی .نقشۀ تو برای زندگيم هنوز به

پايان نرسيده . ميخواهم در اين كشور جديد تو را خدمت 

كنم . ميخواهم به مهاجرانی كه در پی محلی امن و بدنبال 

آرامش به اينجا ميايند كمك كنم . خداوندا ، 

ای خدای من وای ناجی من ، بخاطر كار عجيبی كه در زندگی 

من اجنام دادی شكرت میكنم 

استر، ايران

خداوندا تو مرا بركت داده ای،

بوسيلۀ افرادی مهربان كه در سراسر مسير سفرم سر راهم 

قرار دادی .

در نگاه گرم كسانی كه با آنان مالقات كرده ام،

چشمان تو راديدم كه نگران من بودند ، پر از عشق ومهربانی.

به هر زمينی كه پا نهاده وازآن عبور كرده ام ،

دستان تو را ديده ام ، گشوده ، آماده برای جنات من .

در سخنان دلنشينی كه از دهان ديگران شنيده ام ،

آوای كالم تو را دريافته ام ،

كه در اعماق وجود من طنني انداخته و هر دم اميامن را صيقل 
ميدهد .

ميخواهم بگومي متشكرم ، خداوندا،

برای نيكوئيـت كه همواره پيش روی من است .

روت، كـنگو

37
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در باره اش فكر كنيد
چرا عيسی اين داستان را گفت ؟

چرا او يك سامری را برای آموزش يك همسايۀ خوب 
بودن انتخاب كرد ؟

عكس العمل مرد مجروحی را كه بايد ميپذيرفت 
توسط يك مرد سامری مورد كمك و توجه قرار گرفته 

حدس بزنيد .

موضوع بحث
آيا تا بحال در وضعيت مشابهی از يكی از 
شخصيتهای اين داستان قرار گرفته ايد ؟

بعنوان يك غريبه ، آيا كمك به ديگران هميشه كار 
آسانی است ؟

وقتی ديگران نسبت به غريبه ها ابراز تنفر ميكنند ما 
چه كار ميتوانيم بكنيم ؟

با استفاده از آيۀ 34 ، دعا كنيد
»او را بر االغ خود گذاشت و به كاروانسرائی برد و از او 

پرستار ی كرد.«
خدا را شكر برای همۀ » سامری های خوبی« كه در 

مسيرمان می بينيم !

يك گام به پيش برويد
لوقا 9: 51 تا 11: 36 رابخوانيد .

سـفری

عيسی در پاسخ چنين گفت : مردی 
از اورشليم به اريحا ميرفت . در 

راه بدست راهزنان افتاد . آنهااو را 
لخت كرده ، كتك زدند ، ونيمه جان 
رهايش كردند و رفتند .    از قضا 

كاهنی از همان راه   ميگذشت . اما 
چون چشمش به آن مرد افتاد ، راه 
خود را كج كرد و از سمت ديگر 
جاده رفت . الوی ای نيز از آنجا 

ميگذشت .او نيز چون به آنجا رسيد 
و آن مرد را ديد ، راه خود را كج 
كردو از  سمت ديگر جاده رفت . 
اما مسافری سامری چون بدانجا 
رسيد وآن مرد را ديد ، دلش بر 

حال او سوخت . پس نزد او رفت 
وبر زخمهايش شراب ريخت و 

روغن ماليد و آنها را بست .                 
سپس او رابر االغ خود گذاشت 
و به كاروانسرائی برد و از او 

پرستاری كرد . روز بعد دو 
دينار به صاحب كاروانسرا 

داد و گفت :،،از اين مرد 
پرستاری كن واگر بيش 

از اين خرج كردی وقتی    
برگردم به تو خواهم داد .،، 

حال بنظر تو كدام يك از 
اين سه تن ، همسايۀ مردی 

بود كه بدست راهزنان 
افتاد ؟ پاسخ داد : آنكه به 
او ترحم كرد . عيسی به 
او گفت :  برو 

تو نيز چنين كن. 

   11  لوقا 10: 30ــ 37

روزی ، يكی از فقيهان 
يهودی نزد عيسی آمده 

ميپرسد : » همسايۀ 
من چه كسی است؟« 

عيسی با داستا نی 
پاسخ او را ميدهد ، 
كه شخصيت های 
داستان را چند مرد 
روحانی ونيز مردی 
سامری تشكيل 

ميدهند ، در آن 
زمان سامريان مورد 

پذيرش جامعۀ 
يهوديان نبودند . 
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يك گام به پيش برويد
تثنيه 1 تا 11 را بخوانيد

درباره اش فكر كنيد
قوم خداوند در خالل رجنها و امتحاناتشان در صحرا چه 

چيزی بايد ياد ميگرفتند ؟
خداوند فرزندانش را در طول اين چهل سال چگونه 

همراهی كرد ؟

موضوع بحث
آيا برای رسيدن به جائی كه االن در آن هستيد متحمل 

رجنی شده ايد ؟
چطور فهميديد كه  مورد آزمايش خداوند قرار گرفته 

ايد ؟
در بحبوحۀ مشكالت خداوند چگونه مداخله ميكند ؟

بااستفاده از آيۀ 3 دعا كنيد 
»تا تو را بياموزاند كه انسان نه به نان تنها زيست 

ميكند بلكه به هر كلمه ای كه از دهان خداوند صادر 
شود، انسان زنده ميشود .«

كالم خدا غذای ذاتی است : آن به ما كمك ميكند 
زندگی كنيم و به او اميان داشته باشيم .

سـفری

تمامی اوامری را كه من امروز به 
شما امر می فرمايم ، حفظ داشته، 

بجا آوريد ، تا زنده مانده ، زياد 
شويد ، و به زمينی كه خداوند 
برای پدران شما قسم خورده 

بود ،داخل شده ، در آن تصرف    
نمائيد . و بياد آور تمامی راه را 

كه يهّوه ، خدايت ، تو را اين چهل 
سال در بيابان رهبری نمود تا تو 
را ذليل ساخته ، بيازمايد ، و آنچه 
را كه در دل تو است بداند ، كه آيا 
اوامر او را نگاه خواهی  داشت يا 

نه. و او تو را ذليل و گرسنه ساخت 
و مّن را به تو خورانيد كه نه تو آن 
را ميدانستی و نه پدرانت ميدانستند، 
تا تو را بياموزاند كه انسان نه به نان 
تنها زيست ميكند بلكه به هر كلمه ای  
كه از دهان خداوند صادر شود ، انسان 

زنده ميشود . در اين چهل سال لباس تو در 
برت مندرس نشد ، و پای تو آماس نكرد.  پس 

در دل خود فكر كن كه بطوری كه پدر ، پسر 
خود را تأديب مينمايد ، يهّوه خدايت تو را تأديب كرده 
است . و اوامر يهّوه خدای خود را نگاه داشته ، در طريقهای 

او سلوك نما و از او بترس . 

   10  تثنيه 8: 1ــ 6

قبل از ورود به 
سرزمني موعود 

خداوند ، قوم اسرائيل 
سالهای بيشماری 
را در صحرا سپری 

كردند. خدا را شكر 
قوم چيزی كم 

نداشتند . با اينحال 
آنها بايد در اطاعت 

از اوامر وفرامني 
خداوند ميماندند.  
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تو را چه شد ؟ ترسان مباش ، زيرا خدا آواز پسر را در 
آنجائی كه اوست ، شنيده است . برخيز و پسر را برداشته ، 
اورا به دست خود بگير ، زيرا كه از او امتی عظيم بوجود 

خواهم آورد . « و خدا چشمان او را باز كرد تا چاه آبی ديد . 
پس رفته ، مشك را از آب پر كرد و پسر را نوشانيد . و خدا 
با آن پسر می بود . و او نمو كرده ، ساكن صحرا شد ، و در 
تير اندازی بزرگ گرديد . و در صحرای فاران ساكن شد . 

و مادرش زنی از زمين مصر برايش گرفت

درباره اش فكر كنيد
چرا هاجر وپسرش در بيابان به حال خودشان رها شدند ؟

هاجر چه احساسی داشت ؟
خدا چگونه از آنان مراقبت كرد ؟

موضوع بحث
آيا تابحال با يكی از بستگا نتان بر خوردی داشته ايد كه 

مجبور به ترك سرزمينتان شويد ؟
برای رفع خطر چكار كرده ايد ؟

آيا تابحال كمك خداوند را جتربه كرده ايد ؟

با استفاده از آيۀ 17 دعا كنيد
»تورا چه شد ؟ ترسان مباش«

در متام ترسهامي به خدا توكل ميكنم .

يك گام به پيش برويد
 پيدايش 12 تا 25 را بخوانيد .

چنني پراگراف های 1 و 18 اين كتابچه را مالحظه كنيد .

سـفری

بامدادان ، ابراهيم برخاسته ، نان 
ومشكی از آب گرفته ، به هاجر داد ، 
و آنها را بر دوش وی نهاد ، و او را 
با پسر روانه كرد . پس رفت و در 

بيابان بئر شبع می گشت . و چون آب 
مشك تمام    شد ، پسر را زير بوته 

ای گذاشت . و به مسافت تير پرتابی 
رفته ، در مقابل وی بنشست ، زيرا 
گفت :» موت پسر را نبينم « و در 
مقابل او نشسته ، آواز خود را بلند 

كرد وبگريست . و خدا آواز پسر را 
بشنيد و فرشتۀ خدا از آسمان، هاجر را 

ندا كرده ، وی را گفت : » ای هاجر، 

كمك و حمايت خداوند

     9  پيدايش 21: 14ــ 21

ساره ، زن ابراهيم ، تا مدت 
های مديد نازا بود . روزی 
او از ابراهيم ميخواهد ، 
با كنيز او هاجر بخوابد،  

فرزندی كه او برايشان 
بدنيا آورد ، اسماعيل نام 

گرفت .
سراجنام خود ساره 

فرزندی بدنيا آورد ، او 
را اسحق نام نهادند . 
چند سال بعد ، او از 

ابراهيم خواست هاجر 
و اسماعيل را بيرون 
كند . اگرچه طبق 

آئني و رسوم ، ساره 
بايد اسماعيل 

را همچون 
فرزند خود می 

پذيرفت .  
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..وموسی رسوالن از قادش 
نزد ملك ادوم فرستاد كه 

» برادر تو اسرائيل چنين 
ميگويد : كه تمامی مشقتی 

را كه بر ما واقع شده است، 
تو ميدانی . كه پدران ما به 

مصر فرود آمدند و مدت 
مديدی  در مصر ساكن 

می بوديم ، و مصريان با 
ما وبا پدران مابد سلوكی 

نمودند . وچون نزد خداوند 
فرياد برآورديم ، او آواز ما 

را شنيده ، فرشته ای فرستاد و 
ما را از مصر بيرون آورد . و 
اينك مادر  قادش هستيم ، شهری 
كه در آخر حدود توست. تمنا اينكه 

از زمين تو بگذريم ، از مزرعه و 
تاكستان نخواهيم گذشت ، وآب از چاهها 

نخواهيم نوشيد ، بلكه از شاهراهها خواهيم 
رفت، و تا ازحدود تو نگذشته باشيم ، به طرف راست 

يا چپ انحراف نخواهيم كرد .« ادوم وی را گفت : » از 
من نخواهيد گذشت واالّ به مقابلۀ تو با شمشير بيرون خواهم 
آمد .« بنی اسرائيل در جواب وی گفتند: » از راههای عام 

خواهيم رفت و هرگاه من و مواشيم از آب تو بنوشيم ، 
قيمت آنرا خواهم داد ، فقط بر پايهای خودميگذرم وبس . « 

گفت : نخواهی گذشت وادوم با خلق بسيار ودست قوی                                                                                                                                              

 به مقابلۀ ايشان بيرون آمد . بدينطور ادوم راضی نشد كه 
اسرائيل را از حدود خود راه دهد . پس اسرائيل از طرف او 

رو گردانيد.

    8   عداد 20: 14ــ 21
بعد از ترك مصر جائيكه قوم 

در بردگی بودند ، قوم اسرائيل  
ناگهان خود را با يك بيابان 

مواجه ديدند . برای رسيدن به 
سرزمينی كه خداوند برايشان 

وعده داده بود ، آنها مجبور 
شدند قلمرو 

پادشاه ادوم را 
دور بزنند .
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در باره اش فكر كنيد
قوم اسرائيل چه درخواستی داشتند ؟

فكر ميكنيد چرا پادشاه ادوم مانع عبور آنها از قلمرو 
خودش شد ؟

موضوع بحث
آيا اين داستان خاطره ای از سفر خودتان را برايتان تداعی 

ميكند ؟
شما آنوقت چه عكس العملی داشتيد ؟

حاال راجع به عكس العملتان چه فكری ميكنيد ؟

با استفاده از آيۀ 21 ، دعا كنيد
»بدينطور ادوم راضی نشد كه اسرائيل را از حدود خود راه 

دهد . پس اسرائيل از طرف او رو گردانيد .«
وقتی ما با مردمی مواجه ميشومي كه با ما دشمنی 

ميكنند ، خدا راه ديگری نشا منان خواهد داد .

يك گام به پيش برويد
اعداد 20 و 21 را بخوانيد.
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وقتی سرزمني مادرمي را ترك كردم ، جائی كه قرار بود كشته بشوم، 
ميدانستم كه شايد نتوامن دوباره خانواده ام را ببينم . مجبور بودم 

هر آنچه را كه داشتم رها كنم . خودم را مثل قوم اسرائيل حس 
ميكردم كه داشتند مصر را ترك ميكردند : دشمنامن پشت سرم 
بودند ، ودريا پيش رومي . اولني مرحله از اين سفربه ناشناخته ها 

در كشوری بود كه توانستم بطور قانونی آجنا مبامن .بعد از يك ماه 
انتظار بيهوده برای اخذ ويزای اوروپا . به كشور ديگری پرواز كردم. 

اما نتوانستم هيچ كدام از كسانی كه آدرسشان را به من داده 
بودند پيدا كنم .سراجنام خامنی مبن كمك كرد : او يك بليط قطار به 

مقصد يكی از شهر های مرزی برامي خريد ومقداری هم پول داد. دنبال 
يك قاچاقچی ميگشتم كه ما را رد كنه ، خود من بودم و پسرم ، 

همراه با عدۀ زيادی از هم وطنامن .
همه چيز را در هتل گذاشتيم ، يك نفر پيدا كردمي كه پول زيادی 

ميخواست بعالوۀ پاسپورمتان . ما از شهر مرزی پياده راه افتادمي . 
شبی سرد ويخبندان بود - در واقع برف می آمد. بخاطر ناراحتی قلبی 

ام فكر ميكردم دارم می ميرم .چند بار تعادلم بهم خورد وبا صورت 
توی گل افتادم .آيا ما هم مثل گروهی كه شب پيش دستگير شدند 

گيرميفتيم ؟ اما ما در امان بودمي چون هوا خيلی سرد بود و پليس 
بيرون منيامد .

بعد حدود سه ساعت پياده روی باالخره از مرز گذشتيم .ما خيس 
و كثيف و حسابی خسته بودمي . متام طول روز دنبال كسی گشته 

بودمي كه مبا كمك بكنه كه از مرز رد بشيم .چيزی برای خوردن 
نداشتيم . كجا بايد ميرفتيم ؟ كسی را منيشناختم وپولی هم 

نداشتم ...
من هرگزاون كسی راكه گفت: گرسنه هستيد ؟ ميتوانيد شب را 
اينجا مبانيد؛ فراموش منيكنم . اين زوج جوان درشان را به روی ما باز 
كردند و لباسهای متيز مبا دادند .من هميشه ميپرسيدم بعدش چی 

ميخواد بشه ؟ اما اين بار من به سرزمني وعده هدايت شده بودم .

استر، ايران

آن سفری از سرزمني هزارو يك شب بود . درست مثل مرمي ويوسف 
وقتی كه فرشتگان خدا آمدند و خطر قريب الوقوع را به آنها 

هشدار دادند ، وآنها با عجله دهكده شان را ترك كردند ، خيلی 
ها هم مجبورند خانه هايشان ، كشورشان و بالطبع كسانی 

را كه دوستشان دارند ترك كنند. زير مبباران شديد، ازميان رگبار 
كالشينكف ها ، ورو در روی مرگ ما بدون هيچ آمادگی كشور را به 

مقصد نامعلوم ترك كردمي . سفری خسته كننده و طوالنی آغاز 
شد . در راهی كه غالبا« با اشخاصی مثل راحاب ) يوشع 2( برخورد 

ميكنيد ، كه دوست دارند به شما پناه داده وكمك كنند، ودر اين 
راه حتی زندگی خودشان را به خطر بيندازند .خدا هرگز اين رفتار 
محبت آميز را فراموش منيكند . در اين سفر دشوار خدا هميشه 

حضور دارد. وگامهای مارا در راهی كه آماده كرده هدايت ميكند و به 
پيش ميبرد.

يووان، رواندا

2 
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گ
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سـفری مشكل آفرين
مبادرت وآغاز سفر به سرزمينی ناشناخته ممكن 
است مبنزلۀ روياروئی با بد گمانی ها و نامالمياتی 

از طرف ديگران باشد . همزمان گاهی ميتواند 
مبنزلۀ جتربه ای از كمك و حمايت خداوند  ،

    از راههائی باور نكردنی باشد . در طول راه ، 
شما افراد بسيار مهربانی را نيز ملقات خواهيد 

كرد .

2
گام



خداوندا تصميم گرفتم بروم .   دهكده وباغات را پشت سر 

نهادم ،   بالی قحطی را، خندۀ بچه ها را،   صدای جنگ را، آواز 

زنان رادرهنگام كار،

و شرم ناتوانی هامي را...  من زندگی آرامی در كنار خانواده ام 

داشتم ، حاال تنها هستم ، با متام نگرانيهائیكه يك مهاجر 

ميتواند داشته باشد ...

سحرگاهان بدرگاهت دعا ميكنم : قوت و راهنمای من در اين 

ايام سخت باش! هنگام غروب كه نگرانيهای فردا به سراغم 

می آيند ترسهامي راازمن برگير

ومبن جسارتی تازه ببخش . خدايا برمن نظركن ورحمت بفرما، 

تو پدر مائی وهرگز فرزندانت را فراموش منيكنی من زندگی 

گذشته را رها كردم تا شخص

تازه ای بشوم .

 منيدامن چه چيزی در انتظارم هست، اما اميان دارم كه تو با 

محبتت  شروع تازه ای در زندگی مبن خواهی بخشيد ،جائی 

دور از دردی كه مرا

وادار به ترك كرد.

روت ، كنگو

دعا

نميدانم چه چيزی در انتظارم هست،

 اما ايمان دارم كه تو با محبتت

 شروع تازه ای در زندگی بمن خواهی 
بخشيد ،

جائی دور از دردی كه مرا
وادار به ترك كرد.  

چرا ترك 2425 ديار ؟

خداوندا ، هراتفاقی كه ميفتد در كنترل تو هست،تو 

بركل آفرينش حاكم هستی . تو را می پرستم ای 

خداوند وناجی من . تو را می پرستم چون

نقشۀ خارق العاده ای برای زندگی من داری .شكرت 

ميكنم كه اجازه دادی خانواده ام دوباره دورهم جمع 

شوند، شكرت ميكنم كه همۀ نياز های ما

را در اين سرزمني غريب برآورده ميكنی . شكرت ميكنم 

كه اين امكان را فراهم كردی كه دريك غروب مالقاتی 

خصوصی با تو داشته باشم وقتی فقط

دوازده سالم بود .از چني تا فرانسه از راه ايتاليا ،مرا 

فرا خواندی ، زندگيم را توسط عيسی مسيح تبديل 

كردی ، مرا فرا خواندی كه در مژدۀ خوش محبت

او سهيم باشم . متامی جالل از آن تو باد !

يينگ ، چني



يك گام به پيش برويد 
 مكاشفه 17 تا 22 را بخوانيد

درباره اش فكر كنيد
ثروت اين شهر چيست ؟

داليل خداوند برای داوری و نفرين اين شهر چيست ؟
منظور آيۀ آخر از » يك ساعته « چيست ؟

موضوع بحث
آيا اين آيات باعث ميشوند كه راجع به شهر ها وكشور هائی 

كه در حال حاضر در دنيا مهم بنظر ميرسند تفكر كنيم ؟
آيا ما اهل چنني كشورهائی هستيم ؟

آيا روياهای ما با واقعيت مطابقت دارد ؟

با استفاده از آيۀ 10 دعا كنيد 
دريغ ، دريغ ! ای شهر بزرگ، ای بابل ای شهر پر قدرت! چه شد 

كه يك ساعته نابود شدی .
تكبر وغرور ناشی از ثروت به دردسر منتهی ميشود . خدا 

ميتواند مبا قدرت دهد از غرور اجتناب كنيم .

دريا معاش می كنند ، دورادو  خواهند ايستاد . و چون دود آتشی را 
می بينند كه او را می سوزاند ، فرياد سر ميدهند كه: » هرگز آيا 

شهری چون اين شهر بزرگ در جهان بوده است ؟ « و خاك بر سر 
ميكنند و گريان و ماتمزده فرياد بر می اورند كه : دريغ ، دريغ ! 

ای شهر بزرگ ، شهری كه همۀ كشتی داران ، از دولت او ثروت 
اندوختند ، اينك يك ساعته ويران شده است !

ديار ؟

 پس از آن ، فرشته ای ديگر ديدم 
كه از آسمان فرود می آمد . و او 

اقتداری عظيم داشت و زمين از از 
جالل او نورانی شد . به صدائی 

سخت پر صالبت فرياد بر آورد كه: 
» فرو پاشيد ! بابل اينك به مسكن 
ديوان بدل شده است و به قرارگاه 

هر روح ناپاكی ، وبه جوالنگاه هر 
پرندۀ ناپاك و نفرت انگيزی . زيرا 

كه از شراب عقل سوز زنای او 
قومها همه نوشيدند . وشاهان زمين 
با او  زنا كردند ، وتاجران زمين از 

كثرت بجمالت او دولتمند شدند. « 
آنگاه صدائی ديگر از آسمان شنيدم 

كه گفت : » ای قوم من ، از اين شهر 
بيرون آئيد ، مبادا شريك گناهان او شويد، 

مبادا سهمی  از بالهای او به شما رسد، 
زيرا كه گناهان او اينك تا به فلك رسيده، 

وخدا جنايات او را به ياد آورده است .                                                                                                             
از ترس عذابی كه او ميكشد دورادور خواهند 
ايستاد و ناله سر خواهند داد كه: دريغ ، دريغ! 

ای شهر بزرگ ،ای بابل ای شهر پر قدرت ! چه شد 
كه يك ساعته نابود شدی !« و بازرگانان زمين  بر او 

خواهند گريست و به سوگ او خواهند نشست ، زيرا كه ديگر كسی 
كاالی آنان را نمی خرد ، نه طال ونقره و جواهرات و مرواريد 

آنان را ، نه پارچه های نفيس و ابريشم و ارغوان و سرخ آنان را 
، نه انواع چوب های معطر و ظرفهای عاج و ظرفهای چوبين 

گرانبها ومس و آهن و مرمر آنان را ، نه دارچين و ادويه و بخور 
خوشبو و مر و كندر آنان را ، نه شراب و روغن زيتون و آرد 

مرغوب و گندم آنان را ، نه حيوانات اهلی و گوسفندان و اسبان و 
ارابه های آنان را ، و نه بدنها و نفوس آدميان را. هم آنان خواهند 

گفت: » آن ميوه كه جانت تمنايش را داشت از تو در گذشته . دولت 
و شوكت تو همه بر باد رفته است ، و هرگز باز نخواهد گشت .« 
و بازرگانان كه اينهمه را می فروختند و ثروت می اندوختند ، از 

ترس عذابی كه او ميكشد ، دورادور خواهند ايستاد و زاری خواهند 
كرد و ماتم خواهند گرفت و مويه سر خواهند داد كه : دريغ  دريغ! 

ای شهر بزرگ ، پوشيده در پارچه های نفيس ارغوان و سرخ ، 
رخشنده در برق طال و جواهر  و مرواريد ! يك ساعته  ثروت 

سرشار تو تباهی گرفته است .« و هر ناخدای كشتی و هر آن كسان 
كه با كشتی سفر ميكنند ، چه دريانوردان و چه كسانی كه از راه 
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فريبندگی شهرها
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7  مكاشفه 18: 1ــ 5 ، 10 ــ 19

در كتاب مقدس ، بابل 
مثالی از قدرتی بزرگ 
است كه ارزشی برای 

ارادۀ خدا قائل نيست . در 
كتاب مكاشفه ، بابل رم  
پايتخت اپراتوری روميان  را 
كه روزگاری بر متامی جهان 

حكمرانی ميكرد ، تداعی 
ميكند . اين آيات شرح 

ميدهند كه چگونه 
شهری در اثر غرور و 

بی عدالتی نابود 
ميگردد . 

چرا ترك
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ام

گ
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يك گام به پيش برويد
اشعيا 30 تا 32 را بخوانيد

درباره اش فكر كنيد
فكر ميكنيد چرا اين قوم می خواستند به مصر بروند ؟

فكر ميكنيد آجنا چه پيدا ميكردند ؟
خدا راجع به اين وضعيت چه فكری ميكند ؟

موضوع بحث
از كشوری كه قصد عزميت به آنرا دارمي چه شناخت وچه انتظاری 

دارمي ؟
آيا اين ميتواند باعث نا اميدی ما در آينده بشود ؟

چنانچه حقايق برخالف انتظارات ما باشد ، چه عكس العملی 
خواهيم داشت ؟

از كجا بدانيم اردۀ خدا مطابق با نقشۀ عزميت ماست ؟

با استفاده از آيۀ 2 ، دعاكنيد
»  به مصر عزميت ميكنند اما از دهان من سئوال منيكنند و به 

قوت فرعون پناه ميگيرند .«
برای طلبيدن ارادۀ خداوند و مشورت خواهی از ديگران، هيچ وقت 

دير نيست .

وحی در بارۀ بهيموت جنوبی : از ميان زمين تنگ و 
ضيق كه از آنجاشير ماده و اسد و افعی و مار آتشين 
پرنده می آيد، توانگری خويش را بر پشت االغان و 
گنج های خود را بر كوهان     شتران نزد قومی كه 

منفعت ندارند می برند . چونكه اعانت مصريان عبث 
و بی فايده است از اين جهت ايشان را رهب الجلوس 

ناميدم .

چرا ترك

خداوند ميگويد كه وای بر پسران 
فتنه انگيز كه مشورت ميكنند ليكن 

نه از من ، و عهد ميبندند ليكن نه از 
روح من ، تا گناه را بر گناه مزيد 

نمايند . كه برای فرود شدن به مصر 
عزيمت ميكنند   اما از دهان من 

سئوال نمی نمايند و به قوت فرعون 
پناه ميگيرند و به سايۀ مصر اعتماد 

دارند . لهذا قوت فرعون خجالت 
واعتماد به سايۀ مصر رسوائی شما 
خواهد بود زيرا كه سروران او در 

صوعن هستند وايلچيان وی به حانيس 
رسيده اند.همگی ايشان از قومی كه 
برای ايشان فايده ندارند خجل خواهند 

شد كه نه معاونت ونه منفعتی بلكه خجالت 
و رسوائی نيز برای ايشان خواهند  بود . 

 6   اشعيا 30: 1ــ 7

قوم اسرائيل اغلب 
بدنبال حمايت 

همسايگان بسيار 
قدرمتندشان بوده اند ، 

ولی بدون ارزيابی پيامد 
های تصميماتشان، 

و خصوصأ بدون 
مشورت كردن با 
خداوند ، مبادرت 
به اخذ تصميم 

ميكردند .
اشعيای نبی 
اين رفتار قوم 

را تقبيح 
ميكند.

20
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آيا اين ارادۀ خداوند است ؟



 

يك گام به پيش برويد
پيدايش 25 تا 36 را بخوانيد

ونيز پاراگراف 1 و18 اين كتابچه را بخوانيد

درباره اش فكر كنيد
چرا عيسو از برادرش يعقوب نفرت دارد ؟

در اين شرايط ، آيا والدين با فرزندانشان منصفانه رفتار كردند ؟

موضوع بحث
يعقوب درمورد برادرش بايد چه فكری ميكرد ؟ در مورد مادرش 

چی ؟ در مورد عزميت اجباريش چه فكر ميكرد ؟
در مورد مسائلی كه در زندگيمان پيش می آيد ، مسئوليت ما 

از كجا شروع ميشود ؟

با استفاده از آيۀ 43 دعا كنيد
»  نزد برادرم البان به حران فرار كن . وچند روزی نزد وی مبان «

از خداوند حكمت بطلبيد كه بدانيد چگونه بايد رفتار كنيد .

....آنگاه لرزه ای شديد بر اسحق موستولی شده ، گفت :» پس 
آن كه بود كه نخجيری صيد كرده ، برايم آورد ؟ و قبل از 

آمدن تو از همه خوردم و او را بركت دادم ، و فی الواقع او 
مبارك خواهد   بود .« عيسو چون سخنان پدر خود را شنيد ، 

نعره ای عظيم وبی نهايت تلخ بر آورده ، به پدر خود گفت: 
»ای پدرم به من نيز بركت بده !« گفت برادرت به حيله آمد و 
بركت تو را گرفت.« گفت: » نام او را يعقوب بخوبی نهادند، 
زيرا كه دو مرتبه مرا از پا درآورد . اول نخست زادگی مرا 
گرفت ، و اكنون بركت مرا گرفته است .« پس گفت : » آيا 
برای من نيز بركتی نگاه نداشتی ؟ اسحق در جواب عيسو 
گفت : »اينك او را بر تو سرور ساختم وهمۀ برادرانش را 

غالمان او گردانيدم ، وغله و شيره را رزق او دادم . پس االن 
ای پسر من برای تو چه كنم ؟

عيسو بسبب آن بركتی كه پدرش به يعقوب داده بود، بر 
اوبغض ورزيد، وعيسو در دل خود گفت: » ايام نوحه گری 
برای پدرم نزديك است ، آنگاه برادر خود يعقوب را خواهم 
كشت . « و رفقه از سخنان پسر بزرگ خود ، عيسو آگاهی 

يافت . پس فرستاده پسر كوچك خود ، يعقوب را خوانده ، بدو 
گفت : » اينك برادرت عيسو دربارۀ تو خود را تسلی ميدهد 
به اينكه تو را بكشد . پس االن ای  پسرم سخن مرا بشنو و 
برخاسته ، نزد برادرم ، البان ، به حّران فرار كن . و چند 
روز نزد وی بمان ، تا خشم برادرت برگردد . و آنچه بدو 
كردی فراموش كند . آنگاه می فرستم و تو را از آنجا   باز 

می آورم . چرا بايد از شما هر دو در يك روز محروم شوم؟«

5  پيدايش 27: 33ــ 37 ، 
41ــ 45

بطور خالصه  ، اسحق يكی 
از نياكان قوم اسرائيل قبل از 

مرگش، ميخواهد برحسب 
عادات ورسوم بركتش را به 
پسر بزرگش عيسو بدهد. 
اما ربكا ، همسر اسحق، 

باصحنه سازی جريان را به 
نفع پسر كوچكش يعقوب 

كه فرزند محبوبش بود، 
برميگرداند واو بجای 

عيسو بركت را دريافت 
ميكند  به اين سبب 

عيسو از برادرش نفرت 
پيدا ميكند ، ودر 
نتيجه او برای 

حفظ جانش 
فرار ميكند .

چه كسی مسئول است ؟

ديار ؟
1 
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گ

چرا ترك 1819
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و واقع شد در ايام حكومت داوران كه 
قحطی در زمين پيدا شد ، ومردی 
از بيت لحم يهودا رفت تا در بالد 

مواب ساكن شود ، او و زنش ودو 
پسرش . و اسم آن مرد ا ٌليٌملٌك بود 
واسم زنش نعومی  و پسرانش به 
محلون وكليون مسمی و افراتيان 

بيت لحم يهودا بودند . پس به بالد 
موآب رسيده ، در آنجا ماندند . و 
اليملك شوهر نعومی مرد و او با 
دو پسرش باقی ماند . و ايشان از 

زنان موآب  برای خود زن گرفتند 
كه نام يكی عْر فه و نام ديگری 

روت بود ، ودر آنجا قريب به ده 
سال توقف نمودند . وهردو ايشان 

محلون و كليون نيز مردند ، وآن زن 
از دو پسر وشوهر خود محروم ماند .

  4   روت 1: 1ــ 5

كتاب روت با داستانی از 
خانواده ای اسرائيلی آغاز 

ميشود كه برای فرار از 
قحطی ، كشورشان را 

ترك ميكنند تا در كشوری 
همسايه ساكن شوند .  

فقر وگرسنگی

Ad
ım

 1
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درباره اش فكر كنيد
چرا اين خانواده زادگاهشان را ترك كردند ؟
آيا آنها در سرزمني موآب شادی را يافتند ؟

موضوع بحث
چطور شخصی بعد از پشيمانی زياد قادر به ادامۀ زندگی 

ميشود ؟
زنيكه تنها درغربت بسر ميبرد با چه مشكالت جدی مواجه 

ميشود ؟

بااستفاده از آيۀ 5 ، دعا كنيد
؛  و آن زن ازدو پسر وشوهر خود محروم ماند . ؛

وقتی هيچ كس ديگری عمأل وجود ندارد ، خدا تنها پشتيبان 
ماست . خدا درپايان عمر نعومی او را بركت ميدهد .

يك قدم به پيش برويد
روت 1 را بخوانيد مخصوصأ آيات 18 تا 22 را .

همچنني پاراگراف 14 و 19 اين كتابچه را مالحظه منائيد .

چرا ترك

پس از رفتن مغان فرشتۀ خداوند در 
خواب بر يوسف ظاهر شد و گفت : 

»برخيز ، كودك و مادرش را برگير 
و به مصر بگريز ودر آنجا بمان تا 

به تو خبر دهم ، زيرا هيروديس در 
جستجوی كودك است تا او را بكشد.« 
پس يوسف شبانگاه برخاست ، كودك 

و مادرش را بر گرفت و رهسپار 
مصر شد ، وتا زمان مرگ هيروديس 

در آنجا ماند ، بدين گونه ، آنچه 
خداوند به زبان نبی گفته بود تحقق 

يافت كه »پسر خود را از مصر فرا 
خواندم .« چون هيروديس دريافت كه 
مغان فريبش داده اند ، سخت بر آشفت 

و دستور داد تا در بيت لحم واطراف 
آن همۀ پسران دو ساله و كمتر را ، 

مطابق با زمانی كه از مغان تحقيق كرده 
بود بكشند . آنگاه آنچه به زبان ارميای 

نبی گفته شده بود ، به حقيقت پيوست كه: 
» صدائی از رامه به گوش ميرسد ،صدای 

شيون و زاری و   ماتمی عظيم . راحيل برای 
فرزندانش می گريد وتسلی نمی يابد ، زيرا كه 

ديگر نيستند .« 

تهديد به مرگ

1 
ام

گ

 3   متی 2: 13ــ 18

در سال های نخست 
حيات عيسی ، چند 

مغ از مشرق زمني برای 
پرستش پادشاه يهود كه 

به تازگی متولد شده 
بود به  اورشليم آمدند 

وباوالدين عيسی يوسف 
ومرمي مالقات كردند . اين 

اخبار هيروديس پادشاه 
را مضطرب ساختند 

او در انديشۀ تاج و 
تخت خود بود .از 
اين رو هيروديس 

تصميم ميگيرد 
هر رقيب 

احتمالی را از 
ميان بردارد . 

17

يك گام به پيش برويد 
متی 1 و 2 را بخوانيد .

در باره اش فكر كنيد
چرا يوسف ، مرمي ، و عيسی به مصر فرار كردند ؟

آيا آنهاشخصأ تصميم به رفنت گرفتند ؟
آنانی كه نرفتند چه بر سرشان آمد ؟

حضور خدا در اين داستان به چه طريقی است ؟ نظرتان راجع به 
عيسی چيست ؟

موضوع بحث
آيا فكر ميكنيد خدا اجازه داده شما كشورتان را ترك كنيد ، تنها 

يا با خانواده اتان ؟
آيا خدا از طريق رؤياهاصحبت ميكند ؟

آيا اين دليل هيروديس برای كشنت كودكان ، و مثال شیون مادران ، 
واقعه ای آشنا را برايتان تداعی ميكند ؟

با استفاده از آيۀ 14 دعا كنيد
؛پس يوسف شباتگاه برخاست ، كودك و مادرش را بر گرفت و 

رهسپار مصر شد ؛
خداوند راهی ميگشايد كه دليلی برای اميد باشد .

ديار ؟ 16
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گ
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وبه مجرد رسيدن يوسف نزد 
برادران خود، رختش را 

يعنی آن ردای بلند را كه در 
بر داشت ، از اوكندند و او 
را گرفته در چاه انداختند، 

اما چاه  خالی و بی آب 
بود. پس برای غذا خوردن 
نشستند ، وچشمان خود را 
باز كرده ، ديدند كه ناگاه 

قافلۀ اسماعيليان از جلعاد مي 
رسد، وشتران ايشان كتيرا 
وبلسان والدن بار دارند ، و 
می روند تا آنها را به مصر 

ببرند . آنگاه يهودا به برادران 
خود گفت: » برادر خود را 

كشتن وخون او را مخفی داشتن 
چه سود دارد ؟ بيائيد او را به اين 
اسماعيليان بفروشيم ، و دست ما بر 
وی نباشد ، زيرا كه او برادر وگوشت 

ماست . « پس برادرانش به اين رضا 
دادند. و چون تجار مديانی در گذر بودند، 
يوسف رااز چاه كشيده برآوردند ؛ و يوسف 

را به اسماعيليان به بيست پارۀ نقره فروختند . پس 
يوسف را به مصر بردند .

 2   پيدايش 37: 23ــ 28

يوسف پسر يكی مانده 
به آخر، رئيس طايفه ، 

يعقوب است . او بيش از 
ساير برادرانش محبوب پدر 

است . روزی ، وقتی برادرانش 
مشغول چرانيدن دامها 

بودند او بديدنشان ميرود و 
برادران  حسودش تصميم 
ميگيرند ، از شر او خالص 

شوند .     

 

1 
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گ

14

تسليم شده بوسيلۀ خانواده اش

چرا ترك

يك گام به پيش برويد
پيدايش 37 تا 50 را بخوانيد .

» شما در بارۀ من بد انديشيديد ، ليكن خدا از آن قصد 
نيكی كرد ، «

در ضمن پاراگراف 26 و28 اين كتابچه رامالحظه منائيد .

15
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ديار ؟

درباره اش فكر كنيد
شرايطی را كه سبب شد يوسف به زور به مصر برده شود 

توضيح دهيد .
آ يا اوشخصأ تصميم به رفنت گرفت ؟

موضوع بحث
وقتی ما نسبت به كسانی كه پيرامون ما قرار دارنداحساس 

تنفر و حسادت بكنيم ، بايد چگونه رفتار بكنيم ؟
آيا داستان يوسف برای شما داستانی از آشنايانتان را تداعی 

ميكند ؟

با استفاده از آيۀ 24 ، دعا كنيد
» و او را گرفته ، در چاه انداختند ، اما چاه ، خالی وبی آب بود . «

وقتی كه احساس می كنم ته چاهی هستم ، و تازه مشكال 
ت هم هنوز سر جای خود هستند ، ميدامن كه خدا مرا فراموش 

نكرده : ميتوامن نزدش فرياد برآورم!
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چرا ترك12

و خداوند به ابرام گفت: » از واليت 
خود ، و از مولد خويش واز خانۀ 

پدر خود بسوی زمينی كه به تو 
نشان دهم بيرون شو ، واز تو امتی 
عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم، 

ونام تو را بزرگ سازم ، و تو 
بركت خواهی بود. و بركت دهم 
به آنانی كه تو را مبارك خوانند، 

لعنت كنم به آنكه تو را ملعون 
خواند . و از تو جميع قبايل جهان 
بركت خواهند يافت .« پس ابرام، 
چنانكه خداوند بدو فرموده بود ، 

روانه شد . ولوط همراه وی رفت. و 
ابرام هفتاد و پنج ساله بود ، هنگامی 

كه از حران بيرون آمد . و ابرام 
زن خود سارای، و برادر زادۀ خود 

لوط ، و همۀ اموال اندوختۀ خود را با 
اشخاصی كه در حّران پيدا كرده بودند، 
برداشته به عزيمت زمين كنعان بيرون 

شدند ، و به زمين كنعان داخل شدند.

مقصد ناشناخته

13
1 

ام
گ

 1   پيدايش 12: 1ـ 5

ابراهيم ، كه قبأل 
آبرام ناميده ميشد، 

و بعنوان پدر متامی 
اميانداران شناخته 

ميشود . روزی صدائی از 
جانب خداوند ميشنود 

كه از او ميخواهد 
سرزمينش رابه سوی 

مقصد نامعلومی ترك 
منايد. اين آغاز سفری 
طوالنی است كه در 

خالل آن او ياد ميگيرد 
از خداوند بشنود 

وبه او اعتماد 
منايد .  

درباره اش فكر كنيد
چرا ابراهيم واليت خود را ترك كرد ؟

وعدۀ خداوند به او چه بود ؟
او چه چيزی را بر جا گذاشت  ، و چه چيزی رابا خود برد ؟

موضوع بحث
فكر ميكنيد خدا خواسته كشورتان را ترك كنيد ) يا 

مجبور به رفنت بوديد ( ؟
مفهوم اين وعده ها كه به ابراهيم داده شد واين سرزمني 

ناشناس برای ما چيست ؟

 با استفاده از آيۀ 2 ، دعا كنيد
؛ از تو امتی عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم ، و نام تو را 

بزرگ سازم ، وتو بركت خواهی بود ؛

يك گام به پيش برويد
. پيدايش 12 تا 25 را بخوانيد . 

در ضمن پاراگراف 9 و 18 اين كتابچه رامالحظه منائيد .

ديار ؟
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من هيچ نقشه ای برای ترك وطنم نداشتم . حتی فكرش 
را هم نكرده بودم كه زادگاهم را ترك كنم ...آن عصر 

چهارشنبه به ذهنم هم خطور منيكرد كه آن شب را خارج 
از خانه ام خواهم بود .اما طنني صدائی را بوضوح در سرم 
می شنيدم كه ميگفت :» برو! اگرمی خواهی زنده مبانی 

بايد ازاينجا بروی!« ميتوانستم صدای شليك توپ وصدای 
فرياد انسان ها را بشنوم . احساس كسی را داشتم كه در 

دريا گمشده وباد از هرسو بر او ميوزد . از خودم پرسيدم: 
چی بايد با خودم بردارم، چی رو بايد جا بذارم؟ بعد به بچه 

ها نگاه كردم هر چهار تاشون منو نگاه ميكردند . ميشد از 
نگاهشون فهميد كه تو فكر بودند آيا من برای رفنت جدی 
هستم . من فقط پاسپورمت را برداشتم. كجا بايد برم؟ من 

دنبال سا يرفراری ها رفتم بطرف جنوب، بعد جنوب شرق 
وبعد بطرف غرب . بزودی ازما مدارك رسمی مان را خواستند .

افسر گذرنامه به زبان ما صحبت منيكرد ناگهان مثل اينكه 
تازه يادم آمد كه من در يك كشور خارجی هستم . من كامال« 

بدون برنامه راه افتاده بودم . وهيچ مقصدی نداشتم . گوئی 
راهی از قبل برامي مهيا شده بود.اما راه دشواری بود چونكه 

قبال« هرگز در چنني موقعيتی نبوده ام . حاال من يك خارجی 
در يك كشور بيگانه بودم .

آدم های اين كشور شبيه هم وطنان من بودند با اين فرق كه 
رفتار دوستانه ای نداشتند و استقبال خوبی نكردند.از اين رو 

آجنا را ترك وبه طرف شرق رفتم .

اينجا قبل از اينكه مجبور به ترك بشوم  استراحت وجتديد 
قوائی كردم. اينبار خيلی از كشورم دور شدم تا اينكه آدم 

هائی را ديدم كه متفاوت از هم وطنامن بودند. اما شبيه آنها 
بودند . من هنوز هم آجنا زندگی می كنم . اين داستان ترك 
ديار وترك خانوادۀ من بود ــ حتی منيدامن برسر شوهرم كه 

جامنان بهم بسته چه آمد ؟ 

اگر فرار كرده به كدام مسير رفته، اما اميدوارم و دعا ميكنم 
روزی دوباره راهمان باهم تالقی كند.

يوون ، رو واندا 

10

شش ساله بودم كه ، با برادرو عمومي چني را به قصد 
فرانسه ترك كردمي. ما را به يك اجنمن خانوادگی ارجاع كردند.

والدينم چهارسال قبل از ما آمده بودند ،و ما دراين مدت 
ارتباط خيلی كمی در حد چند تا عكس باهم داشتيم.

احساس ميكردم يتيم هستم. وقتی از خانواده ام سؤال 
ميكردم، مبن ميگفتند: والدينت برای كار به غرب رفته اند.

در واقع آنها با آمدن به كشوری كه هيچ چيز درباره اش 
منيدانستند ،جز اينكه حقوق ها ده برابرچني هست، همه چيز 

را به مخاطره انداخته بودند.

يا شايد هم مثل هزاران نفر ديگر جذب شايعات طالی غرب 
شده بودند،كسانی كه از كار برای نان بخور ومنيرخسته 
شده بودند .اما خانواده ام خيلی زود فهميدند كه فريب 

خورده اند.آنها كار طاقت فرسائی در يك گالری مد گرفته 
بودند وحقوقشان بسته به تعداد پليسه هائی بود كه توليد 

ميكردند. 

ندانسنت زبان برايشان مشكل بزرگی بود منيتوانستند به 
جائی مراجعه كنند يا فرمی پر كنند وغيره. 

اما عليرغم همۀ مشكالت خانوادۀ من مغرور بودند. 
بازگشت به خانه با دست خالی برايشان شكست دردناكی 

بود. 

درضمن درخواستی هم برای ملحق شدن به خانواده اشان 
داده بودند . يك رؤيا و يك اغفال زندگی دو نسل را عوض كرد. 

اما خدا خانوادۀ ما را بركت داد.

وقتی من خداوند و ناجيم را مالقات كردم ، دركشوری خارجی 
دور از وطنم بودم .

يينگ ، چني 



  

چرا ترك ديار ؟
ترك كردن خانه وديار وكسانی كه دوستشان داريد ، 

كاری بس دشوار است ، در حاليكه منيدانيم چه چيزی 
پيش روميان هست . پس چرا ترك ميكنيم ؟

كتاب مقدس داستانهای زيادی را از كسانی كه 
زادگاهشان را ترك كرده و به سرزمني های دورسفر 

كرده اند ، نقل ميكند . برخی خود خواسته مثل 
ابراهيم كه خدا او را خوانده بود ، و بعضی تبعيد 

شده وبزور برده شده اند . بعالوه عده ای مجبور به فرار 
شده اند چون تهديد به مرگ شده اند ويا چون زندگی 
بسيار سختی داشته اند . اغلب ، شرايط سخت آنها 
را مجبور به ترك ديار كرده است ، به اميد يافنت زندگی 

بهتر در جائی ديگر . بني آنچه پشت سر نهادمي وآنچه 
كه اميدوارمي بدست آورمي ، راهی گشوده ميشود با 

سختی ها ، خوشی ها ، و نا اميدی ها . جذابيت شهر 
های بزرگ و ثروت آنها هميشه عامل قدرمتندی است . 
نبوت های كتاب مقدسی هشدار داده كه اين جذابيت 

ها ميتواند مخرب وحتی خطرناك باشد .

1
گام



كتاب مقدس چيست ؟

كتاب مقدس مثل يك كتابخانه است . اين كتاب از يك 
سری كتابهائی كه طی يك دورۀ بيش از 1000 ساله نوشته 

شده ويك جا گرد آمده اند ، تشكيل گرديده است .
اين كتاب ، حاوی داستان ها ، قوانني ، اشعار ، گفتگوها، 

دعاها ، نامه ها ، و بسياری مطالب ديگر است . با 
نويسندگانی كه در زمانهای مختلف وفرهنگ های متفاوت 

می زيستند .
اگر چه اين كتاب توسط قوم باستانی اسرائيل نوشته 

شده ، اما كتاب مقدس به هيچ گروه خاصی تعلق ندارد . 
بالعكس اين كتاب گنجينه ای است متعلق به متام بشريت.
بسياری از داستانهای كتاب مقدس توسط اشخاصی كه در 

تبعيد  نوشته شده . آنها ميگويند كه چطور خدادر خالل 
جتربيات شخصی اشان با آنها بوده است .

چرا كتاب مقدس ميخوانيم؟

اميانداران به جتربه دريافته اند كه خدااز طريق كتاب مقدس 
با آنان سخن ميگويد و خواندن كالم خدا به ما كمك 

ميكند كه به اونزديكتر شومي تا زندگيمان روزبروز بهتر 
گردد همچنني زندگی عيسی و آموزه هايش را فرا ميگيرمي، 
كه در بخش دوم كتاب مقدس موسوم به عهد جديد ذكر 

شده است .
حتی بدون امياندار بودن هم، هركسی ميتواندازبني 

داستانها، موقعيتها وافراد كتاب مقدس تشابهی با 
جتربيات خود پيدا منايد . به اين ترتيب ، مطالب كتاب 

مقدس ميتوانند مشوقی باشند و مارادر افكار و اعماملان 
راهنمائی منايند .

چگونه از اين كتابچه استفاده كنيم؟6
اين كتابچه جايگزين كتاب مقدس نيست .اما اين كتابچه گزيده هائی از 

كتاب مقدس مباميدهد كه شامل جتربيات مردان وزنانی است كه كشورشان 
راترك كردند، تا دنبال جائی ديگربرای زندگی بهتر بگردند .

هفت باب شامل صحنه هائی است متفاوت از سفر و سراجنام
 استقراردركشوری جديد .هر باب حاوی بخش های متعددی

 است كه بايد بخوانيم و در باره اش بيانديشيم . برای كمك به 
خواننده كه مطالب هر بخش رادرك منايد،بدنبال مقدمه سئواالت

 وپيشنهاداتی است: 

1ـ راجع به مفهوم مطالب فكر كنيد . 2ــ راجع به امكان كاربرد
 مطالب بحث كنيد.3ـ با بهره گيری از عبارت يا )آيات( همان قسمت

 دعا كنيد.4ـ با خواندن بخش های بيشتری از كتاب مقدس يك گام جلو تر 
برويد .

 اين بخش ها وسئواالت را ميتوانيد به تنهائی مطالعه كنيد يا حتی بهتر 
است ،

آنها را با ديگران مورد بحث قرار دهيد .

با مطالعۀ هر كدام از بابها خواننده  همچنني متوجه  شهادت ها و دعا 
هائی خواهد شد كه بازتابی از سفر خود اوست سرنوشتی مشترك و 

مشابه با مردمانی از مناطق متفاوت . آنها داستان سفر هايشان راباما در 
ميان ميگذارند ، شك هايشان و رجنهايشان را آشكارابيان ميكنند كه اميد و 

اميانشان را بوضوح منايان ميسازد .

اين كتابچه، توسط اجنمن كتاب مقدس تهيه شده و به زبان های متعدد 
ترجمه گرديده ، و با مساعدت گروهی از مهاجرين آمادۀ انتشار گرديده 

است. مطالب ودعا های اين كتابچه به انسان های بسياری كمك كرده ، 
راهكار ارائه كرده ، آرامش و اميد داده ، و به خوبی توجه آنها را به ديدگاه های 

متفاوت از زندگی  جلب منوده است ،
 تا اينكه درنهايت متوجه گرديده اند كه خدا به هيچوجه دور از هر كدام از 

ما نيست .

او به همۀ مردمان زندگی، حيات ، وهر چيز ديگری 
ميدهد . خدا از يك شخص همۀ ملت ها ئی  
راكه بر روی زمني زندگی ميكنند خلق كرده ، 

و اوتصميم ميگيرد كه هر ملتی چه وقت ودر 
كجابايد باشد. خدا همۀ اينها را ميدانسته ، 

بنابراين ما در جستجوی او هستيم و دستهاميان 
را به سوی اوگشودمي و اورا خواهيم يافت . او دور 
از هيچ كدام ازما نيست ، و به ما قدرت  ميدهد 

كه زندگی كنيم ، حركت كنيم ، و آن كسی 
باشيم كه هستيم . ؛ ما فرزندان او هستيم ، 

همانطور كه برخی  از شعرا  گقته اند ؛ ) اعمال 
رسوالن17:25ــ 28(

اگر مايليد بيشتر ياد بگيريد شما را تشويق 
ميكنيم كتاب مقدس كاملی تهيه كنيد ...... و 

آن را بخوانيد !
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