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؟ تصور  تا حال رویای درمورد گنج غرق شده داش�ت

. یک  کن که در لب ساحل در حال آب بازی هس�ت

ی می بی�ن که سکه واقعی  ،میگ�ی ن درخشان رامیبی�ن
چ�ی

نیست.اما تبدیل میشود به ۱،۰۰۰ سکه طال قدیمی. بیش�ت میبی�ن 

که ۲،۰۰۰ سکه دیگر هم است. چی خوب است اگر واقعی باشند. 

خوب، این اتفاق در سال ۲۰۱۵ در ارسائیل رخ داد.

اما این تنها ییک از گنجینه های غرق شده موجود میباشد. دراین 

VENTURE
برای ماجرا زندگیت آماده باش!برای ماجرا زندگیت آماده باش!برای ماجرا زندگیت آماده باش!
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اواخر سن جاس گالیون در یک  جا�ی در سواحل کلمبیا کشف شده 

است که میلیاردها ارزش دارد، و اشخایص که می دانند کجاست، 

این راز را پنهان کرده و هنوز بر رس اینکه چی کیس آن را به دست 

ن در انتظار 
آورد جنگ می کنند. بنابراین، یک ثروت شگفت انگ�ی

ین گنج غرق شده تاکنون جا�ی در سواحل  نشسته است!  اما بزرگ�ت

کوریا است. گمان می رود یک کش�ت رویس که در جریان جنگ با 

جاپا�ن ها غرق شده 

بود، ۵،۵۰۰ بکس 

طال به ارزش ۱۳۳ 

میلیارد دالر داشت 

در انتظارنشسته. 

خوب، حاال همه ما 

می خواهیم کاوشگر 

اقیانوس شویم، 

درست؟

ین گنج که خدا برای ما دارد را  اما هنوز مانده تا ما بزرگ�ت

کشف کنیم، گنج همیشیکگ که هیچ وقت گم نمی شود. بیاید 

آماده شویم تا به عمق آن برویم.

یست که هر روز آن  ن
آب چ�ی

را لمس می کنید، اما گاهی 

خطرناک هم است. می 

تواند ییک از خطرناک ترین 

نهای در جهان باشد.  آیا 
چ�ی

تا به حال در سیل بودی؟ این 

وحشتناک است! 

یک داستان بسیار مشهور در مورد یک بچه وجود دارد که شهری را از 

سیل نجات داد.نامش »بچه کوچک هالندی« است. یک روز این بچه 

درهالند به تنها�ی در اطراف دیوار بند آب دریا  قدم می زد.  دیوار ها 

بندآب بسیار مهم هستند که می توانند شهرهای هالند را از سیل و 

 . ن فروکش دریا نجات ب�ت

وق�ت که این پرس درحال قدم زدن بود صدای زنگ خطر را شنید، 

صدای چک چک آب.نزدیک�ت نگاه کرد و بعد دید - یک سوراخ خورد 

در بندآب باز شده بود

روزی کیس را بسازتحقیق.۱
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این بچه می فهمید که اگر آب از سوراخ بگذرد،فوران میکند.و به 

زودی دیوار سوراخ شده و  آب خروشان به همه خانه ها آمده همه 

ند.  شما چیکار  ن را نابود می کند. ح�ت ممکن است مردم بم�ی
چ�ی

میکنید؟  

ن آمد و سوراخ را با انگشتش 
خوب، این بچه وقت را تلف نکرد او پای�ی

گرفت.  بعدا امیدوار بود کیس برای کمک بیاید. اما کیس نیامد.  زنگ 

زد و تا جا�ی که می توانست چیغ زد اما کیس نزدیکش نبود. 

بعدا آسمان تاریک�ت و تاریک�ت شد و شب سیاه از راه رسید. هنوز 

کیس نیامد. اما او کار خود را ترک نمی کرد و اقیانوس را به تنها�ی نگه 

،ترس، وسپس �ب حوصله و خسته شد.  داشت. هوا رسد شد، تنها�ی

بالخره شب طوال�ن به پایان رسید، صبح شد، و او پیدا شد! مهم�ت از 

همه، دیوار همچنان استوار بود. اقیانوس بزرگ توسط یک بچه نگه 

سوراخ جمع شدند.  داشته شده بود. مردان شهر برای تعم�ی

پس فکر می کنید مردم شهر در مورد بچه ی که آنها را نجات داد 

چه فکر کردند؟ درست، او یک قهرمان بود. تنها بچه ی که شهرش را 

نجات داده بود. حاال این دلییل برای لبخند زدن است!  

نهای کوچک 
نهای بزرگ را نجات دهند. چ�ی

نهای خورد می توانند چ�ی
چ�ی

می توانند دنیا را تغی�ی دهند.

آیا می فهمید که وزن تمام ویبسایت جها�ن فقط 

نت، که در  به اندازه یک توت زمی�ن است بله، این�ت

همه جای دنیا وجود دارد،و دیده میشود که همه از 

آن استفاده می کنند، برابر است با یک لقمه توت 

ن حال بسیار کالن!  
ی بسیار خورد و در ع�ی ن

. چ�ی زمی�ن

شاید ما خورد هستیم و کارها�ی که انجام می دهیم خورد به نظر 

ی  ن
می رسند، اما چه کیس می داند، ممکن است خدا از ما برای چ�ی

بسیار کالن�ت از آنچه تا به حال فکر می کردیم استفاده کند. 

.درست!  خداوند به تو این فرصت را داده که هر روز تغی�ی ایجاد ک�ن

امروز می توانید روزی کیس را بسازید!و اگربه آنها دلییل برای شادی 

و به�ت شدن روزشان بدهید، شاید آنها هم این کار را برای شخص 

. و اگر این روند ادامه پیدا کند، مردم در رسارس  ن دیگری انجام ب�ت

جهان تغی�ی می کنند!  

وع می کند  این مانند صف ُمهره ها دومینو است - یک نفر روند را رسش

و صدها یا هزاران ُمهره از سوراخ می گذرد.  یک کار خوب انجام 

دهید، و چه کیس می داند، ممکن است دنیا تغی�ی کند!  

ی است که در کتاب مقدس اتفاق افتاده است.  ن
این دقیقًا همان چ�ی

نهای وحشتناک تغی�ی کردند - بیش از یک میلیون نفر از برد�گ آزاد 
چ�ی

شدند .تشکری ویژه ، فقط از یک دخ�ت )مریم(
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همه اینها چگونه اتفاق افتاد: دوران کود� وحشتناک و خطرنا� بود. 

اوضاع به اندازه ی  بد بود که پادشاه مرص)فرعون(همه ب�ن ارسائیل را 

مجبور کرد که َبرده شوند.آنها هر روز رنج های زیادی را متحمل شدند 

ومجبور بودند با سخ�ت و مشقت بدون دستمزد کار کنند.ح�ت بسیاری 

خوار ب�ن ارسائیل کرد. ن بچه ها ش�ی وع به کش�ت ُمردند.و بعد فرعون رسش

خوار کشته شدند. هزاران کودک ش�ی

ی به نام مریم بود. نام او در اصل به  اما در آن زمان خطرناک، دخ�ت

معنای "تلخی" است، زیرا او زما�ن  مشقت بار به دنیا آمده بود. مریم 

فقط هشت سال داشت که برادرش مویس تولد شد. البته، مریم 

نمی خواست ببیند که برادر نوزادش با شمش�ی رسبازان کشته شود یا 

در دریا�ی نیل برای تمساح ها انداخته شود، بنابراین او را نجات داد. 

بیایید در کتاب مقدس در مورد آنچه اتفاق افتاده است بخوانیم.

BOOK

کتاب  خروج ۲:۱-۱۰

ن زمان مردی از قبیلۀ الوی با ز�ن که از همان قبیله بود 
در هم�ی

ازدواج کرد. آن زن پرسی بدنیا آورد. وق�ت آن زن دید که نوزادش 

خییل زیباست، مدت سه ماه او را پنهان کرد.اما چون نتوانست 

َ ساخته شده بود گرفت 
زیادتر او را پنهان کند،یک ُتکری را که از �ن

نار  ن ن�ی
و آنرا با ق�ی پوشاند و طفل را در آن گذاشت. بعد آنرا در ب�ی

در کنار دریای نیل رها کرد. خواهر طفل، کمی دورتر ایستاده بود 

تا ببیند چه اتفا�ت برای طفل رخ می دهد.دخ�ت فرعون برای غسل 

نانش در کنار دریا قدم می زدند او  به دریای نیل آمد. وق�ت کن�ی

نان خود را فرستاد تا ُتکری  نار دید. پس ییک از کن�ی ن ن�ی
ُتکری را در ب�ی

را بیآورد. وق�ت ُتکری را باز کرد طفیل را در آن دید که گریه می کرد. 

دخ�ت فرعون دلش به حال طفل سوخت و گفت: »این کودک باید 

انیان باشد.« پس خواهر طفل آمد و گفت: »می  متعلق به ع�ب

انیان بیاورم تا به طفل  ده را از زنان ع�ب خواهید بروم و ز�ن ش�ی

ش�ی بدهد؟« دخ�ت فرعون گفت: »برو.« دخ�ت رفت و مادر طفل را 

آورد. دخ�ت فرعون به آن زن گفت: »این کودک را ب�ب و برای من از 

او پرستاری کن. من برای این کار تو مزد خواهم داد.« پس آن زن 

کودک را به خانه ُبرد و به پرورش او پرداخت. کودک بزرگ شد. آن 

زن او را نزد دخ�ت فرعون آورد. دخ�ت فرعون او را به فرزندی خود 

قبول کرد و گفت: »این پرس را از آب گرفتم.« پس اسم او را مویس 

گذاشت.
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LOOKLOOK

مریم چی کرد؟  ۱

اگر مریم این کار را نمیکرد برایش چی اتفاق می افتد؟  ۲

میفهمید که مویس برادر خورد مریم بعدًا چی شد؟  ۳

سال ها بعد، خداوند از مویس برای شکست دادن فرعون پادشاه مرص) 

که با او مانند خدا رفتار می شد( استفاده کرد.ومویس تمام ب�ن ارسائیل 

ن موعود آورد.مویس همچنان نویسنده 
را از برد�گ آزاد کرد و به رسزم�ی

ید؟( پنج کتاب اول کتاب مقدس شد.)آیا می توانید پنج کتاب را نام بگ�ی

 

واو، خدا از مویس استفاده کرد تا تمام قوم خود را آزاد کند! اما به 

یاد داشته باشید، هیچ یک ازاینها بدون خواهر مویس )مریم( اتفاق 

نمی افتاد. مریم از برادر خوردش مراقبت کرد. مریم با کمک به 

مادرش و مراقبت از برادرش مایه خ�ی و برکت برای خانواده و تمام 

کشورش شد. به خاطر مریم میلیون ها لب میخندد! 

مهم نیست � هستید، می توانید زند�گ را تغی�ی دهید و لبخند به 

ارمغان بیاورید! خدا این را می داند این بخش از نقشه اوست- و 

بنابراین در کتاب مقدس به ما دستور می دهد:

BOOK

کتاب فیلیپیان ۲:۴ 

به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر 

خود نباشید.

LOOKLOOK

این آیه به ما می گوید ما چه باید کرد؟   ۴

زما�ن را  فکر کن که کیس خ�ی شما را به�ت از خود بخواهد. آنها چه   ۵

کرده اند؟

به شما چی احساس میدهد؟  ۶

؟ این بسیار ساده  چگونه می توا�ن به لبخند زدن دیگران کمک ک�ن

است، در حقیقت حاال، دعوت کردن یک مورچه خوار برای نان شب 

ساده نیست، زیرا آنها در یک روز ۳۰،۰۰۰ مورچه می خورند، و سخت 

ین حیوا�ن که تا به حال زنده مانده، نهنگ  تر از آن : دعوت از بزرگ�ت

TOOKTOOK
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،به نان شب   چطور؟  نهنگ های آ�ب بزرگ�ت از دایناسورها هستند،  آ�ب

وزن زبان آنها به اندازه یک فیل است و روزانه ۴۰،۰۰۰۰۰۰ کریل می 

کردن و شاد کردن مورچه خوار یا نهنگ کاری ساده  خورند! پس س�ی

نیست.اما به ساد�گ میشود روی اشخاص دیگر تمرکز کرد و آنها را شاد 

کرد.  شما می توانید مردمان دورو بر خود را هرروز بخندانید!  

آیا راهی وجود دارد تا آدم بفهمه که چطور مردم را شاد بسازد؟ بیل، 

عییس رمز و راز شاد بودن را برای ما داده است.

BOOK

م�ت ۷:۱۲

با دیگران همانطور رفتار کنید که 

میخواهید آن ها با شما رفتار کنند.

نها را انجام بدهند؟ 
دوست دارید دیگران برای شما چی چ�ی  ۷

ی میتواند پدر و مادرت را خوشحال بسازد؟ ن
چی  چ�ی  ۸

نها�ی باعث لبخند برادران یا خواهران شما شود؟
چی چ�ی  ۹

TOOKTOOK

ن ممکن است باعث لبخند دوستان تان شود؟
چه چ�ی  ۱۰

ام بگذارید، کمک  از پدرو مادر خود می توانید اطاعت کنید، اح�ت

کنید و از آنها تشکر کنید. از اطفال تعریف کنید، باور کنید و آنها را 

ببخشید. 

اما ص�ب کن. آیا تا به حال احساس کردی که به جای لبخند زدن ترجیح 

؟ ح�ت زمانیکه می خواهیم از گفته های خدا  ب�ت کیس را بدبخت ک�ن

اطاعت کنیم و دیگران را تشویق کنیم، صادقانه باید گفت که- بع�ن 

وقت ها حوصله این کاررا نداریم. گاهی ترجیح میتیم مردم را دلرسد 

بسازیم. بع�ن اوقات فقط می خواهیم در فکر کار خود باشیم. 

شاید مریم هم آن روزها حوصله اطاعت از مادرومراقبت برادر 

کوچکش را نداشت. شاید او ترجیح میداد با دوستش بازی کند. 

بنابراین، وق�ت نمی خواهید دیگران را تشویق کنید، چه کارمیتا�ن 

؟  انجام ب�ت

ابتدا در مورد احساسات خود صادق باش و به خدا بگو چه احسایس 

داری. سپس تصمیم بگ�ی که ازخدا اطاعت ک�ن و دیگران را تشویق 

، خواه ناخواه. در نهایت: ازخدا بخواه که چشمان خود را برای تو  ک�ن

که دیگران را ببی�ن بدهد.  بسیار خوب، دعا کن: "خدایا، می خواهم 

آن شخص را همان قسم که تو میبی�ن ببینم. بگذار از دید تو نگاه 
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 . ، آن شخص را متفاوت می بی�ن کنم."بعد از این که این دعا را بخوا�ن

آن وقت بسیار راحت تر خواهد بود که بخواهیم آنها را بخندانیم. 

و بخش جالب اینجاست: نه تنها آنها شادترمی شوند، بلکه شما هم 

دلیل شادی خواهی بود. 

می فهمید، وق�ت که به خو�ب دیگران تمرکز کنیم، مثل اینست که یک 

ی�ن ها ژییل با دیگران تقسیم میکنید.  بیک پراز چپس، چاکلیت یا ش�ی

بیک هیچ وقت خایل نمی شود، ما می توانیم همیشه ببخشیم، و 

ن از 
بیش�ت هم خواهد شد! هیچ مانع وجود نخواهد داشت.و به یق�ی

آسمان هم لبخند خواهد آمد..

فیلیپیان ۲:۴

هیچ یک از شما نباید فقط به فکر 

خو�ب خود باشد. هرکدام از شما 

باید به خو�ب دیگران فکر کنید

به مادرش کمک کرد و به جای خو�ب خودش به خو�ب برادرش فکر میکرد.  ۱

به احتمال زیاد مویس باید میمرد، یا شاید هم هرگز خانواده اش   ۲

او را نمیدید.

او شهزاده مرصشد وسپس تمام ب�ن ارسائیل را از برد�گ آزاد کرد و   ۳

ن موعود هدایت کرد.
قوم آنها را به رسزم�ی

به خو�ب دیگران فکر کرد.  ۴

جواب خود را بدهید.  ۵

جواب خود را بدهید.  ۶

نهای تشویق کننده بگویید برایم دعا کنید.کمکم کنید. با من 
چ�ی  ۷

یک بسازید.برایم تحفه بدهید. رسش

ام، کمک و تشکر کنید.  اطاعت، اح�ت  ۸

آنها را توصیف تشویق و باور کنید. برای شان مهربا�ن کنید.  ۹

آنها را توصیف، تشویق و باور کنید.برای شان مهربا�ن کنید.  ۱۰

بیاید با هم دنیا را 
شادتر بسازیم.
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خواهی کرد. زورگو قوت خود را ازدست میدهد

ن که به آنها گوش نمی کنید. 
ن وقسمی  نشان بت�ی

زورگوها را اهمیت نت�ی  ۳

وبرایشان توجه ندارید.

این کارها را نکن!

یک مرغا�ب نشسته، تنها و آسیب پذیرنباش.همراه دوستانت باش.  ۱

برنامه ای جنگ را داشته باش. زورگو ها خوش دارند کودک ها را در گوشه ها 

شکار کنند. آنها از رقابت کردن با گروپ ها خود داری میکنند. خصوصا وق�ت 

که یک ادم کالن در او گروپ باشد.حتمًا به نصیحت یک ادم کالن گوش کن! 

. این فقط زورگو هارا پاداش  احساست نشان ن�ت نا امیدی و ترس را نشان ن�ت  ۲

ن را تمرین کن. و هیجان میدهد. و در یک آینه �ن گف�ت

. تا وق�ت که کمربند سیاه در جودو  کوشش نکن که با زورگو ها مبارزه ک�ن  ۳

. مبارزه کردن با قلدرها معموال یک بهانه و هیجان را  یا کش�ت نداشته بایسش

برایشان میدهد که بتواند توراخوب بزنند.

" و در آخر، حتمًا از خدا بخواه که به تو کمک کند. از خدا بخواه که 

تورا شجاع کند و ح�ت از خدا بخواه که زورگوها را ببخشد و آزاد کند. 

ن دشمن واقعی )شیطان( هستند 
زورگوها دالیل بازی های رقت انگ�ی

ن آوردن شما استفاده می کند
که از آنها برای پای�ی

آیا می فهمید که در بع�ن از موارد از هر ۴ کودک ۳ کودک مورد 

ند؟ زورگوها برای همه بد هستند. زورگوها  آزار و زورگو�ی قرار می گ�ی

میخواهند زند�گ شما را بدتر کنند. آنها به جای اینکه لبخند بزنند، از 

رنج بردن دیگران لذت می برند و به خاطر آن احساس قدرت می کنند. 

سه نوع زورگو وجود دارد: زورگوهای لفظی، شما را با کلمات بد صدا 

می زنند، گپ های �ب اد�ب می گویند، یا پیام های ظالمانه می فرستند: 

زورگوهای اجتماعی شایعه پخش میکنند.الفاظ رکیک می گویند و یا 

ند. و زورگوهای جسما�ن  تالش می کنند شما را محروم ساخته نادیده بگ�ی

به می زنند، تف می کنند و تهدید می کنند  شما را پشت پا میکنند، �ن

ن است مجاز نیست. 
که به شما صدمه می زنند. زورگوی رفتاری رقت انگ�ی

بنابراین، چه باید کرد تا حد امکان از زورگوها خودداری شود؟

ن بر خورد کن
این چن�ی

از آنها دوری کنید، فرصت ندهید. به پش نگاه کرده و درامن ترین جای ها   ۱

بمانید. این ساده ترین جواب است. فراموش نکنید، آنها به دنبال راه ها�ی 

ی شما به تنها�ی هستند. برای گوشه گ�ی

به خود احساس خوب داشته باشید. آنچه خدا در مورد شما می گوید را   ۲

باورکنید. شما دوست داشت�ن هستید، شما فرزند پادشاه هستید. خدا با 

ورت به ترس نیست. وق�ت اعتماد به نفس داشته باشید - وق�ت  شماست.�ن

در هویت واقعی خود شجاع باشید - یک پیام  "با من درگ�ی نشو؛ را نرسش 

اما درباره زورگوها)قلدری( چطور
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زمان مبارزهتحقیق.۲

تا حال در یک مبارزه بودی؟ نه، 

ول  نه آن قسم مبارزه که کن�ت

بازی در دست، پیش یک صفحه 

نشستید. البته،مبارزات مجازی 

عایل هستند، اما ما در مورد یک 

مبارزه واقعی صحبت می کنیم. 

مبارزه با دست خایل چطور؟  

کلمه "کاراته" به معنای "دست خایل" است. بدون شمش�ی ماهر، بدون 

ول!  چکش، بدون کن�ت

ین شخص با  جک کودک کراته بازدرانگلستان زند�گ میکند. و جوان�ت

کمربند سیاه است. اوکمربند سیاه را وق�ت گرفت که سه سال داشت 

و اندازه قدش۹۱ سان�ت بود!! اما خوب است باور کنید، ح�ت آن زمان 

هم نمی خواستید با او درگ�ی شوید.جک فقط درمبارزات کراته جنگ 

ن درحال مبارزه با بیماری و درد است. 
نمی کند.اوهمچن�ی

وع کرد، آرتروز بود، یع�ن درد در استخوان. دلیل اینکه جک کراته را رسش

کراته به حرکت بد�ن او کمک کرد تا ذهنش را از درد دور کرد.گاهی 

آنقدر دردناک بود که مجبور به مرصف دوا می شد.اما بعد، جک 

وع به بردن جایزه ها درانگلستان ورسارس جهان  واقعا خوب شد و رسش

کرد! 

آیا می دانید که هر روز در یک مبارزه هستید؟  یک مبارزه واقعی! اما 

ین مبارزه  قبل از اینکه به نوع مبارزه نگاه کنیم، بیایید به ییک از بزرگ�ت

های تمام دوران فکر کنیم.در کتاب مقدس آمده مبارزه بچه ی که با 

یک غول روبرو میشد. 

شاید قصه ی داوود و جالوت را شنیده باشید. شاید هم نه، که 

ت خواهد  آن مبارزه واقعًا چقدر عایل بود. آن مبارزه شما را در ح�ی

انداخت، بیایید ببینیم در مورد داوود و جالوت چه می فهمیم.

ی که رخ داد اینجاست ن
اما چ�ی

یک غول در دل هر مردی در ارسائیل وحشت ایجاد کرد او۳ م�ت قد 

داشت و عضالت سخت که زره فلزی به وزن ۱۳۰ پوند )۶۰ کیلوگرم( 

BOOK

اگرممکن باشد، میتوانید تمام 

داستان را در سمو ئیل ۱ بخوانید.
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می پوشید. او یک ت�ی بزر�گ با خود داشت که می توانست با یک 

ن یک گروه از مردان را به سیخ بکشد. نام او جالوت بود.و او  انداخ�ت

یک مخزن از وحشت خدا بود. 

جالوت هر روز خودخواهانه به خود می بالید که چقدر قوی است و 

ارسائیل و خدای آنها چقدر تاسف آور بود. و لشکر ارسائیل مانند یک 

دسته خرگوش های ترسیده می دویدند.همه به جز یک جنگجو در 

ارسائیل به نام داوود بود، که تریس نداشت. 

داوود در واقع بچه ی یک چوپان بود. که از یک گله کوچک گوسفند 

استفاده نکرده بود، شمش�ی  نگهداری می کرد. تا حاال، داوود هرگزازت�ی

نگرفته بود، یا تجربه جنگ را نداشت، اما کاری بسیار عجی�ب انجام 

ن زده بود.  
داده . داوود با دستان خود یک ش�ی و یک خرس را به زم�ی

وخرس!  آیا این را شنیدی؟  ش�ی

در این صورت، جالوت دشم�ن بزرگ�ت از ش�ی خرس بود. جالوت 

فته با خود داشت. جالوت سالها هر کیس را در راه خود  سالح پیرسش

ن حال، تنها سالحی که داوود در اختیار داشت، 
رس می برید.در هم�ی

یک زنج�ی چوپان بود، چندان کمیک نمی کرد درحالیکه جالوت کاله 

زرهی بر رس داشت، اما داوود باال رفت به مقابل جالوت. به هر حال 

و شدن. وق�ت جالوت  با جالوت روبرو شد با چانس اندک برای پ�ی

ن 
داوود را دید، عصبا�ن شد!  کامال عصبا�ن بود که کاله خود را به زم�ی

انداخت. بعد داوود چانس خود را دید و به سمت جالوت دوید، 

سنیکگ را در ریسمان خود 

گذاشته، آن را چرخاند و دور 

داده، دور داده رها کرد، سنگ 

پرواز کنان از آسمان آمده در 

رسبزرگ جالوت اصابت کرد. 

ن افتید. داوود 
غول رو به زم�ی

خود  وقت تلف نکرد و شمش�ی

جالوت را گرفت و رس بزرگ او 

را از تن جدا کرد!  

وق�ت لشکر جالوت دیدند که چه بر رس قهرمان آمده است، بدون 

شک می دانستند که خدا در حال جنگ است، زیرا تنها جنگ خداست 

که میتواند یک پرس بدون هیچ سالح غول جنگجو را از پا بیندازد. 

بنابراین، لشکر برای حفظ جان شان فرار کردن. سپس لشکر ارسائیل 

متوجه شد که خدا با آنهاست. آنها کاری نکرده بودند، اما دشمن شان 

می دوید، آنها را تعقیب کردند و کشتند. 

وزی آن روز عایل بود.همه بزر�گ خدا را دیدند، دشمن شکست  پ�ی

خورد، وهمه اینها به این دلیل بود که یک پرس تنها خدایش را بزرگ�ت 

از هر دشمن یا هر مبارزه ای می دانست.
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LOOKLOOK

داوود � بود؟   ۱

جالوت � بود؟  ۲

چرا جنگ شد؟   ۳

آیا این یک مبارزه عادالنه بود؟   ۴

چه اتفا�ت افتاد؟  ۵

به یاد داشته باشید، شاید غول ها، تمام یک ملت را به وحشت بیندازد، 

اما با خدا یک کودک می تواند یک غول را از پا بیندازد. 

حاال به یاد داشته باش که گفتیم همه ما در یک مبارزه هستیم و به این 

دلیل که شیطان ما را دوست ندارد. ما از آن خدا هستیم و شیطان از 

خدا نفرت دارد، بنًا می خواهد ما را دلرسد، تخریب و نابود کند. شیطان 

د.تمام تالش خود را  ن ب�ب
می خواهد آرزوهای خوب خدا را برای ما از ب�ی

میکند. هرچند ما نمی توانیم شیطان را ببینیم، اما او بسیار واقعی است. 

ین  شیطان از کجا آمد؟درواقع، نام قبیل اولوسیفر بود،و اوییک از بزرگ�ت

ی، لوسیفر مغرور شد و می  ن
فرشتگان در تمام بهشت   بود.به طرزغم انگ�ی

خواست بزرگ�ت از خدا باشد. یک دسته دیگر از فرشتگان به دنبال لوسیفر 

ون رانده شده. از فرشته بودن خارج  رفتند و همه آنها از بهشت ب�ی

ن شناخته شدند. بعدًا شیطان پدرکالن 
شدند، در غ�ی آن به عنوان شیاط�ی

ول دنیای ما را به دست  ومادرکالن ما، آدم و حوا را فریب داد و کن�ت

ن او میخواهند نقشه های خدا را در روی 
گرفت.واکنون، شیطان و شیاط�ی

ول مبارزه خواهند کرد.  ن این کن�ت ند،وآنها برای نگهداش�ت ن ب�ب
ن از ب�ی

زم�ی

؟ میدانستید که  به هر حال ،تا حال شده از رعدوبرق ترسیده بایسش

ن برخورد می کند؟ صاعقه در هر ثانیه ۱۰۰ بار به 
صاعقه همیشه به زم�ی

ستاره ما برخورد می کند. رعد و برق درهمه جا است. و در مورد شهاب 

ن می آیند. آیا تا 
سنگ چطور؟  می فهمید، سنگ ها�ی که از فضا به زم�ی

؟  به حال فکر کردید  که شاید ییک از سنگ ها بر پشت بام بیفتد یا خ�ی

ن برخورد می کنند. با رعد و برق 
در واقع، هر روز ۷۰ شهاب سنگ به زم�ی

و شهاب سنگ ها، زند�گ در اینجا کمی ترسناک است، اما نیاز نیست که 

ن بدون برنامه خدا اتفاق نمی افتد. 
نگران باشیم. هیچ چ�ی

ن در رسارس این مکان هستند یا 
و مانند رعد و برق و شهاب سنگ، شیاط�ی

ن را مانند میکروب ها فکر کنید.
می توانید شیاط�ی

ساند اما اگر متوجه باشم  اگر ما �ب توجهی کنیم میکروبها به ما آسیب م�ی

ن خوب خواهد بود.نیازی به تشویش نداریم، به جای تشویش 
همه چ�ی

می توانیم مانند داوود جسور باشیم. ما جسور هستیم زیرا عییس با ما 

همراه است

ببینید این آیات دینامی�ت در مورد عییس چه می گویند
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BOOK

کتاب   کولسیان ۱ ۱۵-۱۷

مسیح صورت و مظهر خدای نادیده 

است، نخست زاده و برتر از همۀ 

ن است، دید�ن 
مخلوقات. زیرا به وسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زم�ی

ها و نادید�ن ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و صاحبان قدرت 

آفریده شدند، بیل، تمام موجودات به وسیلۀ او و برای او آفریده 

ن به وسیلۀ او با 
ن وجود داشت و همه چ�ی

شدند. او قبل از همه چ�ی

هم ارتباط پیدا می کند.

LOOKLOOK

ن دیدید؟ 
" و "هر چ�ی ن

چند بار به کلمات "همه چ�ی  ۶

عییس چه ساخت؟  ۷

ن برای چه آفریده شده است؟
همه چ�ی  ۸

ول عییس است؟ نها�ی در کن�ت
چه چ�ی  ۹

به یاد داشته باشید، شاید غول ها، تمام یک ملت را به وحشت 

بیندازد، اما با خدا یک کودک می تواند یک غول را از پا بیندازد. 

ن بسیار خوب 
ن تواناست.حاال یک چ�ی

بدون شک- عییس بر همه چ�ی

وجود دارد وق�ت ما به عییس تعلق داریم، وق�ت او در ما زند�گ می 

ن توانا�ی برای  کند، ما قدرت او را داریم.  قدرت چیست؟  داش�ت

تشویق بع�ن کارها. میفهمید که در عالم ارواح سطوحی از قدرت 

ن بسیار 
وجود دارد؟  عییس در باالست و ما آنجا با او هستیم.شیاط�ی

ن تر هستند. بنابراین، فکر شیطا�ن که ما را بزور به انجام کاری 
پای�ی

می کنند دروغ است. این مانند خرگوش ها�ی است که تالش می کنند 

ها هستیم و یاوران شیطان خرگوشهای  ها بچرخند.ما ش�ی اطراف ش�ی

هستیم. آنها خرگوش های  کوچک. آنها نمی خواهند ما بفهمیم که ش�ی

خوردی دروغگو هستند که از ما میخواهند فکر کنیم آنها بزرگ�ت و 

قوی تر از ما هستند؛ دیوانه کننده است. درست؟

به این عکس نگاه کنید. آیا متوجه مشکیل در آن شدید؟ چیست؟  ۱۰-

این ُکش�ت بازو،مانند 

یک مسابقه معلوم 

میشود.اما عییس 

تمام قدرت و اختیار 

را دارد شیطان قبال 

باخته است به هرحال 

. باور نکن به  شیطان از تو میخواهد این عکس مسخره را باور ک�ن

جایش چرا نباید به این عکس خنده آور بخندیم. خوب بخند.
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فرض کن، این هفته یک شمش�ی بر پشت بسته داری. آن شمش�ی در 

حقیقت کالم خداست.  

شیطان نمی خواهد بدانید که شمش�ی دارید. او نمی خواهد 

ن است.شیطان 
بفهمید که عییس با شماست و عییس استاد همه چ�ی

نمی خواهد که شما دورو تاب دادن شمش�ی را تمرین کنید. 

ون بکشید )مثل  بنابراین، این هفته،هر روز، کولسیان ۱:۱۵-۱۷ را ب�ی

ون کشیدن شمش�ی است( و کلمات را تکرار کنید تا به یاد بیاری که  ب�ی

عییس کیست. 

ول میکند.عییس یکتاست.  ن را کن�ت
به یاد داشته باش که عییس همه چ�ی

. مانند داوود شما می توانید  عییس با شماست  نباید ترس داشته بایسش

ی بدوید ن
با خدا به سمت هر چ�ی

TOOKTOOK

کولسیان ۱ ۱۵-۱۷

مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است، نخست زاده و برتر از 

ن است، 
همۀ مخلوقات. زیرا به وسیلۀ او هر آنچه در آسمان و زم�ی

دید�ن ها و نادید�ن ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و صاحبان 

قدرت آفریده شدند، بیل، تمام موجودات به وسیلۀ او و برای 

ن به  ن وجود داشت و همه چ�ی او آفریده شدند. او قبل از همه چ�ی

وسیلۀ او با هم ارتباط پیدا می کند.

داوود پرس جوان و چوپان بود. او به خدا ایمان آورد و مخالفان   ۱

وحیسش را شکست داد

جالوت غول و دشمن ارسائیل بود. آدم خودخواه و از خدا متنفر.   ۲

او جنگجو�ی بود که تمام لشکر ارسائیل را به وحشت انداخت.

ول  جالوت می خواست جنگ کند و می خواست بر ارسائیل کن�ت  ۳

کامل داشته باشد.

 ، ، این عادالنه نبود-به خ�ی جالوت بود. از نظر آسما�ن از نظرانسا�ن  ۴

این عادالنه نبود طبعآ به نفع داوود بود.

جالوت رس خود را از دست داد. لشکر دشمن رس بریده شد. همه   ۵

ایمان داوود و قدرت خدا را دیدند.
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شش بار   ۶

. که تقریبا همه چی را زیر پوشش قرار دهید. ن ن و هر چ�ی
همه چ�ی  ۷

آفریده شده توسط او و برای او.   ۸

ن را با هم 
ول است، او در واقع همه چ�ی ن زیر کن�ت

نه تنها همه چ�ی  ۹

نگه می دارد!

ن عییس و شیطان است، 
به نظر می رسد درعکس مسابقه ۵۰\۵۰ ب�ی  ۱۰

قسمی دیده میشود که هر دو می توانند برنده شوند. اما آیه 

کولسیان۱ ۱۷-۱۵و بع�ن جاها کتاب مقدس، دروغ بودن آن را 

ثابت می کند.

یادداشت

از چی ترسیده ای؟ از مارها؟  جوالگک 

)عنکبوت ها(؟ جگروپیاز؟  عماًل همه 

الیا�ی  سند، اما اس�ت ی می�ت ن
مردم از چ�ی

الیا  ها باید واقعا شجاع باشند! اس�ت

خانه مرگبارترین موجودات دنیاست. 

بطور مثال، مارها. سه نوع مار زهری 

الیا�ی  الیا زند�گ می کنند. )و بعد اینکه، ح�ت کرم های اس�ت جهان در اس�ت

ن می توانند به اندازه مارها بزرگ شوند.کرم ها�ی که تا ۳ م�ت طول دارند 
ن�ی

و به ضخامت یک قوطی پیپیس می رسند!( بسیار خوب، مارها )و کرم ها( 

می توانند ترسناک باشند، اما در مورد جوالگک)عنکبوت ها چطور؟ مردم 

کمبودیا هم باید بسیارشجاع باشند. دیده میشود که آنها ازعنکبوت ها 

نمی ترسند. در کامبودیا، عنکبوت های بزرگ و مودار مورد عالقه هستند. 

هیق! خدا را شکر که چیپس درمابقی دنیا.

 

اگر از عنکبوت ها می ترسید، خ�ب بدی است: عنکبوت ها در همه جا به.

کتیکا زند�گ می کنند، اما وق�ت صحبت از عنکبوت میشود،   جز ان�ت

برازیل مزاحم زیاد دارد. عنکبوت کیله ای برازییل ازکشنده ترین عنکبوت 

تا آخر با تو 
خواهم بود.

فقط بهشت یا دوزختحقیق ۳
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های جهان است. به اندازه دست است و گاهی درخوشه ها کیله آویزان 

میشوند.و باید گفت که یک خانواده در لندن مجبور شدند خانه خود را 

تخلیه کنند زیرا یک کیسه تخم عنکبوت کیله ی )دربع�ن از کیله های 

ون آمد و چوچه عنکبوت ها به کل خانه آنها  که خریده بودند( از تخم ب�ی

حمله کردند!  

خانه ای پراز عنکبوت های بسیار زهردار؟ مانند یک فیلم وحشتناک 

است! اما در مقایسه با جای که عییس درباره آن صحبت کرد، ح�ت کمی 

ترسناک نیست

BOOK

 ۳۱-۴۶: ۲۵ م�ت

وق�ت پرسانسان با جالل خود همراه 

با همۀ فرشتگان می آید، بر تخت 

ن در حضور 
پادشاهی خود خواهد نشست. و تمام ملت های روی زم�ی

او جمع می شوند. آنگاه او مانند چوپا�ن که گوسفندان را از بزها جدا 

می کند، آدمیان را به دو دسته تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در 

دسته راست و بزها را در دسته چپ خود قرار خواهد داد.

آنگاه پادشاه به آنهای که در سمت راست او هستند خواهد گفت: 

»ای کسا�ن که از جانب پدر من برکت یافته اید! بیایید و وارث سلطت�ن 

شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون 

وق�ت گرسنه بودم به من خوراک دادید، وق�ت تشنه بودم به من آب 

دادید، هنگامی که مسافر بودم مرا به خانۀ خود بردید، وق�ت عریان 

بودم مرا پوشانیدید، وق�ت بیمار بودم به عیادت من آمدید و وق�ت 

که در زندان بودم از من دیدن کردید.« آنگاه نیکان جواب خواهند 

داد: »ای خداوند چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده 

باشیم و یا چه موقع تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ 

چه زمان مسافر بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو 

را پوشاندیم؟ چه وقت تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت 

آمدیم؟« پادشاه در جواب خواهد گفت: »بدانید آنچه به ییک از 

خوردترین برادران من کردید، به من کردید.« آنگاه به آنهای که در 

سمت چپ او هستند خواهد گفت: »ای لعنت شدگان، از من دور 

شوید و به آتش ابدی که برای شیطان و فرشتگان او آماده شده است 

بروید، زیرا وق�ت گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وق�ت تشنه بودم 

نل ندادید، وق�ت برهنه  به من آب ندادید، وق�ت مسافر بودم به من م�ن

بودم مرا نپوشانیدید و وق�ت بیمار و محبوس بودم به عیادت من 

ن جواب خواهند داد: »چه موقع تو را گرسنه یا تشنه 
نیامدید.« آنها ن�ی

یا مسافر یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟« 

او جواب خواهد داد: »بدانید آنچه به ییک از این کوچکان نکردید، در 

واقع به من نکردید« و آنها به جزای ابدی خواهند رسید، ویل عادالن 

به زند�گ ابدی داخل خواهند شد.«
LOOKLOOK

در آخر این دنیا، عییس همه مردم را به دو دسته تقسیم می کند.   ۱

چی، دو دسته؟



3031

هر دسته به کجا می رود؟  ۲

هیچ کس دوست ندارد در مورد دوزخ فکر کند یا در مورد دوزخ 

صحبت کند، اما عییس در مورد آن بسیار صحبت می کند. دوزخ 

، داستان اینکه دوزخ چی  چی قسم جای است؟  خوب، در کتاب م�ت

قسم جای است. عییس شش بارتوضیح داده درهر شش بار از یک 

لغت استفاده کرده است.مردم اینجا خواهد بود.

BOOK

م�ت ۸:۱۲ 

جای که گریه و دندان برهم ساییدن 

است.

جای که گریه و دندان برهم ساییدن است م�ت ۱۳:۴۲ 

جای که گریه و دندان برهم ساییدن است م�ت ۱۳:۵۰ 

جای که گریه و دندان برهم ساییدن است م�ت ۲۲:۱۳ 

جای که گریه و دندان برهم ساییدن است م�ت ۲۴:۵۱ 

جای که گریه و دندان برهم ساییدن است م�ت ۲۵:۳۰ 
LOOKLOOK

فکر میکنید که مردم چرا در دوزخ گریه کرده و دندان های شان را   ۳

میجوند؟

ن بسیار داغست که اگربه سنگ ها دست بز�ن 
و عمق معادن زم�ی

ه. در  دستت را می سوزانند! حاال، اگه ادامه ب�ت بسیارگرم ترشده م�ی

ن وجود داشته باشد و شما به داخل آن 
واقع، اگر سوراخی در زم�ی

ید، حدود ۳۸ دقیقه طول می کشد تا به طرف دیگربرسید. هیچ کس  ب�پ

ن سوراخی وجود ندارد، اما اگر وجود 
آن را امتحان نکرده است زیرا چن�ی

ن 
! اعماق زم�ی ن

داشت و می پریدید مثل یک پوف سیگرت میسوخت�ی

آنقدر داغ است که تمام سنگ ها مایع جوشان سفید و داغی هستند! 

ن تمام 
ن بود، ما فقط می سوختیم، و همه چ�ی

بنابراین، اگر دوزخ چن�ی

می شد. اما دوزخ ای قسم نیست. دوزخ ادامه دارد و برای همیشه 

ادامه خواهد داشت. این دردست که هیچ وقت ختم شد�ن نیست!  

آیا تا حال زنبور نیشت زده؟  بسیار سوزناک است، اینطور نیست؟  

بسیار درد میکنه ح�ت بع�ن از مردم تنها بر اثر یک یا دو نیش می 

ند. خوب، جاها�ن از رودزیای آفریقا، نه یکبار، بلکه ۲،۴۴۳ بار  م�ی

نیش زده شد - زنده ماند!  او شاید آرزو می کرد که ای کاش میمرد، 

زیرا باید بسیار دردناک بود. شاید مثل دوزخ باشد، اما دوزخ برای یک 

روز، یک هفته، یا یک سال دوام نمی آورد، بلکه برای همیشه ادامه 

دارد! 

خدا واقعًا مردم را به دوزخ روان نمیکند. در حقیقت، آنها خود را 

روان می کنند! در این صورت، خدا را شکر کن که هیچ کس مجبور 

نیست به دوزخ برود، خدا ٪۹۹،۹۹۹۹۹۹ . از آنچه را که الزم است 
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ن ما از دوزخ و استقبال ما به بهشت   انجام داد! برای دور نگه داش�ت

دوزخ چگونه است؟ دوزخ جا�ی وحشت ازهرهیوال، هرترس و 

عذابیست. اک�ش مردم این را نمیفهمند، وبنآ از خدا میخواهند که آنها 

را نجات بدهد.  شاید دردوزخ مردم گریه کنند زیرا متوجه می شوند 

هر کاری را که خدا برایشان انجام داده بود از دست دادند و تا ابد 

پشیمان شوند.  و نکته وحشتناک اینست که دقیقآ افراد زیادی به آنجا 

می روند.اما بیایید به بهشت   فکر کنیم. 

عییس گفت که او بهشت   را آماده می کند وما را کاماًل متح�ی خواهد 

ساخت. 

نترین مکا�ن را که  یک دقیقه وقت بگذارچشمان خود را ببند.شگفت انگ�ی

؟  موج های بزرگ آ�ب را موج سواری  می توانید تصور کنید. چی میک�ن

ن کمان وابرهای مانند مارشمالو؟  اسیک 
؟ پرواز در میان رنگ�ی می ک�ن

بازی روی کوه های آیسکرم با طعم گیالس؟  

، ح�ت در حد باورهم نزدیک نیست. خداوند  هر چه که فکرش را بک�ن

ن بسازد که برای 
تمام تالش خود را می کند تا جای عایل وشگفت انگ�ی

اینکه  همیشه با�ت بماند.این دنیا هیچ نزدییک با بهشت ندارد و به�ت

عییس طوری آنجاست که ما هرگز در این دنیا تجربه کنیم. بهشت 

فقط یک مکان خوب یا ح�ت یک مکان عایل نیست. بهشت ذهنت را 

متح�ی خواهد کرد!  برای همیشه.

ن به دوزخ هستیم، اما با عییس، می توانیم به  اوار رف�ت همه ما رسن

بهشت   برویم!  بیایید واقعی باشیم، و نخواهیم کیس به دوزخ برود، 

که بسیار وحشتناک است. پس، بیایید از خدا بخواهیم که از ما برای 

نجات مردم استفاده کند. 

یم که چطور به دیگران کمک  در تحقیق بعدی، می خواهیم یاد بگ�ی

کنیم تا نجات پیدا کنند، و این واقعًا آسان است!  اما این هفته، از 

خدا بخواهیم که در قلب افرادی که می شناسیم وعییس رانمی شناسند 

کار کند. بیایید دعا کنیم که آنها آماده شنیدن کالم او باشند و تحفه 

ن که خدا به آنها ارائه می دهد درک کنیم.
شگفت انگ�ی

 

، تا  یک دقیقه به این فکر کن که، به چی کیس میخواهی دعا ک�ن الف 

قلب آنها به روی عییس باز شود.

:نام آنها را بنویس

حاال بیاید کمی وقت گذاشته برایشان دعا کنیم. ازخدا بخواهیم  ب 

که قلب و ذهن آنها را باز کند. 

TOOKTOOK
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هر روز در این هفته، چی اول صبح یا قبل از خواببیا باورکنیم  ، ج 

که خدا می خواهد آنها را از دوزخ نجات دهد، آنها را تغی�ی داده 

ن او باشند
و نجاتشان دهد که بتوانند در بهشت   شگفت  انگ�ی

۳۱-۳۳ ۲۵ حفظ آیه  م�ت

وق�ت پرس انسان با جالل خود همراه با همۀ فرشتگان می آید، بر تخت 

ن در حضور 
پادشاهی خود خواهد نشست .و تمام ملت های روی زم�ی

او جمع می شوند. آنگاه او مانند چوپا�ن که گوسفندان را از بزها جدا 

می کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در 

دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد.

او یک گروه را در دست چپ و ییک   ۱

را دردست راست قرار می دهد. ییک 

یا دیگری.

یا در آتیسش که برای همیشه می   ۲

. سوزد، یا در زند�گ جاودا�ن

باید درد و رنج زیادی داشته باشند.  ۳

VENTURE MangaManga
mini

ر  ن
ِکیک توهیچوقت ل�ی

. مرا متوقف نمیک�ن

این از توست؟

توپ در خانه زد.

اوه !

چطور جرات این کار 
را کردی!

واقعا معذرت 
میخوام!

ی  ن
جا�ی شگفت انگ�ی

برایمان میسازم.
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Umph!

تشکر خانم،

بعدا… میبینم!

هی، یک فکر 
به ذهنم 

آمد.

هورا!

درست است، 
ببینم که چی 
کمک میتانیم 

بکنیم.

بیا که دوست های 
یم! فوتبالت راهم بگ�ی

یک روز بعد…

واو، این حوییل 
مثل یک جنگل 

است.

هی، مانا!
مانا!

باز کن!

چی گپ شده 
هیکاری؟

به کمکت 
ورت دارم. �ن

هی هی . کاش کمی از 
انرژی تورا میداشتم.

آنها � هستند؟

در این عکس؟

وق�ت همسن تو 
بودم با انها اشنا 

شدم…

زن در  اینجا یک پ�ی
جنگل خود نیاز به 

کمک دارد..
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یک روز بعد…

اما آتش و…

اونجا است.

ن بارکه دیدیم برایم 
اول�ی

گلها آفتاب پرست داد..

اما مه هر دوی آنها را از 
دست دادم.

خالص شد! ما 
انجام دادیم!

شما کودکان از 
بهشت فرستاده شده 

. ن
هست�ی

او فامیل خوده در 
یک آتشسوزی از 

دست داد.

ن 
این بسیار غم انگ�ی
است، هیکاری…

بعدآ دوست ها!

کارعایل برای 
همه!

ها؟
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میفهمید که در طول زند�گ خود 

چقدر راه خواهی رفت؟  دور 

  ! ی که فکرش را بک�ن ن
تر از چ�ی

تمام مسافت که راه می روی 

، به اندازه سه بار دور  جمع ک�ن

ن می شود!وای )امید که، در 
زم�ی

ن با تلفون اینکار  حال پیام نوش�ت

 ) ! را نک�ن

خوب، رایان تریپس ۱۲ ساله از یوتا) آمریکا( کار بسیار عجی�ب کرده، 

ن چمن ز�ن شد، نه فقط 
نه پیاده روی، بلکه سواری. رایان سوار ماش�ی

در اطراف حوییل خانه اش، بلکه تمام راه را از یوتا، در رسارس ایاالت 

ن دی یس. او ۴۲ روز مستقیم سوار  متحده - ۳۰۰۰ مایل تا واشنگ�ت

ن چمن ز�ن را 
ن چمن ز�ن شد! و رکورد جها�ن سوار بر ماش�ی

آن ماش�ی

شکست. چرا؟ خوب، پدرومادرش گفتند که مشکیل ندارد، و این یک 

ک در شهر  دلیل خوب برای جمع آوری پول کمک برای تداوی یک دخ�ت

شان بود.

بیل!

شام آنروز….

گل ها آفتاب پرست!

از باال کوه چیغ بزن !تحقیق ۴
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د.  ن چمن ز�ن را در کاخ سفید ب�ب
در آخر رایان تصمیم گرفت که ماش�ی

جایکه رئیس جمهور امریکا زند�گ میکند متاسفانه، اجازه نبود.با این 

حال، رایان پنج هفته مکتب نرفت و داستانش را در روزنامه چاپ 

کرد! شاید مثل رایان یک سفر دور نروید، اما در سه سفر خود به دور 

،با اشخاص زیادی آشنا خواهی شد و با هر� مالقات می ک�ن  ن
زم�ی

نها خوب بگوی - به آنها بگوی که خدا 
این فرصت را داری تا به آنها چ�ی

برای تو چیکاری کرده ! 

۱. به هرحال، خدا برای شما چه کرده است؟

 داستان جالب در بایبل در مورد ز�ن آمده که با عییس مالقات کرد، 

ن ساده گفت و شهر خود را به کیل 
سپس به خانه بازگشت، یک چ�ی

تغی�ی داد!  اگرچه گفتگو او با عییس طوال�ن ترین گفتگو درکتاب 

 " مقدس است، اما ح�ت نام او را نمی فهمیم! بیایید او را "بانوی آ�ب

بگویم.

یست که  اتفاق افتاد: عییس یک روز با شاگردان خود  ن
 و این چ�ی

در سفر بود و تصمیم گرفت از شهری کوچک با شهرت بد بگذرد. 

شاگردانش برای خوردن غذا به خیابان اصیل رفتند، اما عییس در 

گوشه شهر دریک کناره  نشست. به دلیل عجیب،  عییس می  فهمید 

که زن خایص می آید، و او می خواست با او مالقات کند، با آنکه زن 

نمی خواست کیس را مالقات کند.چرا؟  چون ز�ن شکسته بود. او نه 

یک بار، دو بار و ح�ت سه بار ازدواج کرده و طالق گرفته بود.

پنج بار طالق گرفت. زند�گ او خراب بود و پاشیده شده بود و احساس 

مند�گ داشت.  عییس نزدیک چاه نشست و اورا دید که در گرمی  رسش

ظهر می آمد.بیهود�گ او را دید، روح خشکش را که مانند استخوا�ن 

روی ریگ های بیابان خشک شده بود. حاال، صحبت کردن عییس با 

ن مردم 
ن فرهنگ بود. اما عییس هرگز اجازه نداد قوان�ی

زن، خالف قوان�ی

." و مد�ت  مانع کار خدا شود. عییس به او گفت: "لطفًا به من آب ب�ت

صحبت کردند.  بعدا عییس به او گفت: "من مسیح هستم." و زن 

ن را رها کرد و با عجله 
ایمان آورد.و او نه تنها باور کرد، بلکه همه چ�ی

به شهر خود بازگشت

۲. فکر می کنید چراعییس را ترک کرد و با عجله به شهر خود بازگشت؟ 

 بیایید در کتاب مقدس بخوانیم وق�ت او به شهرش رفت چه اتفا�ت 

افتاد

BOOK

یوحینا۴ ۲۸-۳۰، ۳۹-۴۲

ن گذاشت و به 
زن کوزۀ خود را به زم�ی

شهر رفت و به مردم گفت: »بیائید 

و مردی را ببینید، که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا 

این مسیح نیست؟« پس مردم از شهر خارج شده پیش عییس 

می رفتند.

به خاطر شهادت آن زن که گفته بود: »آنچه تا به حال کرده بودم 

به من گفت«، در آن شهر عدۀ زیادی از سامریان به عییس ایمان 
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آوردند۰ وق�ت سامریان نزد عییس آمدند از او خواهش کردند که 

ن 
پیش آن ها بماند. پس عییس دو روز در آنجا ماند و عدۀ زیادی ن�ی

به خاطر سخنان او ایمان آوردند. و به آن زن گفتند: »حاال دیگر به 

خاطر سخن تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را 

شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهندۀ عالم است.«

LOOKLOOK
LOOKLOOK

ی است که ممکن تا حال به آن فکر نکرده باشید. خانم  ن
در اینجا چ�ی

ن به شهرش بهانه های زیادی بیاورد.او یک  آ�ب می توانست برای نرف�ت

زن شکست خورده بود. سواد نداشت و به سخ�ت عییس را مالقات 

کرده بود. ویل

خانم آ�ب چه کرد؟  ۳

خانم آ�ب چه گفت؟  ۴

چه اتفا�ت افتاد؟  ۵

، خانم آ�ب کاری را انجام داد که ، دقیقًا آیه  اینکه او میفهمید یا �ن

بعدی به ما می گوید انجام دهیم.

این آیه به ما می گوید که کارهای زیادی انجام دهیم.   ۶

ن کاری که این آیت به ما 
بدهیم_______ بسازیم_______سوم�ی

میگوید انجام ب�ت چیست؟

منظور ازملت ها چیست؟   ۷

به نظر می رسد این به معنای تمام جهان است، همی قسم نیست؟ 

ما باید کارهای بزر�گ را که خداوند انجام داده است، به همه دنیا، 

در همه جا مثل )شاهد( بگوییم. بسیاری از مردم!  بنابراین، چگونه 

وع کنیم؟  واقعا آنقدرها هم سخت نیست. به این فکر کنید: یک  رسش

ن به کلیسای کوچیک در نزدییک  وع به رف�ت بچه در جاپان به نام تویسش رسش

توکیو کرد. دلیل رفتنش این نبود که می خواست خدا را بشناسد، بلکه 

BOOK

اشعیا۱۲ ۴-۵ 

از خداوند سپاسگزار باشید و نام 

او را تجلیل کنید. کارهای او را برای 

مردم جهان اعالم نمایید و بگویید که نام او متعال است. رسود 

حمد خداوند را برسائید، زیرا کارهای باشکوهی انجام داده است. 

ن بدانند.
بگذارید تمام مردم روی زم�ی
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ها اوقدر  های مقبول می رفتند. اما ییک از دخ�ت این بود که چندتا دخ�ت

مقبول نبود. او بع�ن ناتوا�ن های ذه�ن و جسمی داشت. نام او آه 

چان بود.  آه چان برای رسیدن به کلیسا باید راه زیادی را طی می کرد 

و ناتوا�ن جسمی او واقعًا سخت بود. رسانجام یک روز، معلم روز 

ها یکشنبه از او پرسید: "آه چان، برایت سخت است که هریکشنبه 

؟" و آه چان به ساد�گ جواب داد:  به کلیسا بروی. چرا این کار را میک�ن

"چون که واقعا خدا را دوست دارم."  

گذاشت و نتوانست آنها را فراموش کند.او  این کلمات باال تویسش تاث�ی

واقعًا به طورجدی در مورد خدا فکر کرد و در نهایت عییس را پذیرفت. 

ن فقط به این دلیل 
تویسش بزرگ شد و سالها بعد کشیش شد. و همه چ�ی

وع شد که آه چان اظهار کرد که »واقعًا خدا را دوست داشت«.  رسش

با یک پنسل چقدر از یک خط را می توان کشید؟  یک پنسل می تواند 

( خط بکشد!  درست است، ما ممکن است  برای ۳۴ مایل )۵۶ کیلوم�ت

( را می بیند.  فقط یک پنسل ببینیم، اما خدا ۳۴ مایل )۵۶ کیلوم�ت

شاید فکر کنیم چند کلمه مع�ن زیادی ندارد، اما خدا می بیند که 

جهان تغی�ی کرده است

ن دلیل نابینا و ناشنوا 
خوار بود ،مریض شد و تب داشت.به هم�ی ش�ی

شد.  درست است، او نمی توانست ببیند یا بشنود. فکرش را بکن که 

ن در  چگونه خواهد بود؟ سیاهی کامل و سکوت مطلق. ح�ت راه رف�ت

اتاق هم سخت خواهد بود!  

با این حال، هلن یاد گرفت که با ایجاد اشاره با دستان خود و احساس 

عالئم در دستان دیگران، ارتباط برقرار کند. اما هلن تنها زبان اشاره 

ن یاد گرفت. و نه فقط انگلییس، بلکه 
را یاد نگرفت، بلکه انگلییس را ن�ی

!  بدون دیدن و یا شنیدن کلمات!!! میفهمی که  فرانسوی و ح�ت آلما�ن

ن به تمام جهان شهادت داد.در مقایسه، 
چی؟  هلن در مورد عییس ن�ی

برای بسیاری از ما آسان تر است، درست است؟ اگر بتوانیم ببینیم و 

بشنویم و صحبت کنیم، می توانیم به راح�ت شهادت دهیم، درست 

مانند آه چان.حاال بیایید تمرین کنیم. این جمله را خالص کنید: 

عییس عالیست زیرا

 حاال این را به چند نفر دیگر )یا همه( در گروپ خود بگویید.

، یک یا چند نفر را پیدا ک�ن که عییس  خوب تواین هفته آماده هس�ت

. عییس مطمئنًا وق�ت این کار را  را نمی شناسند و این را به آنها بگو�ی

بکنید لبخند خواهد زد.

آیا تا به حال نام هلن ِکلر را شنیده اید؟  زما�ن که او یک کودک 

TOOKTOOK
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شخ� جواب بدهید.  ۱

او فهمید که مسیح یکتا و یگانه را پیدا کرده .  ۲

او با عجله به شهر خود برگشت.  ۳

او گفت عییس را دیده که قادرو تواناست. و او یگانه کیس بوده که   ۴

آنها منتظرش بودند.

. به شهرآمد تا بفهمد که آیا او ییک است یا خ�ی  ۵

به ملت ها بگوید که او چی کرده است.   ۶

در اصل به تمام دنیا و همه.  ۷

حفط آیه   اشعیا ۱۲ ۴-۵

از خداوند سپاسگزار باشید و نام او را تجلیل کنید. کارهای او را برای 

مردم جهان اعالم نمایید و بگویید که نام او متعال است. رسود حمد 

خداوند را برسائید، زیرا کارهای باشکوهی انجام داده است. بگذارید 

ن بدانند.
تمام مردم روی زم�ی

آیا تا حال بوی بد غذا را حس 

کردی؟ دررستارس جهان، انواع 

مختلفی از بوی غذا هاست. 

ن گرفته تا مالزیا، همه درباره  میوه دوریان می فهمند. 
از فیلیپ�ی

دوریان را پادشاه میوه ها می گوید.با این حال،راستش را بخواهید، 

دوریان به نوعی بوی پیازی می دهد که در جوراب ورزیسش کیس 

پوسیده شده باشد. خوش داری یا نداری. در اصل آنقدر بویناک است 

؟  وها سنگاپور ممنوع است. می خواهی کمی امتحان ک�ن که در م�ت

، انواع پن�ی بدبو، دلیل خو�ب است که مردم می گویند: "چه  و ها پن�ی

کیس پن�ی را بریده است)یع�ن چی کیس گوزیده؟!" شاید بویناک ترین 

پن�ی ایپوآیرسن باشد )به زبان فرانسوی ایپواس می گویند(. اگر در جا�ی 

، اینست که نفس خود  بوی آن را حس کردید، تنها کاری که میتا�ن بک�ن

را بند کرده و فرار کنید. اما ناپلئون بزرگ خودش عاشق پن�ی ایپو آیرسن 

و و ریل ها  ن در م�ت
نامید، و بله، در پاریس ن�ی بود. آن را پادشاه پن�ی

. اک�ش مردم عاشق غذاهای  ممنوع است. پادشاه میوه ها و پادشاه پن�ی

شما را روش�ن 
دنیا هستید.

ین هاتحقیق ۵ ن به�ت یک ساخ�ت رسش
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بدبوهستند! چه کیس می فهمد؟  روزی ممکن است عاشق دوریان یا 

ایپوآیرسن شوید. فقط متوجه باش که آنها را در بکس نان چاشت خود 

ید!  هیچ کس فراموش نخواهد کرد. شما می توانید مشهور شوید،  ب�ب

به رویسش واقعا بد!  

حاال، شاید نان چاشت معروف در کل تاریخ، نان چاش�ت بود که پرسی 

برای عییس آورده بود. احتمااًل بسیار بد هم نبود - به دالیل بسیار 

متفاوت مشهور بود - و آن نان چاشت پرس همه را متح�ی ساخت!  

ن عییس این تنها معجزه ای که در هر چهار 
پس از تولد و رستاخ�ی

گاسپیل گزارش شده است. )گاسپیل چهار کتاب از کتاب مقدس است 

که در مورد آیات عییس صحبت می کند( بیایید بخوانیم چه اتفا�ت 

افتاده است

BOOK

یوحینا۶ ۵-۱۳

وق�ت عییس به چهار طرف دیده عدۀ 

زیادی را دید که به طرف او می آیند، 

از فیلیُپس پرسید: »از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ عییس این 

را از روی امتحان به او گفت زیرا خود او می دانست چه خواهد 

کرد.  فیلیُپس جواب داد: »دو صد سکۀ نقره نان هم کا�ن نیست 

که هر یک از آن ها کمی بخورد.«ییک از شاگردانش به نام اندریاس 

ُس بود، به او گفت: »پرسی در اینجا هست که  که برادر شمعون ِپ�ت

پنج نان جو و دو ماهی دارد، ویل آن برای این عده چه می شود؟« 

نه بسیار بود، پس 
عییس گفت: »مردم را بنشانید.« در آنجا س�ب

مردم که تقریبًا پنج هزار مرد بودند نشستند. آنگاه عییس نان ها را 

ن نشسته 
برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم، که بر روی زم�ی

ن همینطور هرقدر خواستند 
بودند تقسیم نمود. ماهی ها را ن�ی

تقسیم کرد. 

وق�ت همه س�ی شدند، به شاگردان گفت: »توته های نان را جمع 

ی تلف نشود.« پس شاگردان آن ها را جمع کردند و  ن
کنید تا چ�ی

دوازده سبد از توته های باقیماندۀ آن پنج نان جو ُپر نمودند.

LOOKLOOK

ما ح�ت اسم این بچه رانمیفهمیم، پس بیایید او را بچه بینتو صدا 

کنیم. بینتودر جاپان به معنای "باکس نان چاشت" است.

چند نفر گرسنه آنج بودن؟   ۱

ن داشتند؟ یک ساخ�ت چه مقدار غذا برای رسش  ۲

چند تا سبد با�ت مانده بود؟  ۳
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ریایصن اینجا کار نمی کند، نه؟ چرا؟ چون ریایصن خدا با ما کامال فرق 

دارد.

ن رخ دهد؟
چرا این معجزه شگفت انگ�ی  ۴

فکر می کنید چرا بنتو نان چاشت خود را ترک کرد؟  ۵

آیا ترک نان چاشت برای او آسان بود؟  ۶

اگر نان چاشت اش را تقسیم نمی کرد چه اتفا�ت می افتاد؟  ۷

ن نان چاشت خود به هزاران نفر برکت داد. یک ساخ�ت بنآ بینتو با رسش

اک، کار معجزه آوری استفاده کرد. کاری  عییس از این بچه برای اش�ت

که تمام مردم جهان را برای هزاران سال به چالش کشید و خشنود 

ساخت. ما هم حاال این قصه را بخاطری می خوانیم که او با ما 

یک ساخت. ح�ت با اینکه خورد که همان روز می خواست بخورد.  رسش

ن دارید؟ عییس ازهمه ما  اک گذاش�ت ی برای به اش�ت ن
بنابراین، چه چ�ی

اک بگذاریم، و آن در آیه بعدی است. ی را به اش�ت ن
میخواهد چ�ی

BOOK

مرُقس ۱۶:۱۵ 

پس به ایشان فرمود:» به تمام نقاط 

دنیا بروید و این مژده را به تمام 

مردم اعالم کنید.

LOOKLOOK

خ�ب خوب چی است؟   ۸

د.  خ�ب خوب عییس است!عییس مارا دوست دارد. به خاطر ما جان س�پ

عییس ما را بخشید. 

کتاب مقدس)بایبل( به ما دستور میدهد که خ�ب خوب را با همه در 

میان بگذاریم. واو، فقط فکر کنید وق�ت این کار را کنیم چه اتفا�ت می 

افتد!  به ممکن ها فکر کنید!  

آیا می دانید ٪۹۵ از دنیا زیر آب کشف نشده است؟  )به گنج های 

غرق شده در انتظار فکر کنید!( آیا می دانید که ۸۵٪  از گونه های 

زنده در جهان ما شناسا�ی نشده اند؟  درست است، تمام موجودا�ت 

که ح�ت هنوزم ندیده ایم! ح�ت نام هم ندارند. 
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ی زند�گ می کنیم، پر از امکانات.اما وق�ت  ن
ما در دنیای شگفت انگ�ی

ن ها جالب ممکن است اتفاق بیفتد. 
خدا را اطاعت می کنیم، چ�ی

ن 
وق�ت خدا را اطاعت کنیم، معجزه رخ میدهد! وق�ت مک دونالد اول�ی

رستورانت خود را در کویت باز کرد، صف داخل شدن به آن هفت 

ی  ن
ند. اما ما چ�ی مایل بود!تعداد زیادی از مردم منتظر بودن تا برگر بگ�ی

گر برای ارائه داریم!  ما عییس را داریم!   نتر از هم�ب بسیار شگفت انگ�ی

ن او بسیار آسان است.ییک از راه های بسیار آسان  اک گذاش�ت و به اش�ت

اک بگذارید.دوست  اینست که رقابت گنج یا�ب مانگا جی�ب را به اش�ت

ن 
شما از خواندنش خوشحال خواهد شد، و � میفهمد، شاید آنها ن�ی

ن عییس باشند! آماده پذیرف�ت

قصه ی برای فکر
اگر هنوز این را نخواندید، چند دقیقه وقت بگذاریدومانگا جی�ب  الف 

رقابت گنج یا�ب را بخوانید یا اپلیکیشن گنج یا�ب را دانلود کنید.

اک گذاری آن با کیس را تمرین می کنیم. جوره ی و  حاال به اش�ت ب 

به نوبت این کار را انجام دهید: 

 : معر�ن  ۱

بگو، "اطفال در رسارس جهان در حال خواندن این مانگا جی�ب عایل   

یس شاید بگویند که مردم نمی خواهند در مورد  درجاپان از هرکس ب�پ

عییس بشنوند. دوباره فکر کن، خانواده هوری یک خانواده معمویل 

و ناخوش در توکیو بودند. پدری که هفت روز در هفته بسیار سخت 

ن ها را داشت. و سه پرس برای 
کار می کرد. مادری که تشویش زیاد چ�ی

ن نمرات خوب زیر فشار بودند. همه تالش می کردند،اما برای  گرف�ت

تمام کردن این همه، آقای هوری با زنان دیگر شیشت و برخاست 

هستند. آیا آن را دیده اید؟

شامل شوید:   ۲

ند، بگویید: "در پایان چند سوال است که باید با  وق�ت آن را می گ�ی  

سید: "چه فکری  هم به آنها جواب دهیم."  وق�ت خالص شدند، ب�پ

؟" و بعد بگویید: "در صفحه ۲۷ چند سوال است که می  میک�ن

توانیم به آنها جواب بتیم؟"

دعوت کنید:   ۳

؟"  بعدا بگویید: "در صفحه ۲۸ یک دعا است، میخواهی دعا بخوا�ن  

و باالخره، اگر یک مهما�ن گنج  یا�ب را گرف�ت و یک کتابچه یا رساله 

را ساخ�ت از آن ها دعوت کن که بیایند. 

ین دوستت )عییس( به یک  !!! تو تنها با معر�ن کردن به�ت ن
فقط هم�ی

دوست دیگر آینده را برای همیشه تغی�ی خواهی داد

TOOKTOOK
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داشت و نزدیک بود فامیلش از هم بپاشد. 

ی کامال غ�ی معمول.  ن
ن تغی�ی کرد.  چ�ی

اما بعد اتفا�ت افتاد که همه چ�ی

روزی مردی در منطقه در حال توزیع رساله ها انجیل بود و به تاکایسش 

هوری ۱۲ ساله یک رساله داد. تاکایسش آن را با برادر مکت�ب خود، یوجی 

اک گذاشت. هر دوشان مسیح را پذیرفتند.  به اش�ت

بعدا خ�ب خوب را با مادر پریشان خود در میان گذاشتند و اوعییس 

ن مسیح، اینجا و آنجا،  اک گذاش�ت وع کرد به اش�ت را پذیرفت. و او رسش

همه ای آنچه را که می دانست. و مردم جواب میدادند.  ییک پس از 

دیگری، افراد زیادی مسیح را پذیرفتند.  

هر سال افراد زیادتر به عییس »بیل« می گویند. در ۵ سال، ۵۰ نفر از 

ن عییس را یافت 
دوستانش را غسل تعمید دادند!  سپس پدرتاکایسش ن�ی

و خانواده شفا یافتند. 

وع به تغی�ی می کند اک میگذاریم، دنیای ما رسش وق�ت عییس را به اش�ت

مرُقس ۱۶:۱۵

به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعالم کنید.

۵۰۰۰ مرد، اما با اضافه کردن زنان و کودکان، به راح�ت می تواند   ۱

۱۵۰۰۰ نفر باشد.

نان چاشت یک طفل.  ۲

دوازده!  ۳

ن به این دلیل اتفاق افتاد که پرسی 
چون عییس خداست. اما این ن�ی  ۴

تمام نان چاشت خود را با عییس تقسیم کرد.  

ی به عییس بدهد؟ او می خواست کمک کند؟ ن
او می خواست چ�ی  ۵

شاید بسیار آسان نیست.چند تا از شما بچه ها می خواهد که نان   ۶

چاشت نخورد و گرسنه بمانند؟ 

 

نمی فهمیم که آیا عییس معجزه دیگری برای نان و غذا دادن به مردم   ۷

، اما  بچه بینتو فرص�ت که  انجام می داد یا خ�ی

یکبار در تمام زند�گ داشت از دست میداد .اگر 

به تنها�ی نان چاشت خود را می خورد، شاید 

درحال انجام این کار کمی احساس گناه می کرد 

ن ها خورده شده را تشناب 
که روز بعد همه چ�ی

میکرد و خالص میشد.

دنیا در انتظار 
ماست.
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چالش خاص
آنچه عییس در مرُقس 

۱۶:۱۵ گفته به یاد داری؟ 

خوب!  گفت: به تمام 

نقاط دنیا بروید و این 

یک  مژده را به تمام مردم رسش

بسازید.

بنابراین، چقدر از جهان ما خ�ب خوش را 

دریافت کرده است؟ فرض کن  دنیا را به سه بخش  تقسیم کنید.

بخش اول جهان مسیحیت است.

بخش دوم جهان نیمه دست یافته است.

بخش سوم جهان دست نیافت�ن است.

جا�ی که مردم کیس را ندارند که با آنها در میان بگذارند و هرگز خ�ب 

خوب را نشنیده اند.

عییس می گوید برو، یک سوم از جهان در انتظار کیس است که بیاید.

؟   خوب، دراین مورد چکار می توا�ن بک�ن

، اما در واقع  شاید احساس خوردی بک�ن

این عایل است، زیرا خدا دوست دارد از 

افراد خورد برای کارهای بزرگ استفاده 

کند، بنابراین، بیایید روی خودمان تمرکز 

کنیم، بیایید چشممان را به خدای بزرگ خود بیندازیم. چقدر بزرگ! 

میفهمید که حساب کردن تا یک میلیارد چقدر طول می کشد؟ ۳۴ 

سال طول می کشد. به این معناست که شمارش تمام کهکشان ها�ی 

که خداوند ساخته است ۳۴۰۰ سال طول می کشد! وهریک ازآن 

کهکشان ها می تواند میلیاردها ستاره 

داشته باشد. واو خدای ما بسیار 

عایل است،به این مع�ن که ما 

می توانیم رویاهای بزرگ 

داشته باشیم!

مِن کوچک و خدای بزرگ
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یادداشت

بیایید پیدا کنیم که چه جا های در 

جهان بیش�ت به شنیدن اخبار خوب نیاز 

وع می  دارند. اینجاست که رقابت شما رسش

سید چه  وع کنید!  ب�پ شود. جستجو را رسش

جا ها�ی در جهان بیش�ت به عییس نیاز 

دارند... از ره�ب جسور خود، یا کشیش، 

سید.  یا پدر مادر یا یک مبلغ مذه�ب ب�پ

جواب ها�ی که به شما می دهند را در زیر 

بنویسید:

وع کنیم؟ از کجا رسش

یک بار دیگر عییس گفت: »به تمام جهان بروید، پس یا 

خودمان می رویم یا به کیس کمک می کنیم که به جای 

ما برود. 

چگونه به کیس کمک می کنید که برود؟  شما برای آنها 

دعا کنید و به آنها روزی بدهید. پیسه نداری؟ جمع آوری 

کمک مایل چطور؟

ن به یاد داشته باشید، می توانید در واقع از کف 
اما همچن�ی

دست خود به تمام دنیا بروید با انستال کردن اپلیکیشن 

یس پیدا  گنج یا�ب می توانید به مردم در رسارس جهان دس�ت

کنید. 

ورت به پاسپورت،  ن�ت کامال باز است. شما �ن فضای ان�ت

پول، یا پرواز طوال�ن ندارید. 

یک اپلیکیشن را دانلود میک�ن و دوس�ت را در آن کشور پیدا 

کنید که به عییس مسیح نیاز دارد )شاید مجبور باشید یک 

وع کنید( و ببینید خدا چه می کنید زبان جدید را رسش

به دنیا برسید!
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خدا برای شما بسیار رویاها و جایگاه خایص در نظر دارد. حاال وقتش 

.از او حکمت بخواه. به قادر  است که به او بگوی که   آماده هس�ت

بودنش باور داشته باش. جواب خدا پیش بی�ن کن. این هم  یک مثال 

از دعا. حتما از صمیم قلب دعا کن… 

 . »پدر، تو خوب و عایل هس�ت

تشکر میکنم که مرا ساخته ای.

تشکر میکنم که مرا نجات داده ای و متشکرم که مرا پر کردی، تا 

بتوانم برک�ت برای دیگران، ح�ت برای کسا�ن که در آن سوی دنیا 

هستند باشم. 

برایم نشان ب�ت که چه کنم.افکار رویاهایت را در قلبم بگذار، 

تو گف�ت "برو"من سوال میکنم کجا می خواهی بروم، چگونه می 

خواهی به کسا�ن که در این راه می روند کمک کنم.

می خواهم بخیسش از ختم کار بزرگ رسیدن به این دنیا باشم - به 

طوری که همه از عییس، و صلیب او و عشق 

او شنیده باشند. 

من خدای تو هستم، می خواهم رویای تو را 

ببینم،می خواهم رویای تو را زند�گ کنم.

به نام عییس!
ن
آم�ی

رویا با خدا

63

حاال چی؟
 

یک دقیقه وقت بگذارید و به پنج تحقیق آخر نگاه کنید. واو! یک بار 

ی بودند!   ن
نهای شگفت انگ�ی

دیگر چ�ی

بنابراین، خدا از شما چه کارها�ی می خواهد؟ دیگران را تشویق 

. به شکل وسیع به  کن،شجاعانه بجنگ،با جسارت شهادت ب�ت

اک بگذار. اش�ت

خدا زند�گ شما را پر کرده و حاال زمان آنست که برای پر کردن زند�گ 

دیگران از او استفاده کنید. ما کمک می کنیم تا فیض و خو�ب او را 

در همه جا بیاریم!  

است. این یک ماجراجو�ی بزرگ است! شکار  دنیای شما درحال تغی�ی

وی می کنیم، گنج پشت گنج وجود  ادامه دارد. وق�ت ما از عییس پ�ی

دارد و تا ابد ادامه خواهد داشت. بنابراین، به عییس نزدیک بمانید 

وهرگز فراموش نکنید که شما در جستجو گنج هستید، و ثرو�ت دارید 

اک بگذارید. به دنبال آن برو! که می توانید برای یک عمر به اش�ت
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! سالم، ره�ب

شما یک نشان ساخته اید، نشان فراتر از هر احتمایل درابدیت! 

فرض کن روزی تمام  زند�گ ها توسط یک جوان که گنج یا�ب را 

وع کرده، لمس شده باشد.   رسش

یز در زند�گ که برای همیشه  توسط خدا  گنج های قیم�ت ل�ب

تغی�ی کرده، پس متوقف نشو. 

.گنج یا�ب فقط برای یک بار نیست.  به کتاب گنج یا�ب ادامه ب�ت

ی پیدا کنید و کتاب ۱ را دوباره بخوانید.  اطفال و جوانان بیش�ت

ن باشید که هر زند�گ جدید در عییس قوی و بسیج است،  مطم�ئ

بله، بسیج، بسیج، بسیج شده است! 

ن حتمی است که برای همیشه از انجام دادنش 
واین یک چ�ی

خوشحال خواهید شد. 

از وب سایت ما دیدن نموده و با ما درتماس باشید. و ما را در 

جریان بگذارید که چگونه خدا، دنیای شما را تغی�ی می دهد.
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