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VENTURE1
برای ماجرای زندگیت آماده باش!برای ماجرای زندگیت آماده باش!برای ماجرای زندگیت آماده باش!

بگذار یک قصه که خییل از زمان ها سابق است برات 

بگویم. بیش�ت از صد سال پیش در کانادا یک  آهنگر 

چکش خود را برای دور راندن روباه به سوی او انداخت.

اتفاق که اصاًل  گمان نمی کرد رخ داد. چکش، از 

روباه گذشت و به سن�گ برخورد و سنگ به نقره 

واقعی تبدیل شد.



خدای ابدیتحقیق.۱
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بع�ض از حیوانات  نسبت به دیگران 

بیش�ت عمر میکنند مگس بیچاره 

فقط۲۴ ساعت زند�گ می کند و به 

او"ح�ش یک روزه" می گویند.

اما بعد هاناکو)ماهی کپور( یک نوع 

ماهی  جاپا�ض بود که با چندین نسل 

ها زند�گ کرد وقدیمی ترین ماهی 

شناخته شد و هنگام فوتش ۲۲۶ 

ساله بود.

با این حال زیاد نیست در مقایسه 

با صد�ض به نام «مینگ« از آیسلند. 

دانشمندان پوست او را برای مطالعه باز کردند و این باعث شد تا  

د. مینگ۵۰۷  ض ناخواسته بم�ی
قدیمی ترین حیوان تک زنده  روی زم�ی

ساله بود!

باز هم این در مقایسه با ابدیت و �ب انتها�ی خدا هیچ است. خدا 

ض یک آغاز 
آغاز و پایا�ض ندارد.چی؟ چطور ممکن است؟همه چ�ی

دارد،درست؟

او غ�ض ترین منبع نقره در جهان شد.

 و همه مال او بود!  حق خود را به مبلغ ۳۰ هزار دالر فروخت و  

ثروتمند آن زمان شد. اما نمی فهمید که چقدر می توانست پولدار 

شود.در طول ده سال، قطعات بزرگ نقره 

ون آمد. در واقع ۳۰۰ میلیون  از آن محل ب�ی

دالر سودی بود که اواز۱۰ هزار بار فروش نقره 

بدست آورد!

ی بسیار ارزشمند از  ض
، چ�ی ض گنج هس�ت توهم، در مس�ی یاف�ت

. آن که فکرش را بک�ض

در پنج تحقیق بعدی، تو قوی ترین حقیقت زند�گ را کشف 

خواهی کرد:

ض را برای شما با یک عالم ارزش ساخته و 
آن خدای که همه چ�ی

به دالییل واقعا شما را دوست دارد و می خواهد تا ابد دوست 

شما باشد!  به عالوه، درباره او بیش�ت خواهی آموخت،

که خدا کیست ،و چرا �ب همتاست!
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BOOK

LOOKLOOK

LOOKLOOK

ی که ما میدانم او خلق  ض
خدا جاویدان است. در حقیقت، هر چ�ی

کرده، به شمول زمان. پس اینطور فکر کن. آیا کدام وقت قلعه یا 

؟ آیا از بازی کردن در آن لذت بردی؟ اما آیا همیشه  مخفیگاه ساخ�ت

ون کردی دیگر  ؟ یا اگر پا از آن ب�ی مجبور بودی در داخل آن با�ش

. برای  ؟ ویل تو آن را ساخ�ت وفراتر از آن وجود داش�ت وجود نداش�ت

خدا و زمان هم همینطوراست. او خالق آن است و بزرگ�ت از آن.

بیاید ببینیم که کتاب مقدس چی 

گفته:

حاال بیا یک جای دیگر از انجیل را 

بخوانیم:

۹۰:۲-۴ مزام�ی

قبل از اینکه دنیا را آفریدی و کوه ها را بوجود آوردی ، تو بودی، 

تو را ابتدا و انتها�ی نیست. هزار سال در نظر تو مانند یک روز و 

چون چند ساعت است.

افسسیان ۱:۴

خدا ما را برای تعلق به مسیح برگزید قبل از این که جهان خلق شد. 

اوما را برگزید تا مقدس باشیم و

بدون رسزنش در چشم او. او ما را دوست داشت.

ض کجا بوده؟
میگویند خدا قبل از موجودیت زم�ی   .۱

خدا از � تا �؟   .۲

میگوید خدا قبل از خلقت جهان چی کرده؟  .۴

اگر او »ما را انتخاب کرده« پس باید قباًل ما را در افکار خود طراحی 

، خدا از قبل برای ما  ض
کرده باشد. بنابراین، ح�ت قبل از خلقت همه چ�ی

برنامه ریزی کرده است،ما را طراحی و انتخاب کرد.

برای ما هزار سال تصورش سخت است. این مانند تمام عمریست    .۳

که از شما تا  بزرگ، بزرگ، بزرگ، بزرگ، بزرگ، بزرگ، بزرگ، 

بزرگ، بزرگ پدر بزرگ تان ! اما هزار سال برای خدا چگونه است؟
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TOOKTOOK

برای یک دقیقه به انتخاب شدن برای بازی در یک تیم فکر کن. اول 

؟ اما  انتخاب شدی؟ یا اصال انتخاب نشدی؟ چه احسا� داش�ت

انتخاب  شدن توسط خدا از همه بزرگ�ت است!

د! وای! ضان اهمیت ما برای اوست و تک تک ما را در نظر می گ�ی این م�ی

؟  اگر خدا اینگونه برای ما گنج می دهد، پس این به چی مع�ض  .۵

چگونه باید عمل کنیم؟

چگونه می توانیم به شکل خاص حاال،امروز، یا این هفته  نشان   .۶

دهیم؟

۹۰-۲ مزام�ی

قبل از آنکه دنیا را آفریدی وکوه هارا بوجود آوردی، تو خدا بودی 

از ابتدا تا به انتها.

سوال پیچیده! در اصل،آیه نمی گوید «کجا«اما خدا هنوز آنجا بود   .۱

زیرا او

محدود به زمان یا مکان نیست.  

از ابتدا تا به انتها و برای همیشه.  .۲

، چند ساعت است. ۱۰۰۰ سال مانند یک روز، یا ح�ت کم�ت  .۳

او ما را انتخاب کرد.  .۴

ض و 
ما باید سپاسگزار باشیم، اعتماد کنیم، تسلیم شویم، تحس�ی  .۵

پرستش...

برای فکر کردن به این موضوع وقت بگذارید. جواب ها شاید:   .۶

وع به فکر کردن در مورد خدا باشد. گشودن قلبمان به روی  �ش

خدا.یا صحبت کردن با خدا در جریان روزباشد.

تو برای م

ن ارزشمندی. یادداشت
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آیا تا به حال در یک دشت یا 

دهات ش�ب را که آسمان پراز 

ی کردی؟  ستاره بوده س�پ

توانس�ت همه ستاره ها را 

بشماری؟

آیا می دانس�ت که امروزه ما 

ی از  می توانیم تعداد بیش�ت

ی را فردا  ستاره ها نسبت به  دیروز ببینیم؟ و ح�ت ستاره های بیش�ت

خواهیم دید. نه فقط به این دلیل که می توانیم بیش�ت ببینیم، بلکه 

ی ساخته می شوند! هر روزه ستاره های بیش�ت

درست است! در هر ۵۰ روز یک ستاره کاماًل جدید در کهکشان ما 

متولد میشود. اما پس از آن، کهکشان های زیادی دیگر به جز کهکشان 

ما وجود دارد. در واقع ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ کهکشان دیگری هم در جهان 

هستند و هر کدام به طور مداوم ستاره های جدیدی را بوجود می 

آورند.

ض بسیار بزرگ به نظر میاید.
درفهم ما همه چ�ی

ض بسیار زیاد
- اعداد بسیار بزرگ، فضا ن�ی

بزرگ. اما همه اینها واقعًا نزد خداوند هیچ می آید، زیرا خدا �ب نهایت 

است. خدا مرز ندار. جهان هس�ت محدودیت ها�ی دارد، اما خدا �ب 

حد و مرز و  فراااااااااااااتر از کائنات ماست!

اما بسیاری از مردم �نخی که چقدر خدا �ب نهایت هست ندارند. 

مایاها خدای کاکائو داشتند۱. بیل،  خدایشان کاکو بود.۲ اینکاها خدای 

شان کچالو بود. بیل، یک خدای کچالوی. یونانیان خدای مضحک 

ضخانه وجود دارد. اما 
حریص داشتند.۴ سپس در جاپان،خدای آش�پ

ضخانه باید بسیار ناتوان باشد، زیرا او حاکم اتاق های دیگر 
خدای آش�پ

خانه نیست، ح�ت از حمام. باورش سخت است اما در جاپان واقعًا 

یک خدای پا�ت هم وجود دارد؟!؟۵ این همه "خدایان از کجا آمدند؟ 

خوب، کیس آنها را ساخته بعد فکر کرده چه شکل و قیافه بدهند، واز 

وع به باور واقعی کردند، آنها را  آنها بت ساختند.در نهایت، مردم �ش

مندان با استعداد ساخته و  دعا و عبادت کردند. اک�ش آن بت ها را ه�ض

ی تحت تاث�ی  دکور می کردند و در معابد گذاشته و سپس افراد بیش�ت

قرار گرفتند و فریب خوردند.

گاو مقدس، گفته میشود که تنها در جاپان هشت میلیون خدا وجود 

ض کل عالم، نقش  دارد! هر کدام نقش کمی دارند. ویل با در نظر گرف�ت

ض به نظر می رسد. ویل 
کوچک آنها در این سیاره کوچک بسیار ناچ�ی

کتاب مقدس روشن است، این »خدایان« مانند آدمک � خرمن خربزه 

هستند که دیگر شایسته دعا نیستند.

خدای �ب کرانتحقیق.۲

1  Ek Chuah      2  Axomamma      3  Adephagia 
4  Kojinsama (yakatsu gami)      5  kawaya kami
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خدای واقعی بسیار عایل و با عظمت است

! او �ب نهایت است. ض
طراح، خالق و استاد همه چ�ی

ض خداست یا یک بخش از خدا. یا 
به این معنا نیست که همه چ�ی

خداوند از مخلوق خود جداست. همه جا حا�ض یع�ض که مهم نیست 

ض جاست، 
کجا می روید، او همیشه آنجا خواهد بود. در واقع، او هم�ی

ض حاال ، با تو.
هم�ی

ب.عاِلم 

ض را به طور کامل می داند ) ح�ت مجبور نشد به 
او همیشه همه چ�ی

مکتب برود! ؟(.

یزید یا  حاال ، واقعیت اینست که همه در روزی ۱۰۰ تار موی شان م�ی

رشد میکند.اما خدا میداند امروز چند تارمو در شماست، تو میفهمی؟ 

ی که خودتان می دانید،  ض
عاِلم یع�ض که خدا شما را ح�ت به�ت از چ�ی

می شناسد.

ج. قادر و توانا  

توانای همه قدرت ها.

ض  تصورتان میشود  فکر کنید- هر عضله، 
به هر قدر�ت که روی زم�ی

ض شعله ور باالی 
، هر بمب. به این فکر کنید آن  گلوله آتش�ی ض

هر ماش�ی

� که ما آن را آفتاب می نامیم. هر منبعی قدرت را که در خیال تان 

میتواند باشد را  ترکیب کنید. و این  ح�ت یک قطره هم نیست در 

اقیانوس قدرت خدا!

ص�ب کن - این تقریبًا کمی ترسناک به نظر می رسد! خدا هر جا که 

ض را در مورد ما می داند، و او قدرت 
ویم موجود است؟ او همه چ�ی م�ی

BOOK

LOOKLOOK

ن که کتاب مقدس چی گفته:
بب�ی

پیدایش ۱۷:۱

من خدای قادر هستم. با من صادق باش. در راه رضایت من زند�گ کن.

خدا چگونه خود را توصیف می کند؟   .۱

چه نوع قدرت ها�ی ممکن است معنا آن باشد؟   .۲

و خداوند از جهات �ب شمار قادر و �ب همتا است. بیایید سه مورد زیر 

: را  برر� ک�ض

الف.همه حا�ض 

او همه جا هست.
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ی  ض
ی ترسناک نیست اگر چ�ی ض

باورنکرد�ض دارد! اما در واقع، این اصال چ�ی

دیگر را در مورد خدا بفهمیم:

BOOK

BOOK

LOOKLOOK

بیاید دوباره کتاب مقدس را ببینیم:

مزام�ی ۱۰۷:۱

خداوند را ستایش گوید، زیرا او مهربان است و رحمتش تا ابد با�ق 

است

انیان ۱۳:۸ ع�ب

ض 
عییس مسیح امروز و همیشه ن�ی

همان است که دیروز بود.

خدا چگونه توصیف می شود؟  .۳

سید زیرا  او �ب نهایت خوب است! بنابراین، هیچ دلییل وجود ندارد ب�ت

او �ب نهایت و بیشک که مهربان است.

به جای ترس،مزام�ی ۱۰۷به ما چی میگوید که باید انجام دهیم؟  .۴

ض 
ض شگفت انگ�ی

هنوز کمی احساس ترس می کنید؟ خوب، اینجا  یک چ�ی

دیگر در مورد خدا است:

LOOKLOOK

آیا خدا گاهی تغی�ی خواهد کرد؟  .۵

ورت به تغی�ی ندارد؟ چرا فکر می کنید او �ض  .۶

سد.اما خدا  بیایید مرور کنیم: خدا �ب نهایت است، عجیب بنظرم�ی

خوب است و هرگز تغی�ی نخواهد کرد. بنابراین، نتیجه این است که او 

کاماًل عایل است!

حاال بیایید به زند�گ روزمره خود فکر کنیم... 

وق�ت به کمک نیاز دارید، کجا باید بروید  .۷

TOOKTOOK
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حاال که با خدا هستیم دلییل برای ترس است؟  .۸

۴. از آنجا�ی که ما با خدا هستیم چی نوع زند�گ میتوانیم داشته 

باشیم؟

پیدایش ۱۷:۱

من خدای قادر و توانا هستم. با من راستکار باش. و آنچه رضای 

من است  بجا آور.

قادر متعال. کیس که تمام قدرت دارد.  .۱

! ض
اساسآ همه چ�ی  .۲

خدا خوب  است.  .۳

به جای ترس.باید سپاسگزار او باشیم.  .۴

، همیشه یکسان است بدون تغی�ی  .۵

کامل. از آنجا�ی که او همیشه کامل بوده است  .۶

و تمام قدرت ممکن را دارد،نیاز به تغی�ی در او نیست.

اول باید پیش خدا برویم.  .۷

اگر ما متعلق به خدا هستیم، پس او در کنار ماست، او مراقب   .۸

ماست و ما نباید از هیچی ترس داشته باشیم.

ض در 
ما می توانیم شجاعانه و جسورانه زند�گ کنیم زیرا همه چ�ی  .۹

دست اوست.

هرگز تغی�ی 

نخواهم کرد.

یادداشت
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ض استتحقیق ۳.
صلیب همه چ�ی

آیا می دانید والت دیز�ض � بود؟

بسیار خوب، آن شخ� که 

دیز�ض لند را ساخت! والت دیز�ض 

کت �گرمی  ض خالق ترین �ش
ن�ی

دیز�ض

در جهان را ساخت. میشه به 

فیلم ها دیز�ض که تا حال دیده 

؟)۱( ی فکر ک�ض

اما قبل از اینکه والت دیز�ض 

همه اینها را بسازد، او را درک  نمی کردند. زما�ض که در مکتب بود، 

به  او گفته شده بود که گل رسم کند. اما گل ها�ی که رسم کرده بود 

خاص بودند و چهره داشتند. معلم فورا  او را اصالح کرد و  برایش 

گفت: "گل چهره ندارد.« اما والت پاسخ داد: گل من دارد.

بعد ها، وق�ت والت ۲۲ ساله بود، برای یک روزنامه کار میکرد، اما در 

نهایت اخراج شد. سخت است دلیل اخراج ا را باور کنید. رئیس او 

در روزنامه گفت که او "هیچ خالقیت." هر چند، در طول این  سال 

ها ثابت شد که معلم و رئیس اشتباه کردند. میلیون ها نفر گل های 

با چهره لبخند والت را دیده اند و او بر چهره میلیون ها نفر لبخند 

آورده است. والت دیز�ض ی� از خالق ترین افراد آن زمان بود. در واقع، 

ین جایزه اسکار را ازآن خود دارد. اینکه در مورد شما غلط  او هنوز به�ت

فهمی شده باشد بگوید.. 

آیا تا به حال دچار سوء تفاهم شده اید؟ یا ح�ت بدتر از آن، آیا تا به 

حال به دروغ متهم شده اید؟

چه حیس دارد؟

این حس خو�ب نیست، مگر نه؟ اما یک نفر آن احساس را میلیون ها 

بار در روز حس میکند. درست است، آن خداست. همه خدا را اشتباه 

فهمیده اند. هیچ کس  متوجه تمام کارها�ی که او برای ما انجام داده 

است نیست.به هیچی جز صلیب نمیشه اشاره کرد. داستان صلیب 

گذارترین داستان تاریخ است تاث�ی

ض عییس. داستان بدار آویخ�ت

:  Snow White, Pinocchio, Beauty and)۱( بع�ض از فیلم های دیز�ض
the Beast, Lion King, Frozen…
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BOOK

لوقا ۲۳:۳۲-۴۳

ض با عییس بردند تا اعدام کنند. هر دوی 
دو مرد جنایتکار را ن�ی

آنها قانون را زیر پا گذاشتند. رسبازان آنها را به محل به نام کاسه 

ض دو 
آوردند. در آنجا عییس را به صلیب میخکوب کردند. او ب�ی

جنایتکار آویزان شد. ییک در سمت راست و ییک در سمت چپ او 

بود. عییس

گفت: پدر، آنها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. رسبازان لباس 

ض خود تقسیم کردند.
های عییس را به حکم  قرعه کیسش ب�ی

مردم ایستاده بودند و تماشا می کردند. حاکمان ح�ق عییس را 

مسخره کرد. گفتند: نجات دهنده دیگران . حاال اگر واقعا مسیج 

ض او را مسخره 
برگزیده ی خداست خود را نجات دهد!. رسبازان ن�ی

اب ترش شده خود را به او تعارف کردند. آنها گفتند،»اگر  کردند رسش

، خودت را نجات بده.« باالی رسش تابلو  تو پادشاه یهودیان هس�ق

نوشته شده بود. که خوانده میشد، این پادشاه یهودیان است.

ییک از جنایتکارا�ض که در آنجا حلق آویز شده بود عییس را مسخره 

؟ کرد و گفت: »مگر تو مسیح نیس�ق

چرا خودت را نجات نمیدهی! چرا ما را نجات نمی دهی!« اما آن 

؟«  ام قائل هس�ق دیگری او را رسزنش کرد. »نکن آیا برای خدا اح�ق

. ما حقمان  او گفت. به یاد داشته باش، تو زیر حکم مرگ هس�ق

ی را دریافت می کنیم که اعمال ما به  ض
یم. همان چ�ی است که بم�ی

آن نیاز دارد. ویل این مرد هیچ اشتباهی نکرده است.« سپس گفت: 

»ای عییس، وق�ق  پادشاهی خود را آغاز کردی مرا به یاد بیار«عییس 

به او پاسخ داد: »آنچه می خواهم بگویم شما راست میگویید 

امروز تو با من  در بهشت خواهی بود.

LOOKLOOK

در این قسمت چه اتفا�ت برای عییس افتاد؟  .۱

میدا�ض مصلوب شدن یع�ض چی؟  .۲

یک دقیقه وقت بگذارید تا میخ ها ، شالق زدن ها، مسخره و مرگ 

حتمی را  را تصور کنید.

عییس باید چه احسا� داشته باشد؟  .۳

اما عییس در حایل که بر روی صلیب است چه می کند؟  .۴

پدری« که عییس با او صحبت می کند کیست؟  .۵
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د؟ آیا پدر نمی توانست جلوی همه اینها را بگ�ی  .۶

ض است، چرا او این کار را نکرد؟
اگر چن�ی  .۷

توضیح در آیه بعد آمده است:

BOOK

پطرس اول- ۲.۲۴

او بر روی صلیب، بار گناهان ما را به دوش گرفت تا  ما بتوانیم از 

ض 
چنگ گناه رها�ی یافته، زند�گ پا� داشته باشیم. زخم های او ن�ی

دوا درد های ما گردید.

LOOKLOOK

دلیل اینکه عییس به روی صلیب رفت چی بود؟  .۸

د ؟ اما چرا باید کیس این قسم بم�ی  .۹

زیرا گناه آنقدر جدی است. برای اینکه بفهمیم چقدر گناه بد است، 

ی در مورد خداوند بفهمیم. خدا مقدس است. "مقدس"  ض
ما باید چ�ی

چیست؟ اینگونه یک لباس عرو� سفید و درخشان را تصور کنید - 

خالص و کامل - به نوعی مانند تقدس.

حاال به کیس فکر کنید که هرگز حمام نکرده،آلوده از خاک و گریس، 

، پوشیده از موجودات خزنده، بوی بدی که از زخم  زخمی و مری�ض

ون می آید، یا هم با بوی بد دهان و دندان ها پوسیده.  کهنه اش ب�ی

ض است. 
پس، از لحاظ معنوی گناه هم هم�ی

فکر کنید که اگر این شخص عروس را با لباس پاک و سفیدش محکم 

د. اوه! به هیچ وجه!گناه و قداست نمی توانند ی�  در آغوش بگ�ی

باشد. گناه باعث نفرین ما میشود، لعنت و محکومیت بدون درنا 

امیدی. و برای همیشه از خدا جدا شده است. درجهنم، دوزخ  یک 

شکنجه وحشتناک است که هرگز پایا�ض ندارد. 

بله، خدا مقدس است. اما خوشبختانه خدا هم عشق است. همان 

ض بودیم، او می خواست ما را نجات 
طور که ما بدبخت و نفرت انگ�ی

بدهد. 

TOOKTOOK



2223

به صلیب فکر کن این مشهورترین نماد در جهان است. صلیب جا�ی 

است عبور از

ضهای ترسناک اما 
سند. چ�ی خداوند قداست خدا و عشق خدا به هم م�ی

منجر به شگف�ت شد! بنابراین، با دیدن صلیب باید تمام  کارها�ی که او 

برای ما انجام داده را به خاطر بسپاریم! 

گناه و مرگ ما به عییس رفت. قداست و حیات او به ما رسید. معامله 

بزر�گ بود! و سپس در روز سوم بلند شد و زنج�ی که ما در بند آن 

ض برد.  
بودیم را از ب�ی

ض است که عیسویت را کاماًل متفاوت از همه ادیان میسازد.  
این دو چ�ی

د.  اول؛ هیچ کس به اندازه اوما را دوست نداشت تا برای ما بم�ی

ین عشق را به ما دارد. دوم؛ هیچ کس آنقدر قدرتمند نبود که  اوبزرگ�ت

مرگ را شکست دهد. هرگز از یاد ن�ب که خدا قادر و تواناست. 

ین سوال اینجاست: آیا دلیل  خو�ب وجود دارد برای عشق  اما بزرگ�ت

خدا به تو؟  آنقدر دوستت دارد که 

د؟  بخاطر تو به  روی صلیب بم�ی

بیایید این هفته هر صبح وقت 

بگذاریم  برای تشکری از خدا... 

هربار که در هر جای صلیب را می 

بینیم سپاسگزار باشیم

همه هستیم برای 

شما.

اول پطرس۲:۲۴

او بر روی صلیب بار گناهان ما را به دوش گرفت. تا ما بتوانیم از 

ز  چنگ گناه رها�ی یافته، زندیکگ پایک داشته باشیم. زخم های او ن�ی

دارو درد های ما گردید.

او به صلیب کشیده شد و مردم او را مسخره کردند.  .۱

ض بد ترین راه برای مردن بود. به شدت شالق خورد،  به دار آویخ�ت  .۲

ب و ستم. خون آلود،  برهنه میخکوب و آویزان تا مردم  مورد �ض

بیایند و غوغا کنند.مرگ ح�ت ممکن است چند روز طول بکشد.

عییس توسط دوستانش رها شد، خیانت شد و انکار شد، با قبول   .۳

ی� بیش�ت از  ض
گناه ما بر خود توسط  خدا�ی پدر دور شد. درد ف�ی

شکنجه عاطفی بود.

ح�ت در درد و رنج غ�ی قابل تحمل، عییس دست دراز می کند و   .۴

کسا�ض را می بخشد که او را مصلوب کرد و او ی� از مردان را تسیل 

می دهد که با او مصلوب شد
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خداوند هم سه است و هم یک. کتاب مقدس آشکار می کند که   .۵

خدا پدر، پ� و روح است. اما خدا سه نیست، خدا ی� نیست، 

خدا سه است و ی� این "تثلیث" نامیده می شود. این یک راز است 

که ما نمی توانیم بفهمیم بیش�ت وقت ها می گویم

خدا در کتاب مقدس یع�ض پدر.  

د، اما ۷-۶.  پدر می توانست  جلو مرگ عییس را بگ�ی

یک طرح بسیار بزرگ�ت وجود داشت. خدا از مدت ها قبل تصمیم   

گرفته بود. موافقه با پ� بود.

ما نمی توانستیم از خشم مقدس خدا نجات یابیم مگر اینکه کیس   

داخت، بنابراین عییس خودش قیمت آن را  تاوان  گناه ما را می�پ

پرداخت.

دل خدا را شکست، اما دیگر چاره نبود،  اگر نه قطعًا از آن   

استفاده می کرد.

یم تا شفا پیدا کنیم. گناهانمان را بگ�ی  .۸

تنها مجازات صحیح گناه مرگ است. گناه بسیار بسیار جدی است   .۹

این رفتار ماست که  می توانیم هر کاری بخواهیم انجام دهیم. 

ض به خدا و وجود اوست، یا  بر خدا تکیه میکنیم.  گناه باور نداش�ت

اینکه او هیچ است، نه

عایل و نه خوب این تفکر شیطا�ض است و به خاطر آن خدا را آزار و   

دیگران را رنج می دهیم.

میخوام بگویم ،چی، 
واقعا چی میخوام

مانا همه چی دارد-
خانواده، دوستان،

یک خانه و زندیکگ زیبا.

روز بعد در مکتب.

هاها! اما هر چی 
میخوام را دارم!
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خوب شاگرد ها گوش 
کنید...

این هم کار خانیکگ که باید 
برای فردا نوشته کنید.

همه رس جا آرام 
ید! ما باید اینجا  بگ�ی

را تخلیه کنیم.

ی که در مورد  ض
عنوان: چ�ی

زادگاه ام دوست دارم.

مانا! تو اینجا 
! هس�ق
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مومو!مومو کجاست؟
بو کشیدن..

وووه!

همه جا را گشتیم اما 
پیداش نکردیم.

مومو بسیار به 
تشویش بودم

فکر کردم تو ُمردی.

هفته ها بعد.
جای دور…

او را از زیر داالن 
پیدا کردم.

اما تمام شب تنها�ی 
سد!!! می�ق

شهر های زیادی 
ویران شدن...

شهر ما پوشیده از 
تشعشعات...

سگک من در خانه در زنج�ی 
ض که نباید  بسته بود اما گف�ق

دوباره خانه بروم.

پاپا ، بعدا خانه را 
خواهد گشت.مطمئنم 

پیدایش میکند.

شاید فردا پیداش 
کنیم.
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کلمات فوق العادهتحقیق .۴

اتور جاپان از ملکه   داستان دیدار ام�پ

انگلستان را شنیدی؟ 

وهیتو  اطور ه�ی در اکت�ب ۱۹۷۱، ام�پ

دیدار تاریخی با انگلیس ها داشت که 

و در  با استقبال در میدان هوا�ی هی�ت

بریتانیا با فرش �خ از میدان تا دم 

وهیتو با ملکه انگلیس مالقات کرد. آنها سوار بر یک لیموزین  طیاره ه�ی

نقره ای به لندن رفتند از آنجا سوار بر یک واگن که به شش اسب 

سفید با شکوه بسته شده بود. 

همانطور که آنها به سمت کاخ باکینگهام می رفتند، هر کدام برای 

هزاران نفر از مردمی که در �ک ها صف کشیده بودند، دست تکان 

اتوری که با هم سوار  میدادند.یک نمایش باشکوه برای یک ملکه و ام�پ

بر واگن  بودند.ناگهان، اتفاق عجی�ب رخ داد از اسب طرف راست بوی 

ون زد و  بالفاصله واگن پر شد از بوی بد. بد  ب�ی

زندیکگ عایل بود...

شهر، خانه و دوست 
هایم را از دست دادم.

زی است که برای 
آیا چ�ی

همیشه او را داشته باشم؟

تقریبا مومو را هم از 
دست داده بودم.

اما همه چی 
تغی�ی کرده 

بود...
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ند، اما  دو خانواده سلطن�ت کوشش کردند تا این وضعیت را نادیده بگ�ی

م آور چشم پو�ش نکند.  ایط  �ش بعدش ملکه تصمیم گرفت از این �ش

اتور عزیز، لطفا تاسف من را بپذیرید  اتور و گفت: "ام�پ او رو کرد به ام�پ

ض ها را ح�ت یک ملکه هم نمی تواند
مطمئنم متوجه مییسش که بع�ض چ�ی

وهیتو، با رسمیت معمول پاسخ داد:  اتور ه�ی ل کند. ام�پ کن�ت

ورت به عذرخواهی نیست. با این حال، اگر  ت، مطمئنا �ض »اعلیح�ض

ی نمی گفتید، من فکر کردم ی� از اسب هاست.« ض
شما چ�ی

خنده دار است؟ فکر کردی صدا باد شکم از اسب میاید؟  شوک در 

اتور فکر کرد او بود؟ چهره ملکه  ظاهر شد وق�ت متوجه شد که ام�پ

اما یک دقیقه ص�ب کنید. فقط بخیسش از این داستان حقیقت دارد. باد 

شکم اسب داستان ساخت�گ است. در اصل، هیچ واقعیت ندارد که 

کیس اصال باد شکم خایل کرده باشد! این داستان فقط یک افسانه 

نت وجود دارد.  و شایعه است و نسخه های زیادی از این در این�ت

اتور را با رئیس جمهور جایگزین می کنند یا شخص  هر داستان ام�پ

معروف دیگر بسیاری از مردم این داستان را باور دارند و مشتاقانه آن 

اک میگذارند ... و بعد داستان همه جا مثل آتش  را با دوستان به اش�ت

�یعا پخش شد ! در دنیا�ی واقعی و ح�ت  در فضای مجازی، قصه 

ای زیادی وجود دارد حقایق غلط، داستان های نادرست و آموزش 

های اشتباه. برخی خنده دار هستند، اما بع�ض می توانند خطرناک 

ی حقیقت دارد؟  ض
ض باشیم که چه چ�ی باشند. چگونه آیا می توانیم مطم�ئ

ی باعث می شود ما به آنچه  ض
ما باید مراقب باشیم! بنابراین چه چ�ی

کتاب مقدس می گوید اعتماد کنیم؟ چگونه می توانیم از حقیقت آن 

ض شویم؟ مطم�ئ

ض وجود دارد تا به ما اعتماد به نفس میدهد که به کتاب 
حداقل سه چ�ی

مقدس ایمان داشته باشیم.

۱.. کتاب مقدس �ب همتاست

کلمه "بایبل" به ساد�گ به معنای "کتاب" است.بسیار خاص،ح�ت برای 

ض کتا�ب است 
تشخیص آن از کتاب ها دیگر نیاز به اسم ندارد. این اول�ی

ی چاپ شده است و پر خواننده ترین  که تا کنون به زبان های بیش�ت

کتاب تاریخ است. و پرفروش ترین کتاب در جهان . خییل ها از افراد 

بسیار باهوش آن را دوست نداشتند و ح�ت آن را نقد کردند، اما هیچ 

کدام موفق به رد آن نشدند! زیرا حقیقت کتاب مقدس ثابت شده 

است و بسیاری از باهوش ترین ذهن های تاریخ آن را در آغوش گرفت 

نه تنها کتاب مقدس منح� به فرد است، بلکه مورد عالقه بسیاری 

نسبت از هر کتاب دیگری که تاکنون بوده است.

ی دارد ض
۲.. کتاب مقدس ریشه های شگفت انگ�ی

بنابراین، کتاب مقدس از کجا آمده است؟ در واقع  بیش از۱۵۰۰ سال 

طول کشید تا به پایان برسد، و با استفاده از سه زبان مختلف در 

سه  قاره مختلف. زمان زیاد، جاهای مختلف، فرهنگ های زیاد.و 

بسیاری از انواع مختلف مردم آن را نوشتند. پادشاهان، جنگجویان، 
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ان؛ حدود ۴۰ تن از اشخاص متفاوت، هم  ان، چوپانان، داک�ت ماهیگ�ی

ض آن کمک کردند. هنگامی که فکر میک�ض مردمان  ، در نوش�ت فق�ی و غ�ض

با زبانها، فرهنگ ها و مکان ها و دوره های مختلف، جالب است 

ین  که همه آنها چطور با هم موافق بودن! و چطور در مورد مهم�ت

مسائل زند�گ به توافق رسیدند. به این دلیل است که خدا از طریق 

آنها صحبت می کرد. ریشه های چگون�گ پیدایش کتاب مقدس خودش 

یک معجزه است.

۳. کتاب مقدس قدرت دارد

زند�گ میلیون ها به درس�ت از طریق کتاب مقدس تغی�ی کرده. به 

یر و بد  مردمان ناتوان و بیچاره ،امید و شادی داده است. افراد �ش

یت عمیقا تحت  بودند که تبدیل به مهربان و سخاوتمند شدند. ب�ش

. ض تاث�ی کلمات این کتاب مقدس قرار گرفته است و شما ن�ی

هیچ ش� نیست، شما می توانید، نه، شما باید کاماًل به کتاب مقدس 

اعتماد کنید. خوب حاال، بیایید ببینیم. آنچه کتاب مقدس، کالم خدا، 

در مورد خود می گوید.

BOOK

BOOK

مزام�ی ۶:۳۳

به فرمان خداوند آسمان ها بوجود 

آمد، او فرمان داد تا خورشید و ماه و 

ستاره گان آفریده شدند.

م�ت ۲۴:۳۵

ض خواهد رفت، 
ض از ب�ی

آسمان و زم�ی

اما کالم من تا ابد با�ق خواهند ماند.

LOOKLOOK

LOOKLOOK

ی توسط کالم خدا ساخته شد؟ ض
چه چ�ی  .۱

اگر تمام ستارگان جهان توسط کالم خدا ساخته شده، کالم او را   .۲

چگونه توصیف می کنید؟

کالم خدا _____________ است.  

ی قرار است بگذرد؟ ض
چه چ�ی  .۳

ی هرگز نخواهد گذشت؟ ض
چه چ�ی  .۴
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ض بیش�ت دوام بیاورد، چگون
اگر کالم او از همه چ�ی  .۵

آیا کالم او را توصیف می کنید؟  

کالم خدا _____________ است.  

BOOK

BOOK
مزام�ی ۱۱۹:۱۶۰

تمام کالم تو بر حق و داوری ها�ی 

تو همیشه عادالنه است.

م�ت ۴:۱-۴

آنگاه روح خدا عییس را به بیابان 

برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه 

و آزمایش کند. عییس در آن زمان، برای مدت ۴۰ شبانه روز روزه 

گرفت. پس در آخر بسیار گرسنه شد. در این حال شیطان به رساغ 

او آمد و او را وسوسه کرد و گفت:» اگر این سنگ ها را تبدیل به 

.» اما عییس به او  ، ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هس�ق نان ک�ض

ض نخواهم کرد زیرا کتاب الهی می فرماید که 
فرمود»نه« من چن�ی

نان نمی تواند روح انسان را س�ی کند، بلکه فقط کالم خداست که 

میتواند نیاز درو�ض او را برآورده سازد.«
LOOKLOOK

LOOKLOOK

طبق این آیه، کالم خدا _____________ است.  .۶

چند تا از سخنان او؟  .۷

ی که کالم خدا را توصیف میکنند  ض
بدون نگاه کردن،بگوید سه چ�ی  .۸

چیست؟

بنا، آیا می توانید به کالم او اعتماد کنید؟  .۹

بیایید نگاهی بیندازیم که عییس چقدر به ارزش کلمه ایمان داشت:

پس کالم خدا چقدر به عییس مهم بود؟  .۱۰

ضهای در جهان نیاز به انتظار طوال�ض مدت دارد. 
ین چ�ی بع�ض از بزرگ�ت

ض به بلندترین  آیا می دانستید که هفت سال طول میکشد تا برای رف�ت

ید؟ کوه جهان کوه اورست وقت بگ�ی

TOOKTOOK



3839

اما شما می توانید در هر زمان پرفروش ترین کتاب جهان را بخوانید. 

ض آن نیست ض باالتر از داش�ت
هیچ چ�ی

که  کلمات خدا وارد ذهن شما شود و قلب شما را پر می کند!

به یاد دارید که این دنیا چگونه ساخته شد؟ اگر جهان فقط با یک 

کلمه امر او به دو نیم شود.  فکر کنید چه اتفا�ت می افتد، اگر آن 

کلمات وارد ذهن و زند�گ ما شد. واو!

از اکنون برنامه ریزی کنید تا حداقل زمان کمی را در روز فقط برای 

قرار دادن کلمات او در زندگیتان نماید، شاید صبح، قبل از انجام هر 

ضهای بزرگ کنید.
وع به انتظار چ�ی کار دیگری، کالم او را بخوانید و �ش

این هفته آیات خدا را خواهم خواند:

* زمان
* مکان

* کدام سوره
می توا�ض به من 

. اعتماد ک�ض

م�ت ۲۴:۳۵

ز خواهد رفت، اما کالم من تا ابد با�ت خواهد 
ز از ب�ی

آسمان و زم�ی

ماند.

. و�ض ۱.  بهشت; سیارات، ستاره ها، و همه فضای ب�ی

ض و عایل هم می تواند جواب خو�ب باشد!(
۲.  قدرتمند )شگفت انگ�ی

. ض
ض و باالتر از زم�ی

ض روی زم�ی
۳. همه چ�ی

۴. کلمه ی  خدا

۵. ابد تا ابدیت.

۶. راست )و ابدی(.

۷. همه ای آنها.

۸. قدرتمند. جاویدان. واقعی.

۹. دقیقا! اما اجازه دهید همه جواب خود را داشته باشند.

ض زند�گ 
۱۰. به همان اندازه که نان خوردن مهم است. سخنان او ن�ی

میبخشد.



Ｑｕｅｓｔ◆5Together Forever

4041

همیشه با همتحقیق.۵

شاید پیکاچو)Pikachu( یا هیلو 

)Hello Kitty( را بشناسید.  کی�ت

هلو کی�ت و پیکاچو کارتو�ض های 

جاپا�ض هستند. در جاپان کارتون 

های خییل خوب و دلچسب 

وجود دارد. ی� دیگر از کارتون ها مشهور جاپان  بنام درایمون است. 

دورایمون یک پشک رباتیک آینده و دوست نو�ب است. هر زما�ض 

که نو�ب مشکل داشته باشد دورامون از جیبش راه حل خو�ب را با 

ون می کند. مشهورترینش دروازه در هر جا است.  تکنولوژی باال ب�ی

دروازه که تو را به هر جا بخواهی می رساند! میخوای مثل درایمون  

؟ یک دوست داشته با�ش

یک لحظه وقت بگذارید و پاسخ این سوال را بنویسید:

دوست چیست؟

"دوست یک گیالس کاکائو داغ دریک روز بارا�ض �د است.«

»دوست یک حمام گرم بعد از پیاده روی در یک روز طوالنیست«

»دوست یک آغوش باز در دنیا�ی از مردمان �ب آغوش است«.

یا اینطور می توان گفت؟

»دوست یک لبخند است که هرگز مستحق آن نبوده«.

به یاد داری خدا میخواهد دوستت باشد؟

حرمت و عظمت خدا عایل است ،او میخواهد دوست ما باشد! یقینا 

اوار  اوار این دوس�ت نیستیم. با آنکه هیچ یک از ما �ض هیچکدام ما �ض

نیستیم، خداوند با یک دلیل مهرش را با دلها ما پیوند زده. این بدان 

مع�ض نیست که ما خوب هستیم، یع�ض خدا خوب و مهربان است. و 

به شکل عجیب او به ما نزدیک است.

با دیدن کتاب مقدس به ساد�گ متوجه میشویم که  خدا میخواهد با 

ما نزدیک باشد:

باغ عدن:

هنگامی که خداوند آدم و حوا را خلق کرد . آنها در بهشت زند�گ 

میکردند و با خدا رابطه ی عایل داشتند.  آنها در باغ  قدم می زدند. 

آزادانه با هم صحبت میکردند.همه چی عایل بود!!

:امانویل

ان خدا اسم  عییس نام های زیادی دارد. قبل از تولدش ی� از  پیام�ب

عییس را، امانوُیل گذاشت.

مع�ض امانوئل یع�ض خدا با ماست. هدف خدا این نبود که از دور ما را 

نجات دهد، او با ما رشد میکند، زند�گ میکند. با ما غذا میخورد و با 
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ود. عییس ۳۳ سال را با ما گذراند- یک عمر است. ما به دار م�ی

روح:

د که نه تنها با  عییس به آسمان ها رفت و جانش را بر روح القدس س�پ

ویم با ما خواهد بود. فوق العاده  ماست بلکه در ماست و هر کجا م�ی

نزدیک!

بهشت:

هنگامیکه عییس دنیا را ترک کرد، او برای ما جای را آماده میسازد. او 

بهشت را برای یک مهما�ض بزرگ آماده میسازد! همیشه با او خواهیم 

ض است!
بود در یک مکان فوق العاده عایل. باورش شگفت انگ�ی

اوار آن نیستیم. او می  ضند با آنکه �ض بیل، خدا بر روی ما لبخند م�ی

خواهد در کنار ما باشد. و برای ما وعده های بزر�گ دارد:

BOOK

BOOK

انیان۱۳:۵ ع�ب

خدا فرموده است »شما را هرگز تنها 

نخواهم گذاشت و ترک نخواهم 

کرد«

رومیان ۸:۳۸-۳۹

ض نمی تواند 
من باور دارم که هیچ چ�ی

محبت عییس را از ما دور نماید، نه 

ض 
،هیچ یک توان چن�ی ض

گذشته و نه آینده، نه مالئکه ها و نه شیاط�ی

ض 
ض و در تمام مخلوقات هیچ چ�ی

کاری را ندارند. نه مکان باال و پای�ی

قادر نیست ما را از محبت خدا دور نماید.

یست که پدر آسما�ض ما عییس مسیح  انجام داد. ض
زیرا این چ�ی

LOOKLOOK

LOOKLOOK

آیا امکان دارد که عییس تو را ترک کند؟  .۱

xvاگر کار بدی یا اشتباه بزر�گ را انجام دهی،چی؟  .۲

ضهای که نمیتواند ما را از محبت خدا محروم سازد بنویسید.
چ�ی  .۳

ی که اینجا ذکر نشده باشد؟ ض
؟ چ�ی ی دیگر فکر ک�ض ض

میتوا�ض به چ�ی  .۴
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ض نمی رود-به هیچ وجه! او دوست 
خب! یع�ض رابطه ما با خدا هرگز از ب�ی

. رابطه ما با خدا نابود نشد�ض است. ماست، پدر و خدای همیش�گ

اما یک لحظه، می تواند اتفاقات بدی رخ دهد ویل رابطه ما هیچ 

ض خواهد رفت به عبارت 
ض نخواهد رفت اما ایمان مان از ب�ی

وقت از ب�ی

ی مخالف خدا انجام بدهیم  ض
دیگر اگر ما گناه کنیم و چ�ی

ض ما دیوار بوجود 
ض به هم ریخته. ب�ی

او بازهم با ماست، اما همه چ�ی

میاید و او دیوار ما را بیچاره می سازد.ما نمیتوانیم آزادانه با او صحبت 

ض را دوباره درست کنیم.
م میکنیم. باید همه چ�ی کنیم. احساس �ش

ود، باید اشتباه مان را قبول کنیم  ض م�ی
وق�ت دوس�ت مان با خدا از ب�ی

و از خدا بخشش بخواهیم. مثل اینکه با یک دوس�ت مخالفت و دعوا 

میکنیم بعدآ معذرت و بخشش می خواهیم.

. خدا یک وعده عایل دیگر برای  ض
بعد، یک اتفاق خوب رخ میدهد. بی�ب

ما داده:

BOOK

۱یوحنا ۱:۹

خدا عادل و با وفاست.  اگر گناهان 

اف کنیم او ما را میبخشد. خود را اع�ق

همه بدی ها ما را عفو میکند و ما را از نادرس�ق پاک میسازد.

LOOKLOOK

برای اینکه بخشیده شویم چی کاری باید انجام بدهیم؟  .۵

اف کنیم؟ با چی رفتاری باید گناه خود را اع�ت  .۶

بیاید مرور کنیم:

۷. به یاد داری هدف اصیل خدا با ما چی بود؟

۸. خدا با ما چی نوع رابطه می خواهد داشته باشد؟

بسیار خوب. نزدی�. او به ما اطمینان داده که رابطه ما با او هرگز از 

ود. ض نم�ی
ب�ی

ی که باعث آشفت�گ می شود اینست که بگذاریم گناه ما را  ض
یگانه چ�ی

� خم کند. پس، اول باید هدف ما نزدی� با خدا و دوری از گناه 

باشد. وق�ت گناه وارد میشود باید فورا آ آن را دور راند. باید دوباره 

TOOKTOOK
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ضهای شگفت آور در زند�گ ما 
باور به خدا را رشد دهیم زیرا او چ�ی

میاورد.

عییس خودش را چوپان خدا نامید، و فرمود ما گوسفندان هستیم 

که از ما مراقبت میکند. ما را در قلب خود دارد و برای ما همه چی را 

فراهم میکند.

ضها  بسیار بد هستند که میتواند باور 
ویل ما نباید �گردان باشیم. چ�ی

ما به خد را خراب بسازد. باید نزدیک چوپان خدا باشیم و همیشه او 

را تعقیب کنیم.

ضهای را بنویسیم که ما را از خدا دور میسازد)گناه(:
بیاید لیست چ�ی  .۹

________________________________________________  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  

یک دقیقه وقت بگذار و دعا کن که 

. از او بخواه تو را  با او نزدیک با�ش

از گناه دور نماید. شکرگزار باش که 

همیشه دوستت دارد و هرگز رهایت 

نمیکند.

هرگز رهایت 

نخواهم کرد.

انیان ۱۳:۵ ع�ب

خداوند فرمود: شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم 

کرد.

! یقینا نخ�ی  .۱

او دو بار ذکر نموده که ، هرگز ما را ترک نمیکند.  .۲

، حال و آینده... ض
، مرگ. فرشتگان، شیاط�ی زند�گ  .۳

ض دیگر وجود ندارد.
هیچ چ�ی  .۴

اف کن. قبول کن و در درگاه خدا به نادرس�ت کارت موافق باش . اع�ت  .۵

به یاد بیار که به قیمت جان او بود. ابراز غم کن. و از گناه بدور   .۶

باش.

نزدی�  .۷

همیشه با هم در همه جا.  .۸

غرور، دروغ، هوس، خسیس بودن، خودخواهی، دزدی، �کیسش   .۹

ناسپا� نامهربا�ض بد قویل و تنبیل…
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چالش خاص!
آفرین! پنج تحقیق را خالص کردی! حاال فهمیدی که خدا، پدر 

آسما�ض همیشه با تو و برای توست. اما برای شناخت بیش�ت باید با او 

صحبت کنیم. بیاید کوشش کنیم در جریان روز با اوگپ بزنیم!

با روش ها زیر میتوا�ض با او صحبت ک�ض :

به او بگو چی احساس و چی خواست داری.

از او شکرگزار باش و از کارکرد های خدا بگو.

س که خواست و فکرش چیست) و با دل و جانت گوش  از او ب�پ

کن(.

برای هر سوال یک دقیقه فکر کن و بعد جواب بنویس...

خدایا، احساس میکنم…

ای پدر، میخواهم...

خدایا واقعا دوست دارم که تو...
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خدایا، فکرو نیت تو چیست؟

خدایا، خواست تو چیست؟

خوب حاال ؟
 

ی  ض
یک دقیقه وقت بگذار و دوباره به ۵ تحقیق نگاهی بینداز. واو! چ�ی

؟ ی بود! پس بگو در مورد خدا چی آموخ�ت ض
ها شگفت انگ�ی

ض را خلق کرده. خدا قادر و 
خدا بزرگ�ت از زمان است. خدا همه چ�ی

تواناست. خدا برای من جانش را فدا کرد. خدا مرا دوست میدارد. 

خدا میخواهد با من باشد. او هرگز مرا ترک نخواهد کرد…

وع ماجرای بزرگ برای شناخت اوست. همیشه و در تمام  این یک �ش

عمرت ادامه خواهد داشت!

ضهاست که در مورد خدا باید کشف کرد!
این بزر�گ خداست.بسیار چ�ی

بیاید این کتاب را اینجا تمام نکنیم! گنج یا�ب ماجرا ۲ منتظر 

وع ماجراست. شماست. هنوز �ش

www.treasurehuntproject.com
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! سالم بر ره�ب

آیا کودکان را توسط این کتاب رهنمای می کنید؟ 

شما را ستایش میکنیم!

ی می تواند تاث�ی گذار تر از کمک کردن  ض
چی چ�ی

به اطفال، که بتوانند با خدا ارتباط قوی پیدا 

کنند، باشد؟

ماجرا گنج یا�ب تنها یک رهنما برای مطالعه 

نیست،بلکه یک بخش از پروژه گنج یا�ب است 

و ابزارها دیگر هم در به حداک�ش رساندن این 

تجربه کمک کردن. لطفا از وب سایت ما دیدن 

نموده و آینده را خوش بگذرانید!بیاید این کتاب 

را اینجا تمام نکنیم! گنج یا�ب ماجرا ۲ منتظر 

وع ماجراست. شماست. هنوز �ش
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