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 .
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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 » .

در ورای اين حس تعصب ،دروغ

 ترس  -و عدم اعتماد نسبت وقتی او را از دور ديدم ،فكر كردم اوبه مردمی كه حتی آنها را منی
دشمن من است .
شناسيم وجود دارد .
وقتی نزديكتر آمد  ،فهميدم يك
انسان است .
بهترين روش برای مبارزه با اين
تعصبات بيرون رفنت و صحبت وقتی با او دست دادم  ،فهميدم يك
برادر است .
با همديگر و آماده شدن برای
شروع يك گفتگو با ذهنی
بازاست .

ضرب املثل تونسی

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 :
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دعا
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

ن
ميدانم 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.

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
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گام 1

گام 1

فريبندگی شهرها

پس از آن  ،فرشته ای ديگر ديدم
كه از آسمان فرود می آمد  .و او
 7مكاشفه 1 :18ــ  10 ، 5ــ  19اقتداری عظيم داشت و زمين از از
جالل او نورانی شد  .به صدائی
سخت پر صالبت فرياد بر آورد كه:
در كتاب مقدس  ،بابل
« فرو پاشيد ! بابل اينك به مسكن
مثالی از قدرتی بزرگ
ديوان بدل شده است و به قرارگاه
است كه ارزشی برای
هر روح ناپاكی  ،وبه جوالنگاه هر
ارادۀ خدا قائل نيست  .در
پرندۀ ناپاك و نفرت انگيزی  .زيرا
كتاب مكاشفه  ،بابل رم
كه از شراب عقل سوز زنای او
پايتخت اپراتوری روميان را
قومها همه نوشيدند  .وشاهان زمين
جهان
كه روزگاری بر متامی
با او زنا كردند  ،وتاجران زمين از
تداعی
حكمرانی ميكرد ،
كثرت بجمالت او دولتمند شدند» .
شرح
ميكند  .اين آيات
آنگاه صدائی ديگر از آسمان شنيدم
كه گفت  « :ای قوم من  ،از اين شهر
ميدهند كه چگونه
بيرون آئيد  ،مبادا شريك گناهان او شويد،
شهری در اثر غرور و
مبادا سهمی از بالهای او به شما رسد،
بی عدالتی نابود
زيرا كه گناهان او اينك تا به فلك رسيده،
ميگردد .
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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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
میكنند 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 !

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  10دعا 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 .
يك گام به پيش برويد
مكاشفه  17تا  22را بخوانيد
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گام 1

گام 1

آيا اين ارادۀ خداوند است ؟

 6اشعيا 1 :30ــ 7
خداوند ميگويد كه وای بر پسران
فتنه انگيز كه مشورت ميكنند ليكن
قوم اسرائيل اغلب
نه از من  ،و عهد ميبندند ليكن نه از
بدنبال حمايت
روح من  ،تا گناه را بر گناه مزيد
همسايگان بسيار
نمايند  .كه برای فرود شدن به مصر
قدرمتندشان بوده اند ،
ولی بدون ارزيابی پيامد عزيمت ميكنند اما از دهان من
های تصميماتشان،
سئوال نمی نمايند و به قوت فرعون
و خصوصأ بدون
پناه ميگيرند و به سايۀ مصر اعتماد
با
مشورت كردن
دارند  .لهذا قوت فرعون خجالت
مبادرت
خداوند ،
واعتماد به سايۀ مصر رسوائی شما
تصميم
به اخذ
خواهد بود زيرا كه سروران او در
ميكردند .
صوعن هستند وايلچيان وی به حانيس
اشعيای نبی
رسيده اند.همگی ايشان از قومی كه
اين رفتار قوم
برای ايشان فايده ندارند خجل خواهند
را تقبيح
شد كه نه معاونت ونه منفعتی بلكه خجالت
ميكند.
و رسوائی نيز برای ايشان خواهند بود .
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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 .

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  ، 2دعاكنيد
« 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 .

يك گام به پيش برويد
اشعيا  30تا  32را بخوانيد
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گام 1

گام 1

چه كسی مسئول است ؟

 5پيدايش 33 :27ــ ، 37
41ــ 45

....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 حرّان 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؟»

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 .
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  43دعا كنيد
« نزد برادرم البان به حران فرار كن  .وچند روزی نزد وی مبان »
از خداوند حكمت بطلبيد كه بدانيد چگونه بايد رفتار كنيد .
يك گام به پيش برويد
پيدايش  25تا  36را بخوانيد
ونيز پاراگراف  1و 18اين كتابچه را بخوانيد
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چرا ترك

 1گام 1
Adım

پس از رفتن مغان فرشتۀ خداوند در
خواب بر يوسف ظاهر شد و گفت :
«برخيز  ،كودك و مادرش را برگير
 3متی 13 :2ــ 18
و به مصر بگريز ودر آنجا بمان تا
به تو خبر دهم  ،زيرا هيروديس در
در سال های نخست
جستجوی كودك است تا او را بكشد».
حيات عيسی  ،چند
پس يوسف شبانگاه برخاست  ،كودك
مغ از مشرق زمني برای
و مادرش را بر گرفت و رهسپار
پرستش پادشاه يهود كه
مصر شد  ،وتا زمان مرگ هيروديس
به تازگی متولد شده
در آنجا ماند  ،بدين گونه  ،آنچه
بود به اورشليم آمدند
خداوند به زبان نبی گفته بود تحقق
وباوالدين عيسی يوسف
يافت كه «پسر خود را از مصر فرا
ومرمي مالقات كردند  .اين
خواندم  ».چون هيروديس دريافت كه
اخبار هيروديس پادشاه
مغان فريبش داده اند  ،سخت بر آشفت
را مضطرب ساختند
و دستور داد تا در بيت لحم واطراف
او در انديشۀ تاج و
آن همۀ پسران دو ساله و كمتر را ،
تخت خود بود .از
مطابق با زمانی كه از مغان تحقيق كرده
اين رو هيروديس
بود بكشند  .آنگاه آنچه به زبان ارميای
تصميم ميگيرد
نبی گفته شده بود  ،به حقيقت پيوست كه:
هر رقيب
« صدائی از رامه به گوش ميرسد ،صدای
احتمالی را از
شيون و زاری و ماتمی عظيم  .راحيل برای
ميان بردارد .
فرزندانش می گريد وتسلی نمی يابد  ،زيرا كه
ديگر نيستند ».
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  14دعا كنيد
؛پس يوسف شباتگاه برخاست  ،كودك و مادرش را بر گرفت و
رهسپار مصر شد ؛
خداوند راهی ميگشايد كه دليلی برای اميد باشد .

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

ديار ؟
فقر وگرسنگی
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 ٌلي ٌملٌك 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 عرْ 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 .

 4روت 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 .

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  ، 5دعا 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  1را بخوانيد مخصوصأ آيات  18تا  22را .
همچنني پاراگراف  14و  19اين كتابچه را مالحظه منائيد .

گام 1

تهديد به مرگ

80
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چرا ترك

ديار ؟

گام 1

گام 1

تسليم شده بوسيلۀ خانواده اش

وبه مجرد رسيدن يوسف نزد
برادران خود ،رختش را
 2پيدايش 23 :37ــ 28
يعنی آن ردای بلند را كه در
يوسف پسر يكی مانده
بر داشت  ،از اوكندند و او
به آخر ،رئيس طايفه ،
را گرفته در چاه انداختند،
از
بيش
يعقوب است  .او
اما چاه خالی و بی آب
ساير برادرانش محبوب پدر
بود .پس برای غذا خوردن
برادرانش
است  .روزی  ،وقتی
نشستند  ،وچشمان خود را
دامها
مشغول چرانيدن
باز كرده  ،ديدند كه ناگاه
و
ميرود
بديدنشان
بودند او
قافلۀ اسماعيليان از جلعاد مي
برادران حسودش تصميم
رسد ،وشتران ايشان كتيرا
ميگيرند  ،از شر او خالص
وبلسان والدن بار دارند  ،و
شوند .
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 .

15

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  ، 24دعا 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!

يك گام به پيش برويد
پيدايش  37تا  50را بخوانيد .
« شما در بارۀ من بد انديشيديد  ،ليكن خدا از آن قصد
نيكی كرد » ،
در ضمن پاراگراف  26و 28اين كتابچه رامالحظه منائيد .
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چرا ترك

13

ديار ؟

گام 1

گام 1

مقصد ناشناخته

و خداوند به ابرام گفت « :از واليت
خود  ،و از مولد خويش واز خانۀ
پدر خود بسوی زمينی كه به تو
 1پيدايش 1 :12ـ 5
نشان دهم بيرون شو  ،واز تو امتی
عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم،
ابراهيم  ،كه قبأل
ونام تو را بزرگ سازم  ،و تو
آبرام ناميده ميشد،
دهم
بركت خواهی بود .و بركت
و بعنوان پدر متامی
خوانند،
به آنانی كه تو را مبارك
اميانداران شناخته
ملعون
لعنت كنم به آنكه تو را
ميشود  .روزی صدائی از
جهان
قبايل
خواند  .و از تو جميع
جانب خداوند ميشنود
ابرام،
پس
».
بركت خواهند يافت
كه از او ميخواهد
،
بود
فرموده
چنانكه خداوند بدو
سرزمينش رابه سوی
و
رفت.
وی
همراه
روانه شد  .ولوط
مقصد نامعلومی ترك
هنگامی
،
بود
ساله
ابرام هفتاد و پنج
منايد .اين آغاز سفری
ابرام
و
.
آمد
بيرون
كه از حران
طوالنی است كه در
خود
زادۀ
برادر
و
سارای،
زن خود
خالل آن او ياد ميگيرد
با
را
خود
اندوختۀ
اموال
همۀ
لوط  ،و
از خداوند بشنود
بودند،
كرده
پيدا
ّان
ر
ح
در
كه
اشخاصی
وبه او اعتماد
برداشته به عزيمت زمين كنعان بيرون
منايد .
شدند  ،و به زمين كنعان داخل شدند.
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  ، 2دعا 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  12تا  25را بخوانيد .
در ضمن پاراگراف  9و  18اين كتابچه رامالحظه منائيد .
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10
گام 1

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

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

گام 1

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.

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 .

گام

1

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 .
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كتاب مقدس چيست ؟
كتاب مقدس مثل يك كتابخانه است  .اين كتاب از يك
سری كتابهائی كه طی يك دورۀ بيش از  1000ساله 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 .
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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 2 .ــ راجع به امكان كاربرد
مطالب بحث كنيد3.ـ با بهره گيری از عبارت يا (آيات) همان قسمت
دعا كنيد4.ـ 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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