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 محبوب خدا 
 محبت وفادار خدا   : 3درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  ی گرفتم؛ و وقت  سکویبه سن فرانس تزبورگ یاز پ مایهواپ تیبل ه یبود که  ش یسال پ 25 با یتقر
از    جهیاز حد فروخته شده بود و در نت  شیاون پرواز ب   يهات یکه بل  دمیفهم  دم یبه فرودگاه رس
کرده بود چند   جادیکه برام ا يجبران دردسر  يبرا  ییمای . خب اون شرکت هواپپرواز جا موندم

   قشنگ انجام داد.  ی لیخ رتا کا 

پرواز   ست یرفت و برگشتم رو بهم برگردوندند. بعد من رو تو ل  تیبل نهیاز همه، کل هز اول
عجله نداشتم،   یلیو چون خ  کرد، ی گذاشتند که سه ساعت بعد پرواز م  سکویبه سن فرانس  يبعد

که   ياگه ی بود؛ و بعد کار د گان یرا سکویبرام نبود. اما اون پرواز به سن فرانس ی دردسر بزرگ
 اون سفر به قسمت فرست کالس بردند.  يبود که من رو تو  ن یا  دادندانجام 

  یی مایشرکت هواپ هیقسمت فرست کالس  يکرده بودم تو دایبود که فرصت پ يبار نیاول  اون 
  ران یاز مد ی کیکه کنار من نشسته بود  ينشستم متوجه شدم مرد یکنم. وقت بزرگ پرواز 

کار رو   نیاما ا د، یشناسیبود که اگر اسمش رو بگم مطمئنم اونو م یی کای مشهور امر یصنعت
  سکو یبه سن فرانس یصحبت رو باهاش باز کردم و در اون پرواز طوالن  سر. خالصه من کنمی نم

صحبت   زهایجور چ نیهامون و ا شرکت  یی مناصب اجرا ياستخدام افراد برا  يدرباره  میداشت
  ات ی ه ينفر برا کی که در  يزیچ نیتر: «مهم دم ی هامون ازش پرسو وسط صحبت میکردی م

 زده کرد. داد که من رو شگفت  یجواب  درنگیو اون ب  ه؟» یچ يگردی شرکتت دنبالش م يسه یرئ

 د،یدون ی !» چون م بهیعج  ی لی.» با خودم گفتم: «خيبود: «وفادار نیکه گفت ا  يز یچ نیاول 
که فقط «بله قربان»  د یرو دور خودتون جمع کن ي افراد ستیقرار ن  گن یم یآموزش  يهاکتاب 

در   یکه فقط به کسان  دی باش اعتباری اونقدر ب  دیتون ی براتون بکنند؛ نم ي و حاضرن هر کار گنیم
  د ی دنبالش بگرد د یکه با ي ز یچ ن یبهتون وفادارند؛ بلکه اول  که  دیداشته باش از یکنارتون ن 

 !  زهایجور چ  نی و از ا تهیصالح

خودم که   کیو نزد می مستق يهانده یگفت: «اگر من نتونم به نما یخجالت چیمرد بدون ه نی ا اما
عمل    یشرکتم به خوب   سییبه عنوان ر   تونمی ام، اعتماد کنم، نمعملکردمون بهشون وابسته  يبرا

  ی واقع  يجهات وفادار  ی لیفکر کردم که از خ نیبا من موند؛ چون به ا نی کنم.» و از اون موقع ا
 .  هینادر  زیچ چه
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بود؛ در    یخی تار  يواقعه  هی   يوود یهال   يکه نسخه   دمیدل» رو د«شجاع   لمیف  شیچند سال پ  بعد، 
تلخ   يبود. و اون لحظه  اهي استقالل اسکاتلند  ي واالس و کشمکشِ اون برا  امیلیو يواقع درباره 

واالس بود بهش   امیلیبروس که متحد مورد اعتماد و  ي که رابرت د ارمیم اد یبه  لمیرو در ف
که خائن همون    شهیروشن م  یاما وقت  ه؛یکه خائن ک  دیشی البته بالفاصله متوجه نم  کنه؛ی م  انتیخ

  ي انقره  يشدم! به پرده خشک    میصندل   يبروس ئه، من رو   يرابرت د   یعنیمتحد مورد اعتمادش،  
  ل یاش تبدو چهره  دم؛ید کردی م  يبروس رو باز  يکه نقش رابرت د يمرد  رینگاه کردم و تصو

 کرده بود.  انتیکرده بودم و بهم خ ه یبهش تک قایعم میاز دوستانم که تو زندگ  یکی شد به 

شده! و   انتیکه بهت خ تیواقع  ن یاز درك ا یدر وجودم داشتم؛ احساس  ي بد یل یخ احساس
 قرار گرفتن رو تجربه کرده.    انت یموردِ خ  قِ یدردِ عم  ن یکرده، ا  یکه تا حاال زندگ   ی مطمئنم هر کس

ها  سال  ادیم ادم ی  نی. همچندیکن ي دی احساس ناام شه یباعث م یمدت کوتاه  ي حداقل برا ن یا
در اواخر عمرش به    بایتقر  ن یو آگوست  خوندم؛ی رو م   س یقد  ن یآگوست  ينامه یداشتم زندگ  شیپ
قرار گرفته و   انتیدوستانش مورد خ نیکتریاشاره کرده بود که بارها و بارها از طرف نزد نیا

  ي گرفته برا  م یتصم يای تلخ  چ یبدون ه کنمی و فکر م  ینیبدب  چ یکه بدون ه ده یسر یی به جا
جوانب رو در نظر   يهمه  یبه درست  ی کنه. چون وقت نان یاطم حیو تنها به مس حیبه مس شیزندگ

 . مونندی واقعا کنارتون م یسخت يهاهستند که در زمان  یکم  یلیخ  یلیافراد خ د، یریبگ

  ي که کالم خدا درباره  ییزهایاز چ یک یکه  نهیا کنمی صحبت م بارهن ی در ا نکهیا لیدل  حاال
  ه؛ یازل  یمحبت کنهی خدا ابراز م که یکه محبت می د یکه ما قبال د نهیا کنهی خدا آشکار م تیشخص
  ی که محبت خدا، محبت میدرك کن دیرو هم با نیمقدسه؛ اما ا یجاودانه است؛ محبت یمحبت

 ! هوفادار

  ی فراتر از تمام  ي وفادار نی تجربه کنه و ا تونهیکه شخص م هیمحبت نی وفادارتر نی واقع ا در
 ! هیادراك انسان 

محبت وفادار خدا کنم؛ قبل از   يمخالف سکه  ي به رو رو صرف نگاه کردن  یوقت خوامی م امروز
و عواقبشون که در کالم    یی وفای کار رو با تمرکز بر اعمال ب   نی . و امیبه ُبعد مثبتش بپرداز  نکه یا

 . می دیانجام م مینیب ی خدا م 

کردم   دایفرصت رو پ نیا شیدو سه سال پ ارم، یاز سفرهام به خاطر ب  گهیبار د هیبتونم  اگه
 کنم.   يرو در رُم سپر  ی سفر کنم و زمان قابل توجه  ایتال یبه ا که
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 کان، یوات  وم، یکِلُوس  يکنم: تماشاخانه   دن ید  یشهر باستان   نیداشتم که از اماکن مشهور ا   فرصت
که   یدر تمام اون اماکن نحالیبا ا صر، یمعبد ق يایمختلف، بقا ياون جاها يلَتِرَن و همه  يسایکل

تو   ودم خاطرش مجبور نببود که به  یی از جا  دار ی که داشتم د ياتجربه  ن ی پرمعناترتماشا کردم، 
در واقع پولس رسول    شه یکه گفته م  هییو اون جا  گرفتند؛یم  دهی. چون همه اونو نادستمیصف با

 شده بود.   ی در دوران حکومت نرون اعدام بشه، زندان  نکهیبار قبل از ا  ن یآخر يبرا

  یی جا  ه، یانجمن روم يای در مقابل بقا ابون ی. که درست اون طرف خگنی م ییایبهش زندان در  و
 . شدندی روم دور هم جمع م   يکه سناتورها در امپراطور

سنگ سخت ساخته شده بود و   ه ی دن ی آب انبار نبود که از تراش کی از  شیب  يزیزندان چ نیا
بود. چون در   نیزم ریمتر در ز  میتا سه متر ارتفاع  و طول چهار و ن  می دو و ن  بایبا تقر ییفضا

   . شدهی آب استفاده م ينگهدار  ياصل برا

نمور    ک، ی به غار که از سنگ سخت، تار  هیعمارت شب  نی ! پس من از ادیرفتی م   نیی ها پااز پله   دیبا
هاش در انتظارِ  ساعت   روزها و  نیانداز پولس رسول رو در آخر رفتم و چشم  نییو متروك بود، پا

   اعدام در اون مکان ترسناك مشاهده کردم.  رِیشمش

اش و  رساله  ن ی بود که پولس رسول آخر نجایکه از ا  م، یستیچون کامال مطمئن ن  زنم، ی م حدس 
   قرار گرفته، نوشت!  د یکه در عهد جد موتائوس، ی ت زشیوداعش رو با دوست و شاگرد عز

به   6 يه یآ 4. پولس در باب میخون ی م  موتائوسیدوم ت يرساله  يسخنان رو در انتها ن یما ا و
است. به   دهیو وقت رحلت من رس شومی م ختهی که من االن ر رای: «زگه ی م نطوریا موتائوسیت

   ام.» را محفوظ داشته  مان ی ا ده، یخود را به کمال رسان  يام و دوره جنگ کرده کو یجنگ ن 

من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد    يتاج عدالت برا  ن یاز ا  «بعد
   .» دارندی که ظهور او را دوست م  یکسان  يبه همه  زیداد؛ و نه به من فقط، بلکه ن 

مختلف   يها نسخه  يراستارهایهم بگم که و نو یا دی! باد یگوش کن گه یکه م يزیبه چ حاال
قسمت   هیو دنبال  دی ریم اتیسراغ آ یتا وقت ذارن یمتن م ي تو ینی مقدس اغلب عناوکتاب 

  ي سرنخ بدن که محتوا  هیها بهتون عنوان  نیکجاست، ا  دیدون ی نم قایو دق دیگردی مشخص م 
  : «رسولِ رها نهیبه بعد ا  9  اتیآ  يبرا   مزیج  نگیک  دیجد  يعنوان نسخه   ، خب  ه؛یپاراگراف بعد چ

   شده» 
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  موتائوس یپولس به ت 9 يه ی! در آدهیبگه رو نشون م خوادیکه پولس م يزیچ يجوهره  نیا و
    !» یینزد من آ يکن که به زود ی: «سع گهیم

   ! شهیوقتش داره تموم م د، یدون ی ! مایب  عایسر موتائوس یت

تر، کنه و با سرعت هرچه تمام  افت ینامه رو در نی ا د یاِفِسُس هست؛ و با يهنوز تو  موتائوس یت
  ي کن که به زود   ی: «سع دی تقاضا گوش کن  نی کنار پولس باشه. اما به اندوهِ ابا عجله حرکت کنه تا  

  ته رف ی کیجهاِن حاضر مرا ترك کرده، به تسالون  نی محبتِ ا ي برا ماس ی که د رایز ؛ یینزد من آ
   . هی به دلماط طسیو ت هیبه غالط سیسکیاست و کر 

است.   دیمرا به جهت خدمت مف که را یز اوریتنها با من است. مرقس را برداشته، با خود ب  لوقا
را که در تروآس نزد کرپس گذاشتم، وقت آمدنت   یی را به افسس فرستادم. ردا کس یخی اما ت

   و خصوصا رقوق را.  زیو کتب را ن  اوریب 

داد. و تو  کرد. خداوند او را به حَسَب افعالش جزا خواهد هاي بد اریگر با من بسمس  اسکندر
  چکس یاول من، ه يکه با سخنان ما به شدت مقاومت نمود. در محاجه  رایهم از او باحذر باش ز 

 شان یبر ا نیکس با من حاضر نشد! بلکه همه مرا ترك کردند. مباد که ا چیبا من حاضر نشد! ه
کن که   ی: «سع گهیکه م ییبه جا میبرگرد دییایب  م، یادامه بد نکهیشود.» حاال قبل از ا سوبمح

   مرا ترك کرده!»  ماس یکه د رای ز ؛ یینزد من آ يبه زود

پولس    ياز آشناها   یکیصرفا    ماسیکه د  دینیب ی م  د، یپولس رسول رو با دقت بخون   يهارساله   اگر
از   یکیخدمت ذکر شده. اون پولس به عنوان همکار و هم  يهانبود. اسمش در دو تا از رساله 

 کرد ی پولس موعظه م یرفته بود و وقت یبشارت  يباهاش در سفرهاهمراهان پولس بود که 
بود که چطور پولس به طرز   نی پولس رسول بود. شاهد ا ي. شاهد وفادار ستادیای کنارش م 

پولس گفت: «به   یموند! وقت یقدم باق و چطور ثابت  دی از طرف دشمنانش رنج کش يارحمانه یب 
  ماس ی ام»، درا محفوظ داشته  مان یا ده، یخود را به کمال رسان  يام و دوره جنگ کرده  کویجنگ ن 

   بود!  دهی رو د  نهایا يهمه   ماس ی! ددونست یم نویا

   جهاِن حاضر مرا ترك کرده»   نی محبتِ ا يبرا ماس ی : «دگهیشد، پولس م ادیفشارها ز  ی وقت اما

اون آب   ي اونو توترکش کرد و  ماس ید ی داشت وقت یکه پولس چه احساس  دیتصور کن دیتون یم
هم او   هیبق گه یو م دهیدر انتظار اعدامش بمونه؟ و بعد ادامه م ییانبار تنها گذاشت تا در تنها

   ! لوقا تنها با من است!» هیبه دلماط طسیرفته و ت  هیبه غالط سیسک یرو ترك کردند: «کر
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خدمت پولس رو  که    هیرفت. لوقا کس   یبشارت   يکه باهاش در سفرها   هیفقط مونده! لوقا کس   لوقا
به پولس وفادار بود! اما بعد ادامه   ش یآزما نی در کتاب اعمال رسوالن ثبت کرد. لوقا تا واپس

است.»   دیکه مرا به جهت خدمت مف رایز اوری: «مرقس را برداشته، با خود ب گهیو م دهیم
صرفنظر از  نحال یاخراج کرده بود. با ا ی بشارت يپولس مرقس رو از سفرها  ست؟ین  دهالعافوق 

 یاون نوع خدمت مناسب نبود اخراج کرده بود، ول  يبرا نکهیپولس مرقس رو به خاطر ا نکهیا
باشه. و حاال   دیمف یبودن در خدمت رسالت میسه  ي داشت که برا لیمرقس هنوز اونقدر پتانس

  را به افسس   کسیخی! «ت اریب   نجا یمرقس رو بردار و با خودت به ا   گهیم  لس ساعات، پو  نی در آخر
نمناك هست و   اهچاِل یاون س ي !» پولس تواوریرا که نزد کرپس گذاشتم، ب  یی فرستادم. ردا 

   ! اریکتم رو ب  گهیم ن یهم  يسردشه! برا

هست    ریپ صریق هیاز  یو خصوصا رقوق را!» داستان  اوریب  زی!» «و کتب را ن اوریب  زیکتب را ن  «و
  ي داشت. و در حال فرار از دست دشمنانش بود و مجبور شد تو  هاکتاب   نیاز بهتر  یون یکه کلکس

به   یبه تن داشت ول  ی پادشاه سینف يهارودخونه بپره و تا اون سر رودخونه شنا کنه. لباس 
داشت عرض   کهی. بعد در حال دیهاشو برداشت و تو آب پرنکرد؛ اما کتاب  یاونها تعلل رخاط

  ی هاش خراب شدند ول سرش نگه داشته بود. لباس   يباال هاش رو  کتاب   کرد، ی م  یرودخونه رو ط 
از زرق و برق   شتریرو ب  ي ریادگیکه  ي هاش رو نجات داد. بعدا مشهور شد به امپراطورکتاب 
:  گهیم  ی مرگ شده؛ ول   يآماده   گه ی د  نطوره؛ی! حاال پولس رسول هم همداشتهاش دوست  لباس
   ! خوامی! کالم رو ماریرو ب  ی پوست ي هانسخه

کرد. خداوند او را به حَسَب افعالش جزا خواهد داد. و تو  هاي بد اریگر با من بسمس  ندر«اسک
با من حاضر نشد بلکه همه مرا    چکسیاولِ من، ه  ي: «در مُحاجّه گهیهم از او باحذر باش!» بعد م

   محسوب شود.»  شان یبر ا ن یترك کردند. مباد که ا

به من قوت داد تا   ستاده، ی خداوند با من ا کنی: «ل دی گوش کن گهیکه پولس م يزیحاال به چ یول 
رَستَم. و خداوند   ریها بشنوند و از دهان شامت ی من به کمال رسد و تمام يله یموعظه به وس

  باد خود نجات خواهد داد. او را تا ابداال یو تا به ملکوت آسمان  دیمرا از هر کار بد خواهد رهان 
   .»  نیجالل باد. آم

 ! ی سیمن فرار کردند، به جز ع يمحاکمه  نیاول   يتورفتند؛ همه    همه

اونجا بود؛ او با من بود! همونطور که گفت با من خواهد بود! او وفادار بود و به من قوت   خداوند
خدا    شیاز جالل و ستا   یتیو در وضع   ادیم  رون ی خودش ب   یاز افسردگ  دفعهک یداد! و حاال پولس  
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! خداوندش که وعده  دهیسر م هاشیکرده ستا تشیتقوجالل خداوند که  يو برا رهیگیقرار م
  . کنهی خودش حفظ م  ی و اون رو تا ملکوت جاودان  مونهی و با او م کنهی هرگز ترکش نم  دهدا

  ح یکاملش بر محبت وفادار مس  نان ینگه داشت، اطم  ش یکه پولس رسول رو در تمام زندگ  ي زیچ  و
   ! کنهی که او رو رها نم یبود! محبت

رو   سهینوی اش م درباره  ی به تلخ  شیزندگ ي که پولس در انتها ياتجربه تونستیم ح یمس ن یهم
  یمان یکه در باغ جتس مینیب ی رو م یسیع م، یمرقس بر لیدرك کنه. اگر به باب چهاردهم از انج

گذاشته   شیرو شیکه پ يااله یپ يکه با پدر درباره  ی. زمان شهیمصائب خودش م يوارد دوره 
   ! یااله  ي داور يالهی! پرهیگی م یشده کشت

رو، شاگردانش   شیمیرو ازش بگذرونه! و دوستان صم  اله یکه اون پ کنهی پدر درخواست م  از
و در   ان یکه ب  کنهی ! ازشون دعوت م دیباش دار ی : با من ب گهیو م کنهی خودش جمع م ک یرو نزد

مرقس   لیرو در انج  نی باهاش باشن. و ا  کنهی عبور م  یمان یکه از عذاب کشمکشش در جتس  ینیح
به شاگردان  دند، ینام داشت رس یمان یکه جتس ی: «و چون به موضع میخون یم 32 يه یآ 14باب 

را همراه برداشته، مضطرب    وحنا یو    عقوب یتا دعا کنم.“ و پطرس و    دینیبنش  نجا یخود گفت: ”در ا
داره با   که  حهیمس يسا یخداوند ع ن ای –گفت: ”نفس من...“  شان ی و بد دی و دلتنگ گرد

و   د یبمان  نجا ی: «”َنفس من از حُزن، مشرف بر موت شد. ا کنهی م  تدوستانش صحب ن یترکینزد
   .“» دیباش داریب 

افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن باشد آن ساعت از او   ن یبر زم يرفته، به رو  ترش یپ يقدر  «و
نه   کن یاز من بگذران، ل  را  اله یپ نی نزد تو ممکن است. ا زیابا پدر، همه چ  ایبگذرد. پس گفت: ”

   تو.“»   يبه خواهش من بلکه به اراده

  دار یب  يباشند، اما اونها به جا  داری!» ازشون خواست ب د یرا در خواب د شان یچون آمد، ا  «پس
   ! دندیموندن، خواب 

  دار یب  ؟ یباش دار یساعت ب  ک ی  یتوانستی نم  ا یآ ؟ یشمعون، در خواب هست ي را گفت: ”ا  «پطرس
جسم ناتوان.“ و باز رفته،  کنی. روح البته راغب است ل دیفتین  ش یتا در آزما د یو دعا کن دیباش

  د؟ یرو تصور کن ق یو احساس حقارت عم یاون شرمندگ دیتون یبه همان کالم دعا نمود.» حاال م
 ي : «ا گهیو م کنهی م دارشیب  یس ی! عدهیشمعون پطرس خواب  نهیب ی و م ادیم یس یع هک یوقت

پطرس    د یتصور کن  دیتون ی م  ؟» یباش   داریساعت ب   ک ی  یتوانستی نم   ایآ  ؟ی شمعون، در خواب هست
   تو اون لحظه چقدر احساس گناه کرد؟ 
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  ؛ ی من حساب کن يرو  ی تون یم فته؛یاتفاق نم نی ا گه ی: «خداوندا دگهیو م  شه یم دار یعجله ب  با
   !» مونمی م داریب 

شده بود و ندانستند   نی سنگ شان یکه چشمان ا  رایز افتی را در خواب  شان یبرگشته، ا زین  «و
.  دیو استراحت کن دیرا بخواب  یگفت: ”مابق  شان ی سوم آمده، بد ياو را چه جواب دهند. و مرتبه

. شودی م میگناهکاران تسل يها پسر انسان به دست نکیاست. ا دهی است! ساعت رس یکاف
   شد.»  کیمن نزد يکنندهم یاکنون تسلکه  می! «برودیش لند!“» ب دیزیبرخ

   . زنهیمرگ م يبوسه یس یخائنانه، بر ع  یکه در عمل کنه یاشاره م هودایشدن   کی به نزد نجایا

شد و به دادگاه برده شد تا   ریدستگ یس یع یچطور وقت نکهیا د؛یدون ی داستان رو م  یشما باق و
رو تنها گذاشته بودند، با   ی سیبودند و عبشه، شاگردان که فرار کرده  ي داور  الطوس یتوسط پ
   امن او رو دنبال کردند.  يافاصله

دور آتش جمع شده بودند و اومدند تا خودشون رو    رون یکه ب   دندی رو د  ی سرد بود و خادمان   هوا
اش رو  و لهجه  کنهیکه پطرس با دوستانش صحبت م دیشن يزیاون آتش گرم کنند؛ کن يجلو

 گه، ینم  نویصاحب منصب ا  هی   ای افسر    هی...  گهیبه پطرس م   زی! بعد اون کنهیلیداد که جل  ص یتشخ
رو   حی!» و سه بار مسستمی: «ن گهیپطرس م ؟»ی هست یلی: «ها! تو با اون جلگهیم زیبلکه اون کن

   ! کنهی انکار م 

.» و در  دی. منو به اون ربط ندشناسمی : «من اصال اون مرد رو نمگهیبار با لعن م  نی! سومآشکارا 
داره از   یس یهست که ع ی همون وقت کنه، ی رو انکار م  یس یبار ع نیسوم  ي برا یهمون لحظه، وقت 

   نگاهش بر پطرس افتاد!  گهیو کالم خدا م شه یرد م اطیح

و پطرس   یس یع یاز مالقات چشم يتردردناك یِجهان، مالقات چشم خیدر تمام تار  کنمی نم فکر
. و پطرس در هم  کنهی فقط بهش نگاه م گه، یبهش نم يزیچ چیه یسی باشه! ع وجود داشته

کرد؛   ی شد و موافق لقبش به عنوان صخره، زندگ ای! خوشبختانه پطرس توبه کرد و احشکنهیم
  جز شن الک شده نبود.  يزیچ  خرهاما اون شب اون ص

  ي درباره  دی داشت. اما بعد اگه بخوا اش دوستدهندهاز نجات  شتریحاضر رو ب  ي ایدن  نیا چون 
   بود.  بیصل  يرو  ، ییوفای و احساس ب  انت یخ يتجربه  نیبدتر د، ی صحبت کن انتیخ
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  ي رو رو   حیمس  کنه، یتا بنوشه و پشتش رو به او م  دهیرو به پسر محبوبش م  الهیخدا اون پ  یوقت
  ح ی وحشتناك، مس ي! و در اون لحظهدهیلعنت رو بر او قرار م و کمال فرستهی به جهنم م  بیصل

     ؟»يچرا مرا ترك کرد  ، یااله ، ی: «االهزنهیم اد یدر عذاب و رنج فر

ترك شدن توسط خدا   یول  زه، یچ هی  ماسی ترك شدن توسط د زه، یچ ه یشدن توسط پطرس  ترك
که اگه قرار    دونستی. او مهیچ  الهیاون پ  يتو  دونستیم  یسیالبته که ع  یاست! ول   گهید  زیچ  هی

  ت ی مجازاتِ گناه قرار بده، چون غا  ن یرو محقق کنه، الزم بود پدر او رو در ا ییرها يبود نقشه
  . کنهی که خدا گناهکار رو ترك م  نهیگناه ا  ي برامجازات 

، به دردها مبتال سازد.»  : «خداوند را پسند آمد که او را مضروب نمودهمیخون یم 53 ایاشع  در
ازش   نجا یکه ا ياي خادم خشنود بشه! اما خشنود دن یکه خداوند از کوب  ادیبه نظر آزاردهنده م

پدر رو   نی به خاطر درد پسر لذت برد! اما ا ایکه پدر از درد پسر،  ستین  نی ا کنه یصحبت م
که در اون، پدر ما رو    ی میبشه به خاطر من و شما؛ به خاطر محبت عظ  دهیکرد که پسر کوب   دخشنو

  ده یتوسط پدر کوب   دیکه توسطش پسر ما رو محبت کرد؛ پسر با  یم یمحبت کرد، به خاطر محبت عظ
  ی. ول شدیترك م دیبا کرد؛ی م  افتیلعنت رو در  دیپسر با شد؛یو به دست او مضروب م شدیم

   . ستیداستان ن   ان یپا ن یکه ا دیدقت کن

  ت ی که در نها ییداره! جا ان یپا ينقطه  کیروند  نیو ا کنهی شدن عبور م از روند ترك یسیع
   .» سپارمی تو روح خود را م  يها: «تمام شد! اکنون به دست گهیم یسیع

قوم خودش   تای! او نهانه ی. مفهوم محبوب خدا بودن همشناختی او محبت وفادار پدر رو م  چون 
 ! کنهیرو ترك نم
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