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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 بودن   ی ح ی مس   ک ی   : 2درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

داره، که بدون شک   یی شدن چه معنا یحیکه مس میفکر کرد نی ا ياول درباره  يدر جلسه  خُب، 
  ي سا یو به کل میرشد کن ی حیمس ک یبه عنوان  میخوا یم یهست که وقت  يزیچ نیتری اساس

فکر   نی راجع به ا یکه فقط کم خوامی. و االن ممیبه درکش دار ازین  م، یتعلق داشته باش  یحیمس
 بودن واقعا به چه معناست.  یحیکه، مس میکن

  گفته هست.    ت یغرب، بحران هو  ي ایموجود در دن   ي هابحران   نیاز بزرگتر  یک یکه    د یهست  متوجه
آموزان  که توسط دانش ياشعار  ي عنوان برا ن یترج یکه در طول پنجاه سالِ گذشته، را شهیم

ما رو واقعاً   د ینبا ی موضوع به نوع ن یهستم؟» و ا ی که، «من ک نه ینوشته شده ا یرستان یدب 
، به ما  28تا  26 اتی، آ1باب  ش یدایمقدس درست از همون ابتدا در پزده کنه. کتاب شگفت 

 .  دیخدا که خالق ماست، ما رو به صورت خودش و مرد و زن آفر  نکهیا م؛یهست  یک گهیم

اون   سکوالر معموالً  ییگراسکوالر رخ داده، هرچند انسان  ییِ گراکه در انسان  یی زهایاز چ ی کی  و
ما به صورت خدا   نکهی ا  یعنی م، یزن ی مفهوم رو کنار م ن یا  ی هست که وقت نی رو درك نکرده، ا

خودمون    یاساس  تیاون وقت در واقع هو  م، یکن  یبه صورت خدا هم زندگ  دیو با  میشد  دهیآفر
  ت یهو جادیتالش در جهت ا يبرا ییهابه ناچار مشغول طرح نیو بنابرا م، یدیدست م زرو ا

شکست خورده   يبه قدر  کم، یو  ستیقرن ب  لی و اوا ستمیطرح در اواخر قرن ب  نی ا و. میشیم
کمک به افراد   يدالر رو برا اردهایلیو بلکه م هاون یلیم ، یفدرال و محل  ي هاکه امروزه دولت 

 خودشون رو بنا کنند.  تیتا هو کنندی جوان صرف م 

غرب، شما به عنوان    يایدن   يهاقسمت   یورشکسته شده که االن در بعض  يبرنامه به حد  نیکّل ا  و
  شه یم  و.  دیهست  یکه ک  د، یخودتون رو اعالم کن  تیهو  یبه سادگ  دیتون ی هفت ساله م   يبچه   کی
 ریناگز  م، یشد  دهیما به صورت خدا آفر  نکهیرو داشت که با کاشتنِ بادِ انکارِ ا  ياحساس قو   نیا

  ن ی که ا میکنی دعا م  ان، یحی. و من مطمئنم ما به عنوان مسمیطوفان هم هست نی ا دِن یاز دِرَو
که    ییاین شده به د  اءیسالمت عقلِ اح  یبشه، و نوع  دیو به سرعت هم ناپد  ادیطوفان به سرعت ب 

 برگرده.  م، یکنی م  یدر اون زندگ 

  ي که ناله و زار  میبش یان یحیمس میتون یو م میدلشکسته بش دهیپد ن یاز ا میتون یما م حاال، 
 کردند،ی م   ی زندگ  تیحی از مس  شیپ  ي ایکه در دن   د یعهد جد   ان یحیکه در مورد مس  ي زی. چکنندی م
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بودن    یح یمس  یراجع به سخت   ي خودشون رو صرف ناله و زار  ی که اونها زندگ  نهیا   د، یشیمتوجه م
و متوجه هستندد که   شمرن، یم مت یو زمان رو غن کنندی شون استفاده ماز وقت  اونها  .کنندی نم

  .درخشهی م   ي شکوهمند  ییِقرن اول، با روشنا  یِ پرستمذهب بت   ک ی تار  ينه یشیدر برابر پ  لیانج
  ن یشدم، ا یحیمس یکه در نوجوان  یبرکات عمرم از زمان  نیاز بهتر یکیمن  يبرا کنمی فکر م و

مقدس متوجه شدم که درست از همون اول خدا به ما به عنوان قوم خودش  بوده که در کتاب 
  ی که وقت ست؟ین  نطوریهست، ا ياالعادهفوق  زیما چ يبرا نیا و. میهست  یکه واقعاً ک گهیم

خبر خوش    ن یست که االعادهفوق   ی لیهم خ  ن یا  ی . ول میهست  یکه واقعاً ک   میبدون   م، یشیبزرگتر م
  یی ایجوان رو در دن  یح یمس کی هست که  يزی چ ن یکه ا میتر هستند بد که جوان  یسان رو به ک

 .  کنهیم زیست، متماکنندهدلسرد  یل یخ شون که برا شنیجامعه عقب زده م ي که تو

  قتاً یباشند که حق  یدر کالج، در واقع جزو معدود مردان و زنان جوان   ایو    رستان یاونها در دب   ممکنه 
  ی لیو بلکه خ  اد یزمان ز  کنمی هستند. تصور م   یک   دونندی هست. اونها م  ی چ   شون ت یهو  دونندی م
به    کنه یماونها به ما کمک    قیاز طر  دیرو که عهد جد   یمختلف   ي هاراه   يتا همه  کشهیطول م  ي ادیز

و کشف   دایپ م، یخودمون رو متوجه بش تیهو م، یآورد مان یا حیمس يسایکه به ع ی عنوان کسان 
  ده یبه ما م  دیکه عهد جد   يای اصل   ریدو تا از تصاو  خوامیدرس، فقط م  نی ا  يبرا  نیبنابرا  و.  میکن

هستم؟» رو   یسوال«من ک  گهیو ما د رند، یخودشون قرار بگ يدر جا  ی رو انتخاب کنم که وقت
 در مورد ما مصداق دارند.  زهایچ  نیکه ا میدون یاون وقت م م، ینپرس

منتظره در   ریغ ط یشرا ک ی  نکهیا ایمنتظره به چشم من اومد،  ریغ طیشرا ک یدر  نها یا  ، ینوع به
  ک ی و چند ساله بودم،  ستیکه ب  یوقت کنمی م  فکر واقع من رو نسبت به اونها متقاعد کرد.

کننده، بدون مقدمه به من گفت، «در  مصاحبه  ئتیه ياز اعضا  یک یداشتم و  یشغل يمصاحبه 
جمله، خودت رو به عنوان    کی «در    ؟»يدیچطور شرح م  یح یمس  کیجمله، خودت رو به عنوان    کی
فکر کنم، فقط گفتم، «به   هش راجع ب  ی حت نکه یو من بدون ا  ؟» يدیچطور شرح م یح یمس ک ی

 .»  حیمس ي سایگزار عخدمت  ک یفرزند خدا و به عنوان   کی عنوان 

که فکر   ی بعداً وقت - در ضمن اون شغل رو نگرفتم  -که فکر کردم، با خودم گفتم   ی بعداً وقت و
موضوع   نیمقدس من رو به قلب ادانش من از کتاب  کنمیکردم بود که با خودم گفتم، فکر م

. تو به عنوان  یهست یتو فرزند پدر آسمان  ؟یهست  یک  یحیمس کیکرده. تو به عنوان  تیهدا
. پس  یهست   ح یمس  يسا یخداوند ع  یعن یارباب،    ن یگزار بزرگترتو خدمت   ؟ یهست  ی ک   یح یمس  ک ی
  نها یبلکه ا ستند، ین  ریفقط تصو  نهایاکه به ما داده شده، نگاه کنم.  يری دو تصو نیبه ا  خوامیم

 .هیبودن چ یحی مس يواقعاً معنا نکه یهستند از ا   یقتیحق
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 ن یبله، اول  د، یخون ی مقدس رو مکتاب  نِی شما باب آغاز یاز همه، من فرزند خدا شدم. وقت  اول
شده باشه، بلکه در باب   ی مخف اینحم ای  ه یکه در کتاب تثن ست ین  ي زیچ ن یمقدس، اباب از کتاب 
که خدا ما رو خلق کرده تا فرزندان    شهیروشن م  کامالًچشم شماست،    يمقدس، جلو اول از کتاب 

 ما مقرر کرده.  يهست که او برا  ي ااون نوع رابطه  ن، ی. امیاو باش

بعداً آدم    یکه چطور وقت  دیار یب   ادیهست. به    نی عبارت «صورت خدا» هم  یِاز معان   یک یواقع،    در
رو   ش ینوع گو نی . و ما هنوز هم اشهیبه صورت خودش م يپسر  ي دارا شه، یپسر م ک ی  ي دارا

  ن یچرا ما از ا دونمی نم م، یگیم نطوریپسر ا کیو در اسکاتلند ما هم در مورد   م، یکنی استفاده م
«بچه به پدر و مادرش    م، یگیم  ا یپدرش هست.»    یِ «اون کُپ   م، یگیم  یول   م، یکنی استفاده م  طالحاص

 رفته.» 

هست که خدا   ن یا 1اوج باب  يرو به ما بگه. نقطه  نی هم خوادیهم در واقع م 1باب  شیدایپ و
خودش گفت، «انسان را، نر و ماده، به صورت   نشی. بعد در اوج آفرد یآفر کویرو ن  زیهمه چ

کامالً   کنه، یم دا یادامه پ ت یروا ن یکه ا نطوریهم و .» میمان بساز خودمان، و به عنوان فرزندان 
ها  . خدا اطراف اونها رو از نعمت کنهیروشن هست که خدا با آدم و حوا مثل فرزندانش رفتار م

 که اونها رو رشد بده. خواد ی. خدا مکنهیپر م

  نها یا  ي«حاال همه   گه، یم  نیکه اونها در اعتماد و محبت به خودش، بالغ بشن. و بنابرا  خوادیم  خدا
از   نکهیا د، یکار رو به خاطر من، چونکه پدر شما هستم بکن کی نی فقط ا یمال شما هستند، ول 

او   ي که اونها در کار کردن برا خوادی پدر، م ک یمثل  و .» دیو بد نخور کی درخت شناخت ن  يوهیم
 ي که همه  دیتا به حال توجه کرد ایآ دونمی . نماره یباغ رو به وجود م کی  نیرشد کنند، و بنابرا

 ایخلق کرد، باغ نبود، آ نیزم يکه خدا رو  يزیتنها چ  یبودند، ول  کویکه خدا خلق کرد ن  یی زهایچ
 ست؟ ین  ن یموضوع هم

  گفت، ی خارج از باغ هم وجود داشت، و انگار خدا داشت موجود داشت که در عدن بود، و  یباغ
پدر   ک یکه اگر  ي شروع به شما بکنم.» مثل کار يکمک کوچک برا  کی  خوام یآدم و حوا، م «حاال، 

باغ  نی ا ي بده، ممکنه انجام بده. «حاال من شما رو تو ادیرو  ی دخترش باغبان  ایبخواد به پسر 
 د؟ینیبی رو م   زهایاون چ يهیبق یول  دم، یکوچک قرار م

  خوام یهستم، م هان یکه همونطور که من ارباب تمام ک د، ی باغ رو توسعه بد نی که شما ا خوام یم
باغ   نیگسترش ا يکه برا خوامیپس از شما م م، یصحبت کن زهایچ نیا يبا هم درباره میبتون 

هست که   نی هم لشیاتفاقاً دل  که برسه.»  نیزم  ي هاباغ تا کرانه  نی ا نکه یتا ا د یسخت کار کن
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چون خدا   رسه، یم نیزم يهاکه تا کرانه  شهیتمام م يشهرکتاب مکاشفه با باْغ  ییانتها يها باب
  ، یاو آگاه باشند و قادر باشند که بگند، «پدر آسمان   ي که آدم و حوا از مراقبت پدرانه   خواستی م

 .ي رفتار کرد کویتو با ما ن 

ما هم فرزندان تو   يهاکه بچه  میخوایم ما. می . ما پسر و دختر تو هستمیفرزندان تو هست ما
 هم فرزندان تو باشند.»   ان یکه بعد از اونها م ییهابچه  میخوایباشند. م

  م یتی یاز نظر روحان  یکه فاجعه به بار اومد، اونها به نوع  یالبته، فاجعه به بار اومد. و وقت یول 
  به یغر یطیقرار گرفتند که خدا براشون خلق کرده بود. اونها در مح یج از باغ شدند. اونها خار

و البته    ، مهربان خودشون نگاه کنند  یکه به خدا به عنوان پدر آسمان   تونستندی نم  گهیبودند و د
 . شهی وارد م ل، یانج ی عنیهست که خبر خوش   نجایا

«من   گه، یخود خدا در کتاب خروج م د، یدار  ادیهست که همونطور که به  قیداستان عهد عت نیا
  ی بزرگ   ریتصو  نی خودتون خارج کردم.» ا  یِشما رو از بندگ  کنه، یکه پسرش رو حمل م  يمثل پدر
ما که    ح، یمس  يسا یخدمت خداوند ما ع  قیاز طر  نی و بنابرا  ه، یخدا چ  یقلب  يخواسته   نکهیبود از ا

و قادر   م یو به فرزندان او مبدل شد میخدا آورده شد يبه خانواده  م، یهست ی روحان  مان یتی
موضوع از دو ُبعد اتفاق    ن یکه ا  گهیبه ما م  د یعهد جد  و .  میکه خدا رو «اّبا، پدر» صدا کن  میهست

  ن یدر ا  دیو عهد جد ره، یما و خدا شکل بگ نیب  دی جد يرابطه  کی که  ازهی. اول از همه، ن فتهیم
 .  رهیپذی م يخودش به فرزند يپدر ما رو در خانواده ي که خدا کنهی صحبت م نطور یباره ا

خودش به   يخدا ما رو در خانواده کنه، یاستفاده م یتیبه لحاظ شخص ریتصو نیاز ا پولس
روم، و در قانون روم، که پولس در اونجا   يایموضوع در دن  نیچون ا ره، یپذی م ی فرزندخواندگ

عادت   نی به ا های رومبود.  یکامالً متداول  يدهی ا کرد، ی خودش بحث م ی حیشهادت مس يدرباره 
به   يد یجد يخودش گرفته بشه و در خانواده یع یطب ياز خانواده  ی کرده بودند که شخص

ها  اون بچه  وقطع بشه.  ، یقبل يخانواده  ي وندهایکه تمام پ يبشه، طور  رفتهیپذ  ی فرزندخواندگ
پدر   نکهی. اشهیم نیاونها فراهم و تأم يبرا زی همه چ دیجد يخانواده ن یکه در ا دونستندی م

  ن یکه ا گه یپولس م و .رهیگی مراقبت و تعهد نسبت به اونها رو به عهده م تیمسئول  دشون یجد
ما با خدا قطع شده    ي. رابطهمیبود  میتی  یشدن هست. ما از نظر روحان   یح یمس  ياز معنا  يریتصو
 بود. 

که ما گناه    گهیاون م  گه؟یم  ی هست که پولس چ  ادتون ی  ی . ول میجالل او ساخته شده بود  ي برا  ما
  ي سایدر ع یول  م، یرو ندار يادیبن يرابطه  نی ا گهیو ما د میو از جالل خدا قاصر شد میکرد

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

  کنه ی او نه فقط اعالم م  م، یشیم  یح یکه ما مس  یوقت  و  رابطه رو مجدداً برقرار کرد.  نی خدا ا  ح، یمس
  رفته یپذ ی او به فرزندخواندگ  يما در خانواده   کنه یبلکه اعالم م م، یخدا عادل هست د یکه ما از د

 . میباش ح یمس يسا یع ياز خانواده يتا عضو  میشد

  کنه، یاعالم م 20باب  وحنایخودش در  زیرو در روز رستاخ ن یچطور ا ی سیکه ع دی دار اد ی به
بگو که نزد پدر خود و پدر   شان ینزد برادران من رفته، به ا کنی«و ل  گه، ی م میکه به مر یزمان 

  ده، یبه ما م  ي دی شأن و مقام جد  ح یمس  يسا یع  لی انج  پس  .»رومی شما م   ي خود و خدا  يشما و خدا 
 . می دار  از ین  دیمقام جد  ک یاز  شتریب  يزیما به چ یول 

  د یکه ممکنه بشناس ییها. به فرزندخواندهمیدار  ازین  یقانون  يمعامله ک ی از  شتریب  يزیبه چ ما
. مخصوصاً اگر اونها در سنّ  دیممکنه خودتون فرزندخوانده داشته باش نکه یا  ای د، یفکر کن
  ست؟ ین   نطوریخودشون رو فرزند شما بدونند، ا  ي زیتا اونها از نظر غر   برهی باشند، زمان م  ی مشخص
  ی دخترکوچولو رو به فرزندخواندگ  کی که  ارمیم ادیمبشر بود رو به  کی که  يز یعز دوست

دخترکوچولو کرده بودند،   نی بودند که خودشون رو وقف ا  ياالعادهبود و اونها زوج فوق   رفتهیپذ
مرد رو «بابا» صدا   نیا  يز یکنند که به طور غر يکار  ستند یکه اصالً قادر ن  دیرسی به نظر م  یول 

 بزنه.

و    زشیدستش بود اومد کنار م  يکه تو  یروز با کفش کوچک  کی که به من گفت،    ادیم  ادمیبعد    و
بهش بگم، «در   خواستمی رو بهش گفت، «بابا، بند کفشم پاره شده.» من م ییاون کلمات جادو

اون   گهی حاال د نکهیا يدرسته؟» برا  ، يدیخری اون دختر م يرو برا  یفروشکفش  کیاون لحظه 
  زِ یچ ن یوجود نداشت، و ا  ي ازهیغر  یبود، ول  ح یصح تیواقع  اون داشت.  دوجو زهیغر

و به   ارهیخودش م يکه پدر نه تنها ما رو به خانواده گهیبه ما م لیهست که انج يزیانگشگفت 
  ي د ی تا به ما حسّ جد فرستهی بلکه روح مقدسش رو به درون قلب ما م  ده، یم يد یما مقام جد 

  اد یبه  8باب  ان یکه در روم نطوریهم و. میهست ی ما ک جه یهست و در نت یاو ک  نکهیبده از ا
داده شده، بلکه    ي دینه تنها به ما مقام جد  گهی، پولس رسول م 4باب    ان یو دوباره در غالط  د، یدار

 .میکنی پدر» ندا م  يا  یعنیکه به اون «ابا  میکرد افتیرو در   یروح پسرخواندگ

  ي زیبه صورت غر ته، یفرمال  ان یحیمس ی عنی ، یکه افراد مذهب  میخالل درس اول متوجه شد  در
خدا، به من کمک    ي صدا کنند، «ا  شیدر زمان بحران و آزما  ممکنه.  کنندی خدا رو «پدر» صدا نم 

  ی تیمتفاوت با هو  یشخص ، یواقع  یحیمس یول  ؟» یکن یکار رو م نیخدا، چرا با من ا ي«ا  ا، یکن!» 
 عطا شده.    ياتازه  يزه یالقدس، به اونها غرروح  يکنندهاء یعمل اح توسط  متفاوت هست.
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که  میدون ی «اّبا، پدر»، و م م، یکنی هست که ما صدا م نیاون ا يهااز نشانه یکی نیبنابرا و
.  شهیکه به ما محبت م میدون ی . مشهیداده م ت یکه به ما اهم میدون ی . م میفرزندان خدا هست

  خوردم، ی ها قهوه م از سخنران  گهید یکیکنفرانس داشتم با  کی که در  کنمی هرگز فراموش نم 
شده و   یح یمس مانداریا  کی به طرف ما اومد تا با ما حرف بزنه، و به ما گفت که چطور  یانم خ کی

  ک ی .» شمیکه واقعًا دوست داشته م دونستمی بار در عمرم، م  نیاول   ي«برارو گفت،  ن ی بعدش ا
 .نی ا ی عنیفرزند خدا بودن 

  ن ین درست در همچو  م، یفکر کن  ياارزش داشته باشه که لحظه   دیشا  م، یادامه بد  نکهیاز ا  قبل
داشتم،   يکه من چه جور پدر  یدونستی اگر تو م ی«ول  گن، یاز افراد م ی نقطه هست که بعض

  گه؟ یم یچ  یشخص  نیبه همچ  لیانجخدا رو ”پدر“ صدا کنم.»  تونمی که هرگز نم  ي دیفهمی م
واقع  . تو در یکن یبر عکس فکر م لیانج يدرباره  ي هست که، تو دار نی ا گه یم ل یکه انج يزیچ

 . »يرسازی«تصو  گنیکه افراد متخصص به اون م یشیم  یمرتکب اشتباه  يدار

 ، یگ یو م ي ریصورت جلو م ن یپدر خودت، و بعد به هم يبه فکر کردن درباره  یکن یشروع م تو
  ي تجربه   ل، یشروع در انج  ينقطه .  یاز اونجا شروع کن   دینبا  ی هست»، ول   نطوریا   شتریب   ی«خدا حت
که چطور   دیبدون  دیخوای شما م اگر هست. یسی بلکه شروع با خداوند ع ست، یشما ن  يگذشته 

 د، ی فکر کن د یکه االن دار يبلکه به پدر  د، یفکر نکن دیکه داشت يپدر شما شده، به پدر  ، يپدر
  لیبه عنوان مثال، چرا انج  پسهست.    حیمس  يسا یهمون پدر خداوند ما ع  دیکه االن دار  يو پدر

  نی ا  د؟یدون ی و م  د؟یرو کشف کن  ی اون رابطه و جالل اون پدر آسمان   ییِ بایتا ز   دیخون ی رو نم   وحنا ی
خواهد بود که در درون عواطف شما و   یپدر بودن  يدرباره  هاينظرکج نیا یتمام يبرا یحلّال 

خودتون   شتریو ب   شتریخدا شما ب   ضیفبه    یادراك شما ساخته شده. و بله، ممکنه زمان ببره، ول 
 چه.  ی عنی«اّبا، پدر»،  دیبگ دیبتون  نکه یداشتن و ا  یپدر واقع  کی که   د ید دی رو قدردان خواه

هست که ما فرزندان خدا    نی اون ا  ی داره؟ اول از همه معن  یی ما چه معنا  يبودن برا   یح یمس  پس
  ي سایخداوند ع ن یگزارکه ما در ضمن خدمت  نه یاون ا  ی بعد، در وهلۀ دوم معن ی. ول میهست

برده کاربرد   کی  ياستفاده کرده که معموالً برا ي ااز کلمه  د ی. در واقع عهد جدمیهست حیمس
فرزند    کی الاقل متناقض وجود داره.    زِیچ  ک یباره    ن یاکه در    میکنی داشته، و ما بالفاصله فکر م

در   ن یا میشیکه متوجه م ی تا زمان  مونهیم یتناقض باق ک یبه صورت  ن ی گزار، و اخدمت  کی و 
 .کردی راجع به خودش فکر م  یس یهست که خداوند ع يز یواقع همون چ

داد که راجع به خودش   ادیبه او  ق، یعهد عت ی عنیمقدس او، هست که کتاب  يهمون طور  نیا
که او چطور    دیدار   ادیبه    ا یآ  یول بود. او انسان دوم بود. او آدمِ آخر بود.    دی فکر کنه. او آدمِ جد
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رو در مورد خودش به کار برد که ما اغلب از اونها به   53تا  52و  50و  49و  42 ایکلمات اشع 
گزار  رو به عنوان خدمت  یسیسرودها ع نیا م؟یکنی گزار صحبت م خدمت  يعنوان سرودها 
که به عنوان مثال هر روز از   کنندی م  ریتصو نطوریرو ا ی سیع اونها .کشندیم ریخداوند به تصو

به   ی سیبه ع اونها . بندهیمو اونها رو به کار  کنهی اربابش گوش م ي و به صدا شه یم دار یخواب ب 
  اره، یب   يما رستگار  يتا برا  شهیپدرش م  هدف  میکه تسل  کنند، ی گزار خداوند نگاه مچشم خدمت 

ما   ی سالمت ب ی. و تاددی ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گرد ي رهای «به سبب تقص ی عنیکه 
 .»میافتی او ما شفا   يهاآمد و از زخم  يبر و

  شهیخودش شد. او گفت، «من هم ی پدر آسمان  ن یفرام ن ی اهداف و ا نی ا  میاو مشتاقانه تسل و
 د، یکنی نگاه م  ی سیبه ع یوقت .» آورمی را به جا م  - میپدر آسمان  یعنی –او  يده یپسند  يکارها 

که او   نهیا لشیوجود نداره. و دل  یتنش  زیدو چ نی ا نیوجود نداره، ب  ی تیضد  زیدو چ ن یا نیب 
پدرش    کنهیکه م  ي در هر کار  خواد یم  شه یپدرش رو دوست داره که هم  نقدر یهست که ا  يپسر

او بگه، «باشه پدر،   بده، رو انجام   يتا کار  گهیبه او لبخند بزنه، انگار که هر وقت پدرش به او م
درکش کنه،   تونهیهرگز نم ایهست که دن  يزی چ نیا وانجامش بدم.»  خواستمی االن م نیهم

به طور همزمان هم خودتون رو فرزند پدر    دیتون ی درك کنه که شما چطور م  تونهینم  ایدن   تونه؟یم
بعد   ی. ول دیهم باش حیمس  يسا یگزار خداوند عخدمت  ک ی  نی همچن نحالیو با ا  د، یبدون  یآسمان 

،  1باب  شیدایاز همون اول در پ م، یباش نطوریاکه  میما خلق شد د، یکه به اون فکر کن یوقت
   ست؟ین  نطوریا

  ي ز یهستند، چه چ یکه فرزندان پدر آسمان  دونستندی موضوع که آدم و حوا واقعاً م  ن یا شاهد
 د؟یدون ی م و .کردندی و از او اطاعت م  دادندی او گوش م  ي اونها به صدا نکهیباشه؟ ا تونستیم

اون   دیعهد جد د، یشیبودن رو متوجه م یحیمس ازیامت د، یکنی رو درك م  نهایا يکه هر دو  یوقت
ما   م، یما از جالل خدا قاصر شد نکهیبه خاطر گناه ما، و به خاطر ا گهیو م کنه، ی م ان یب  نطوریرو ا
 ي هست که ما رو از سلطه  نی ا دهیانجام م لیکه انج يکار و. مینفس هست يگناه و بنده  يبنده

 ما رو از بندِ خودمون هم آزاد کنه.  يزیانگگناه آزاد کنه، و به شکل شگفت 

تحت   گهید ح، یمس يسای ع يکه به واسطه  میدون ی رو م   نیا یول  م، یستین  ب یعی هنوز کامل و ب  ما
 . میستیتسلط گناه ن 

و االن ما آزاد   گهیم 6باب  ان یو در روم 5باب  ان ی در روم حیرو به صورت کامالً صر نیا پولس
تا به او   میآزاد هست ن ی همچن یول  م، یلذت ببر یکه از او به عنوان پدر آسمان  میآزاد م، یهست

به او نه تنها به عنوان پدرمون، بلکه به عنوان اربابمون هم احترام   دیچون با م، یخدمت کن
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موضوع هم وجود داره چون ما نه فقط از تسلط گناه آزاد   ن یاز ا  گه یُبعد د ک ی بعد  و  .میگذارب 
 .  میهم آزاد شد يغرق شدن در خودپسند بلکه از  م، یشد

هست. غرق شدن در نفسْ، و   کمی و  ستیبزرگ قرن ب  تیخصوص کی  ن یکه ا د یهست متوجه
از   م، یهست یکه ما واقعاً ک میدون ی م حیمس يسایع يحاال چون به واسطه یجلوه دادن خود، ول 

  م ی خدمت کن  گران یکه ما رو محبت کرد، و به د  میکن  ی او زندگ   ي تا برا  میرها شد   يخودپسند   ن یا
  ي نزد من ا  د ییایگفت، «ب  یس یهست که ع ن یهم يبرا رو محبت کنند.  یس یع تونندتا اونها هم ب 
و از من    دیریمرا بر خود گ  وغی.  دیخواهم بخش  یکشان و گرانباران و من شما را آرامتمام زحمت 

 .» باشمی دل م و افتاده می که حل رایز دیاب ی میتعل

  گفت، ی بود که م  یی نجار، تابلو  وسف ی  ي مغازه  يباال  گه یهست که م  یم یداستان قد  کی  د؟یدون ی م
  یس یکه ع  کنهیصدق م  ی وغ یدر مورد    یداستان هست ول   کی فقط    نیما کامالً مناسبه.» ا  يهاوغ ی«

.  گذارهیم زمون یانگشگفت  یِگزاران منج و خدمت  یدوش ما به عنوان فرزندان پدر آسمان  ي رو
فرزند خدا و   د؟یهست یکه ک دیدون ی واقعاً م یح یمس کی به عنوان  ایبدونم، آ خوام یم پس

   . حی مس ي سایگزار عخدمت 
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