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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 د ی تعم :  ض ی ابزار ف   : 6درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

که   میکنی راجع به آنچه فکر م یکه وقت  مینقطه قرار دار ن یدر ا گهیدر مطالعاتمون با همد  ما
  ی ح یمس یدرست در زندگ  ياز مبنا يبرخوردار  يمعنا گن، یم ضیغالباً به اون ابزار ف ان یحیمس

.  شنیم  دهینام  هان ییکه اغلب به عنوان آ  میدی. و االن به دو مورد به خصوص از اونها رس ستیچ
  ي برا  يابزار  نهایکنم که ا دیو شام خداوند تاک د یتعم يدوباره خصوصاً درباره  خوامیو من م

تا ما رو وارد مشارکت    کنهیهستند که خدا از اونها استفاده م  يابزار   نها یا .  ستندین   ض یف  افت یدر
به دو تا از   ي بعد يجلسه و در جلسه نی در ا می خوایو ما م م، یبا خودش بکنه و تا او رو بشناس

و  دیتعم یعنی ل، یمخصوص انج يهابه دو تا از نشانه  م، ینگاه کن دیعهد جد نیفرام ایو  هان ییآ
 شام خداوند. 

به  يحد تا م، یکن ان یب  یرو الزم هست که به صورت عموم  زیچند چ کنمی اول از همه، فکر م اما
و هم   دیراجع به هم تعم ییاغلب مناظرات و اختالف نظرها د، یدون ی همونطور که م نکهیخاطر ا

مسائل مورد اختالف هست.    يدرباره  ان، یحیسوال مس  نیشام خداوند وجود داشته، و معموال اول 
که   دهیرو نشون م نیمسائل مورد اختالف هست، ا  يسوال افراد درباره  نیکه اول  یمعموالً وقت

  يجلسه  ایجلسه  ن یهدف من در ا نیبنابرا ورو درك نکردند.  يادیاونها هرگز واقعاً مسائل بن
خدا   میو کمک کنم تا درك کن  یموارد اختالف صحبت کنم، بلکه سع   يکه درباره  ستین   ن یا  ندهیآ

به   ها ن ییآ ا ی ل یانج نیرو به ما داده که ما اغلب با عنوان فرام  ی جسمان  ق یحقا ن یا یلیبه چه دل 
و منظورم از برگشت به ابتدا،   میبه ابتدا برگرد دی درك اونها، با ي. و برامیکنی اونها اشاره م

 مقدس هست.  کتاب  ي برگشت به ابتدا

  خوان یز اون مو بعد ا کنند، ی شام خداوند شروع م  ای و  دی که مردم اغلب با تعم د یدقت کرد ایآ
هست که به ابتدا    نیانجام بدند ا  دیکه اونها با  يمسائل مورد اختالف صحبت کنند؟ کار   يدرباره 

که خدا خودش و اهدافش رو   یروش  يدرباره  ی مشخص اریبس زیبرگردند و متوجه بشن که چ
ما اغلب در   که ده، یها انجام م وعده  يلهیکار رو به وس نی وجود داره. او ا کنه، ی آشکار م

و به   کنه یکه او خودش رو متعهد م یزمان  م، ینیب ی خدا م يمقدس اونها رو به شکل عهدهاکتاب 
 وعده ها باشه.   نی وابسته به نگهداشتن ا  شیکه انگار موجود  شهیمتعهد م  يو طور   دهی م  یما قول 

مقدس هست،  کتاب خوندن    يبرا  یخوب   یلیکه روش خ  د، یمقدس رو از اول تا آخر بخون اگر کتاب   و
هر دفعه   نکه ی. اکنهیتوجه شما رو جلب م  يزیهمونطور که از آخر به اول خوندنش هم خوبه، چ 
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  ی ک ی زیف  ينشانه   کی استثناء در کنار اون وعده    بدون   ده، یخاص رو م  ي هاوعده   نیاز ا   ی کی که خدا  
. خدا به آدم و حوا  دیدی در باغ عدن هم د ترشی رو پ ن یا  شما .دهیکه داده رو هم م يااز وعده 

ها  که به اون وعده   دهی ها رو مدرخت   ن یا   یعنی  ، یکی زیف  ي هاو او نشانه   ده، یم  یمشخص   ي هاوعده 
 مرتبط هستند.  

رو   ياو خدا نشانه بنده، یکه خدا با نوح م ياوعده ای دی عهد جد  نیو تا ا میریطوفان نوح جلو م تا
  حرف  کنه؟ یم کنه، یخدا رو قابل اعتمادتر نم ينشانه، وعده  نی. حاال، ا کنهیوعده اضافه م ن یبه ا

بگه، «خب، من قولم رو به شما دادم.   تونستینظر، خدا منقطه  ک یخدا، حرف خداست. از 
که به نوح  دیدار ادیبه  نیبنابرا کنه، یاو ضعف ما رو درك م ی.» ول دینکن ای دیقبول کن دیتون ی م
رو   کمان ن یرنگ ن ی و هر وقت که ا کمان، ن یرنگ یعن یر آسمان هست، د یکمان  ک ی  «نوح،  گه، یم
هرگز    گهیکه د ارمیم ادی خودم رو به  يوعده  نی که من ا ی داشته باش  ادی به  خوام یازت م ، يدید

 .»ارم ین  ن یبر تمام زم لیس

 لیس م، یکنی م  یکه توش زندگ يادر دهکده  ش، یکه دو سال پ دیتصور کن دیتون ی م نیبنابرا و
از دست دادند، و هر وقت در طول دو سال   لیشون رو در سخونه هایی اومد. نصف روستا

  ن یکه ممکنه دوباره ا  دی مردم احساس کن نیاضطراب رو ب  ن یا دیتون ی م گذشته بارون اومده، 
که فکر کنه،  کرده، ی در مورد نوح هم صدق م ن ی که ا د یتصور کن دیتون ی تکرار بشه. م یخراب 

  نه یبیرو م  کمان ن یو رنگ  کنه یو نوح به باال نگاه م  اد، یم  بارون   فته؟»یاتفاق ب   نی راره اق  ی«دوباره کِ
هست؟    ی چ   ينشانه   نی ا   د ی. متوجه شدارهیم  ادی خودش رو به    يکه خدا وعده   اره یب   ادیبه    د یو با

خودش    يهم هست. خدا وعده  کنهی که خدا م  يکار   ينشانه   ینگاه کنه، ول   دینوح با   نکهیا  ينشانه
 .  ارهیم ادی رو به 

و   میهم صحت داره. او به ابراه بنده یم میکه خدا عهد خودش رو با ابراه ی موضوع زمان  ن یهم
باب   ان یهست که پولس چطور در موردش در روم ادتون ی. دهیاز اون عهد م یاش نشان خانواده

عادل شمرده شد،   مان، ی از راه ا ضی ف يلهیبه وس میکه ابراه ی وقت گهی. اون مزنهیحرف م 4
  ي انشانه رو به اون داد. اون نشانه  نی داده شده، خدا ا  ص یحضور خدا عادل تشخ  راون د  یوقت

 کرد.  افت یدر مان یاز راه ا میداد، و ابراه میکه خدا به ابراه  يای شمردگبود از عادل 

و جهت اونچه    ییایموضوع بمونه، چون درك پو  ن یا  يلحظه رو  کی   يذهن شما برا  دیاجازه بد  حاال
بود.   میابراه مان یا يکه ختنه، نشانه گه یاون داره نم د، ی داره. دقت کن ت یاهم گه یکه پولس م

  ينشانه برا  نی اخداست.    ضِیف  يعادل شمرده شدن از رو   يکه ختنه نشانه  گفتی اون داشت م
  يبرا  یقی حق یما سرنخ ي برا نی ا و .رهیپذیم مان یا  يهم اون رو از رو میهست، که ابراه نیا
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از پاسخ ما به کالم   يانخست نشانه يهست، که اونها در درجه  مینامی م  هان یی درك اونچه که آ
که  لیاز آن انج يانشانه بلکه ستند، یما ن  مان ی از ا  يانخست نشانه  يو در درجه  ستند، یخدا ن 

  ن یا  م، یدار ازیها ن نشانه نی که ما به ا کنهی ك مو چون خدا در  د، یکش رون یرو از ما ب  مان یپاسخ ا 
 . دهیها رو به ما منشانه

من به   مان یا ؟یدون ی«م گفتند، ی داشتم که م یان ی رو مالقات کردم و دانشجو ی ان یحیمن مس حاال، 
  یندارم، پس بدوِن اونها هم مشکل  يازیها ن نشانه  نیهست، من واقعاً به ا يقو  یقدر کاف

پس   ده، ی«اول از همه، اگر خدا به تو نشانه م  گم، ی. من مگمیرو به اونها م  زیدو چ  ندارم.» و من
.  یبکن  ی امتحان کوچک  کی   خوام ی «ازت م  گم، یبعد به اونها م  ی ول .» ختم کالم.  يدار  ازیها ن نشانه  به

هر از   گه، یهست که تا شش ماه د ينطور ی«بله، ازدواج کردم.» خب، امتحان ا ؟»، يازدواج کرد 
رو نبوس. و   اون  دوستت دارم.» بهش دست نزن، بغلش نکن. زم، یبه همسرت بگو، «عز ی گاه

تو   و  ؟» يتا منفجر بشه و بهت بگه، «هنوز منو دوست دار دی و به من بگو چقدر طول کش ایبعد ب 
  ا یکه دوستت دارم. آ گفتمی ها هر چهار روز داشتم بهت م وقت  ی«من هر سه روز، و بعض ، یبگ

.»  ي. تو محبتت رو به من نشون نداديتو من رو بغل نکرد  ی«ول   ست؟»؛ی ن   ی تو کاف  ي من برا  حرف
  الزم   یدارند، ول   تیما هم اهم  ي عاد  یالبته که مهم هستند! اونها در زندگ   ستند؟یها مهم ن نشانه

 .  میاونها رو درك کن ت یهست که ما اهم

  ي تا مردم من رو برا  دیطول کش  یچند وقتو  ستم، یاطراف ن  ن یمن مال ا  د، یدون ی که م  همونطور 
که غذاتون رو    ی رو متوجه بشم. در اسکاتلند، وقت  يز یغذا خوردن به رستوران دعوت کنند تا چ

بار   ک ی قهیهر چند دق نجا یا ی . ول دیگذاری بشقاب م  يفقط چاقو و چنگال رو تو  د، یکنی تموم م 
که مادرم گفته بود رو   يشد؟» خب، من کار «غذاتون تموم گفت، ی و م ومدیسراغم م سون گار

که   دیدی گارسون نم ایکردم. معلوم هست که غذام تموم شده. آ یانجام دادم. بشقاب رو خال 
  یی کای بود که من چاقو و چنگال رو به روش آمر ن یبود؟ مشکل ا  ی چ مشکلغذام تموم شده؟ 

گرفتم   اد یرو متوجه شدم،  نشانه ن یا  ت یکه من اهم ی بشقاب نگذاشته بودم، و بعد وقت ي تو
 که غذا خوردن رو تموم کردم رو به گارسون برسونم.  قت یحق  نیچطور ا 

  ت ی که ما اهم  یوجود داره و وقت   ياهستند. نشانه  ن یمشابه هم  قاًیو شام خداوند هم دق  دیتعم  و
  شه، یرد و بدل م مرد و همسرش نیبوسه که ب  ک ی اون وقت مثل  م، یشینشانه رو متوجه م نیا
به   یول  کنه، یدار، کامالً بر عشق داللت نمصدا  یمرطوب و گاه  ب، ی احساسات عج نی برعکس، ا ای

  ی که در اون زندگ   ییاینشون دادن عشق باشه. و دن   يبرا  ی که راه مهم  رسهیبه نظر م  یب یعجطرز  
ها وجود دارند که ما رو به  نشانه   ی که بعض  میکنی م   ی زندگ  ییایدر دن   ماطور هست.    ن یا  میکنی م
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  ی و وقت  میهم هستند که دار ياگه ید  يهانشانه یول  کنند، ی م ت یهست هدا بیکه غا  یقتیحق
بلکه   گن، یرو به ما م يز یکه اونها نه فقط چ می . درك کنمیکنی از اونها استفاده م  م، یدرك کن

  کنه، یاون نشانه رو درك م ت یکه اهم ی ارتباط با شخص ي برقرار ي هستند که ما برا ي ابزار
 . میکنی استفاده م

در   يایی ذاتاً جادو زی. اونها نشانه هستند. چکنندی عمل م  نطور یو شام خداوند هم هم د یتعم و
. نان، همون نان  ادیم ي آب شهر  ر یمورد اونها وجود نداره. آب همون آب هست، که معموالً از ش

  ي برا  یاتفاق  چیه هم همون شراب هست.اون رو پخته. شراب  یینفر در جا کی هست، که 
نه تنها    م، یکنی م  دا یپ  ل یمطابق با انج  ی که از اونها درک  ی وقت  ی ول   فته، یعناصر نم  ن ی از ا  چکدوم یه

ما به   ی وقت بلکه کنند، ی ما انجام داده، موعظه م  ي برا ی سیکه ع ي کار يدرباره  یغام یدر سکوت پ
 ل، یانج يموعظه  یِزبان  يهاکه ما به نشانه  یدرست مثل زمان  م، یدیپاسخ م مان یدر ا ق، یحقا نیا

ها به  نشانه  نی که ا یقت یو به حق میکه لذت ببر میاون وقت قادر هست م، یدیپاسخ م مان ی در ا
 .میاونها اشاره کردند، وارد بش

  ی لیما خ يموضوع برا ن یا م، یو شام خداوند نفع ببر د یاز تعم میخوایاگر ما م کنمی من فکر م و
  ان یحیشما به مس  یبوده که وقت  نطوریمن اغلب ا  ي چون به تجربه  گمیرو م  نی من ا  و مهم هست.  

خداوند براتون چه   زی «حضور سر م نکه، یا  ایداشت؟»  ییشما براتون چه معنا دی«تعم ن، یگیم
اونها   هست که   نیا شیو معن کنندی خودشون م  يداشت»، اونها شروع به صحبت درباره  ییمعنا

اونها اتفاق افتاد فکر   يکه برا يزیچ يدارند درباره  اونها شدند. توجهموضوع رو اشتباه م
هست که   نی هم يبرا  کهشدند،   یبر عکس تلق یو شام خداوند به نوع  دیتعم  ییایو پو کنند، ی م

برات مهم بوده؟» با تعجب به شما    هفته چقدر  نی تو ا  دی«تعم  د، یبپرس  یح یمس  کی از    یاغلب وقت
بوده که اونها سالها    نیا  د یمهم در مورد تعم  يمسئله  دونندی که اونها م   ییچون تا جا  کنندی نگاه م

نداره.    یحال حاضر اونها کاربرد مداوم واقع   یحی مس  یدر گذشته انجامش دادند، و در زندگ   شیپ
که   دیکنیم کشف د؟یکنیکشف م یچ د، ینکی مراجعه م دیکه شما به رساالت عهد جد  یوقت یول 

  ی کل زندگ   يرو  یما انجام داده که به مفهوم  يبرا  حیکه خدا در مس  يهست از کار  يانشانه  دیتعم
 فرو رفتم.   د یدر آب تعم ی سیکه من به دنبال ع ستیحد ن   نی. و در ا ندازهیم ه یما سا یحیمس

  ي د یکه در آب تعم نهیاز ا یانجام داد که حاک دیمن در آب تعم  يبرا یسی هست که ع يکار  بلکه
زمان   ي نه فقط برا دارم، یرو محکم نگه م یسی ع مان یا  يلهیکه من در اون فرو رفتم، به وس

هست،   یچ دیتعم يکه معنا میدرك کن میاگر بخوا حاال .میحیمس یکل زندگ يبلکه برا  دمیتعم
  نِی. اول میکن نی اونها تمر يو با هم رو  م یکه الزمه تالش کن کنمی م  شنهادیرو به شما پ زیدو چ
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به رود   ی سیع یکه وقت د یدار ادی. به میرو درك کن یس یخداوند ع دیتعم  دیبا ما که،  نهیاونها ا 
  ح یدرك کرد که ماش  یبه خوب   يابه گونه  ییحیبده،    د یخواست که او رو تعم  ییحیاردن اومد و از  

  ن یترکه محکم  دیدون ی م  و  داشت. یس یبا ع يامباحثه  ن یگرفتن نداره و بنابرا د یبه تعم يازین 
 .یداده بش دی توسط من تعم يندار  ازیتو ن   ، یسیبود که، «ع نی استدالل اون ا

  ز ی چ یسیع ودارم.»  دیبه تعم ازیاون من هستم که ن  ره، یبگ دیتعم نجایا  یاگر قرار باشه کس
کامال   نکه یبا ا ی انجامش بده. حت ، ییحی که، اون گفت، « دیدون ی به اون گفت، و م ی جالب یلیخ

 افتاد؟ی داشت م  یگرفت، چه اتفاق دی تعم یسی ع ی انجامش بده.» حاال، وقت یول  ، یکن یدرکش نم
به رود اردن   یبود که وقت نی سمبلش ا و گناهکاران بود، نبود؟ يبرا يد یتعم ، ییحی دیتعم

اون شما   یوقت -نامربوط هست،  دادمی  انجام چطور  –  دادی م د یشما رو تعم ییحیو  دیاومدی م
  شوره یشما رو در رود اردن م ریخدا گناه و تقص نکهیبود از ا یسمبل  یبه نوع داد، ی م د یرو تعم

بود   ن یهم يگناهکاران بود.  برا ریبراتون بگم که رود اردن پر از سمبل تقص نطوری. ابرهیو م
آب   نی ا ، ییحی ي«ا  گفت، ی داشت م  ی سی. انگار که عرهیبگ دی گفت الزم هست که تعم ی س یکه ع

 .» رمیبگ دیدر اون تعم دیهست که من با ی همون آب   قاًیمردم هست، دق راتیکه پر از تقص

که    دیدار  ادی. به  رهیگی م  دی تعم  یااله   يداور   يهاداره در آب   یسیع  ک، یبه طور سمبل  نیبنابرا  و
که آن به   یهستم، تا وقت  ی در تنگ ار یو چه بس ابمیاست که ب  ي دی او بعداً گفت که، «اما مرا تعم

  ود او در ر  دیکه تعم گفتی او در واقع داشت م کرد؟ی صحبت م ی.» او داشت راجع به چ دیسر آ
بود   یقیحق دیهمون تعم نیاجلجتا بود.  بیصل يگناهان ما، رو  ياو برا دیاز تعم يااردن نشانه

  ی که در رود اردن داشت چه اتفاق   دینیب ی م  ایاز اون بود. پس آ  يادر رود اردن نشانه  دیکه تعم
 د، ی دار اد یاستفاده کرد به  یس یکه ع ی کلمات گرفتند،ی م  د یکه داشتند تعم یکسان  افتاد؟ی م

 .  گرفتی م دیداشت در نام گناهکاران تعم ی سیو ع گرفتند، ی م  دیتعم یس یداشتند در نام ع

  ی سیاشاره داره که بر اساس اون، ع ی بهش اشاره داره. به روش دیهست که تعم يزیچ ن یا و
به  ب، یصل يبر رو دشیدر تعم یسی. عدیگناه ما رو به دوش کش ب، یصل يبر رو  دشیدر تعم

دهنده من بتونم در نام او به عنوان نجات   نکه یا  ي گرفت برا  دی گناهکار تعم  ک ی نام من به عنوان  
  گه، یم 20تا  18 اتی، آ28 یهست که او در مت يزیمون چه قاًیدق نی. و البته ارمیبگ دیتعم

را به اسم اب و ابن و   شان یو ا دی ها را شاگرد سازامت  يرفته، همه  «پس ست؟ ین  نطوریا
 .»د یده دی القدس تعمروح 

آدم    يهست که در اون به من که از نسل خانواده  يمراسم نامگذار  کی   دیتعم  ه؟یچ  دیتعم  پس
  ي نامگذار  حیمس يسای ع يو من برا شه، یداده م حیمس ي سایع يتازه  يهستم، نشاِن خانواده 
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مراسم    يدر واقع پروسه   نجایدر ا  یهر کس  کنمی غرب هست. من فکر م  يایدن   نجایا  حاال.  شمیم
  ي روزهاتعداد  ی ط دیوجود داره که شما با یرو انجام داده باشه. در اسکاتلند قانون  ينامگذار 
  ي از فرزندان ما به خاطر عدم نامگذار   ی کی بود    کی نزد  .دیکن  يفرزندتون نامگذار   يرو   ، یمشخص

کارمند مربوطه  شیهست که شما پ نیا شهی که انجام م يبشه. کار یبه موقع، نامشروع تلق
ظاهراً  و  ه؟» یفرزند شما چ «اسم گه، یم کنه، یها رو پر مکه داره فرم  کهیو کارمند در حال  دیریم

بوکَنِن فرگوسن.» اون   نکلِریباشه که، «س نیگرفتند که جوابش ا میتصم یمن در زمان  نیوالد
من رو   یتمام دوران زندگ  گه، ید ی به مفهوم  ی. ول زیچ چ یمراسم با قلب من چه کار کرد؟ ابداً ه

 رقم زد.  

بوکَنِن   نکلِریهر وقت اسم س و مطمئناً گردم، ی بر م  شنوم، ی رو م نکلریهر وقت اسم س من
به   ب یممکنه عج نکهیمن هستم. با ا  نی چون ا دم، یهم واکنش نشون م شنومی فرگوسن رو م 

  ي اسم رو  نی گذاشتنِ ا ی هستم، ول  ی ک دونمیبوکَنِن فرگوسن نباشم، نم نکلِر ینظر برسه، اگر س
اسم   نی که ا قتیحق نی قلب من نکرد، اما به همون اندازه هم انگار ا لی تبد ي برا يکار  چیمن ه

 . کردمی م د یبود که با يای زندگ  يهابه من داده شد، مؤلفه 

خانواده متعلق باشم. من   نی به ا خوامینم گهی بگم، «من د نمیبه والد تونستمی که م درسته
دوباره از من سوال کردند،  یوقت  رم، یبگ گهیفرم د ک ی دوباره به اون دفتر برگردم و  خوام یم
اسم رقم زده شده بود. من   ن یتمام عمر من با ا یاسم کامالً متفاوت بگم.» ول  کی بار  نیا
 ان یمن بود، طغ  يکه اسمشون رو ياخانواده  هیبر عل تونستمیمکنم.  ان یطغ  اشهیعل تونستمیم

که متعلق به اون خانواده    یاسم رو متعلق به خودم بدونم و مثل کس   نیا  تونستمیم  نکه یا  ایکنم  
 کنم.  یبود زندگ

  ک ی باشه که شما  ادتون ی د، یریم کا یبه آمر یما بهمون گفتند، «حاال وقت ن یاومد که والد خوشم
  ل یتبد ي برا دی هم مصداق داره. آب تعم دیتعم يموضوع درباره  نی.» و همدی فرگوسن هست

  نکه یا  یعن یگرفتن    دیتعم  د، ی عهد جد  میبر اساس تعل  نحالیبا ا  و  ده، یانجام نم  يکار  چیقلب ما ه
شما رو رقم    یکل زندگ  ، ینام خانوادگ   نی شما گذاشته شده، داشتن ا  يرو   يد یجد   ینام خانوادگ 

  ث، یهست که خدا، همون تثل ییتمام کارها ادآورِیشما  ي نام برا نی داشتن ا ، ی. به مفهوم زنهیم
القدس  روح خدمت  قیهست تا از طر لیشما انجام داده و ما يبرا حیمس يسا یع قی در و از طر

 براتون انجام بده.  

  نکه یفکر ا ، یپدر آسمان  ي «ا م، یپاسخ به اون هست، که بگ ده، یانجام م مان ی که ا يکار  نیبنابرا
پدر،    ي. ارمیبگ  دیتا من بتونم با بخشش، تعم  ره یبگ  دیتعم  بیصل  يتا رو  يتو پسرت رو فرستاد
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  به که  یمن بتونه با نام  یدرون  یتا زندگ  يتا روح مقدست رو به من بد ي تو وعده داد  نکهیفکر ا
تعلق    یفرزند خدا هستم و به پدر آسمان   قتاًیکه من حق  شهیم  روشنمن داده شده، مطابقت کنه،  

  ی که من داده شده زندگ يانام تازه  نی من بر اساس ا یح یمس یتمام زندگ نیدارم.» و بنابرا
 .هخوریمن توسط اون رقم م یحیمس ی . تمام زندگشهیکرده م

و سوال   کنه، ی صحبت م ان یچطور با روم نیدربارة ا 6باب  ان یکه پولس در روم دیاریب  ادی به
 دیدان ی «نم  گه، یهست؛ اون م ی سوال جالب نیکه ا  کنمی حداقل من فکر م  پرسه، یم یجالب یلیخ

در موت   پس چون که م؟ یافتی دیدر موت او تعم م، یافتی دی تعم یسیع ح یما که در مس عیکه جم
به جالل پدر از مردگان   حیکه مس یقسم  نیتا آنکه به هم میبا او دفن شد م، یافتی  دیاو تعم

  ادتون ی« گه، ینم گه؟یم یاون چ  دی.» متوجه هستمییرفتار نما اتیح یدر تازگ  زیبرخاست، ما ن 
سال قبل  10 ایسال قبل  5کار رو  نیو ا  دیفرو رفت  دیدر آب تعم یس یهست که به دنبال ع

 د؟ ی انجام داد

شما   دیکه تعم دیستی«متوجه ن  گه، ی نه، اون م د؟» ی کار رو انجام داد نی هست که ا ادتون ی  ایآ
 داره؟    ییامروز براتون چه معنا

  ي سایمتعلق به ع  یکه شما شخص  ه، یکه اسم شما چ  گه یشما بهتون م  دیکه تعم   دیستیمتوجه ن   ایآ
  ن یاو، ا  ز یشدن در مرگ و رستاخ  ک یو حاال، با شر  د یگناه بود  ي و شما تحت سلطه   د، یهست  حیمس

ها  گرفته  دیمثل تعم  د، یگرفت  دی که شما تعم  قتیحق  نی در پرتوِ ا  نیسلطه شکسته شده. و بنابرا
 .  گهیهم م 3و   2 يهاباب  ان یرو در کولس  نهایصورت ا نی .» و به همدی کن یندگز

  د، یکن یپس در پرتوِ اون زندگ  ه، یگرفتن چ دیتعم  ی که معن دیکنی «حاال، اگر درك م  گه، یم اون 
  یِ ح یمس کیتازه رو مثل  اتیح نی و ا  دیکه متعلق به گذشته هست رو کنار بگذار یی زهایپس چ

  ي که من فقط انجام دادم. کار  ستین  ي گرفتن کار د یتعم ن ی.» بنابرادی کن یگرفته زندگ  دیتعم
نام    نههست که به من داده شده.    ي دی از نام جد  ي ادر حق من انجام شده، بلکه نشانه   که  ستین 

  ي ا القدس به من داده شده. عجب خانوادهپدر، پسر و روح  يبلکه نام خانواده  ياگه ید يخانواده
 .کنمی م  یجالل پدر زندگ ياز اون خانواده، برا يکه بشه بهش متعلق بود! پس به عنوان عضو 

از شرق دور داشتم که به شدت با استعداد بود، و تونستم   ياالعادهفوق   يدانشجو  شیپ  هاسال 
  ی ول  شناختم، ی) مموتائوسی (ت ی موتیاون رو به اسم ت شه یخوب اون رو بشناسم و هم یلیخ
  داشته باشه که  یاسم  د یرسی که به نظر م نهی. منظورم استین  ن یا شیاسم واقع  دونستمیم
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  ، یموتیگفتم، «ت  دم، یازش پرس  یبا مهربون   یلیروز خ  کیپس    ستم، یبه تلفظش ن   در احتماالً من قا
 .  »یموتیزد و گفت، «ت  يداد. بهم لبخند  ادیبه من   یدرس کیاون  ه؟» یتو چ یاسم واقع 

. من  »ی موتیاون گفت، «ت  ه؟»ی چ تی. اسم واقع يگذاری سر به سرم م يدار  گه، ی گفتم، «نه د من
تلفظش رو بهم   رقابلیبود؟» و بعد اون اسم غ  ی تو روت گذاشتن چ نی که والد یاسم گفتم، «

  نی هست، ا ی موت یمن ت ی.» اون گفت، «نه، اسم واقع نهیتو ا ی گفت. من گفتم، «آها، اسم واقع 
خانواده گرفته شده    کی من گذاشتند.» و اون آگاه بود که از    يرو   دم یهست که موقع تعم  ی اسم

. چقدر  کنهی م  یزندگ   حی مس  يسا یدر ع  ي دی که گرفته به عنوان مخلوق جد  يد یعمو االن در پرتوِ ت
   هست.  دی تعم يمعنا  نیا دیالعاده هست که بدون فوق 
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