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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 ها ی تحمل سخت   : 10درس  
 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

و من   میصحبت کرد یح یرشد به عنوان مس يهای ژگ یاز و یبعض يدرباره  ریدروس اخ نی در ا ما
و   های با سخت  ی حیکه ما به عنوان مس میبر قتی حق نی درس خاص به سراغ ا ن یدر ا  خوامیم

  ی ح یو به عنوان مس می شیم یح یمس ی برامون مهمّه که وقت ی لی. و خمیشیمواجه م هاي دشوار
درسته که مردم به سراغ شبانشون   کنمی فکر م غالباً،  .نهیکه موضوع ا میونبد م، یکنی رشد م 

  ی حیمس  یدر زندگ   یسخت  کی  ای مشکل    کیکه    شنیچون متوجه م  رن، یبه سراغ مشاور م  ای  رن یم
  ع یسر یکه به دنبالش هستند، راه حل يزیانتظارش رو نداشتند. و غالباً چ کهشده  جادیاونها ا

 چالش خاص هست. کی  يبرا

که کار   میبدون  ، یحیمس ی زندگ يو در ادامه  ، یح یمس ی زندگ يمهمّه که در ابتدا  ی لیما خ ي برا و
رو   ی ح یمس ی زندگ تیکه ما ماه  خواد ی رو درست کنه. خدا م ي زیکه به سرعت چ ست ین  نی خدا ا

  ن یا  نکهیا   لیاز دال  یکی . و  هاستی شامل سخت  نیکه ا   نهیا  یح یمس  یزندگ  تی ماه  و.  میدرك کن
  ن ی که ا  یل یاز دال  گهید  یک یسخته.    یح یمس  یکه زندگ  نهیرو به همراه داره، ا   ییهای سخت  ی زندگ
  ها ی سخت  دی دائماً با م، یکنی م ي رویکه از او پ يادهندهکه نجات  نهیا هاست، ی شامل سخت  یزندگ

  ي سا یمثل خداوند ع  یعنی  اره، یما رو به شباهت پسرش در ب   خوادیاگر خدا م  و  .کردی رو تحمل م 
رو به عنوان   نیا دیبا و. هاستی مملو از سخت یح یمس یکه زندگ میتعجب کن دیپس نبا ح، یمس

  ي ها راه  ي رو صرف جستجو  مون یحی مس  یکه زندگ   میدار  لی. وگرنه ما تما میدرك کن  یاصل کلّ   ک ی
 .میرها بش یح یمس یدر زندگ  های تا از سخت  میآسون بکن

  ون یز یاز اونها در تلو ی هستند که بعض ي ادیز نیدروغ ی حیمعلمان مس م، یکار رو بکن ن یاگر ا و
فراهم کنند که باعث    یح یمس  یزندگ   ي برا  یقانون   تونندیبه ما خواهند گفت که م  و   شن یما ظاهر م

احتماالً در دام   م، یرو درك نکن یح یمس یزندگ تی . و اگر ما ماهشهیم های سخت ياز همه  یراحت
اونها رو   نی خدمات دروغ ، یاز افراد، از لحاظ مال  ياد یمثل تعداد ز میتون یو م میفتی افراد م ن یا

 .میکن تی حما

  نکه یتعجب کردم از ا کردم، ی تماشا م  ون یزیدر تلو رو  ی مذهب  ي هامن برنامه یاوقات، وقت  ی گاه
  شون یزندگ  خوادیخدا م  گه یکه اساساً به اونها م  کنندی گوش م   یاز افراد به کس   ي اد یگروه ز  دم ید

زانوهاشون نشستند    يمقدس رو باشه. و اونها اونجا با کتاب  یو فراوان   یو راحت  تیمملو از رضا
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مقدس رو به جلسه  بلند بخرند تا بتونند کتاب  یشاس  نیاشم کی دیکه انگار با رسهیو به نظر م
 ببرند.

  ی اون کتاب  نیواقعاً ب  که ستند یکه اونها متوجه ن  دیکنی و شما فکر م  دن ی سرشون رو تکون م و
  ی ارتباط  چیه شنوند، ی م  یحیمس یزندگ  تیماه يکه درباره  یپاهاشون هست و کالم يکه رو

بودن چه    یح یکه مس  دیخوان ی رو م   لیو گزارش انج  دیریم  لیبه سراغ انج  ی وجود نداره. اما وقت
  د، یایخود را بر ندارد و از عقب من ن  بی: «هر که صلگهیم یس یع ه؟یاون چ یداره، معن  ی مفهوم

شما هم   د، یکن ي رویو اگر شما از من پ دمی: «من رنج کشگهیشاگرد من گردد.» او م تواندی نم
با شما هم مخالفت خواهد    د، یکن  يرو یمن مخالفت شد و اگر شما از من پ  «با.»  دیکش  دی رنج خواه

 شد.» 

هست   دیعهد جد  میدر تعل یجالب یل یخ زیچ کی . اما ستین  یح یمس یکلّ داستان زندگ نی ا حاال
با رنج و   یکینزد يدر واقع نسبتاً رابطه م، یکنی تجربه م  یحیکه ما به عنوان مس یکه آن خوش

  . ستندین  گریدو مخالف همد نی. امیشیبا اونها مواجه م یحیداره که به عنوان مس ییهای سخت
  ن ی .» امیکنیهم فخر م هابت ی: «ما در مصگهی م 5باب  ان یمثال پولس در روم يبرا ن، یبنابرا

  لِ یانج یزندگ يدرباره  یمتفاوت  دگاهیهست، نه تنها د یزندگ يدرباره  یمتفاوت  یلیخ دگاهید
  ي درباره   یمتفاوت   دگاهید  نیبلکه ا  م، یشیاوقات با اون احاطه م  یکه گاه   یثروت و شادمان   ، یسالمت
 هست.  ی حیرمسیغ ی زندگ دگاهیاز د ، یزندگ

انجام   میتون یکه م  يزی که رنج و درد، وحشتناکه و تنها چ  نهیا   یزندگ  يدرباره  یح یرمسیغ  دگاهید
  ل ی انج دگاهیکه د نهیا  م، یدرك کن د یکه با يزیچ. میاون رو کم کن می کن یکه سع  نهیا م، یبد

ثمربخشه و خدا از اون استفاده   ی ح یمس یدر زندگ یهست که سخت  نی و رنج ا ی سخت يدرباره 
 . ارهیدر ب  ی سیبه شباهت خداوند ع شتریو ب  شتریتا ما رو ب  کنهیم

  ی حی مس یمخالفت و رنج در زندگ ، يدشوار ، یسخت يکه درباره  دیعهد جد يهااز کتاب   یکی حاال، 
کردند، معلومه که   افتینامه رو در ن یکه ا یکسان  ن یهست. اول  ان یبه عبران  نامه کنه، یصحبت م

شدن، از ارث محروم شده   یحیاز اونها به خاطر مس یمواجه شده بودند. بعض های با انواع سخت
  ی حیبه خاطر مس  د یاز اونها با  یکارشون رو از دست داده بودند. بعض  گهی د  یبودند. احتماالً بعض

 .کردندی شدن، خونه و خانوادَشون رو ترك م

  ق یتشو  ای زیآمحت یکالم نص نی ا گه یکه م سهینو یرو به اونها م يز یباب چ 13 ن یدر ا  سندهینو و
 مختصره . 
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  يدرباره   12باب    ان یدر عبران   رسه، یم  ان یعبارات در عبران   نیتراز معروف   ی کی   ان یاو به پا   یوقت  و
. و او از سه  کنهیالزمه، با اونها صحبت م هایدر مواجهه با سخت یحیمس یزندگ  يکه برا يزیچ

و من   کنهیکه او استفاده م ياسه کلمه  شه، یم ان یکه به طور برجسته نما کنهی مفهوم استفاده م
اونها   يدرباره  گهیبا همد یکم  م، یشیها مواجه مبا چالش یح یمس یما در زندگ ی که وقت خوامیم

 .میفکر کن

:  گهیم 3 يه یآ 12باب  ان یدر عبران  يکه او چطور  ادتونهی«تحمل» هست.  يکلمه، کلمه  نیاول 
آمد، مبادا در   د یبود که از گناهکاران به او پد  ی مخالفت ن یدر او که متحمل چن د ی«پس تفکر کن

.»  دیشو   بی: «متحمل تادگهیم  7  يه یو بعد دوباره در آ  د،»یخود ضعف کرده، خسته شو  يهاجان 
  ي زیچ رِیدر ز یعنینامه،  ان یدر پا ن یهست. ا  یجالب ی لیخ يکلمه  نجا، ی«تحمل» در ا  يکلمه  حاال

  موندن.

بار برگزار   کیهر چهار سال  کیالمپ يهاي هست که باز یزمان  رسه، یکه به ذهنم م يریتصو
حاال   تا هست.  ي برداروزنه برم، ی اون لذت م  ياز تماشا  یکه من به نوع  ییزهایاز چ ی کی . شهیم

زده و   رون یب  هاشون چهیگنده هستند و ماه یل یو خ ان یسکو م يمردان رو  ن ی ا د؟ یتماشا کرد
 .دارندی بزرگ رو بر م یل یخ يهاوزنه  ن یو ا دندیرو پوش  کپارچهی  يهالباس  نیا

  کشنیو بعد اون رو باال م  لرزند، ی اون م  رِیو ز  کنندیوزن چند نفر رو بلند م  يبه اندازه   ییهاوزنه
  ن ی صاف باشه تا ا یدستشون تا حدّ خاص واون رو نگه دارند  ی مدت زمان خاص ک ی يبرا د یو با

چون اونها موفق   فته، ی م نیزم يرو زیو کلّ اون چ زنندی وزنه رو باال نگه دارند و بعد زنگ رو م 
بمونند تا    یکاف  يفشار به اندازه   نیا  رِیوزنه رو بلند کنند. اونها موفق شدند که ز  نیشدند که ا

 رو ببرند. زهیموفق بشن و جا

ما فشارها هست و   یحیمس ی زندگ  در  کنه یاستفاده م نجایا ان یهست که عبران  ير یتصو نی ا و
  ادتونه ی.  میادامه بد  ستادن یو به ا  میاونها رو تحمل کن  میکه بتون   نهیا  م، یریبگ  ادی   دیکه با  يزیچ

رو خوندم که   ن یا  یمن شخصاً وقت نکه یا م، یگفت ی چ 20تا  10: 6 ان یمون از افسس در مطالعه 
  ی لیخ نیبودم، فکر کردم که ا یوان ج یحیمن مس یوقت د»، یستی«همه کار را به جا آورده، با

 . زهیانگشگفت   نیکه ا  کنمیتر، فکر ممسّن   یحیمس   کیاما به عنوان    رسه، یبه نظر نم  زیانگجان یه

  ست؟ ین  نطوریجالبه، ا نی. و ا کنهیاون صحبت م يدرباره  ان یعبران  يسندهیکه نو هیز یچ نیا و
شون راحت  رو که تحمل  ییهاي و دشوار یسخت نکه یمگر ا د، یریگی نم ادی شما تحمل کردن رو 
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:  گن یو بعد م رندیاز کوره در م د، یدون ی هست که، م یمثل کسان  یکم  ن ی. ادیتجربه کن ست، ین 
 هستم.»  يصبور  ی لیاتفاق افتاد. من معموالً آدم خ نیچرا ا دونمی نم  ن«اوه، م

که هرگز صبرت   یهست ییبای: «نه، تو واقعاً آدم ناشکدیکنی اما فکر م  د، یگینم ي زیشما چ و
  شه یکه باعث م دیرو تجربه کن یتیکه واقع  دیصبور هست  ینشده.» چون شما فقط زمان  شیآزما

  ي که اونها چطور   دیدون ی . مدیفکر کن  یبرداران عال به اون وزنه  ق، یطر  نی به هم  و  .دیبش  بایناشک
  ک ی شدند، صبحانه خوردند، دور و اطرافِ صحنه پرسه زدند و بعد    داریصبح ب   دند؟یبه اونجا رس

شرکت    وزن ن یسنگ  يبرداردر وزنه   خوام یهست و م  ی من فالن   «اسم:  گهی رو پر کردند که م  یفُرم
ها  ساعت  چه، یها دردِ ماهساعت  قیاونها از طر دند؟ی به اونجا رس ينطور یاونها ا ایکنم.» آ

کردند. و   دایدست پ ییتوانا نیوزن، به ا نینگه داشتن ا يرا ب  يها خودسازساعت  ، يسازآماده
ما انجام   یهست که خدا در زندگ يکار  ن یواقع ا در. کنهیهم صدق م ی حیمس یدر زندگ  نیا
 .دهیم

اونها رو   میبتون  شه، یما وارد م یبه زندگ یواقع  ي فشارها ی به دنبالِ بنا کردن ماست تا وقت او
.  دیبه فرشتگان آسمون بگه: «به اون مرد کوچولو که اونجاست نگاه کن  تونهی. و او ممیتحمل کن

او رو از پا در   تونستی پَر م  کی بود؟  ي رو شروع کرد، چطور یح یمس یاو زندگ  ی که وقت ادتونهی
  یی زهایچه چ  تونهیو حاال او م  میخودمون، او رو بنا کرد  تیّدر مش  يکه ما چطور  دینیب ی . اما مارهیب 

 رو تحمل کنه؟»  

  ي امروز  ی حی مس یهست که در فرهنگ فرع يز یچ ن یا شمی. من متوجه مهیعال  زیچ ک ی  نی ا و
بود که   ی عال  زیچ ک ی ن ی چون ا د، یتحمل کن دیکه بتون  هیعال  یل یخ نیسبک شمرده شده، اما ا 

مواجه شدم که واقعاً   ان یبا کالم جان بان  شیتونست تحمل کنه. من چند روز پ  یس یخداوند ع
 جلب کرد، و جالب بود.   شتوجهم رو به خود

. دهندی نم   ياوه یم  چیه  یول   کنندی ها رشد م از کشورها درخت   یدر بعض  ندیگوی : «م گهیم  ان یبان 
 وجود ندارد.»   یزمستان  چیچون آنجا، ه

  نکه یدرسته، مگه نه؟ ا   ینه، اما از لحاظ روحان   ای درسته    ياز لحاظ باغدار   نیکه ا  دونمی من نم   حاال
که   کنه ی عبور م یاتیکه او از تجرب  نه یا ده، یم ی واقع  تیشخص یحیکه به مس یی زهایاز چ ی کی
رو   های ما سخت  ی وقت ن یماست. بنابرا یحیاز رشد مس ی تحمل، بخش چون تحمل هست،  ازمندین 

سرِ   نی ا ي برا های سخت نی . امیبه اون فکر کن دی هست که با يز یچ نیاول  نیا م، یکنی تجربه م

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

که من با پاسخ دادن به روش   نهیا ي که باعث وحشت من بشن، بلکه برا رندیگی راهم قرار نم
 داره.  یچه مفهوم  یس یکه تحمل کردن مانند خداوند ع رمیگب  ادیبتونم بنا بشم و  ل، یانج

  ي ها هست که در واقع در ترجمه  ياعبارت انتخاب کنم، کلمه ن یاز ا خوامی که م ياکلمه  نیدوم
کلمه،    نیکلمه هست. دوم  نیماست. «تحمل» اول   يهااما در واقع، در پسِ ترجمه   شه، یما ظاهر نم

  بچه» هست. تیشدند. اون «ترب  ب یدر واقع دو کلمه هست که با هم ترک

بچه» رو   تی«ترب  يکلمه  د، یکنی تفاده م اس یسی استاندارد انگل ينسخه کی اگر شما مثالً از  حاال
 خ»، یبه عنوان «توب   6  يهی در آ  ب»، یبه عنوان «تأد  5  يه یآ   درهست که    ياکلمه   نی اما ا  د، ینیب ی نم

به عنوان   8 يه ی، در آ ب»ی به عنوان «تأد 7 ي ه یآ ان یو در پا ب»یبه عنوان «تأد 7 يه یدر آ
کردند»، و   ب یبه عنوان «تأد 10 يه یدر آ نمودند»، ی م  بیبه عنوان «تأد 9 يه یدر آ ب»، ی«تأد

اون رو   دیتون یم یکردند» ترجمه شده. پس شما به سخت بی«تأد ن به عنوا 10 يه یدوباره در آ
 .  دیریبگ دهیناد

خط   یم یمقدس قدکتاب  کی  ر یز ا یتون مقدس کتاب  رِیکه ز د یهست یاز اون کسان  یک ی شما  اگر
 .  دنهیخط کش يبرا یخوب  يکلمه  نیا د، یکشی م

که در پسِ    يا. اما کلمه نهی. اوه، همشهیم  ان یبه طور برجسته نما  نیا  د، یکنی کار رو م  نی ا  یوقت  و
  تیترب  يده ی فعل هست که در واقع ا کیها، از نمونه یدر بعض ایاسم هست  کیاون هست، 

ما   تیترب  ي برا نهای. استی ح یمس یدر زندگ  های مفهوم سخت قاً یدق نی. و اکنهی بچه رو منتقل م
  ي سایخداوند ع یعنیما رو به شباهت برادر بزرگترمون،  نکهیا يبرا و خداست  يدر خانواده 

 . ارندیدر ب  حیمس

مالقات   یاوقات شما با مردان و زنان جوان  یاشاره کردم که گاه یدر درس قبل کنمی فکر م و
با منابع قابل توجه اومدند.   ییهاداشته باشند، اونها از خانواده ياد یز یی توانا دیکه شا  دیکنی م

نداشتند. در واقع هرگز مجبور نبودند  یتیمحروم چینشدند. هرگز ه یزحمت چیهرگز متحمل ه
 دارند.  ی کم یلیخ ت ی رو بُردند، اما شخص زی جوا يهمه  د یبکنند و شا يخودشون کار  يبرا که

  ن ی مردم غالباً ا د، یدون ی . ممونهی م  یهست که تا ابد باق  ي زیچ  نی ا ت، یه در نها ک دینیب ی شما م  و
کرده، در ارتباط   امیخُب، بدن ق م؟»یشناسی رو م گریهمد ندهیما در آ ا ی: «آپرسندی سوال رو م

  نکه یهست که از مردگان برخاست. و ا  یسیمثل بدن ع  نیمگه نه؟ ا  م، ی هست که ما دار  یبا بدن 
  لیاز مردگان تبد زیها در رستاخ بدن  ن یرازه، اما ا کی ما  يبرا کنه، ی کار رو م نی خدا چطور ا
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که خدا به   هی زیچ نیشما هم صدق خواهد کرد. و ا تیبر شخص نیکه ا د یاشتباه نکن و. شنیم
 عالقه داره.   ت یاون عالقمنده. او واقعاً به شخص

نداره.   ي عالقه ا هاتیشخص  ا ی ت یبه شخص گهی مدرن ما د يهست که جامعه  یبتیچه مص نیا
  ن یبنابرا  وعالقه داره.    تی کم به شخص  یلیعالقه داره. به نظرات عالقه داره، اما خ  تیاون به موفق

 .کنهیهم صدق م کالیاوانجل يسای در کل نیکه متأسفانه، ا   میتعجب کن  دینبا د، یشا

چقدر خوب صحبت   نکهیا ایکه دارند  يزیچ ای  دندیکه انجام م يکار  ای ما به مقام مردم  نکهیا
من  د، یدون ی . متهیبزرگه، شخص یل یکه خ يزیچ د، یکه در عهد جد  یدر حال  م، یعالقمند کنند، ی م

  ون ی زیرو در تلو  ی اوقات شما واعظان و معلمان مختلف  ی کنم، اما گاه  لهیموضوع پ  ن یبه ا   خوام ی نم
  صی قدرت تشخ  یکه اگر کم  نهیبه نظرم ا  د، ینیب ی م  یکه واقعاً به راحت   ییزها یاز چ  یکی  و  دینیب ی م

 . ستیدرست ن  تشون یدر شخص ي زیچ کی که  دینیب ی م د، یداشته باش

.  دندیم ش یخودشون رو نما ينطور یا دی . شاکنندی اونها به وضوح فقط به خودشون فکر م  د یشا
  ت، یداشته باشند. و در نها ضیف يه یکه عط رسهیدارند، اما به نظر نم یسخنران  يه یعط دیشا

که به    ستیعالقمند ن   ا ی  پرسهیاز من نم  خدا.  رندیگی قرار م  هیاز لحاظ ارزش، در حاش  زهایچ  نیا
.  نهاستیاز ا  شتریب   یلیاو خ   رتیبص  ؟»یبه چند تا کنفرانس رفت  ای  ، یمن بگه: «چند تا کتاب نوشت

  ي ز ی. کالم خدا و روح خدا چه چیهست  ی که چه جور آدم نه یکه او واقعاً به اون عالقمنده، ا يزیچ
 ؟ یافتی به عنوان فرزند من چقدر پرورش   توکرده؟  د یرو در تو تول 

به ما کمک   نیا م، یشیمواجه م  یما با سخت یست. به نظرم، وقتالعادهفوق  زیچ کی واقعاً  نیا و
  ی منف  زیچ ک ی به عنوان  د ینبا شه یهم ، یحیمس ی در زندگ یکه سخت  میداشته باش  اد یبه  کنهیم

. اگر  ستین  ندیخوشا شهیبچه هم تیترب  ، یدون ی: مگهیم سندهیدر نظر گرفته بشه. در واقع، نو
 ست؟ین   نطوریکردند، ا  ندیرو براتون ناخوشا  یاوقات اونها زندگ  یگاه  د، ی داشت  یخوب   نی والدشما  
  رو به يزیهرگز چ خوام“، یچند بار مادرم به من گفت: «”من م دونمی گفتند: «نه». من نم اونها

به من داد. و  ياد یز یل یخ يزهای.» او چيدیبه من نم يزیوقت چ چیتو ه «خُب،  .»ارهیدست نم
رو نداشته   ییزهایاوقات چ یکه گاه کنهیم ياما کار  ده، یبه ما م یهم به فراوان  یپدر آسمان 

در واقع رشد   م، یکنی عبور م  یاز سخت  یوقت ، ی در زندگ گه ید ي زهایچ ی لی. چون مثل خمیباش
  یبخش  های سخت   نیا  ، یحیچون به عنوان مس  م، یکنی رشد نم  م، یعبور نکن  یو اگر از سخت  میکنی م

به شباهت خداوند   شتریو ب  شتریما رو ب  خوادی چون او م  مونه، ی در زندگ یپدر آسمان  ت یاز ترب 
 . ارهیدر ب  یسیع
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هست که   ي زیچ ن ی. استین  دیاصل در عهد جد  کی فقط  نیشد که ا  د یشما متوجه خواه و
خداوند را خوار مشمار   بی پسر من، تأد ي«ا  :کنه ی از کتاب امثال انتخاب م ان یعبران  يسندهینو

 میتون یهست که ما م یدو اشتباه نیخسته خاطر مشو.» پس ا  ، یاب یکه از او سرزنش  یو وقت
.  ستین  »یچی «ه نی.» نه! استین  یچیواقعا ه نی: «اوه، امیگی. ما ممیمرتکب بش های در سخت

:  یبگ دی با بلکه که تموم شد.» الم: «خوشح یبگ دیو هرگز در انتها نبا یکنی عبور م یتو از سخت 
و   یش یغرق نم ب یدر تأد ، یکار رو بکن ن یاگر ا ن، یبنابرا داد؟»ی به من م ی «خداوند چه درس

 . یشیدلسرد نم

  خیتوب  دارد، ی هر که را خداوند دوست م رای «ز: گهیم ی چ 6 يه یاو در آ دینیخُب، بب را؟چ
.» در واقع،  زندی م انهی ] و هر فرزند مقبول خود را به تازکندی م تیمثل بچه ترب  ای [ دیفرمای م

 ي درباره  ینشه، واقعاً سوال  بی توسط پدرش تأد يااگر بچه  ، یدون ی : مگهیو م دهیاو ادامه م
  شه یهم ده، یم ت یکه به پسرش اهم یپدر واقع  ک ی. شهیم جاد یپدر و پسر ا نیب  ي رابطه

 . کنهیکار رو م نیهم قاًی هم دق یو پدر آسمان  کنهی م تیفرزندش رو ترب 

  را ی: «زگهی. او مکنهیاستفاده م  11و  10 يه یدر آ  یجالب ی لیو از لحن خ ده یواقع او ادامه م در
کردند، لکن او به   بیخود ما را تأد دیدموافق صواب  ، یپدران ما] اندك زمان  یعنی[ شان یکه ا

  ا بلکه از درده  های در حال، نه از خوش بی. لکن هر تأدمیاو گرد تیقدوس کی تا شر دهیجهت فا 
.» آوردی بار م   اندافته ی  اضت یکه از آن ر  ی آنان   يرا برا   ی عدالت سالمت  يوه یدر آخرم  اما   د، ینمای م

 . کنهیتفاده ماو از زبان ورزشگاه اس  نجایجالبه که ا  نی حاال ا

  ی داشت که به مرکز زندگ  یخدمت کردم، ساختمان   یجنوب   ينایدر کارول   ا، یکه من در کلمب  ییسایکل
  ن ی که ا  یورزشگاه هم بود و من با خودم فکر کردم که هر کس  ک یاون  و خانواده معروف بود. 

رو   نی اگر اون موقع خودش ا یحت کرده، ی مقدس فکر ممطابق کتاب  ده، یفکر به ذهنش رس
  ، یورزشگاه هست که در اون پدر آسمان  ک ی شهیخانواده هم یمرکز زندگ کینداده.  صیتشخ

 . میبش حیمس يسا یع خداوندمثل  شتریو ب  شتریتا ب  دهیما رو پرورش م

  و بچه،    تی. تحمل، ترب د یبه اون توجه کن  خوامیهست که م   یبزرگ  يکلمه   نیدر واقع، سوم  نیا  و
پدران    یعن ی[  شان یکه ا  رای«ز  شه؟یظاهر م  نجایا   يچطور   نیکه ا  دینیب ی . مت»ی «قدوس  يبعد کلمه

  کی تا شر ده یکردند، لکن او به جهت فا بیخود ما را تأد دیدموافق صواب  ، یما] اندك زمان 
 م»، یتالش کن تیبه قدوس دن یرس يکه «برا کنهی.» پس او از ما استدعا ممیاو گرد تیقدوس

   .»دیخداوند را نخواهد د  چکسیاز آن ه ریکه به غ ی : «تقدس14 يهیآ
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  ست ین  نیما ا يخدا برا اق یاشت نکهیا د، یکنی مطمئنم که درك م  د؟یکنی اصل رو درك م  ن یا ایآ
  ک یاو شر  يمن هست تا بتونم در شاد تیبلکه مشتاِق قدوس م؛یکه اول از همه خوشحال باش

  کی او شر  تیاول از همه در قدوس نکهیبشم، مگر ا کی او شر ي در شاد تونمیبشم، چون من نم
خالصه   نطوریا ب، خُ ه؟یاون چ یواقع  یهست، معن یبزرگ  يکلمه  کی ت»یبشم. حاال، «قدوس

 . میمثل پسر قدوس خدا بش ، یسی مثل ع یعنی ن ی. اشهیم

  ی و خانوادگ  یشخص  یل یمفهوم خ کی  نی ا .ستین  د یدر عهد جد يمفهوم سرد و مجاز  ک ی نیا
از آغاز   یعنی د، یدر زبان به کار رفته در عهد جد  ای میمثل پسر مقدس او بش یعنی نی هست. ا

  ح یمس يسایبود که ما به شباهت پسرش، خداوند ما ع نیما ا يجهان، قلبِ خدا برا نشیآفر
 .میباش

  ا ی من دو  کردم. يرویاز شما، من در طول دوران مدرسه، از برادر بزرگترم پ یمثل بعض دیشا
داشتم که   یسال، معلم کی  يبه نظرم برا ، یمورد خاص کی سه سال کوچکتر از او بودم. و در 

تا به   میکالس بر يکه جلو کردی معلم برادر بزرگترم در دبستان بود، و او معموالً ما رو صدا م 
  ن یدر زم نکهیبود و کفشهام به خاطر ا فیدستانم کث شهیو من هم م، یبش بی تأد یزگیخاطر پاک

 .  شدیم دهیکش نی زم يرو  کردم، ی م يمدرسه، فوتبال باز  يباز

شخص،   نیترزهیپاک م، ینیخودمون بش يتا سرِ جا کردی ما رو مرخص م ، یزگ یپاک بِیاو به ترت و
روز با   کی که  ادمهی و . دیرسی فِرگوسن کوچولو م نکلِریاو به س نکهیتا ا نشستی اول از همه م 

حرف با   ن ی.» و ایزد و گفت: «فِرگوسن، تو کامالً مثل برادر بزرگترت هست اد یخشم، سرِ من فر
شدم، به اون    یحیکه مس  یشدم، با من موند و غالباً از وقت   یح یمس  نکهی تا بعد از ا  ن یمن موند. ا 

روز من مثل برادر بزرگترم خواهم شد، چون پدر،    کیدرسته، اما    نیمعلم، ا  «بله:  کردمی فکر م
   بشم.»  یس یتا مثل ع کنهیم تیمن رو به عنوان فرزند ترب 
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