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 ی ح ی مس زندگی    ی مبان 
 تا به آخر   ي دار ی پا   : 12درس  

 ن رگوسِ فِ   ر نکلِ ی س   دکتر 

  ک ی و از    میکرد  یرو ط  يادیز  ریهامون تا حاال مسما از آغاز درس   رسهیلحاظ به نظر م  کی از    خُب، 
  ن ی از ا  به هر کدوم قهیبود. واقعاً فقط در چند دق یکوتاه یلیزمان خ نیبه نظرم ا گریلحاظ د

تا به آخر،   ي داریپا  يهامون رو با صحبت دربارهدرس  خوام یم اما .میموضوعات بزرگ پرداخت 
در  خوامی. پس ممیکن يبندهست، جمع  ان یو کشف آنچه که در خط پا  ان یخط پا  ي به سو  دن یدو

آشناست.    یل یما خ  يبرا  که  میتمرکز کن  12باب    ان یکلمات عبران   نیدرس آخر صرفاً بر نخست  نیا
 براتون بخونمش.   م، یکنی اونها رو شروع م  يکه مطالعه ی در حال  دیاجازه بد 

را که   یهر بار گران و گناه  م، یابر شاهدان را گرداگرد خود دار نیچن زیچون که ما ن  نی«بنابرا
 م، یما مقرر شده است بدو  يرو شیکه پ دان یو با صبر در آن م میدور بکن چدیپی ما را سخت م

  شیکه پ  یکه به جهت آن خوش   مینگران باش  یس یع  یعنی  مان ی ا  يکنندهو کامل   شوایپ  ي و به سو
و به دست راست تخت خدا   د یگرد بیشمرده، متحمل صل زیرا ناچ یحرمتیاو موضوع بود، ب 

 نشسته است.» 

محروم    زهایچ  یل ی. اونها از خمیصحبت کرد  ان یعبران   ن یا  طی شرا  يدرباره   یهامون کم در درس   ما
که از    يگرید  زیخودشون رو از دست داده بودند. و چ  راث یاحتماالً م  هاشون یشده بودند و بعض

ها،  که در طول نسل ینیی معبد، آ يدست داده بودند، پرستش گذشته بود، پرستش سرزنده 
با مشکالت و   یقتو هاشون ی ظاهراً بعض وشده بود.  شون ی خانوادگ یاز زندگ  یقسمت بخش و 

واقعاً ارزشش   ا ی: «آدندیپرسی مواجه شدند، به عقب نگاه کرده و م  یح ی مس یزندگ  ي های سخت
 رو داشت؟» 

  ي اد یز  يزها یکه از چ  دمی رو د  یان یحی . من مسکنهیصدق م  ان یحیمس  يدرباره  ن یاوقات، ا  یگاه   و
: «واقعاً ارزشش رو  دندیسوال رو پرس ن یمواجه شدند و ا یو با مخالفت و سخت  دند یدست کش

به دست    يترمیبه جاش گنج عظ  ، يکه از دست داد  یچ  «هر:  نهیا  ان یعبران   یعال   غامیداشت؟» و پ
  ی رو گرفت  ییزهایچ يچون همه ، یاز اون رو گرفت شتریب  ، يدیکه دست کش یهر چ  از .يآورد

دهنده، بود. شما نجات   قیعهد عت ن ییکه مفهوم آ ییزهایچ  يهمه کرد، ی که معبد به اون اشاره م 
کنه   يادآور یبه اونها  خواد یم رسه، ینامه م نیا ان ی که به پا ی.» در حال دی رو شناخت حیمس يسایع

  ح یمس يسا یکه به خداوند ع کردی . او از اونها استدعا مکردهی کار م ینامه چ  نی در طول ا که
 چشم بدوزند. 
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  ی ورزش ياستعاره  ک ی. از کنهی شروع م يدار یبه پا  ب یبخش رو با ترغ ن یکه او ا دیدقت کن و
نسبتاً   بره، یکه به کار م ی مسابقه هست. و طبق زبان  ک ی  یح یمس ی مگه نه؟ زندگ کنه، ی استفاده م

  ي بلکه دو  ست؛یسرعت ن  يدو يمسابقه  یحی مس یکه زندگ  میما بفهم خوادیم که واضحه 
. پس میاش بد ادامه  يادی مدت ز د یهست و با  یمسابقه در مسافت طوالن  ن یاستقامت هست. ا

  قی ما رو تشو  یچ   کنه؟ی م  قیما رو تشو  یچ  م، ینیب ی رو در مقابلمون م  یحی مس  يکلّ مسابقه   یوقت
 م؟یادامه بد دن یکه به دو کنهیم

ما مقرر شده.»    يمسابقه برا  نی : «خُب، اول از همه، اگهی. مکنهیشروع م  ق یاو با چند تا تشو  پس
:  گه ی . خدا نمدیسازی خودتون نم  يرو برا  یحیمس  ینه؟ شما زندگ   هست، مگه  یجالب  ان یطرز ب   نیا

  ي هایی خودت بساز.» او راهنما  ي باش، اون رو برا  ی ح یمس  ی مراقب زندگ  ، يشد   ی حی«حاال که مس
رو    یخاص  يهاق ی. او تشودهیمفهوم ادامه دادن به ما م  يدرباره مقدس  رو در کتاب   یقیدق  یلیخ

 . دهیادامه دادن به ما م يمقدس برادر کتاب 

که در اون   ي اباشه که مسابقه  ادت ی: « نهیا سندهیمنظور نو د یاحساس هم هست که شا  نی ا و
رو   ی ان ی حیمس یگاه  ایآ دونمی کرده.» نم  ي زیرهست که خدا برات برنامه يامسابقه  ، يدَویم
اونها رو   وخدا فکر کرده  تی و حاکم ی دگیو برگز ی دگی برگز شیاز پ يآموزه يکه درباره  دیدید
 نند؟یب ی م  دیتهد   کی

عهد    ان یحیمس  ي برا  نهای . استندین   یح یمس  يبرا  د یتهد   کی به عنوان    دیهرگز در عهد جد  نهایا  اما
  کنه، یکار م  یمن چ   یدر زندگ  دونهیپدر م  نکهیهستند، از ا   یعال   قیو تشو  يریگجه ینت  کی   دیجد

 کنم، ی م ي رویمکشوف او در کالمش پ ياز اراده  ی وقتکرده و  ي زیربرنامه میزندگ يپدر برا 
 .کنهیکار م یچ میدر زندگ  دونهیم قاًیمطمئن باشم که او دق تونمیم

هست    ان یعبران   طیمثل شرا  یطیچون شرا  م، یشدی م  وسینبود، به نظرم مأ  نطوریاگر ا  د، یدون ی م
داشتند که براشون    یمشکالت  یدر زندگ  دونستمی بودم که م  یبا کسان   راًیسخته. من اخ  یلیکه خ

  شه یکجاست؟ کجا م یاونها نبود. پس تسل  يبرا  يای انسان  حیتوض چیقابل تحمل بود و ه  ریغ
 افت؟ ی  یتسل

چون    ست، ین   یبیعج  زیکه چ  کنه، یکار م  یخدا چ  دونمی که اگرچه من نم  نهیا  یاز تسل  یبخش  خُب، 
  ان یعبران   يسنده ی. پس نوکنهیکار م  یچ   دونهیم   قاً یدق  شه یاو خالق و حاکم جهان هست، اما او هم

 مسابقه رو براتون مقرر کرده.»  او. دیادامه بد  دن یکه به دو کنمی م قتون ی: «تشو گهیم
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: «نه تنها مسابقه براتون مقرر شده، بلکه هدف هم مقرر  گهی. مکنهیرو اضافه م  ياگهید  زیچ  بعد
رو که در مسابقه شما   ی کس نکه یا ه؟ یمسابقه چ ان ی. و پادی مسابقه چشم بدوز ان یشده.» به پا

  ن ی.» ادینگران باش یس ی: «به عگهیم پس. دید  دیجاللش خواه یدر تمام  کرد، ی م  یرو همراه
 .میپرداخت ریاون شر ي هامون به کارهاماست، مگه نه؟ قبالً در درس  يبرا  یکالم عال  کی

  نه یانجام بده، ا ان یحی مس یدر زندگ  خوادیم ری که اون شر ییکارها نیاز بزرگتر  یکی د، یدون ی م
. به  مینگاه کردن به او، به خودمون نگاه کن يکنه که به جا ي برداره. کار  یس یکه چشم ما رو از ع

«ظاهراً   ه؟»ینطوریمنه، چرا ا یتر از زندگ او آسون  یزندگ «خُب، : میو فکر کن میاطراف نگاه کن
کار    ن یچون با ا  د، یچشم بدوز  ی سی: «نه، نه، به عگهیم  سندهیبهتر از من گرفته.» نو  یی زها یاو چ

 هست.   يداریپا  يبرا ياالعادهفوق  ب یترغ نی کرد.» پس ا دی هرگز راه رو گم نخواه

.  دهیوجود موانع به ما هشدار م  يکنه، چون درباره  بی ترغ  يدار یما رو به پا  دیکه با  فهمهیاو م  اما
. من در سال  هینطور یا ی ح یمس ی . و زندگدیدون ی رو م ر» یمس ی بند در سرودِ «موانع در تمام ن یا

باشم که فضانورد   يافتخار رو داشتم که چند روز با مرد نیا ت، یموقع  نی گذشته، در چند
 ، یهست  یی فضا  ستگاهیدر ا  یکه وقت گفت ی به من م و هست. ياالعادهفوق  ی حیو مس ییکایآمر

 . يدار یدائم سردرد  کی

 د، یدون یناسا هنوز نتونسته اون رو برطرف کنه. م  یهست که ظاهراً حت  يجوّ   طی از شرا  یبخش   نیا
  ن ی و ا  ان، یپای شش ماهِ ب   يبه نظرم برا  د، یمثل او اون باال باش  دیتون یکه م  دیهرگز به ذهنم نرس

  ا ت ن، یدر زم یحیمس یبه نظرم، زندگ یدون ی. اما او گفت که مدیرو داشته باش یسردرد دائم
 در فضاست.  ی مثل زندگ يحدود

خواهد بود، چون   ی سردرد دائم ک یشما،  ی حی مس یکه در سراسر زندگ  دی بفهم د یبا و
  ش یهاتیسردرد و تمرکز بر اولو  نیتحمل ا   يهست. و او درباره   رون یاز درون و ب   ییهامخالفت 

  باً یوگرنه تقر م، یکار رو بکن ن یهم ی حیبه عنوان مس که  م یریبگ ادی  دی . و ما باکردی صحبت م 
 . میدیاز دست م  حیمس  يسایرو نسبت به خداوند ع  دمون ید  و  میشیم  ی ها روان ی نسبت به سخت

هست که کارمون رو مختل    یما موانع   یکه در زندگ  میبدون   دیبا  گهیخُب، او م  م؟یکار کن  یچ  پس
  ه؟» یچ د یبکن د یکه با ي کار ن ی: «اول گهی. مرهیگ یدر نظر م خواهند کرد. او ما رو در آغاز مسابقه

  نه؟مگه  ارند، یرو در م یاونها گرمکن ورزش  ه؟یچ کنندی ورزشکارها م  ن یکه ا  يز یچ نیخُب، اول 
متحده    االتیا  میمسابقات ت  يبعد  يهادوره   ای  کی نفر به مسابقات المپ  کیکه    دیتصور کن  دیتون یم

 باشه.  دهیپوش یژاکت زمستون  وبره 
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نفر   ک ی و  دند یبزرگ پوش يکاله بزرگ، شال گردن و چکمه  ک ی. دندیرس گان یشیتازه از م اونها
  ي دو   ي«برا  ای.»  میصد متر اومد  يدو  ي: «براگنیاونها م  ؟»ياومد  نجایبه ا  یچ   ي: «خُب، براگهیم

 .دیاستقامت بدو يها در دو لباس  ن یبا ا دیتون ینم د، ینیب ی .» م میاستقامت اومد

که واقعاً گناه هست، اما    کنه یاشاره م  ي زیبه چ  نجایا  سنده ینو  ا یکه آ   ستمیمن مطمئن ن   د، یدون یم
 . شهیپر از نعمتمون به ما مربوط م يا یکه قطعاً در دن  کنهیاشاره م یقت یبه نظرم به حق

که    ییزهایاز چ  یک یما بشه.    دن یتمرکز و دو  يبرا  ی موانع   تونهیم  مون یزندگ  لیوسا   يهمه   نکه یا
  یی زهایهست و چ حیکه جالل دادِن مس يواقعاً ضرور يزهایچ نیکه فرق ب  نهیا میریبگ ادی دیبا

. میکنی م  یدو تا رو قاط ن یاوقات ا  یگاه متأسفانه،  و .میبد صیهستند رو تشخ یکه کامالً جزئ
: «و  گهی .» اما بعد به طور نسبتاً مشخص مرها کن شه، یرو که مانع تو م ي زی: «هر چگهیپس م

 کن.»  یدگیرس چه، یپیکه تو رو سخت م یجدًا به هر گناه 

گناهمون   دیبا م، یریبگ ي جد  مون ی خداوند رو در زندگ میخوایچالش ماست، مگه نه؟ اگر م نیا و
  ی ب یو علکه    نی. ازهیآمن ی خداوند توه  ي برا  نیکه ا  میبفهم  بلکه  م، یو سبک نشمر  میریبگ  يرو جد 

  ذاره، یاسمش رو «ترس خداوند» م د یکه عهد جد ي زیبا چ یزندگ  يبرا پس ماست. ی در زندگ
به خاطر ناخشنود ساختن او،    حیلبخند خدا بر ما در مس  شه یکه باعث م  يزیاز هر کار و هر چ  دیبا

چون  م، ییازما یخودمون رو ب  دیبا  که گهی. پس او واقعاً به ما ممیکن زیبشه پره  لیبه اخم تبد
 . میرشد کن  ض ی در ف  میتون ی رو انجام بده، نم  ضی کارِ ف  ض یف  ن ی که ا  مید یهمزمان اجازه نم  یوقت

  اموزد یخدا ظاهر شد تا به ما ب   ضی: «فگهیاو م  گه؟یم  طسیاون رو به ت  ي که پولس چطور   ادتونهی
 میتون ی هرگز نم  گه یما هست، پولس م  ی گناه در زندگ  ی .» پس وقتمیرا ترك کن  ي ویکه شهوات دن 

به ما داده شده تا با گناه   حیمس ي سایخدا در ع ضی ف چون .» اضهیّنداره، خدا ف ی : «اشکال میبگ
 ي هرگز در دو م، یکنی که گناه رو تحمل م یزمان  تا .میگناه رو تحمل کن نکهینه ا م، یبرخورد کن

که در ادامه    ادتونهی.  میشیاز مسابقه خارج م  تاًیو بعد نها  میمون ی ماند. عقب م  میاستقامت نخواه
 .میمقدس باش دیبا ما م، یما مثل او بش نکه یا  ه؟ ینگران چ شتریخدا ب  نها یا يدر همه  گه، یم یچ

موضوع بزرگ، هشدارش   نیهست. دوم يدار یبه پا  بی ترغ نجایموضوع بزرگ در ا نیاول  پس
ما رو در   یچ  هست. قهامون یاو، تمرکز بر تشو دیتأک نیموانع هست. و بعد سوم يدرباره 

 .  کنهیرو ذکر م زیخُب، او سه تا چ کنه؟یم قی تشو  یح یمس يمسابقه

مگه   ه، یزیانگشگفت  ری تصو ن ی. و ا دندیمسابقه دو نی که ما رو احاطه کردند و در ا یکسان  اول
  باً یگفته، تقر  11باب    ان یدر عبران   مان یقهرمانان ا  يرو که درباره   ییزهای چ  ينه؟ در واقع او همه 
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  ک ی  در رو ذکر کرده و اون رو  مان یقهرمانان بزرگ ا ن ی ا يآخر، همه  ی تا ال  ق یاز اول عهد عت
خدا در    يکردند، به جلو و به وعده   ی زندگ  مان یبا ا   ی کرده که همگ  دیتأک  و .ذارهیساده م  يهیان یب 
  د، یادامه بد   دن ی : «حاال به دوگهی وعده اومده.» م  ن ی: «حاال اگهیم  و چشم دوختند    ح یمس  ي سایع

که اونها شما رو تماشا و   دی تصور کن د، یرو درك کن ح یمس يسا یابر بزرگ شاهدان ع نی اما ا
 کنند.»  قیشما رو تشو د یو اجازه بد  دیفکر کن شون یزندگ يبه الگو کنند، ی م  قیتشو

  تِ یاهم  لیاز دال  یک ی  نی. امیپرداخت  سایتعلق داشتن به کل  تیقبالً در درسهامون به اهم  ادتونهی
به  دیبا د، یکه اگر حق انتخاب داشته باش یلیاز دال  یک ی. در واقع، ساستیتعلق داشتن به کل

  ز یچ نیا چون  .دندیمسابقه دو نیداره که در ا دی موسف يکه اعضا  دیمتعلق باش ییسایکل
  ی زندگ  يجوان بتونه مراحل بعد  ک ی  نکهیهست، مگه نه؟ ا یی سایکل یدر زندگ  يزیانگشگفت 

  ی ک یرنج    قیکه خدا در رحمتش، از طر  نهیبتونه بب  ده، یکه هرگز رنج نکش  یکس .  نهیرو بب  یحیمس
 کرده.  دیتول  یسالخورده چ  نیاز مقدس

که من در گالسکو خدمت کردم، چند تا خانم سالخورده بودند که خواهر بودند و  ییسایکل در
برگشته    شون یبه دوران بچگ  ی. حتکردندی م   یشوهرانشون فوت کرده بودند و اونها با هم زندگ 

از خواب سرود   قبل. و به من گفتند که عادت داشتند هر شب دندی خواب ی تخت م ک ی و در 
  ا ی شب از دن  شون، یکیچون ممکن بود  م»، یشیو «ما در کنار رود جمع م »ی میبخونند: «چه عظ

  کبار ی دوال شده بود. هر چند وقت  باًیبُر، تقرو نفس  دی به خاطر کمردرد شد شون یکی و بره.
بود.    ينطور یا   باًیتقر  کرد، ی با شما صحبت م   ی. وقتکردندی م   قیرو به او تزر  یوحشتناک   ي هاآمپول

 بود. ي بود. مالقات با او چه افتخار نی ریش شیاما چقدر زندگ

. من  کردی م   یزبان یاو شما رو به عنوان شبان شما م  د، یرفتی به عنوان شبان او به مالقاتش م   شما 
که او با ازدواج و   کردمی به خاطر اسمش، با خودم فکر م کردم، ی اونها رو ترك م  ي خونه یوقت

. ما اونها رو در  میاحاطه بش یابر شاهدان  نیباعث افتخاره که با چن نی بود. و ا نیریش ض، یف
هم  مون ی ح یمس یاز عملکرد خداست که اونها رو در زندگ یبخش نیا  اما م، یمقدس دارکتاب 
 داشت.  میخواه

و   ریو جوان، فق ریاز پ یب ی. او ترککنمی در اون جماعت فکر م ياگه ید يبه خانم سالخورده  من
ساله   14 ا ی 13 تاًینها د یشا یخانم سالخورده احتماالً وقت  نی بود. و ا سوادیو ب  لکردهیتحص ، یغن

  ا ی  شد، ی نم  یخانم با جراحان قاط نی ما جراح بود و ا ي از پسرها یکیبود، مدرسه رو ترك کرد. 
پسر   نی ا و نبود. یاجتماع  ي. او به نظر خودش متعلق به اون طبقهشدندی نم  یجراحان با او قاط 

عقب نشسته و    فیکه در رد دمیعصر د ي جلسه ان یآخر هفته از لندن به خونه اومد و در پا ک ی
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خانم در   نی که ا دمیدوباره د ، يبعد يکشنبه ی. در عصر کنهیخانم سالخورده صحبت م نیبا ا
پسر صحبت   ن یگذشته با ا ي کشنبه یکه  دم یعقب نشسته و به طرفش رفتم و گفتم: «د فیرد

 .» يکردی م

گفت: «آه، باعث افتخارم بود که او اومد و با من حرف زد، او چقدر فروتنه که اومد با من حرف    او
از   یکه او فقط اندک یدون یاسمش رو گفتم، «تو نم ز»، یگفتم: «عزکنارش نشستم و  من زد.»
پسر بچه بود و در   کی  ی. وقتدادی به تو پس م  ، يبه او داد یرو که تو در زندگ  یی زها یچ يهمه 

: «حالت چطوره؟ حالت  ی به او گفت  د، یدوی طرف و اون طرف م  نی به ا  سایعصر در کل   يجلسه   ان یپا
 خوبه؟»  

  اد یدوباره و دوباره    دیامروز با   نیوالد  دیمن بود که به نظرم شا  يهادرس   نیبزرگتراز    یکی   نیا
  ح ی مس  يسا یع  يبچه رو برا  کی نداده که    ی کاف  يه یو عط  ض یکه خدا هرگز به پدر و مادر ف  رندیبگ

  له یدل  نی به هم خب بزرگ کنند. حیمس ي سایع يبچه رو برا ک یالزمه تا  سایبزرگ کنند. کلّ کل
 . زهیانگشگفت  تیواقع  کی  سایکه کل

هستم.    سا یمن واقعاً عاشق کل  ، یدون یگفتم: «م  البداههی گذشته به همسرم به طور ف   يهفته   من
.  کنهیالقدس برامون مکار رو روح  نیدست بکشم.» و البته، ا سایاز دوست داشتن کل تونمینم

نبود،   سایکل قیاگر تشو کنمی نمشخصاً فکر  من .کنهیابر بزرگ شاهدان احاطه م ن یاو ما رو با ا
به  تونستمینبود، نم گرید ان یحی مس قیاگر تشو ایبشم،  لیوارد خدمت انج تونستمی هرگز م

بر سرم   ایکه دن  کردمی و آرزو م  کردمی موعظه م يبه شکل بد  یوقت  ا یادامه بدم.   لیخدمت انج
. به نظرم کردندی اونها من رو بلند م نم، یجماعت نب نیرو در ا یهرگز کس گهی تا د شدی خراب م

زنده   تونستمی کنند، من نم قیکار تشو  ي ابر بزرگ شاهدان نبودند که ما رو به ادامه ن یاگر ا 
 مهمه.  یلیخ  نیا پسبمونم. 

بلکه    کنند، ی م  قیما رو احاطه و تشو  گران یتره. نه تنها دمهم  یلیهم هست که خ  ياگه ید  زیچ  اما
  ي درباره   2  يه یاو در آ  دینیب ی . مدهیمسابقه دو  نیما رفته و تا آخر در ا   شیشاپیپ  حیمس  يسایع
کنه:  یاستفاده م  ی سیع  ي برا  ی جالب  یلیخ  فیو از توص  م» ینگران باش  یسی : به «عگهیم  ی چ  ی سیع

از   یسخته. در بعض یل یخ شوا»ی«پ يکلمه  يترجمه  ماست. مان»یکنندة او کامل  شوایاو «پ
ما» ترجمه   مان ی ا يکنندهل یو تکم سندهینو یسی سرور نجات ما»، «ع یس یبه عنوان «ع هانسخه

کار رو کرده،  ن یکار رو انجام داده. و چون او ا نی اول ا ، یسیکه ع نهیا  شیشده. در واقع معن
 . دکه دنبال کنن کنهیباز م گران ی د يراه رو برا
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و راهشون رو در جنگل   رندیکماندو به جنگل مگروه  کی: کنمی تصورش م  نطوریاوقات ا یگاه
در   د یدارند که با ت یمأمور نی انجام ا ي برا ینیدارند و زمان مع  ت یمأمور کی چون  کنند، ی باز م 

  ک ی. و از قضا فرماندَشون قهرمان پرش در المپرسندی دره م  کیمدت انجام بشه. و بعد به    نیا
  گه یدَوه، از دره به طرف د یبا سرعت م ره، ی.» عقب مدی طناب به من بد کی : «گهیهست. او م

 .پرهیم

دنبالش برند و در   تونندیکماندوها م يکلّ دسته و  کنندی پل کوچک درست م کی با طناب  اونها
که خداوند   یاز زمان  قاً یهست که دق ي ریتصو ن یا ، یزمان موعد کار رو تموم کنند. و به نوع

  يو برا کردی رو که گناه ما درست کرده، پاك م یباکره بود، جنگل میدر رحم مر نی جن کی  ، یسیع
 . کنهینم  يکه خودش قبالً نرفته، رهبر  ییما رو به جا  وپس او سرور نجاتمونه.    کرد، ی ما راه باز م

  ها ي ها و دشوار و مخالفت  شاتیو آزما های با سخت یمخصوصاً وقت قه، یتشو  نیقطعاً بزرگتر نیا و
حاال   ، یسی: «خداوند عمیبه او بگ ز یو دو چ میرو کن  ی سیخداوند عبه  میتا بتون  م، یشیمواجه م

چون    ، یس یخداوند ع  ودوست دارم.    شتریب   یلیو تو رو خ   يد یچقدر به خاطر من رنج کش  فهممی م
 .» یکن يتا آخر من رو رهبر یتون یم ، يکار رو کرد نیخودت ا 

  ک ی ما رفته، اما    شیشاپیپ  حیمس  کنند، ی ما رو احاطه م  گران ی سوم هست. د  قیتشو   نیالبته، ا  و
او موضوع بود،  شیکه پ ی«به جهت آن خوش ح، یمنتظر ماست. مس حی که مس نهیا گه، ید زیچ
  به و به دست راست تخت خدا نشسته است.»   دیگرد بیشمرده، متحمل صل زیرا ناچ یحرمتیب 

، 17 وحنا یو  15 وحنا ی که در  ادتونهی  ا یآ دونمیاو موضوع بود. اما نم شی که پ ی جهت آن خوش
  ی تا خوش  میگوی را در جهان م  ن ی. و امیآی : پدر «اما االن نزد تو مگهیم  شیبه پدر آسمان  ی سیع

 هست.    یح یمس یهدف بزرگ زندگ   تاًینها نیا  و مرا در خود کامل داشته باشند.»

  ی س یع دن ید تاًیبلکه نها  ، یسیبودن. نه فقط اعتماد به ع یسیعبلکه با  ، یس یاز ع يرویفقط پ نه
در   دن یدو يهست. برا يوجد و شاد کی. پس در دعوت به مسابقه، ی سیبا ع يابد  تیو رضا

  ح یمس يسا یهست، چون اونجا با ع ی مسابقه، خوش ان یپا در ت، یهست و در نها ت یمسابقه، حما
   داشت. میرو خواه  یو بعد کمال خوش میکنی رو در رو مالقات م 
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