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 او   ي خدا و مکاشفه 
 خدا   ي اراده   : 14درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

از  "با عنوان  ياقهیکوتاه پنج دق يبرنامه  کی م، یداشت یی ویراد  يبرنامه ک یما  شیسال پ چند
  ا یکه مردم نوشته بودند  ی بود که من به سؤاالت نی برنامه ا نی ، که کل قالب ا"دیبپرس ی آر.س

رو که مردم   ی. و ما حساب سؤاالتدادمی م برنامه تماس گرفته بودند، جواب نیدر طول ضبط ا
بود   ن یا م، یدیشنی م  یاز هر سؤال  شیکه ب  ک ی يسؤال شماره  و میداشتی نگه م دند، یپرسی م

 بدونم؟ میزندگ  يخدا رو برا ياراده تونمی م  يکه چطور 

خدا حاکمه    کنندی درك م  کهیصادق هستند و کسان   شون ی حیمس  مان یدر ا  کهیواضحه کسان   اریبس
  و کار کنند.  ی چ خوادی بدونن خدا ازَشون م  خوان ی کنند، م  یدر اطاعت از او زندگ  خوان ی م و

  م یمفاه يدرباره  یطوالن  يموعظه  کی من معموالً  پرسند، ی سؤال رو م  نیمردم از من ا  یوقت
خدا    ياراده  يخوا ی م  یوقت  گمیو م  کنمیم  ان یمقدس ب رو در کتاب   "خدا  ياراده "مختلف اصطالح  

 ؟ یکنی کدوم اراده صحبت م يبدونم درباره  خوام ی من م ، یبدون  رو

جمله جلب کنم که در   کی ه توجهتون رو ب  دیمسائل بپردازم، اجازه بد نی به ا نکه یقبل از ا اما
اونو   دی ما با يهست که به نظرم همه  یمتن  نی ا و میکنی م  دا یپ 29 يه ی، آ29باب  هیکتاب تثن

: میخون ی م نطوری. امیدر کشمکش مون ی زندگ يخدا برا  يراده ؤال ا با س یمخصوصاً وقت م، یبدون 
مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما   ي زهای ماست و اما چ ي خدا هوهیاز آن  ی مخف  ي زهایچ"

   ".میرا به عمل آور  عتیشر نی کلمات ا عی است، تا جم

کل    يخالصه   ن یا  عته، ی شر  کتاب  ن یدوم  ه، یمهمه. کتاب تثن  ی لیمقدس خدر کتاب   هیآ   نی ا  ي جا  حاال
  عت، یشر يگزارش اعطا ياز طرف خدا به قوم داده شد. و در خاتمه  یکه توسط موس  هیعتیشر

  و  شهیقائل م ز یآشکار خدا تما عت یخدا و شر ی مخف ياراده  ن یکه ب  میکنی م  دای متن رو پ نیا
 .میاختصاص بد نهایرو به ا یق یدقا دییایب 

  "رِوِالتوس   وُسیدِ"و    "وس تیاَبسکاند  وُسیدِ"آنچه    نیفرق ب   يباره مخصوصاً لوتر در  طلبان، اصالح
 میگفت و میصحبت کرد گهید دگاهید کی از  نی ا ي. خب، ما دربارهکنندیصحبت م شه، یم دهینام

 .م یخدا ندار يدرباره  یدانش ما از خدا، ما دانش جامع  ي هات ی با توجه به محدود

  شد یرو که م یی زهایچ يخدا همه  میو گفت می کرد درك بودن خدا صحبت  رقابلیغ يدرباره 
  نها یکه ا میار یم ادیدونست، برامون آشکار نکرده، و به  ایدن  ياهدافش برا ایاو  يدرباره 
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خدا از اون فرار کرده    یعنی  شهیم ده ینام "توسیاَبسکاند  وس ی دِ"بودن خدا  ی نامکشوفند. مخف
 .کرده یو از ما مخف 

  نطور ی. امیدرك خودمون از خدا باش  يکه در جستجو  میرها نشد  یک یتارهمزمان ما کامالً در    یول 
  ي خودش برا   يرو درباره   ي زیکرده و چ  ی که خدا در واقع فرار کرده و کامالً خودش رو مخف  ستین 

  ره اشا   "رِوِالتوس  وسیدِ"هست که لوتر به اون به عنوان    يزی. بلکه برعکس، چکنهی ما آشکار نم
 کرده.  که او آشکارشخدا از  یبخش یعنی کنه، ی م

.  "ماست ي خدا هوه یاز آن  ی مخف يزها یچ": می کن مه ی متن ضم ن یدر ا نجا یاون رو ا د ییایب  حاال، 
  ي اراده  يدرباره  ی. حاال معموالً وقتمینامی خدا م یمخف يکه اراده  کنهی اشاره م يزیبه چ نیا

:  گنی مردم به من م یو وقت  م، یخدا رو در ذهن دار  یقطع  ياراده  م، یکنی خدا صحبت م  ی مخف
  ي مختلف کلمه   يمقدس از کاربردهاباشه که کتاب   ادتی ":  گمیم  "ه، یچ  می زندگ  ي خدا برا  ياراده "
 .کنهی مختلف و متعدد استفاده م يهاق یبه طر "خدا  ياراده "

  يده و ارا  م، ینامی م  یقطع   يراده که ا   هیزیچ  م، یکنی خدا صحبت م   ي اراده  ي که درباره   ی ق یطر  نیاول 
به انجام   تش یرو که اراده کرده، با حاکم یاون هرچ يله یکه خدا به وس هی خدا، اراده ا یقطع 

حاکم خدا   ياوقات فقط اراده  یگاه  گن؛ی مطلق خدا م ياوقات به اون اراده  یگاه . رسونهیم
  ي ره و معموالً ما دربا شه، یم دهیثمربخش خدا نام ياراده  اتیاوقات در اله یگاه  شه؛یم دهینام

انجام   دی با ي زیکه چ کنهی حکم م  ت یخدا با حاکم ی وقت یعنی. میکنی خدا صحبت م  ی قطع  ياراده 
 .انجام بشه دیبابشه، اون 

از ازل حکم کرد   یوقت که  کنهی و مصمم خدا صحبت م  ن یشیپ ي رأ يبارها درباره مقدسکتاب 
از   نیانجام بشه. ا  دیبا  نیا ره، یبم میدر اورشل بیصل ي رو خیاز تار یدر زمان خاص  دیبا حیمس
خدا، در واقع   ی قطع  ي. در هنگام صحبت از اراده شهیخدا انجام م ياراده ا ی ی قطع  يرأ  قیطر

انجام   تشیحاکم محضقدرت  يله یکه خدا به وس يا. اون ارادهمیکنی صحبت م  نیا يدرباره 
 .فتهیاتفاق ب  دیبا ره؛ی مت ناپذمقاو نی. ادهیم

  اد، ین  تونهینم ییآغاز نشه، روشنا تونهی. نمادیاون به وجود م اد، یوجود ب ه ب  ایخدا گفت دن  یوقت
خدا    يامر   ياراده  يما درباره  حاال  .خداست  یقطع   ياراده  ن یا  "بشود.  ییروشنا":  گهیخدا م  یوقت

 خدا مقابله کرد.  یقطع  يبا اراده  شهیکه نم میکنی . و درك م میکنی هم صحبت م 

  ي . ارادهشهیبا اون مقابله هم م  شهیبلکه هم  م، یخدا مقابله کن  يامر  يادهار  با  میتون ی نه تنها م  ما
  يگر ید  ي خداست که شما خدا  ي اراده  ن یاوست. ا   نی خدا و فرام  عتیشر  ي برا  ی خدا، مرجع   يامر
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  ي اراده   تونمی م  يچطور":  گنیو م  رندیگی مردم با من تماس م  یوقت  حاال  .دی از او نداشته باش  ریغ
  ؟ یکنی کدوم اراده صحبت م يدرباره "ها بگم: خوام به اون  یم "بدونم،  میزندگ يخدا رو برا 

 ؟ یکنی خدا صحبت م ی مخف ياراده يدرباره ؟یکنی خدا صحبت م یقطع  ياراده  يدرباره 

خدا   یمخف ياراده  يدرباره دیکه با يزیچ نیاول  ، یکنی خدا صحبت م یمخف  ياراده يدرباره  اگه
  ن ی در ا خوادی خدا از من م " ، یدون یم گن، ی مردم به من م یو وقت ".هیمخف اون که  نهیا ، یبدون 

. خونمی ذهن خدا رو که نم   خونم، ی م   اتی من از کجا بدونم؟ من اله":  گمیمن م  "کار کنم؟  یموارد چ 
مکشوفش رو به من   يکه کالم خدا رو بخونم و کالم خدا اراده نهیبکنم ا تونمی که م  يتنها کار 

کتاب    ن یبشم که خدا در ا  ییزهایچ  يتا تمام عمرم مشغول درك همه   هیمن کاف  ي برا  نی و ا  دهیم
 .آشکار کرده

او از   یمخف  ياراده  يکمکتون کنم، اما اگه درباره تونمیم ، یپرسی مورد از من م نی اگه در ا و
م ندار  ینیزم  يده یا  چیمن ه  چون   ، یکنی سؤال م  یراستش از شخص اشتباه   ، یکنی من سؤال م 

 ."گذرهی م  یخدا خودش رو آشکار نکرده، در ذهنش چ  که ییبدونم در جا که 

من از    بنده، ی خدا دهان مقدسش رو م   ی وقت":  گه یمقطع نظرش رو گفته. او م  ن ی کالون در ا  حاال، 
من   بنده، ی خدا دهان مقدسش رو م یوقت د، یرو دوباره بگ  نی ا ".دیدست خواهم کش دن یپرس

  ن یچن  م، یترجمه کن  ياون رو با اصطالحات امروز  م یاگه بخوا  حاال.  دیدست خواهم کش  دن یاز پرس
 .نداره یخدا به تو ربط ی مخف ي : اراده میگی رو م يزیچ

خدا   دیبدون  دیاز مُحسناته که بخوا یکیو  زهیشگفت انگ  زیچ کی  نی. حاال، اهیمخف نی هم يبرا
داشته باشه که قطعاً   تون یزندگ يبرا یمخف  ينقشه  ک یاو  دی. شادیدون ی . مخوادی م یازتون چ 

کنه. دوباره،   تیرو هدا  رتون یکنه و مس يهمزمان شما رو رهبر دیشا اما نداره،  یبه شما ربط
  مون یخدا در زندگ يرهبر ا یروح القدس  ریکه تنو میباش يز یکه به دنبال چ ستیاشتباه ن 

 .مینامی م

  ینیب طالع  کنندی نم یها سع . اون تندهس ن ینگران ا رند، یگی مردم با من تماس م  یمعموالً وقت و
که   میرو دار ی اله ریغ  اق یاشت ن یما ا  بلکهمقدس منع شده. که در کتاب  ییزهایچ یعنیکنند، 

به   ن ینداره. ا  ی به ما ربط نی و ا میرو از ابتدا بدون  ان یپا میخوای . ممی رو بدون  ندهیآ میخوای م
مقدس  خدا به شدت در کتاب   نیهم  يو برا  میون ابتدا بد   رو از  ان ی ما پا  ستیخدا مربوطه و قرار ن 

  ها، نیب احضار ارواح، طالع  ينامشروع، مثل تخته ي هاقیبه طر کنندی م  یسع  کهیکسان  هیبرعل
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  ي برا زها یچ نی . ادهیببرند، به شدت هشدار م یپ  نده یبه آ زها، یجور چ ن یو ا  ي ریفالگ ي هاورق 
 ممنوعه.  ان یحیما مس

خدا رو در نظر   هامون ق یطر یاگه ما در تمام  گه؟ یم یخدا چ  تیداه يمقدس درباره کتاب  اما
به مفهوم در نظر گرفتن خدا   زی. اما همه چکنهی م ت یرو هدا  رمون یاو مس شه؟یم یچ م، یریبگ
  مون ی دگزن  ي خدا رو برا ياراده  کنهی م قیمقدس ما رو تشوکه کتاب  گردهی برم يریمس يبرا

خدا، بلکه با   ی قطع  ينه با تمرکز بر اراده د، یببخش ، يامر ي ادهنه با تمرکز بر ار  ن ی ا و  میاموزیب 
 .خداست  يامر  يتمرکز بر اراده 

.  گهیم  ی مقدس چبگم که کتاب   د یاجازه بد  ه، یچ  تون یزندگ  ي خدا برا  ياراده  د یبدون   د یخوای م   اگه
  ن ی ا من": دیگیم د، یرو کامل کن ستون یشماست: تقد يخدا برا ياراده نیا  گهیمقدس مکتاب 
سن   ای  یسَنداسک ای ولندیشغل رو در کل نی ا دیبدونم که با خوامیمن م دونستم، ی رو م

  ي خدا برا   ياراده  نجاینه؛ در ا   ایهِلن ازدواج کنم    ایمارتا    ای  نیبا جِ  دیبا  ایقبول کنم    سکویفرانس
صبر  ظه لح کی "گن: ی ها م و اون  "توست. سی تو تقد ي خدا برا يخُب، اراده": گمیم "ه؟یمن چ

بدونم  خوام ی اما م  فهمم، ی م نو یتو مثل صفحه گرامافون خرابه. من بهت گفتم که ا ي کن. صدا 
  ای دختر، اون دختر  نیبا ا  دیبا ای آنه،  ایقبول کنم  ایفرن یکال  ای  ویکار رو در اوها نی ا دی با ایکه آ

 نه؟  ایدختر ازدواج کنم  نیا

اگر قراره با   ، یاز اون دخترها ازدواج کن یک یبا کدوم  د یاجازه بده بهت بگم که با"گفتم:  من
  نه ی. کار تو ایرو قبول کن  شون یکیاگه قراره    ، یو کدوم شغل رو قبول کن   ، یازدواج کن  شون یکی

اد  یرو  ی و اصول  یکنی خدا رو مطالعه م  عتیتو شر ؛یکن خدا رو مطالعه  ي امر يکه با دقت اراده 
روز و   نداریمرد د گهیم  سی مزمورنو چرا ".یکن یه روز زندگ ها روز ب مطابق اون  د یکه با يگریم

نرود و به راه گناهکاران   ران یبه مشورت شر  کهیخوشابحال کس" کنه؟ی تفکر م  عت یشب در شر
 "خداوند است. عتیبلکه رغبت او در شر  ند؛یو درمجلس استهزاکنندگان ننش ستد، ینا

  ن یو ا کنهی روز و شب تفکر م  عتیشر نیاخداست، و در  يامر  يبر اراده جاست، ن یاو ا رغبت
... دهدی خود را در موسمش م   وهیآب خواهد بود، که م  ينشانده نزد نهرها  یدرخت"شخص مانند  

 ".کندی بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده م  د، ستنین  نیچن ران یشر

  دی و شا  دیمسلط بش  اصول  نیبر ا  دیبا  د، یرو قبول کن  یچه شغل  دیبدون   دیخوای دوباره اگه م   حاال
از   ارانه ی هش لیو تحل ه یتجز کی  د یبا گهیمکشوف خدا به شما م يکه اراده دیمثالً متوجه بش

. دیکنی شده، نگاه م  شنهادیکه به شما پ  ی شغل  نی . و بعد به ادیو استعدادهاتون داشته باش  ا یعطا
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  د یشی خدا متوجه م تی اشغل، و با هد   نیا  ازیمورد ن  طی از شرا ؟یاز چ  ارانهیهش  لیو تحل هیتجز
  د؟یکنی کار م یچ پس ست، یشما ن  يا یمطابق عطا ارانهیشغل به طور هش نی ا فیکه شرح وظا

 ه؟ یخدا چ يراده ا

.  دیباش ي اگه ید ز یکه به دنبال چ نه یخدا ا ي. ارادهدیکه اون رو قبول نکن نه یخدا ا ياراده 
  یل یخ نی هماهنگ باشه. حاال ا تون یغلش يها با فرصت تون یکه حرفه و خواندگ نهیخدا ا ياراده 

  ام در تم  قاً یخدا رو دق عت یشر ی عنیکار داره.  ز یاحضار ارواح دورِ م يتخته   دن ی از کش شتریب 
 . دیبکار ببر ی امور مختلف زندگ

مقدس  که کتاب  یی زهایچ  يخُب، به همه  م؟یبگ یبا کدوم زن ازدواج کنم، چ  نکه یدر مورد ا حاال، 
مقدس در رابطه با برکت خدا  کتاب  از یمورد ن  يزها یچ ي. همه دینگاه کن گه، یازدواج م يدرباره 

  طابق ها ماون  يهمه  د، ی که شما سه تا خانم رو در نظر دار  دیمتوجه بش دیدر ازدواج، و بعد شا 
  د؟یازدواج کن  یکی با کدوم  دی مقدس هستند. پس باکتاب  ازیمورد ن  طیشرا

  ي اونها در اراده  يهمه  کهیچون تا زمان  ؟یازدواج کن با کدوم يخوای راحته. تو م پاسخش
   .د یبکن دیخوای رو که م  يخدا کار  ت یکه تحت حاکم د یشما آزاد شن، یم د ییخدا تأ یشیفرما

و الزم   کنهی که شما رو خشنود م  د یعمل کن يزیکه بر اساس چ  د یکامل دار يآزاد  نجا یدر ا  شما
خدا   یمخف  ي نگران اراده نجا یاگه ا  چون . دیبکش یخواب ی خدا ب  ياراده  افت یبه خاطر در ستین 

 "دارم؟ ی خدا رو نگه م ی مخف ياراده  ایخدا هستم؟ آ يمن در مرکز اراده  ایآ": دیگی و م  دیهست

.  دی خدا باش یقطع  يخارج از اراده دیتون ی پس نم د، یکنی خدا رو درخواست م یقطع  ياراده اگه
امروزتون    يخدا برا   یمخف  ياز اراده   دیتون ی که م  یقیتنها طر  نداره و  یبه شما ربط  نیاما دوباره، ا

خدا   یخفم ياراده  دهیو فردا به وضوح به شما نشون م دیکه تا فردا صبر کن نهیا د، یآگاه بش
 بود.  ی امروزتون چ يبرا

 يچون اون اراده  ه، یشما چ يپس فردا  يخدا برا  یمخف يکه اراده  دیشی شما فردا متوجه نم اما
  ي دها یتأک یوقت م، یبدون  نده یآ يخدا رو برا  ياراده  میخوای خداست. و دوباره، ما م یمخف

 .شهیاو مربوط م ن یبه فرام نی ا وما در زمان حاله،  يخدا برا يمقدس بر اراده کتاب 

  ی . حاال وقت "ماست ي خدا هوه ی از آن  یمخف  ي زهایچ": میبرگرد 29:29 ه یبه تثن د ییایب  دوباره، 
 م، یبگ  میتون ی م  نان یکه با اطم  يزیکنم، بلکه چ  یگستاخ   خوامی نداره، نم  ی ه شما ربطب   هان یا  گمیم

لحاظ    نی ا  از که    ي زیها به خدا تعلق دارند و چبه شما تعلق ندارند. اون   نهایکه ا  میگی م   تیبا قطع 
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ارند،  ند  یه ما ربطب   هان یا  نیهم  يشما تعلق نداره و به من تعلق نداره. برا  بهبه خدا تعلق داره،  
 .مالِ خدا هستند  هان یا  ستند؛یما ن  ییچون دارا

  ی مخف  يهاها و خواسته از نقشه  یمکشوف از آِن ماست، پس خدا از اسرار بعض يزها یچ اما
  گاهه، ی . مکاشفه خارج شدن از مخفنهیحجاب رو برداشته. مکاشفه ا اوذهنش پرده برداشته. 

رو به قومش   ریبرکت وصف ناپذ نینوده که ابود. و حاال خدا خش  یکه مخف هیزیآشکار کردن چ
لحاظ   ن یاز ا  "قسمت کردن "بده و با ما قسمت کنه، نه از لحاظ انتقال اطالعات. و ما از اصطالح 

در   ایرو با تو قسمت کنم   ي زیبذار چ": گمیمن شهادتم رو اعالم کنم، م  اگه که  میکنی استفاده م 
  د ینخوا  ای دیشما از ابتدا بخوا د یکه شا يزیچ ،کنمی رو قسمت م دگاهمی و بعد د "بذارم،  ون یم

. کنهی اون نم   يرو   يادی ز  يگذار   هیکس سرما  چی به هرحال در بازار معامالت، ه  -د یکه قسمت کن
از لحاظ دادن، اون رو قسمت   یعنی کنه، ی خدا دانشش رو با ما قسمت م یاما به هرحال، وقت 

رو به   ي زیه و اونو استفاده کنه، پس خدا چدر اون شرکت کن گه ینفر د ک ی دهیاجازه م کنه، ی م
 به خودش تعلق داره.    یستگ یکه به شا دهیما م

به خدا تعلق داره، اما خدا   ی ستگ یمکاشفه به ما تعلق داره، دوباره به شا قیدانش که از طر ن یا
رو    نی ا  جان یا  هیتثن  يسندهیو نو  ".دمیمالِ شماست. من اون رو به شما م  نیا  د، ییبفرما":  گهیم
و   ت که مکشوف کرده، از آِن ماس ییزهایاز آِن خداست، اما چ ی مخف يزهایچ گه یم یموس  گه؛یم

 فرزندان ماست.   ای ما  تی ذر ينه تنها ما، بلکه برا 

  ن یا ره، یمبارك وصف ناپذ ییدارا نین انگرا یچقدر موس  دینیو بب دیبرگرد هیبه کتاب تثن حاال
داشته و به قومش داده، نه تنها به ما، بلکه به فرزندان  که خدا از ذهن خودش بر  یدانش  ییدارا

کتابه. و   نی ا ی اصل يدها یاز تأک ی ک یانتقال اون به فرزندانمون،  تی اولو نجا یما داده و در ا
 .میرا به عمل آور عتیشر  نیکلمات ا  عی جم  تادوباره، چرا؟ 

مکاشفه    نی اون اعطا شده و ا  ق یو از طر  ي امر  يمکشوف خدا در اراده  يکه اراده  دینیب ی م  دوباره
  ي ادآور یرو که گفتم،    ي انه یزم  شیپ  د یاجازه بد  حاال،   .م یباش  عی و مط  میبکن   ي ما کار   که داده شده  

  افت ی ها رو از مردم درو نامه  ی تلفن يهاتماس  نی مطلب شروع کردم که ا ن یا  ان یکنم. من با ب 
ها تماس  چرا اون  "بدونم؟ میندگز يخدا رو برا ياراده تونمی م  يچطور": گنیکه م کنمی م

 "عت خدا رو بدونم؟یشر تونمی م  يمن چطور"که بگن:  رن یگی نم

ها چون اون  "خدا رو بدونم،  عتیشر تونمی م ي چطور"که بپرسند:  رن یگی مردم با من تماس نم 
. کنندی مقدس نگاه م ها فقط به کتاب خدا رو بدونند. اون  عتیشر توننی م يچطور دونندی م
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که از من    ستین   ک ی   يسؤال شماره  ن ی خدا رو مطالعه کنند. اما ا  عتیکه فقط شر  تونندی ها م اون 
،  "خدا رو بدونم عتیشر تونمی م يکه من چطور ": گهیرو نم نی ا یکسچیدر واقع، ه پرسند؛ی م

 .به وضوح آسونه ن یچون ا

و   "رو انجام بدم،  خدا عتیشر تونمی م ي چطور"نفر بگه:  کی بود که  ی سؤال متفاوت  نی ا حاال، 
  ن یکه اکثر مردم با ا  يز یدوباره، چ  اما.  ستندین   اد یز  یل یهستند، هرچند که خ  نی نگران ا  هایبعض

  نده یاز آ یآگاه يها درباره اون  "خدا رو بدونم؟ ياراده يمن چطور "که:  نهیا پرسند، ی کالم م
رو   ي زیکه خدا چه چ د یبدون لحاظ  نی خدا رو از ا ي اراده د یخوای . و اگه م هیکه مخف پرسندی م
  ي امر ي به اراده نی دوباره ا ده، یشما رو برکت م ي زیخشنوده، در چه چ ی از چ  کنه، ی م د ییتأ

 خداست.  عتیکه واضحه، و اون هم شر گردهیبرم

  ".قهیدر عهد عت  عتیشر  م؛یکنی م  ی زندگ   د یلحظه صبر کن. ما در عهدجد  ک ی خُب،  ":  دیگی شما م   و
  ی ح یمس  يبرا  قیعهدعت  عتیکه شر  هیاصل  يهاارزش   ای   یاصل  يهادگاه یاز د  یک ی  نیبگم که ا  دیبا

  ز ا  یی هاو ظاهراً بخش   -اون کاربرد داره  ي برا  عتیکه شر  ياگه ید  زیهر چ  نکه یداره. ا  د یعهدجد
  ادتون یاما  -میکنی رو درك م  ن ی نداره، ما ا يکاربرد د یعهدجد  یحیمس يبرا  قیعهدعت عتیشر

به قوم خدا آشکار   عتی شر و کنهی خدا رو آشکار م  تیشخص عت، یشر ق، یباشه که در عهدعت
 .کنهی خدا رو خشنود م  يزیکه چه چ کنهی م

  عت یشر کنه، ی خدا رو خشنود م ی بفهمم چ کنمی م  یسع  یوقت  د، یعهدجد  ی حی به عنوان مس پس
شدن    تکرار نشده، آشکار   دیدر عهدجد   نیاز اون قوان   یهرچند بعض  کنم، ی رو مطالعه م   قیعهدعت
رو به عنوان    عتیارزشمنده که من شر  یلیخ  نی ا  و  کنهی م  دایادامه پ  دیخدا در عهدجد   تیشخص

 .میهاراه  يبرا  يپاهام، و نور ي برا یدارم؟ چراغ  یچ

  ياراده   خوامی و م  کنمی جستجو م   یک یکردن راهم هستم و در تار   دا یدوباره، اگه به دنبال پ  پس
نور  کجا برم، اگه به  دی دارم که به من نشون بده با  ازین  یراغبدونم و به چ م یزندگ ي خدا رو برا

  عت یدر شر نی ا کجاست؟ ن یرو نشون بده که در کجا قدم بذارم، ا رمی دارم که به من مس ازین 
 .خداست  يامر يدر اراده  نیخداست، ا 

  مکشوف تا به ابد از آن ما و يزها یماست و اما چ يخدا هوهیاز آن  یمخف  يزهایچ" دوباره، 
که ما از    نهیخدا ا  ي. ارادهمیرا به عمل آور  عتیشر  ن یکلمات ا   ع یچرا؟ تا جم  "فرزندان ما است.

 .م یاطاعت کن شه، یکه از دهان او خارج م یهر کالم
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