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 خدايی که ما را آفريده است
 

دوباره به سر جلسه برگرديد لطفاً   
مفيد بوده باشد اميدوارم که برای شما کامالً   

 اميدوارم که شما بعضی از 
االت خودتان را نوشته باشيد،ؤس  

 و اميدوارم در طی چند هفته آينده
یشما بعضی از پاسخها  

يد.يابرا ب تانسؤاالت  

ام دهيم تمرکزفکر کردم کاری که بايد انج  
باشد. بر روی مبحث اصلی هفته می  

کنيم يک موضوع مهم را هر هفته ما سعی می  
 انتخاب کنيم و موضوع انتخابی اين هفته

باشد. فکر کردم , می>خدايی که ما را آفريد<  
 جلسه را امشب با گفتن يک داستان شروع کنم

کنم کمکی باشد برای توضيح چرا که فکر می  
رباره اينکه خدا ممکن استخيلی از مردم د  

 وجود داشته باشد يا نه، سر در گم هستند.

خود نياز داريد، قوه تخيلشما برای اينکار به   
؟ريد آيا حاض  

خواهم تصور کنيد که يک راست بعد از  می  
می دزدند هاآدم ربا راامشب، همه ما   

 آيا فکر خوبيه؟ شما از آمدنتان خوشحاليد؟
.شود اين حتی بهتر هم می  

 همه ما دزديده شده و همه ما با هم 
شويم. سرپوشيده قرار داده می مينی بوسدر يک   

بوس سرپوشيده ینيو همانطور که ما در اين م  
شود قرار داريم به ما آمپول نيز تزريق می  

شود تا حافظه خود را از اين آمپول سبب می  
 دست بدهيم. داستان خوبيه اينطور نيست؟

شويم که هيچ  می و ما در اتاقی بيدار  
ای ندارد و هيچ دری هم ندارد. پنجره  
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 و برای مدتی طوالنی هيچ کس به ديگری چيزی
کنيم، گويد. ما فقط به اطراف نگاه می نمی  

،"در بيرون چه چيزی هست"کنيم  با خود فکر می  

دب هستيم و از اينرو مؤاما همه ما کمی   
ها صحبت کنيم. دوست نداريم با غريبه  

شخص شجاع وجود دارد کهخوب، يک   
کند اول از همه شروع به صحبت می  

توانم يک  اجاز بدهيد ببينم می  
 داوطلب انتخاب کنم... هيدر.

 هيدر آن شخص شجاع ماست.
 حاال هيدر در حال فکر کردن است

 او کمی خردمند است، او از مغز خودش
کند، کند و هيدر با خودش فکر می استفاده می  

م که فيلهای بزرگ صورتی گوي من به شما می"  
"وجود دارد. یرنگی بيرون اين چهار ديوار  

 لی: جدا؟
 هيدر: بله.

گويی. را با اعتقاد راسخ می اين لی: قطعاً   
 هيدر: بله.

ه صورتی رنگ.سالج  فيلهای عظيم قطعاً  لی:  

هر پيروی؟ هر چه کسی با هيدر است؟ عجالتاً   
ی هست؟صورت  کند دربيرون فيلهای بزرگ که فکر کسی  

دو! دو نفر تا کنون پيرو هيدر هستند.، يک  
شود. بسيار خوب، اجازه دهيد ببينيم چه می  

 خوب در اين نقطه کس ديگری تصميم 
گيرد و آن اندی است. به صحبت می  

 حاال اندی که به اين چيزها گوش داده بود، و

به جنبه های اندی در کل   
توجهی ندارد مسايل خردمندانه و روشنفکرانه  

باشد. اندی کمی مخلوقی احساساتی می  
 اندی از اين نوع اشخاص است...
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 او در تماس با احساساتش است.
 و اندی در فضايی احساساتی بود،

نه، فيلهای بزرگ صورتی"و او فقط فکر کرد،  
گويم، در آنجا نيست. من به شما می  

 در بيرون از اين چهار ديواری ميمونهای 
بله؟" دکوچک سبز رنگی وجود دارن  

 اندی: من با ميمونها خواهم رفت.

 لی: همينطور است. ميمونها.

 به اعتقاد اندی. ميمونهای کوچک سبز رنگ؟
 اندی: بطور قطع.

 لی: بطور قطع. چه کسی با اندی است؟ اوه،
. بيشتر.ميشود بيشتردارد شما تعداد   

 خوب در اينجا شخص ديگری که مشغول
 گوش دادن بود فقط فکر کرد،

و آن گری بود "بدين شکل نبوده است. اصالً نه "  
داد،  و گری داشت به هيدر گوش می  

کرد، او به سخنان اندی داشت گوش می  
هيچ مفهومی ندارد."و او فقط گفت،   

 اجازه دهيد به شما حقيقت را بگويم. هيچ 
 چيزی در بيرون اين چهار ديوار وجود ندارد.

که توانيد باور کنيد مشکل اينجاست شما نمی  
ايد شما فقط چيزی را در زندگی خود ساخته  

گری؟ "تا زندگی را قابل تحمل کنيد.  
 گری: بله هيچ چيزی وجود ندارد.

 لی: کامال هيچی.

 چه کسی با گری موافق است؟ يکی.

خواهند که اين حقيقت داشته باشد، مردم نمی  
رو و پيرو گری شدند. امايک زوج دنباله  

ود به شما گفت ,چهش آيا می لحظهحاال در اين   
خوب ما نخواهيم دانست." گفت؟ کسی درست می"  

توانيم بفهميم. ما ما نمی لحظهزيرا در اين   
 همگی در همان اتاق هستيم. ما هيچ دسترسی
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 به جهان خارج نداريم ممکن است يکی از آنها
 درست گفته باشد يا هيچکس درست نگفته باشد،

لحظهدانيم. پس در اين  اما ما نمی  
ممکن است هما م  

دلشان  کهرا هرآنچه  تابه آنها اجازه دهيم   
ما پيش بروند کنند و با زندگی خواهد باور می  

 اما فقط فرض کنيد همانطور که داريم با 
کنيم، افرادی که پيرو ديگری هستند صحبت می  

 ما صدايی از سقف شنيده و به باال نگاه کرده
ريزد بينيم قسمتی از سقف دارد فرو می و می  

 و يک نردبان از باال به پايين آمده و 
آيد. شخصی از نردبان پايين می  

کنند که از دنيای بيرون  و آنها ادعا می  
 آمده تا به ما بگويند چه چيز در آنجاست.

دهد؟ البته خوب آيا اين چيزی را تغيير می  
دهد اينطور نيست؟ البته اينطور است تغيير می  

 زيرا اگر شخصی از بيرون 
 از نردبان پايين بيايد،

  سطحتوانند از  آنها حاال می
از آگاهی و اطالعات صحبت کنند.  باالتری  

 اين سخت نيست، آيا سخت است؟ نبايد نابغه
 باشيد تا بفهميد اين چطور به خدا ربط دارد

کنند ما افراد بسياری در فرهنگ ما فکر نمی  
يقين چيزهايی درباره خدا بدانيم توانيم بامی   

اينها فقطهمه  يرا ما باور داريمز  
است. در مورد يک بازی حدس زدن  

 همه چيز در قلمرو انديشه و تفکر است.
کنند، بعضی از افراد خوب فکر می  

ها بيشتر احساساتی هستند، اما ما بعضی  
توانيم بفهميم زيرا شبيه به دام افتادن نمی  

 در يک اتاق بدون در و پنجره است.
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خدايی که ما را آفريدهشد اگر  اما چه می  
کرد؟ است با دنيای ما تماس برقرار می  

ست که بدان نياز داريم اينطورا اين چيزی زيرا  
 نيست؟ نياز نيست که حدس بزنيم آنجا چيست:

 چيزی که نياز داريم ارتباط برقرار کردن 
باشد. خدايی که ما را آفريده با جهان می  

 چون اگر چنين اتفاقی رخ دهد،
ير خواهد يافت.يور اساسی تغچيزها بط  

 ما از حدس و گمان به سوی 
 آشکار شدن و عيان شدن خواهيم رفت.

 حاال خبر بزرگ اين است
 در اولين صفحه از اين کتاب،

 در اولين صفحه از انجيل يوحنا
 اين ادعا وجود دارد.

 دو هزار سال قبل چه اتفاقی رخ داد.

 خدای ما با سياره ما ارتباط برقرار کرد.

را به شما نشان دهم خواهم اين من می پس  
خواهيد انجيل خود را برداريد اگر می  

 و اگر مايليد اولين صفحه آنرا با من 
خذی وجود دارد کهأباز کنيد. در آنجا م  

ترين بينيد. اين آن است. اين ساده شما می  
شود. خذی است که در اين دوره يافت میأم  

ا بخوانم، اجازه دهيد برای شم1آيه  1صفحه   
دهد چگونه آغاز شد: آيات يک و دو نشان می  

 در آغاز کلمه بود و کلمه با"
 خدا بود و کلمه خود خدا بود.

 "او در آغاز با خدا بود.

 حاال در اينجا شما ممکن است فکر کنيد،
"يک دقيقه صبر کن!"  

رسد که نويسنده اين کتاب به نظر می  
 يک اشتباه آشکار و بديهی مرتکب شده است
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 در اولين قسمت جمله اول.
دانم شما آنرا ديديد، من نمی  

گويد می رسد او مستقيماً  به نظر می  
 که در آغاز

شود با خدا بوده اين شخص که کلمه ناميده می  
 است و در همان زمان خود خدا بوده است.

صبر کن! به نظر درست"کنيد، و شما فکر می  
"آيد. مطمئنا اين يک تناقض است. نمی  

ست دارم به شما بگويم و قصد دارم من دو  
را در چند دقيقه آينده به شما نشان دهم اين  

دهد که در واقع کاری که او انجام می  
 يک تناقض نيست....

 او دارد يک شرح بسيار بسيار عميقی را
 در باره هويت اين شخصی که او را 

کند. نامد بيان می کلمه می  

 اما به منظور اينکه ببينيم چگونه
تواند توانيم تشخيص دهيم که همين کلمه می می  

 مفهوم متفاوتی داشته باشد. فعال ما خودمان
شناسيم. را از کلمات متعارف انگليسی می  

 اجازه دهيد چند مثال برای شما بياورم. 
(ring)کلمه حلقه  دهد؟ را در نظر بگيريد. چه معنی می  

ای دارد؟ کسی عقيده  
(ring)کلمه حلقه است؟ دارای چه معنی   

 حضار: چيزی که در انگشت شماست.

 لی: چيزی که در... عاشق اينکار هستم.

دهد شناسی مردم سوق می اين شمارا بدرون روان  
 آنها ممکن است چه چيزی بگويند.

(ring)خوب، ,حلقه تواند به مفهوم , می  
 چيزی باشد که در انگشت شماست.

 .(doorbell)حضار: برای در زدن درب ورودی
زدن دربلی: در  (doorbell) تواند آن نيز باشد. ، خوب می  
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 .(a circle)حضار: يک دايره
(circle )لی: يک دايره تواند آن نيز باشد. ، خوب می  

دهند حضار: جايی که مسابقه بوکس می (boxing ring). 
 ،(boxing ring)لی: اوه، رينگ بوکس

تواند يک رينگ بوکس  بله می (boxing ring).باشد 
اينطور نيست؟ اين عاليه،  

اين شما رو به داخل مغز من اينرو دوست دارم  
کنند؟ برد مردم درباره آن چه فکر می مردم می  

دهم. من مثال ديگری را به شما می  
(match)لغت ,َمچ کنيم. , را انتخاب می  

دهد؟ چه چيزی بدرون سر شما چه معنی می  
آيد وقتی کلمه ,َمچ می (match) شنويد؟ , را می  

بالحضار: فوت (football). 
 ! باشه.(football)لی: فوتبال

 .(flame)حضار: شعله
 . چيزهای ديگر؟(flame)لی: شعله اشتعال

 .(couple)حضار: زوج
 . (couple)لی: زوج. يک جفت

،ءهمان لغت همان امال  
 اما ميتواند معانی متفاوتی داشته باشد.

(bow)آخرين مثال. لغت ,قوس کنيم , را انتخاب می  
قوسدرباره , (bow) کنيد؟ , شما چه فکر می  

تواند چه چيزی باشد؟ معنی آن می  
 .(boat)حضار: قايق

(boat)لی: قايق تونه قسمتی از قايق باشه ! بله می  
 خوب چه چيز ديگه؟

کردنخم حضار:  (bending). 

ردنخم کلی:  (bending) خوب برای مثال اگر من ، 
"جلوی من تعظيم کنيد!"امشب به شما بگويم،   

کنيد؟ چکار میشما   
"امکان ندارد. ، "شما خواهيد گفت اصالً   
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کنم نکته مورد نظر من ثابت شد، فکر می  
تواند می ءاينطور نيست؟ همان لغت با همان امال  

اينکه چطور دارای معانی متفاوتی باشد بسته به  
باشد همينطور نيز کلمه ,خدا, می استفاده شود.  

متفاوتی تواند تاحدودی چيزهای ,خدا, می کلمه  
 باشد بسته به اينکه کجا استفاده شود.

 و اين راز فهميدن اولين 
باشد. دو جمله انجيل يوحنا می  

گويد که کلمه با پس وقتی او می  
که دهد اين است ای که کلمه می خدا بود، معنی  

 اين شخصی که کلمه ناميده شده با شخص ديگری
شود بوده است. که خدای پدر ناميده می  

گويد ,کلمه خدا بود, به او می اما وقتی  
و مطلقاً  اين معنی است که کلمه کامالً   

 الهی بوده است. او از کلمه ,خدا, 
کند. بصورتی متفاوت استفاده می  

 نه به خدای پدر بلکه به 
کند: الوهيت او مراجعه می  

به همان اندازه و مطلقاً  که او کامالً   
 خدای پدر الهی بود.

به شما کمک کنم فهم اين در کنم تا حاال سعی می  
 فکر کنيد درست در اينجا يک خط وجود دارد.

 خوبه؟ اينجا يک خط است و اگر شما در
 اين طرف خط باشيد،

مانيد. متوجه شديد؟ هميشه زنده می  
شويد. مانيد. شما ابدی می هميشه زنده می  

 اما اگر شما در طرف ديگر اين خط باشيد،
 شما ابدی نخواهيد بود.

ای وجود  ايد. يعنی نکته يده شدهشما آفر  
ايد. داشته وقتی شما به داخل حيات آمده  

 متوجه شديد؟ اين طرف خط شما ابدی هستيد
 و شما برای هميشه خواهيد زيست،
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 اما اين طرف ديگر خط،
ايد. شما آفريده شده  

 حاال يوحنا در اولين دو جمله
گويد اين انجيل چه می  

گويد که در اين طرف خط می  
طرف ابدی خطدر   

 دو شخص وجود دارد: خدای پدر
 و شخص ديکر که کلمه ناميده شده است.

خوانيد، حاال وقتی شما انجيل يوحنا را می  
فهميد که شخص شما در واقع می  

 ديگری نيز در اين طرف خط وجود دارد،
شود. القدس ناميده می شخصی که روح  

دانم حاال من چيزهای زيادی از اين می  
ت برای شما جديد باشدکه ممکن اس  

که اما چيز مهم درباره انجيل يوحنا اين است  
شويم: همانطور که ما با کالم مسيح روبرو می  

برد تا ببينيم خدا کيست را به فکر فرو می ما  

برد تا ببينيم ما را به فکر فرو می  
 چه کسی ما را آفريده است.

کند تا و مسيح ما را وادار می  
 درباره خالق خود فکر کنيم

 بلکه بيشتر به عنوان يک خانواده الهی نه
 به صورت يک فرد تنها در آسمان

 يا به صورت يک نيروی فاقد شخصيت
 شبيه فيلم جنگ ستارگان.

 پس سه عضو در اين خانواده الهی وجود دارد
 حاال اين يک خانواده کامل است.

های انسانی نيست از خانواده ه خيلیاين شبيه ب  
دعوا هست  دانيد بين اعضای خانواده شما می  

 و آنها در هنگام رنجش به
روند. سمت جدا شدن از خانواده می  
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 اما اين يک خانواده کامل است. سه 
 عضو الهی، سه عضو ابدی

کنند، محبت می که همديگر را کامالً   
 آنها متمايز هستند اما جدا نيستند.

توانيم درباره پدر و پسر  ما می پس  
القدس بصورت متمايز صحبت کنيم، و روح  

 اما آنها چنان در محبت متحد و متفق هستند
دهند. که با يکديگر يک خدا را تشکيل می  

 خوب اين چيزی است که مسيحيان آنرا تثليث
های خود  چيزی که شما در کتابچه  نامند. و می  

آنرا –بفهميد  آنرا کند تا بينيد کمک می می  
شما يک نمودار مفيد درمورد -چند ورق بزنيد  

بينيد. شما در  چيزی که االن صحبت کردم می  
بينيد. آن نمودار يک تاج می  

 نه سه تاج. تنها يک تاج وجود دارد.
باشد. که نمايانگر آفريننده ما می  

 اما شما در درون تاج 
بينيد: پدر،  سه عضو را می  

يگری يا او نام د –کلمه   
القدس. و روح –نيز دارد پسر   

 سه عضو اين خانواده الهی.

 حاال ما قصد داريم که دوباره به بعضی
 از اين چيزها بازگرديم، اما آنرا

خواهم چند ای داشته باشيد و من می در گوشه  
 چيز بيشتری در مورد کلمه به شما تعليم دهم

دهند که اين  به ما تعليم می 2و  1آيات   
باشد. ی از اين خانواده الهی میکلمه عضو  

 اجازه دهيد به شما چيز بيشتری درمورد کلمه
 نشان دهم. اگر شما انجيل خود را برداريد،

بينيد نگاه کنيد. چيزی را می 5تا 3و به آيات   
 که درمورد کلمه به ما گفته شده است:
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"    شد و به  او آفريده  واسطه  چيز به  همه
. وجود نيافت  تاز موجودا غيراز او چيزی  

   بود و حيات  در او حيات
بود.   نور انسان  

درخشد  می  و نور در تاريکی  
را درنيافت.  آن  و تاريکی  " 

 در اينجا چيزی که به ما گفته شده اين است 
وی ابدی از اينضکه کلمه ع  

يکی از اعضايی که  ،باشد خانواده الهی می  
 در آفرينش همه چيز دخالت داشته است.

اينجا نيستيم، به صورت تصادفی ما  
ايم. ما آفريده شده  

،و رها شده باشيم  نه فقط آفريده شده  
ايم  خوانده شدهبه اينجا فراما   

 تا نور همچنان در 
 تاريکی بدرخشد.

باشد در مورد توضيح به ما می در واقع روش و اين  
ای که نه تنها همه چيز را آفريد کلمه  

.وحمايت می نمايدها رامحافظت نموده بلکه آن  

 خوب اينطور نيست که کلمه جهان را
 آفريد سپس فکر کرد خوب 

دانيد حاال چکار بايد بکنم؟ شما می"  
....."پايش را روی پايش نينداخت و به تلويزيون  

به ما گفته شده که . هرگز!تماشا کردن مشغول نشد  
دهد. ادامه می حمايت خود از آفرينشاو به   

شود ن همه عظمت متحير میاز اي انسان واقعاً   
 اينطور نيست؟ هويت کلمه،

ستا ست که او در آغار انجام داده و چيزیا چيزی  
دهد که او تا کنون به انجام آن ادامه می  

آخرين سؤال بزرگ و مهم، ، حاالخوب  
بر روی آن است. 14تا  6که تمرکز آيات   
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کلمه در "و سؤال اينست،   
"داد؟دو هزار سال قبل چه کاری انجام   

، 6اجاز دهيد آنرا بيابيم. آيه   
 به آن نگاه کنيد. به ما گفته شده که:

شد  خدا فرستاده  از جانب  شخصی"  
"بود.  يحيی  اسمش  که  

 حاال، آن شخصی که يحيی تعميد دهنده
شد نويسنده اين کتاب نيست، ناميده می  

 بلکه شخص ديگريست که يحيی تعميد دهنده
به ما گفته شده: 7شد. ودر آيه  ناميده می  

آمد   شهادت  او برای"  
دهد،  تا بر نور شهادت  

آورند.  او ايمان  وسيله  به  تا همه  
 او خود آن نور نبود،

 بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد 

 آن نور واقعی که همۀ آدميان را 
"کند در حال آمدن بود. نورانی می  

 حاال اين چگونه ادعايی است؟ سرآغاز داستان
م؟ستيخوا آوريد؟ ما چه چيزی می ا بياد میر  

خواستيم که خداوند با جهان ما ارتباط ما می  
 برقرار کند. به ما گفته شد که نور حقيقی،

و هر چيزی را حفظ ه استکه هر چيزی را آفريد  
آيد. کند، دارد به اين جهان می می  

 پس سؤال مهم بعدی اين است که "وقتی که
اتفاقی رخ داد؟"او به اين جهان آمد چه   

نگاه کنيد. 13تا  10خوب به آيات   
 اين اتفاقی است که رخ داد

 وقتی که کلمه به اين دنيا آمد:
بود   او در جهان "  

شد   او آفريده  واسطه  به  و جهان  
.  او را نشناخت  و جهان  
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خود آمد   نزد خاصان  به  
او را نپذيرفتند؛  و خاصانش  

کردند  او را قبول  که  کسانی  آن  و اما به  
آورد،  او ايمان  اسم  به  هر که به  يعنی  

داد   قدرت  
خدا گردند،   تا فرزندان  

 که نه مانند تولدهای معمولی و نه 
 در اثر تمايالت نفسانی يک پدر جسمانی 

 بلکه از خدا تولد يافتند."
 پس يک هماهنگی وجود دارد، وجود ندارد؟

پذيرند، بعضی از مردم او را می  
کنند، بعضی از مردم او را رد می  

کنيد که بگوييد صبر کن من و اگر شما فکر می  
کنم تا اين چيزها را حالجی کنم، دارم تالش می  

  14کنيد؟ به آيه  بندی می شما چطور آنرا جمع
ازبسيار عالی   خالصه يکنگاه کنيد.اين   

چهبيان کنم.  کرده امسعی  من تمام چيزهايی که  
هزار سال قبل رخ داد؟اتفاقی در دو   

گرديد   جسم  "کلمه  
شد."  ما ساکن  و ميان  

 اگر به نمودار خودتان نگاه کنيد، شما 
بينيد؟ آن خط را از کلمه به تاريخ بشر می  

کهاست به ما گفته شده   
 در حدود دو هزار سال قبل

 يکی از اين سه عضو الهی در
 اين خانواده ازلی و ابدی آمد و نه اينکه

کهکشان بسيار دور زندگی کند در يک   
 بلکه همين جا و در اين سياره زندگی کرد.

 از اينرو اگر ما درست در آن زمان 
 و درست در آن مکان زنده بوديم،

توانستيم مسيح را مالقات کنيم. می  
وجود داشته است. او واقعاً   
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 و به ما گفته شده بود
 که هويت مسيح اين است که

 او اين کلمه ابدی بود،
 و به جهان ما آمد.

که چرا او می دهدتوضيح  آن حال  
کلمه ناميده شده است. 1در يوحنا فصل   

 شما در اين باره فکر کنيد که چرا او
ناميده شد؟ اسم عجيب و غريبی است. >کلمه<  

کنم اسم هيچکسی اينجا "کلمه" نيست. فکر می  

کنم که اگر شما فرزندی داريد، من فکر نمی  
ت انتخاب اسم شما باشد،چنين اسمی در ليس  

چه برای اسم دختر و چه پسر. ؟اينطور نيست  
"بله همان است. >کلمه<بياييد فکر کنيم: "  

ناميده شده است؟ >کلمه<چرا آن   
 خوب اين همه در باره ارتباط است.

خواهيد با مردم درباره زمانی فکر کنيد که می  
 صحبت کرده يا با آنها ارتباط برقرار کنيد 

توانم فقط دستانم را میبله من   
 در هوا تکان دهم،

ثرترين راه ارتباطؤاما م  
 با شما استفاده از کلمات است.

 او کلمه ناميده شد چون او سخنگوی الهی 
باشد. از طرف خانواده الهی می  

کنيم همانطور که به مسيح گوش کرده و نگاه می  

 ما حقايق بيشتری در مورد
کنيم. هويت خالق خود کشف می  

دهد؟ ال تمام اينها چه معنی و مفهومی میحا  
  ،چيزهای بزرگآن،   مدآخوب، در پي

آوری وجود دارد. انگيز و حيرت شگفت  
 اگر اين حقيقت داشته باشد

حدس زدن بازی تمام شده است. معنی است که پس بدين  
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 اين بدين معنی است که خدای ما با ما ارتباط
ما آمده و ،برقرار کرده و بدين دليل  

کنيم، ه مسيح گوش کرده و نگاه میب  
 سپس ما با اطمينان بسيار بيشتر درباره 

 خدايی خواهيم دانست که ما را آفريده و من
شگفت انگيز است. کنم که کامالً  فکر می  

 شناخت خداوند امکان پذير است.

 نه فقط با حدس زدن بلکه با شناخت خدا.

 و راه آن اينست که اين کتاب را برداشته
سر آنرا خواندهو سرا  

 و به مسيح گوش فرا دهيم.
دهيم، زيرا همانطور که ما به مسيح گوش می  

 اينطور نيست که ما فقط به 
دهيم. عقايد شخص ديگری گوش می  

دهيم ما به حقيقت گوش می  

کند. خود خدا با ما صحبت می  
 پس حدس زدن بازی به پايان رسيده است.

ه عيسیفهميم ک  ما در طی چند هفته آينده می  
به عنوان برقرار کننده ارتباط نيامد  صرفاً   

 او آمد تا ما را نجات دهد. در واقع او آمد
ترين و بزرگترين مشکلی که تا ما را از جدی  

ررو هستيم نجات دهد. اما بيشترو ببا آن ر  
کنيم را در چند هفته آينده بررسی می از اين  

کنيم اينرا بفهميم که: اما امشب فقط تالش می  

 خالق ما به اين دنيا آمد و 
 حقيقت را بر ما آشکار ساخت.

انگيز اين چه مفهوم ديگری دارد؟ بطور شگفت  
ست که ما تصادفی اينجا نيستيم.ی ابدين معن  

 آيا اين خوب نيست؟ وقتی شما امشب و يا
رويد،  فردا صبح به خانه می  

کنيد، من  و به خودتان در آينه نگاه می  
دهيد العملی شما نشان می سدانم چه نوع عک نمی  
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زنيد اما همانطور که به خودتان لبخند می  

گيريد که بصورت ب نتيجه  مجبور نيستيد شما  
.آمده ايداين دنيا  بهغير عمد و تصادفی   

ايم. ما بوسيله خداوندی پُر از محبت خلق شده  
باشد، خدايی که حافظ زندگی می  

باشد. و خدايی که مالک ما می  
راست، آيا اينطور نيست؟اين اصل ماج  

اينست که ما تصادفی آفريننده يکبزرگترين خبر  
بدين مفهوم  آفرينندهاينجا نيستيم، بلکه يک   

باشد. حاال بعضی است که او مالک ما نيز می  
گويند که زندگی يک هديه است. اوقات مردم می  

درست است، اما کتاب مقدس به ما  نسبتاً   
قرض است. گويد که زندگی بيش از يک می  

 زيرا خداوند با بخشندگی به ما
 اين زندگی را بخشيده است،

 اما زندگی اين نيست که ما فقط آنرا 
خواهيم زندگی کنيم. گذرانده و هر طور که می  

 روزی وجود خواهد داشت که خداوند 
 ما را به حضور خود فرا خواهد خواند،

 و ما مجبوريم بابت زندگی که او به ما
پس بدهيم.بخشيده حساب   

ايم؟ چگونه ما در دنيای خداوند زندگی کرده  
 زندگی بيش از يک قرض از طرف خداوند است و 

 يک روز ما در مقابل او خواهيم ايستاد.
ست که در اينجا وجود دارد:ا اين چيز بزرگی  

آور نيست. خدای ما يک موجود فضايی يأس  

 شما در هنگام خواندن انجيل يوحنا متوجه
در آسمان نايستاده وندخدا .واهيد شداين موضوع خ  

يک کمی ،اوه" تابه اطراف نگاه کند و فکر کند  
 سرگرمی آنجا وجود دارد. چنين فکری نکنيم.

 چيزهای آسمانی چيزی بيش از سرگرمی و تفريح
بهتره اين افکار را از سر بيرون کنيم." .باشد می  
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خواهد که از خدا می .گويد او چنين چيزی نمی  
.ستا ت ببريم همانطورکه هدف زندگی اينزندگی لذ  

 و اگر ما بخواهيم در اين مورد بدانيم که
 چرا اينجا هستيم، چگونه بايد زندگی کنيم

توانيم برای آينده آماده باشيم، و چطور می  
 تنها کاری که بايد انجام دهيم

 مراجعه به کالم مسيح است،
توانيم آنرا در اين کتاب پيدا کنيم و ما می  

کنم امشب به اندازه کافی برای میفکر   
 برانگيختن اشتياق شما برای داشتن تصورات

صحبت کردمذهنتان و ديدگاههايی در   
 حاال چرا فقط برای چند دقيقه وقت خود را در

 دور ميز خودتان برای بحث در مورد اين 
 ديدگاهها صرف نکنيد،

 و سپس تا دقايقی ديگر دوباره 
دور هم جمع خواهيم شد.
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