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 خدايی که  برای او آفريده شده ايم
 

عصر شما به خير.خوب،   
.جمع شويمبفرمائيد گرد هم   

 اميدوارم که جلسات قبل مفيد بوده باشند،
 وهمچنين اميدوارم که به تدريج

 پاسخ برخی ازسؤاالت خود را بگيريد

 ولی فکر می کنم وقت خوبی است
 که گرد هم آييم

 و بر موضوع اين هفته
، يمنمايتمرکز   

 و موضوع مورد نظر اين هفته عبارت است از:
 <خدائی که ما برايش آفريده شديم>

 من مبحث امشب را با يک 
 سؤال واقعا ساده شروع می کنم

 خوب حاضر هستيد؟ ذهنتان را به کار انداخته ايد؟
 سؤالی بسيار ساده.

 اگر فرصت انتخاب بين

 ديدن يک نهنگ آبی عظيم الجثه
اقيانوس است وکه در حال شنا در  

 و ديدن يک نهنگ آبی عظيم الجثه
 که در ساحل گير افتاده است به شما داده شود

 می دانيد چه تصميمی می گيريد؟
 خوب، نهنگ را در نظر داشته باشيد.

 شما می توانيد در قايق مخصوص تماشای نهنگ
 به اقيانوس برويد،

 و يا اينکه او را گرفتار در شن های ساحل
م را انتخاب می کنيد؟ببينيد. کدا  

 می خواهيد نهنگ را در کجا ببينيد؟ مسلما
 در اقيانوس، شما ترجيح می دهيد نهنگ را

 در اقيانوس ببينيد. چرا؟ چون که.......

 نهنگ آبی رنگ عظيم الجثه به تنهائی مطرح نيست، ويا اقيانوس
 به تنهائی، بلکه وقتی شما
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 مخلوقی را در محيطی که
ده است می بينيد،برای آن آفريده ش  

 بسياربا شکوه است. موافق هستيد؟ اگر به ديدن 
 نهنگ آبی رنگ عظيم الجثه به اقيانوس برويد،

 می توانيد او را در حال جست و خيزدر آب ببينيد
 ببينيد که دارد شنا می کند....بسيار با شکوه است.

 در ساحل، در آن محيطی 
،که هرگزبرای زيست در آن آفريده نشده بود  

 و در اين صورت در چنين جائی 
 تأثر آور به نظر می آمد،

 ولی در اقيانوس، در محيط
 طبيعی اش، خيلی خوب به نظر می رسد.

 حاال چرا اين چيزها را به شما می گويم؟
 برای اينکه دو هزار سال پيش،

 زمانی که عيسی در دنيا بود، او ادعا کرد 
 که من و شما، و هر انسان ديگری،

شده است که محتاج خدا باشد. ما آفريده   
 خلق شده ايم، اگر دوست داريد، تا 

 محيط خاصی داشته باشيم، که اگر آنجا باشيم،
 و اگردر آن محيط زندگی کنيم، زنده می مانيم.

 و آن محيط در واقع، زندگی در
 دنيای خدا و شناخت اوست.

 و اگر اين رابطه برقرار باشد،
 ما زنده می مانيم.

ا که امشب می خواهم و آنچه ر  
 برای شما بازکنم در واقع در

انجيل يوحنا آمده است. پس اگرجلدی از 6باب   
 انجيل يوحنا داريد،

 چرا آن را بر نمی داريد؟ بسيارمفيد 
 خواهد بود 

انجيل يوحنا رفته 6اگربه باب   
را پيدا کنيد.  25و آيه   
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 و کاری که می خواهم بکنم اين است که
را برای شما بخوانم.  35تا  25آيات   

 حاال، جمعی از مردم 
 در جستجوی عيسی بودند،

می گويد: 25و آيه   

 "چون او را آن سوی
 دريا يافتند، به اوگفتند: 

 <استاد ِکی به اينجا آمدی؟>
 عيسی پاسخ داد: <آمين، آمين به شما می گويم،

 مرا می جوييد 
 نه به سبب معجزاتی که ديديد،

که خورديدبلکه به سبب آن نان   
 و سير شديد.

 برای خوراک فانی دنيا کار نکنيد، بلکه 
 برای خوراکی که حيات جاودانی می بخشد،

 خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد.

 زيرا بر اوست که خدای پدر 
 ُمهر تاييد زده است.> 

 آنگاه از او پرسيدند: <چه کنيم
>تا کارهای پسنديده خدا را انجام داد ه باشيم؟  

 عيسی در پاسخ گفت: 
 <کار پسنديده خدا آن است که 

 به فرستاده او ايمان آوريد.>
 گفتند: 

 <چه آيتی به ما می نمايانی
 تا با ديدن آن به تو ايمان آوريم؟

 چه می کنی؟  پدران ما در بيابان 
 گزانگبين خوردند،

<او از آسمان<چنانکه نوشته شده است:  
> >>به آنها نان داد تا بخورند.  

 عيسی پاسخ داد:
 < آمين، آمين، من به شما می گويم،
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 موسی نبود که آن نان را 
 از آسمان به شما داد،

 بلکه پدر من است که 
 نان حقيقی را از آسمان به شما می دهد.

 زيرا نان خدا آن کسی است
 که از بهشت به زمين نزول کرده و

 به جهان حيات می بخشد.>

 پس گفتند: 
واره به ما بده.><اين نان را هم  

 عيسی به آنها گفت: <نان حيات من هستم.
 هر که نزد من آيد،

 هرگز گرسنه نشود،
 و هر که به من ايمان آوردهرگز تشنه نگردد.>"

 حاال تمرکز می کنيم
 بر آن ادعای دگرگون کننده عيسی 

 که می گويد که نان حيات است. و واقعا دگرگون کننده 
 است وقتی آن را درک کنيم.

 ولی بهتراست اول 
 داستان را مطالعه کنيم،

 و من نظر شما را به 
 گفته های بسيار مهمی جلب می کنم.

 حال، اولين چيزی که به طورخاص می خواهم 
 نظر شما را به آن جلب کنم عبارت است از،

 آنچه عيسی به آن جمعيتی
او را پيدا کردند، فرمود 25که در آيه   

 درروز قبل، اين جمعيت 
زه عظيم عيسی را مشاهده کرده بودند.معج  

 تنها با پنج قطعه نان و
 دو ماهی کوچک

 او جمعيتی بالغ بر
 پنج هزار نفر را خوراک داده بود.
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 حال، چنين چيزی بايستی
 بسيار خارق العاده بوده باشد وفردای آن روز 

 آن جمعيت ناچارانه درجستجوی عيسی بودند.
 و باالخره او را يافتند،

کنيد....من عاشق اين قسمت هستم. ولی گوش  
عيسی چه می گويد: 26گوش کنيد که در آيه   

 "عيسی پاسخ داد: <آمين، آمين، به شما می گويم،
 مرا می جوييد

 نه به سبب آياتی که ديديد،

 بلکه به سبب آن نان که خورديد
 و سير شديد>"

 حاال، موضوع کليدی قابل توجه،
ندآن چيزی است که عيسی تشريح می ک  

 آن معجزه ايست که روز قبل عيسی کرده بود.
 آن معجزه را چگونه تشريح می کند؟

 آن را چه می نامد؟ خوب، نمی گويد
 معجزه: او می گويد آيات.

 حال،چرا آن را به کار می برد؟
 خوب، ما همه ميدانيم آيات يعنی چه.

 آيات ما را
 راهنمايی می کنند به چيزی ديگر.

درست می گويم؟ اين آخر داستان نيست،  
 آيات به خودی خود مهم نيستند.

 آنها به يک جهت مشخص اشاره می کنند. 

 حاال، اين جمعيت
 ناچارانه در جستجوی عيسی بودند

 چونکه ديده بودند
 نان فراوانی پخش می کند.

 ولی عيسی می گويد، می دانيد،
 آن معجزه فقط يک رهنما است.

 ولی اين آخر داستان نيست.
اصلی نيست. اين موضوع  
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 ولی اين جمعيت.....آنها ناچارانه
 در جستجوی عيسی بودند چون فکر می کردند

 که صرفا معجزه ی او بسيار مهم است. و به همين
 دليل واقعيت آنچه را که عيسی

 به آنها هديه می کرد، از نظرشان پنهان ماند.

 
 متوجه هستيد، آنها می بايست
 تأمل می کردند به معنی آيات،

ن آيات چه درسی "اي  
 در مورد هويت عيسی به ما می دهند."

 حاال، عيسی می خواست که آنها
 متوجه شوند که همان مسيح است که پيش گويی شده بود،

 همان مسيح که پيش گويی شده بود
 که به دنيا می آيد.

 اين هدف آيات بود.
 ولی آنها فقط مشتاق نان بودند.

ی باشندولی عيسی نمی خواست که به نان راض  
 وقتی که جنبه های بسيار با ارزشتری در هديه اش بود. 

 حال، تصورش را می کنيد؟
 شما يک دوست خانوادگی داريد

 و آنها رامی بينيد و می گويند،
 "ما داريم به تعطيالت می رويم."

 و شما می گوييد، "چقدر خوب.
 به کجاسفر می کنيد؟"

 و آنها می گويند،
""عازم کنار دريا هستيم.  

 حاال، چه چيزی بهتراز 
 تعطيالت در کنار دريا در بريتانی؟

 عالی است، نه؟

 حاال، کدام ساحل به خانه ما نزديک است؟
 از چه راهی ....به کجا بروند؟
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 <بريدلينگتون> خوبه؟
 اين انتخابی است که اغلب مردم می کنند.

 آنها عازم <بريدلينگتون> هستند. می گوييد،
د وارم وقت خوبی داشته باشيد.""خيلی عالی است! امي  

 پس به سوی آنها دست تکان می دهيم،
 و آنها، در ماشين خانوادگی اشان از نظر ناپديد می شوند.

 حاال، شما به گردش می رويد،
 و در جاده های خارج از شهر رانندگی می کنيد،

 و از دور.....
 ماشين آنها می بينيد.

 و به نظر می رسد، می دانيد،
نار جاده توقف کرده اند،که در ک  

 نزديک تابلويی که روی آن <بريدلينگتون> نوشته شده است.

 و واقعا عجيب است، چون
 همه اعضای خانواده از ماشين پياده شده اند،

 و شما مادر، پدر و فرزندانشان را می بينيد
 که ميز پيک نيک را باز کرده اند،

 و باربی کيو راه انداخته اند و خوب،
ذا می خورند.دارند غ  

 با خود فکر می کنيد،
 "يک کمی عجيب است، آيا عجيب نيست؟"

 پس به کنارشان می رويد
 و می پرسيد، "حال شما خوب است؟"

 و می گويند، "بله، 
 اينجا داريم خوش می گذرانيم." و شما می گوييد، 

 "فکر کردم که عازم 
 <بريدلينگتون> بوديد."

نوشته  "خوب، درست است، آنجا روی تابلو  
 <بريدلينگتون>، مگر نه؟"

 حاال شما چه بگوييد؟
 آيا ممکن است بگوييد، "اميدوارم تعطيالت خوبی داشته باشيد؟"

 البته که نه. شما می گوييد، "خير، اين تابلوی راهنما است
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 هنوز به مقصد نرسيده ايد. اين يک
 راهنما است. راه رسيدن به <بريدلينگتون را نشان می دهد.

ايد سوار ماشين شده و به راه خود ادامه بدهيد.شما ب  

 به صرف غذا در کنار جاده 
 و کنار تابلو راه نما، قناعت نکنيد.

 اينجا آن جايگاه اصلی نيست."

 حاال می بينيد که عيسی چکار می کند.
 اين گروه از مردم آنقدر 

 به تابلوی راه نما، به خوراک، دل بسته اند
 که هديه اصلی 

ز دست می دهند.عيسی را ا  
 حاال، سؤال اين است،

 هديه عيسی چيست؟ خوب،
. عيسی می گويد:27توجه کنيد به آيه   

 "کار کنيد، اما نه برای خوراک فانی، بلکه
 برای خوراکی که تا حيات جاودانی باقی است،

اين ديگر لقبی برای  -خوراکی که پسر انسان"   
"به شما خواهد داد. -عيسی است   

ت که خدای پدرزيرا بر اوس  
 مهر تاييد زده است."

 پس عيسی نمی خواهد که
 هديه او را از دست بدهند.

 پس چه چيزی را نسبت به ديگری مقايسه می کنيم؟
 خوراک دنيوی و يا خوراک اخروی.

 پس اين اجتماع با تمام دل و جان،
 و تمام وقت و اشتياقشان،

 دنبال چه هستند؟ خوراکی که فاسد می شود. 
دنيوی. خوراکی که تا ابدخوراک   

 ماندگار نيست، چون اگر بيش از حد نگه داشته شود 
 فاسد می شود، و خوراکی که، 

 خوب، بيش از چند لحظه شما را 
 سير نگه نمی دارد ،
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 و شما درهر لحظه
 به آن احتياج خواهی داشت.

 و اين اجتماع خيلی مشتاق هستند، و عيسی 
."نمی گويد، "اينقدر مشتاق نباشيد  

 او نمی خواهد که خونسرد و بی اعتناء باشند.

 فقط اينکه اشتياق آنها 
 در راه اشتباه است.

 پس نمی خواهد که دل و جانشان را 
 فدای خوراک دنيوی کنند.

 می خواهد مطمئن باشد که به خوراک
 اخروی دست رسی يافته اند.

 خوراکی که عيسی به آنها می دهد،
دارد.آنها را تا ابد سير نگه می   

 حاال، عيسی در باره چه چيزی صحبت می کند؟

 خوب، نمی گويد که خوشمزه ترين
 ساندويچ <با گت> را به آنها هديه می دهد.

 نمی گويد که لذيز ترين 
 ساندويچی را که تا به حال خورده اند

 را به آنها می دهد. او خوراک اخروی
 را به آنها هديه می کند 

 بطوری که از االن
ر خوراک داشته باشند.تا آخرعم  

 حال، سوال اين است، 
 واقعيت هديه او چيست؟ دقيقا 

 چه چيزی به آنها هديه می کند؟ خوب، ببينيم
 اگر صحبت او دنبال کنيم آيا

 نتيجه می گيريم. توجه کنيد 
. سؤالی از او می کنند.28به آيه   

 درست است، اين خوراک اخروی 
 به نظر خوب می رسد، ولی "چه کنيم

ا کارهای پسنديده خدا را انجام داده باشيم؟"ت  
 آيا اين سؤال جالبی نيست؟
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 اين يکی از آن سؤال های مذهبی است
 پر از 

 "چه دست آوردهايی بايد داشته باشم؟  به چه نوعی عمل کنم 
 تا شايسته دريافت امتيازباشم؟

 می خواهم تا آخرين نفس تالش کنم.
 می خواهم عمل کنم.

شايستگی اين خوراک را داشته باشم؟"  و من عاشق  چطور می شود که  
 جواب عيسی هستم: چقدر شاداب کننده است.

: "عيسی در پاسخ گفت: 29توجه کنيد به آيه   
 <کار پسنديده خدا اين است>"

 آماده ايد؟ طبل ها بنوازند...."که به فرستاده او 
 ايمان آوريد."  پس نمی گويد،

ی بايست انجام دهيد: بايد "اين فهرست کارهايی است که م  
 نتايج اعمالت را قيد کنی.

 اين کار و آن کاررا بايد انجام دهی.."
 او با زبان ساده می گويد،

 "به عيسی نزديک شويد و 
 سکان زندگی را به او بسپاريد."

 اين است معنی
 ايمان به مسيح.

 تا به االن، هنوز متوجه نشده ايم 
 که هديه چيست.

دانيم که عيسی می   
 هديه ای عظيم را ارائه می کند،

 و ما بايد سعی کنيم 
 به آن دست يابيم.

 ولی سؤال اين است که 

 چه نوع هديه ايست که می خواهد بدهد؟ خوب، 
 من فکر می کنم 

اين را به ما می گويند. پس به اين  35الی  30آيات   
.30آيات توجه کنيم. بايد داستان را دنبال کنيم. آيه   
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 جمعيت می خواهد که عيسی 
 معجزه کند. آنها می گويند،

 "چه آيتی به ما می نمايی 
 تا با ديدن آن به تو ايمان آوريم؟"

 پس اين جمعيت کتاب 
 تاريخچه يهود را باز کرده اند.

 به ياد می آورند زمانی 
 را در تاريخچه يهود 

 که تحت رهبری به نام موسی
 در بيابان می خراميد ند.

کر کرده بودند که موسی بهو ف  
 انها خوراک می داده است

 و شايستگی رهبری را توسط 
 معجزاتی ثابت کرده بود.

 پس به عيسی می گويند،
 "پس تو چه معجزه ای می کنی؟"

 حاال اين برای من عجيب است، چون
 چه ماجرايی روز قبل ُرخ داد ه بود؟

 بيش از پنج هزار نفر را 
اهی خوراک داده بود،با چند قطعه نان و دو م  

 و آنها می خواستند که معجزه ديگری 
 را مشاهده کنند.

عيسی  32ولی ببينيد که در آيه   
 به آنها چه می گويد،

 چون به سبک درستی 
 مقايسه نمی کنند.

 آنها می خواهند که عيسی را با موسی
 مقايسه کنند، و اين درست نيست.

می گويم،عيسی می گويد، "آمين، آمين، من به شما   

 موسی نبود که آن نان 
 را از آسمان به شما داد،
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 بلکه پدر من است که 
 نان حقيقی را از آسمان به شما می دهد.

 زيرا نان خدا آن است که
 از آسمان نازل شده،

 به جهان حيات می بخشد."

 پس مقايسه درست، 
 مقايسه آن نان خاص که مردم آن زمان را تغذيه کرد

شخص خاصی که  با عيسی به عنوان  
 حيات حقيقی و جاودانی

 به مردم امروزه می دهد، می باشد. نان خدا، اگر توجه 
 کنيد، منحصر به فرد است. 

 مردم واقعا طالب مقداری از اين نان هستند،
 و عيسی کامال موضوع صحبت خود را

 روشن می کند. و ما رسيده ايم به 
آمده است: 35آن ادعای عظيم که در آيه   

ی به آنها گفت،"عيس  
 <نان حيات من هستم.

 هر که نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود،

 و هر که به من ايمان آورد
 هرگز تشنه نگردد.>"

 می بينيد که او به اين مرحله رسيده است
 و حال ما چه چيزی را کشف می کنيم ؟

 خوب حاال می دانيم که دهنده هديه 
 همان هديه است. متوجه شديد؟

عظيم خود را بههديه دهنده   
اوست نان حيات.  عنوان آن هديه عظيم ارائه می کند.  

 نمی دانم که آيا تا به حال فکرش را کرده ايد 
 که چرا عيسی خود را

 نان حيات خطاب می کند؟

 چرا خود را به عنوان خاويار 
 زندگی معرفی نمی کند؟ فکرش را کرده ايد؟ 
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 نمی دانم آيا خاويار
ا هست يا نه، جزو خوراک معمولی شم  

 ولی در خانه ما چنين چيزی نيست،
 بهتراست سر اصل مطلب برويم.

 ما در خانه خاويار
 نداريم. چرا؟

 برای اينکه در فرهنگ زمان عيسی،
 درست مثل فرهنگ امروزه،

 نان خوراک اشرافی نيست.
 نان از ضروريات زندگی است.

 و عيسی ادعا دارد که 
 من وشما، وهر شخص ديگری،

ه شده که محتاج هديه او باشد.آفريد  
 به عبارت ديگر، ما آفريده شده ايم که محتاج به او باشيم.

 اصال، هر يک از ما 
 دارای احتياجات و انگيزه های عميق وخاص خود است،

 که فقط خدا می تواند برآورده کند.
 ما مخلوقی هستيم محتاج خدا،

 و فقط رابطه با عيسی 
 ما را حقيقتا به 

يدگار نزديک می کند.خدای آفر  

 حاال، سعی می کنم که معنی اين موضوع 
 را بازتر کنم.

 با چه نوع احتياجات و انگيزه هايی 
 خلق شده ايم، 

 که فقط خدا بتواند برآورده کند؟
 خوب، چهارتا را اعالم می کنم.

 اوال، ما احتياج به امنيت داريم.
 آينده بسيار نامعلوم است،

سانو به نظر می آيد که ان  
 با يک انگيزه درونی مشتاق داشتن امنيت است،
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 احتياج به احساس امنيت.
 فکر می کنم اين يکی از احتياجات است.

 دوم، احتياج به لذت از زندگی و مسرت.

 آيا متوجه اين امر نشده ايم؟ ما سخت دنبال
 شادی و مسرت عميق و جاودانی هستيم.

 انگار با اين احتياج به 
شده ايم.شادی و مسرت خلق   

 سوم، احتياج به احساس مهم بودن.
 شما اين را به خوبی من می دانيد،

 که اين اشتياق و نيازبه معنی، 
 ارزشمند بودن است.

 مورد توجه باشيم.
 مهم باشيم.

 و چهارمين آنها، بايد به شما بگويم
 احتياج شديد به محبت است.

 به نظر می رسد که اين احتياجات در ما خلق شده اند،
 خدا اين احتياجات را در فطرت ما قرار داده،

 و عيسی مدعی است
 که تنها او می تواند اين احتياجات را برآورده کند.

 وحاال مشکل اينجاست: وقتی خدا در 
 کنار ما نيست، وقتی خدا در زندگی های ما نيست،

 اين انگيزه ها چه می شوند؟
 اين احتياجات به چه نحو برآورده می شوند؟

نها تصادفاً ....از بين می روند؟ به هيچ وجه.آيا آ  
 خدا ممکن است با ما نباشد،

 ولی آن انگيزه های عميق هنوز وجود دارند،

 و ما سعی می کنيم که برای برآورده 
 کردن آنها به چيزهای ديگر توجه کنيم. 

 به گفتار من، ما دنبال <جايگزينان خدا> می گرديم.    

ه چيزهايی هستند؟ يک حاال، <جايگزينان خدا> چ  
 <جايگزين خدا> ممکن است هر چيزی و يا شخصی باشد.
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 پول را در نظر بگيريد، چرا مردم نسبت به پول حريص هستند؟

 خوب، برای بعضی 
 انگيزه احساس امنيت را برآورده می کند.

 فکر می کنند 
 که اگر به اندازه کافی پول داشته باشند،

 
.آينده روشنی را خواهند داشت  

 برای بعضی
 دارايی، قدرت است.

 و در اين صورت آنها می توانند 
 تمام دارايی را که باور دارند 

 که شادی آور است، 
 به دست بياورند.

 پس پول <جايگزين خدای> آنها می شود.

 و مثال های فراوان ديگری هست.
 شغل و امرار معاش را در نظر بگيريد.

 مقدار عمر و نيرويی که مردم
ر و شغل می کنند،صرف کا  

 به داليل متفاوت.
 بعضی فکر می کنند، 

 "خوب، اگر من اين رتبه را بگيرم
 و اين و آن، 

 خوب، شادی هم به دنبال آن می آيد.

 و يا خانواده من 
 مرا تصديق می کند، 

 و يا به عنوان شخصی که باعث
 پيشرفت مهمی بوده است شناخته می شوم."

 يا چيز های ديگری. ممکن است
 رابطه با اشخاصی باشد.

 احتياج شديد به دوست داشته شدن.
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 شناسيد  چند نفر را می
 که برای رفع اين نياز

 چشمشان به ديگر انسانها است؟

 يا حتی درباره اين يکی نظرتان چيست؟
 چه نظری در زمينه ظاهر و زيبايی داريد؟

 بعضی ها تمام فکرشان برروی 
 ظاهر وطرز لباس پوشيدن است چون 

 به بسياری از مردم در فرهنگ ما 
 تلقين شده است

 که اگراين زيبايی فريبنده 
 و يا اين ظاهررا داشته باشيد

 احساس خوبی به شما دست می دهد
 و مهم و ارزشمند می شويد.

 <جايگزينان خدا> می توانند
 هر کسی و يا هر چيزی باشند.

 وبيشتر مردم بيش از يک چيز
رند. اينطور نيست؟برای جايگزين خدا کردن دا  

 مقصودم اين است زندگی را 
 پر از <جاگزينان خدا> می کنيم

 تا سعی کنيم آن احتياجات متقاوت را برآورده کنيم.

 حال اجازه بدهيد نکاتی چند در مورد
 <جايگزينان خدا>> بگويم.

 اولين چيزی که بسيارمايلم در مورد 
 <<جايگزينان خدا> بگويم

رفع اين است که آنها برای   
 نيازهای نهايی ما طراحی نشده اند.

 و اين باعث می شود که اغلب به انجام 
 کارهای کم ارزش قانع شويم.

 خدا يک شخص ماورای گيتی نيست که بخواهد
 شادمانی ما را از بين ببرد.

 ولی اگر شما خود را 
 در بند <جايگزينان خدا> گرفتار کنيد،
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د هرگز به شادمانی که در آرزوی آن هستي  
 نخواهيد رسيد چون برای آن طراحی نشده است،

 و بسياری از افراد 
 با چيزهای کوچک قانع می شوند.

 وچيز ديگری که اتفاق می افتد؛ بعد ازاينکه در بند
 <جايگزينان خدا> خود را گرفتارکرديم، 

 اين است که هديه نيکوی خدا
 را خنثی کرده و ويران نموده ايم.

حقيقت درمن فکر می کنم که اين   
 زمانی که مردم به دنبال محبت شديد 

 از طرف انسان های ديگر هستند، تحقق می يابد.

 پس اين انگيزه دريافت محبت طوری 
 در سيستم ما خلق شده که فقط خدا می تواند آن را برآورده کند،

 ولی چه اتفاقی می افتد؟ اغلب مردم فکر می کنند،
 "اين رابطه بعدی

ديد را نياز من به محبت ش  
 برآورده می کند."

 ولی آن رابطه طوری طراحی 
 نشده که باری را که مردم بر آن می گذارند،

 حمل کند.
 و چه می شود؟ می شکند. 

 حاال، اين دقيقا همان کاری است که <جايگزينان خدا>
 برای ما انجام می دهند.اما هرگز سوال کرده ايم... 

به که نظر خدا چيست؟ خدا چه احساسی نسبت  
 پيروی ما از اين جايگزينان دارد؟

 آيا خدا خشنود است؟

 خوب، طبق گفته کتاب مقدس
 خدا احساس می کند که به او خيانت شده است.

 اگر رابطه يک زن و شوهر را در رابطه
 زنا شويی اشان در نظر بگيريد،

 و زن با شخصی ديگر
 مرتکب زنا ميشود،
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 شوهر چه عکس العملی نشان می دهد؟
ادی می کند؟ لبخند می زند؟ به هيچ وجه!آيا ش  

 او عصبانی می شود. و آيا حق دارد که 
 عصبانی باشد؟ مسلم است.

 و اين خبر خوشی است که در چند هفته گذشته
 در طول گذراندن اين دوره، با آن مواجه شده ايم.

 خدا آنقدر جهان را دوست داشت
 که عيسی را به ماموريت فوق العاده نجات فرستاد

 تا او هر آنچه را که 
 ضروری است به انجام برساند

 تا ما را به رابطه 
 با خدای حقيقی و زنده برگرداند.

 و وقتی که اينجا بود، چه می گفت؟
 "من نان حيات هستم."

 حال آخرين سؤالم را مطرح می کنم
 و بعد شما را به گروه هايتان می فرستم.

 چه موقع نان برای شما مفيد است؟
اين سوال به خوبی تامل کنيد. بر روی   

 تصور کنيد که من يک قطعه نان
 در دست دارم.

 حال، با اين نان چه می توانستيد بکنيد؟ ميتوانستيد 
 تمام شب را به آن خيره شويد.

 اين جالب نيست؟
 مايل هستيد که اين آزمايش را انجام دهيد؟

 شما به نان خيره شده ايد.
ته باشد؟ خير.ممکن است منفعتی برای شما داش  

 می توانستيد آن را ذخيره کنيد، 
 می توانستيد آن را در قفسه بگذاريد 

 و هر شب آنرا از قفسه در آورده و بگوييد، 
 "به، به! نگاه کن. اين نان است."

 آيا اين کار برای شما منفعت دارد؟
 به هيچ وجه.
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 شما بايد نان را بخوريد 
 تا مفيد باشد.

 و اين يک راه توضيح
يمان به عيسی است.ا  

 ايمان توکل عمل گرا به او است،همان طور که هستيم
 به حضورش برويم و او را متصدی زندگی هايمان نماييم.

 و وقتی اين کار را بکنيم، عيسی می گويد،
 "من قول می دهم،

 که در سطح عميقی
 گرسنگی شما را کامال بر طرف کنم."

 خوب، حاال می خواهم شما را به 
ی تان برگردانم تا در اين مورد بحث کنيد.گروه ها  

 ببينيد به کجا می کشد، و چند 
 دقيقه که گذشت من بلند می شوم

 و جواب سؤال اصلی امشب را می دهم.
 پس تشريف ببريد. ببينيد به کجا می رسيد.
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