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ها را دوست دارد خدايی که رابطه  
 

 عصر بخير به همه شما عزيزان
 بگذاريد توجه شما را به موضوعی جلب کنم.

خواهم توجه همگی اينجا باشد، می  
خواهيم امشب بر موضوع مهمی تمرکز کنيم، می   

 و موضوع مهم اين هست: "خدايی که
ها را دوست دارد". رابطه  

 فکر کردم که امشب شروع کنم با 
 طرح سؤال ساده از شما

شود، در مورد ورزشی که توسط افراد زيادی دنبال می  
کنند، ميليونها يا شايد  ميلياردها نفر از تلويزين تماشا می  

کنند. و اين مردمی که در همين کره خاکی زندگی می  
 چيزی هست که شما يا دوست داريد يا ازش نفرت داريد.

مورد  کنم؟  دارم در در باره چی صحبت می  
کنم.  بگذاريد ببينيم که بازی فوتبال صحبت می  

آيد؟ آيد و چه کسانی بدشان می چه کسانی خوششان می  
آيد؟ چه افرادی از بازی فوتبال خوششان می  

 شايد يک يا دو نفر.  و شايد کسی
کند، در عمق افکارش چنين سؤالی می  

خواهم اين بازی را تماشا کنم." "من اصال نمی  
طرف چند دست را می بينم. بله، در آن  

 خوب، بگذاريد به شما بگويم، شما حتماً نبايد آن را 
 دوست داشته باشيد، شما الزم نيست حتماً 

 در فوتبال تخصص داشته باشيد که سؤال مرا جواب دهيد.
 آيا آماده هستيد؟  يک سوال بسيار ساده.

کنيد که نقش يک توپ در بازی فکر می  
 فوتبال چقدر مهم هست؟

دانم که اين سوال سختی هست؟ رويم.  می داريم جلو می  
 يک توپ چقدر مهم هست؟

کند که: "بله خيلی مهم هست."، چه کسی فکر می  
 کامالً الزم و ضروری.

های ديگری در فوتبال هست که جنبه  
دانيم ما در مورد آنها می  
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که های زيادی به اين طرف و آنطرف زمين است دوندگی  
کنيد. ن داد و فرياد میبا ديگر بازيکنا  

هايی البته، همه اينها جنبه  
 از بازی فوتبال هست،

 ولی توپ فوتبال قطعاً مهم و حياتی است،
 چون بدون اين توپ

 شما اصالً بازی فوتبالی نخواهيد داشت، اينطور نيست؟
ماند. فکر کنيد که بدون توپ چه چيزهايی باقی می  

وندد بازيکن داريد که در زمين می ۲۲شما   
کنند. و سر هم داد و فرياد می  

ايد که و شما تلويزيون تهيه نکرده  
 اينها را تماشا کنيد.

گويم؟ قطعاً مهمترين هست.  حاال چرا اين را به شما می  
کنند  ام که فکر می چون مردمی را ديده  

 مسيحی بودن 
 در بارۀ ايمان داشتن به خداست 

 و در مورد تالش برای داشتن زندگی خوب که
 باعث خشنودی خدا شود.

گويم؟  خوب ببينم که  ولی من حاال دارم چه می  
های مسيحی بودن هست.  تمام اينها  جنبه  

 ايمان به خدا و تالش برای يک زندگی
 که خدا را خشنود کند و البته درست هست.

 اينها در مورد مسحی بودن درست هست
 ولی در اينجا نکته مهمی فراموش شده.

ی هست؟ در فوتبال، توپ و اين نکته چ  
 کليد اصلی است. در مورد مسيحی بودن چه؟

 آنچه که قطعا حياتی و اساسی است 
 سرسپردگی شخصی به عيسی مسيح است.

مانيد با  ولی بدون آن شما تنها می  
 دويدن به اين طرف و آن طرف.

زنم که در همين لحظه حدس می  
دانم، گوييد که  "من اين را می شما می  
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آور نيست."  من  برای من تعجبو اين   
 اميدوارم که اين اصالً شما را متعجب نکند،

 ولی ممکن هست شما سؤال ديگری داشته باشيد.
 شما ممکن است فکر کنيد، " خوب، 

  توانيم ببينيم؟ من فهميدم. ولی اين را در عمل چطور  می
دهد  که هر روز  چه معنی می  

نم؟"  اينعيسی را مسئول و صاحِب همه چيز بدا  
خواهيم به آن نگاه کنيم. همان چيزی است که امشب می  

خواهم به شما چند آيه از  می  
 انجيل يوحنا را نشان دهم.

 اگر انجيل يوحنا را در دست داريد، با من 
از اين انجيل را باز کنيد. ۱۵باب   

شود و کمک بزرگی هست. خيلی خوب می  
۱۵بله انجيل يوحنا باب   

را برای شما بخوانم. ۱۳تا  ۹ خواهم آيات و می  
 اين ساعات آخری است قبل از اينکه عيسی

 به طرف صليب برود
کند و او شاگردان را آماده می  

 برای اينکه زندگی بدون او چگونه خواهد بود. 
های کاملی هستند   و نمونه  

 برای فهميدن در عمل 
 که معنی و مفهوم پيروی از عيسی چيست.

گويد، "همچنان وانم. عيسی میرا بخ ۹بگذاريد آيه   
 که پدر مرا محبت نمود، من نيز شما را محبت نمودم.

 در محبت من بمانيد. اگر احکام مرا نگاه داريد،
 در محبت من خواهيد ماند،

ام،  چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته  
مانم. و در محبت او می  

 اين را به شما گفتم تا خوشی من
دی شما کامل گردد.در شما باشد و شا  

 اين است حکم من: يکديگر را محبت نماييد، 
 همچنانکه شما را محبت نمودم.
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 کسی محبت بزرگتر از اين ندارد که 
 جان خود را به جهت دوستان خود بدهد."

 تا حاال ديديم که چقدر ساده است که
 مسيحيت را اشتباه درک کنيم.

 ديديم که خيلی از مردم 
گيرند ها اشتباه می م و آيينمسيحيت را با مراس  

 يا شايد قواعدی که بايد از آن پيروی کنند،
دهند. ولی با اينکار رابطه قلبی را از دست می  

 ولی حتی وقتی که آن را دريافتيد،
 وقتی که حتی خودتان بدان فکر کرديد که ،

دانم که همه چيز در بارۀ "من می  
 رابطه با خوِد شخص عيسی است،"

خيلی ساده است که در  خوب، حقيقتاً   
کنيم مورد نوع اين رابطه که با او برقرار می  

 درک و فهم درستی نداشته باشيم.  حال به اين فکر کنيد،
 ما انواع ارتباطها داريم

کنيم. و ما به طرق مختلفی با مردم رابطه برقرار می  

های زيادی هست که من رابطه  
 با مردم دارم و همه آنها بسيار رسمی است.

 آيا شما هم چنين روابطی داريد؟  همه رسمی است،
ای است، خيلی با فاصله است. حرفه  

 خيلی عادی است، و اين راهی است که بايد باشد.

 ولی انواع ديگر روابطی هست که با مردم 
 دارم که بسيار صميمانه و احساساتی است.

 و نکته اصلی اين است که اين دو را با هم اشتباه نگيريم.

ا در باره چنان روابط پس شم  
کنيد، ای و رسمی هستند فکر می که بسيار حرفه  

دانم که چه نوع  خيلی خوب. من نمی  
 ارتباطی با پزشک خودتان داريد.

روم، وقتی که نزد پزشک خودم می  
ای است، او آدم خوبی است، خيلی حرفه  
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دوم توی  مشرب است.  ولی من نمی بسيار خوش  
گيرم و ببوسم.مطبش و او را در آغوش ب  

 يا اگر بروم در مغازه ابزار فروشی محله خودم
 و سؤالی از آنها بپرسم.

 من هيچ سر نخی در مورد ابزارفروشی ندارم، ولی اگر بروم 
 توی مغازه ابزارفروشی و سؤال کنم در مورد 

 ميخ و يا چيزی مانند آن،
 و پاسخ درستی به سؤال من بدهند،

م و آنها راگير من آنها را در آغوش نمی  
کنم. محکم بغل نمی  

هايی هست که درسته و بايد ولی رابطۀ  
 از دور باشد و خيلی رسمی،

 و آنهايی که صميمانه است و خيلی نزديک.
 سؤال اين هست که،

خواهد که ای را خدا می چه نوع رابطه  
نگاه کنيد. ۹ما داشته باشيم؟  با من دوباره به آيه   

وش دهيد.گويد خوب گ به آنچه عيسی می  
گويد، "همچنانکه پدر مرا محبت نمود، او می  

 شما را محبت نمودم.
 در محبت من بمانيد."

 اين يکی از آياتی در کتاب مقدس است 
کند، مان متوقف می که ما را در وضعيت  

دهد گويد که آن را انجام می زيرا عيسی در مورد چيزی می  

رم ب ای که مناز آن  لذت می "نگاه کنيد به رابطه  
ای است با پدرم و اين مدل و نمونه  

خواهم ای که من می برای رابطه  
 به پيروانم تقديم کنم!"

گويد که، "در مورد آن فکر کنيد! او می  
 فکر کنيد در مورد اينکه چگونه پدر 

 با شور و احساسات مرا دوست دارد!  فکر کنيد در بارۀ
برم! ای که با پدر دارم و از آن لذت می رابطه  
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دهم ر کنيد درمورد اينکه من چگونه واکنش نشان میفک  
 در برابر محبت پدر.

 فکر کنيد در مورد رابطۀ ما با هم."
گويد، عيسی می  

ای است که "اين همان نوع رابطه  
خواهم به شما پيشنهاد کنم. من می  

 اين همان نوع اشتياقی است که من 
کنيد؟" برای شما دارم.  چگونه از آن استقبال می  

کنيد و پسر. ا حاال در مورد پدر فکر میشم  
برند؟ ای لذت می آنان از داشتن چه نوع رابطه  

ای خيلی دور، سرد و حتماً نبايد رابطه  
 رسمی باشد، اينطور نيست؟

ای نيست که در کتاب مقدس اين رابطه  
 اصوالً آن را ببينيد. پس چی هست؟

 يک رابطۀ خانوادگی خيلی گرم و صميمانه.
چون، "پدر" و "پسر" حتی کلماتی  

کند به صميميت، همچنين شور و اشتياق. اشاره می  
 يک رابطه نزديک و گرم است.

 صميميتی هست بين دو نفر.
 خيلی شديد و مشتاقانه،

 خوشی هست، سرسپردگی و تعهد هست، 
 شور و احساسات بين يکديگر هست.

 حتی اگر شما آن را قبول کنيد، رابطه شيرينی
سر.هست بين پدر و پ  

دانيد گويد، "شما می و عيسی می  
 شور و احساسی که پدر نسبت به من دارد؟

 بله، اين همان نوع شور و احساسی است 
 که من نسبت به پيروان خودم دارم.

بينيد که چگونه و شما می  
دهم؟ العمل نشان می در محبت به پدر عکس  

 اين دقيقاً همان پاسخی است که
دهد؟ سی چه پيشنهادی میمن از شما انتظار دارم." عي  
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ای دور، سرد، نه رابطه  
 بلکه مشتاقانه و پر از احساسات،

 يک رابطۀ سرزنده و صميمی با پيروانش.
کند؟ بينيد که چه چيزی را به ما تقديم می حاال شما می  

 منظور به سادگی اين نيست که عيسی به ما 
کند، بخشش کامل را تقديم می  

م و بزرگ هست.  ولی ايندانيم بسيار مه بخششی که می  
 چيزی نيست که بسوی عيسی بياييم و او بگويد که

 "خوب، بگذار به تو بگويم، همه اعمال
ای، اشتباهی که انجام داده  

 و همچنين همه اشتباهاتی که 
دهی، همه را برايت درست کردم. مکرر از اين پس انجام می  

 من بهای همه را در صليب پرداخت کردم."
خواهد بود، اينطور نيست؟ چقدر پرشکوه  

 بخشش کامل بر اساس
 مرگ عيسی بر صليب.

آييم ولی اين بسادگی چيزی نيست که بسوی عيسی می  
بخشم، گويد، "تو را می و او می  

آييم برو ديگر انجامش نده."  در مورد اين هست که می   
گويد، نزد عيسی و او می  

ام، "تو را کامالً بخشيده  
 ولی حاال بيا

ارکت با من لذت ببر."و از مش  
 اين بسيار عالی است، اينطور نيست؟

 چه چيزی بزرگترين هديه عبيسی است؟
 بزرگترين هديه از طرف عيسی، خوِد عيسی است!

خواهم که شما  گويد، "من می او می  
 بر اساس مرگ من 

 و رابطه پر از خوشی 
 و مشارکت صميمی نزد من بياييد."

کردم، ته فکر میمن در باره اين موضوع اين هف  
 يعنی رابطه بين خودم و همسرم،
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 و حس کاملی از درک اين موضوع برايم داشت. 

 بعضی مواقع ممکن است شما
 برايتان مشکل باشد که باور کنيد 

کنم.  زمانی هست که بارها من همسرم را ناراحت می  
کنم وقتی که کارهای اشتباهی می  

ار و با مزه است.د کند که چقدر کارهام خنده و او فکر می  
 او در حقيقت يک کتاب دارد،

نويسد، که آن را  که همه چيز را در آن می  
داشتنی من نام نهاده است. های دوست کيفيت  

دهم کارهايی هست که من انجام می  
کند و او آنها را يادداشت می  

 اين کتاب برای اينکه آن را بخوانم بسيار طوالنی است.

ت که آنها کارهای احمقانه زيادی اس  
دهم ولی گاهی را انجام می  

کند دهم که او را واقعاً ناراحت می اشتباهاتی انجام می  
شود. و او واقعاً از دستم عصبانی و دلخور می  

 اگر آنقدر مرد باشم که بيايم به 
 آشپزخانه، جايی که او هست،

بينم که در آنجا فضايی سرد هست، می  
خواهم؟ ولی من چه چيزی می  

خواهم؟  من  لحظه، چه چيزی میدر اين   
خواهم. خواهم،  بله من همين را می بخشش همسرم را می  

خواهم. البته که من بخشش همسرم را می  
خواهم؟  نه. ولی آيا اين تمام چيزی است که می  

خواهم اين هست که او برگردد. چيزی که من می  
خواهم. من ارتباط صميمی و مشارکت قبلی را می  

د که اين همان چيزی استشوي متوجه می  
ايم که ما بايد در رابطه با خدا بخواهيم.  ما به او خطا کرده  

خواهيم؟  آيا  ولی در نهايت از او چه می  
 آمرزش را بخواهيم و بعد دنبال کار خودمان برويم؟  نه!

خواهيم که آغوشش را برايمان باز کند مطمئنا خدايی را می  
گرد."و بگويد، " به مشارکت با من بر  
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و اين   
گويد. همان چيزی است که عيسی دقيقاً می  

 "همچنانکه پدر مرا محبت نمود، 
 من شما را محبت نمودم."  از اين صميميت لذت ببريد.

 حاال برای اين نوع از روابط 
دانيم که بايد قدر و ارزش اينها را بدانيم می  

کنم که بايد ما را متعجب و غافلگير کند که و فکر نمی  
گويد، می ۹ی در پايان آيه عيس  

گويد، "در محبت من بمانيد".  او می  
 شما بايد اين رابطه را برقرار کنيد،

 و بايد اين صميميت را حفظ کنيد. اين 
 بسيار گرانبها است و بسيار خوب و نزديک،

 ولی شما بايد اين صميمت را حفظ کنيد.
آييد،  بله، شما شخصاً پيش من می  

 ولی شما بايد اين صميميت را حفظ کنيد.
 سوال اين است: چگونه؟

نگاه کنيد. ۱۰خوب، به آيه   
گويد دهد، او می عيسی به ما پاسخ می  

 "اگر احکام مرا نگاه داريد، 
 در محبت من خواهيد ماند، 

ام  همچنانکه من احکام پدر را نگاه داشته  
مانم." و در محبت او می  

ر باره احکامو حاال اين همه صحبت د  
 ممکن است بنظر کمی عجيب بيايد

 ولی آنچه که  بايد بدانيم اين است که
 در رابطه با عيسی،

 چه کسی مسئول هست؟  شخص عيسی. او رئيس است.
 او کسی است که بايد خودمان را به او تسليم کنيم.

 ولی اين به معنی تغيير آنی نيست.
شويد يدار میاين بدين معنی نيست که شما صبح از خواب ب  

 و بعد از اينکه خودتان را به مسيح تسليم کرديد و 
رويد، خيزيد، بسوی آينه می صبح روز بعد، برمی  
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کنم در يک شب  رود و بگويد: "فکر می هيچکس هرگز نمی  
 تبديل به يک انسان کامل شدم."

کنم. بلکه يک تغيير تدريجی است من اينکار را نمی  
است کهو نکته عالی و پرشکوه اين   

آييم دهد که به محض اينکه ما می عيسی وعده می  
فرستد القدس را می شخصاً نزد او، او روح  

 تا با ما باشد، تا در ما کار کند
 و هر روز ما را تغيير دهد تا

 اين تبديل بوقوع بپيوندد. ولی 
 هر روز يک تسليم به حاکميت عيسی هست 

آورم  و آنچه خودم به ياد می  
دهد،  يسايی که به من فرمان میاين است که ع  

 همان عيسايی است که مرا محبت کرده است.

ای برای اين تسليم به عيسی وجود دارد؟ چه نمونه  
بينيد؟ آيا اين را دوباره می  

 اين نمونه،  پدر است
گويد و پسر. عيسی می  

مانم." دارم و در محبت او می "احکام پدر را نگاه می  
گويد عيسی می  

يم در صميميت بمانيم و خواه اگر می  
 با او مشارکت داشته باشيم

داريم گويد بايد انجام دهيم. ما احکامش را نگاه می چيزی را که می  
 زيرا در غير اين صورت ....

 مشکلی در اينجا بوجود خواهد آمد در 
 رابطه با خداوند عيسی.

 ما اين را در 
 رابطه بين پدر و پسر می بينيم . 

داشتنی  گاهگاهی کودک دوستبينيد که  شما می  
نشاند. کند که لبخند بر لبان پدرش می کاری می  

توانند کنند و می آنها کارهای احمقانه می  
 بعدها به آن کارها بخندند.
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های عزيز،  ولی گاهی اين بچه  
 خيلی بی اعتنا و گستاخ هستند، اينطور نيست؟

بينيد که اخاللی  و می  
شود. می در رابطه بين پدر و پسر ايجاد  

 محبت همچنان سر جايش هست، ولی شيرينی
 مشارکت مثل سابق برقرار نيست.

گويد که فهميم. و عيسی می ما اين را می  
خواهيم حفظ کنيم اگر می  

 صميميت مشارکت را با عيسی،
گويد اطاعت کنيم. بايد آنچه را که می  

گويد؟ سوال اين است که او چه می  
 حتی آنچه فکر ميکنيد که 

ها در مورد اطاعت کردن و احکام... اين صحبتهمه   
 ممکن است به نظر کمی خسته کننده باشد،

کننده، من اين را دوست ندارم.  کمی هم افسرده   
گويد. می ۱۱نگاه کنيد به آنچه عيسی در آيه   

انگيزه. به اين نگاه کنيد. خيلی شگفت  
گويد، "من به شما گفتم او می  

د که شادی من در شما خواهد بو  
 و شادی شما کامل خواهد شد."

گويد، "شادی". آيا شما به دنبال او دو بار می  
 شادی هستيد؟  البته که به دنبال شادی هستيد.

خواهيد. شما شادی هميشگی و عميق می  
گويد، "از من اطاعت کنيد عيسی می  

 و اين هيچ باعث افسردگی،
شود." اخالل و ناخوشی نمی  

ه خوشی و شادی در اين است ک  
 احکام عيسی را در عمل پياده کنيد.

 احکام خداوند عيسی چيست؟
 خوب، بهترين مکان برای شروع

 اين است که برويم به سراغ آنچه مسيحيان
نامند و پيدا کنيم  آن را عهد جديد می  
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 کلمات عيسی و کلمات مردم
 که عيسی آنها را بعنوان سخنگوی خود معرفی کرده.

کنيد، رستی درک میکنيد، به د و شما پيدا می  
کند جايی که عيسی با مردم صحبت می  

کنيد راند. حاال شما چه چيزی پيدا می و بر آنها حکم می  
کنيد؟ وقتی به  عهد جديد مراجعه می  

کنيد فهرستی است از  خوب، آنچه پيدا نمی  
 جزئيات کوچِک مربوط به زندگی ما

شويد حال در اين مورد فکر کنيد.  شما بيدار می  
کنم. وز صبح، فرض میامر  

شويد و  شما صبح امروز از خواب بيدار می  
 بايد چند تصميم بگيريد، اينطور نيست؟

گيريد؟ من بايد چه بپوشم؟  چگونه در اين مورد تصميم می  
کنم به عنوان مسيحی، من به کتاب مقدس مراجعه نمی  

کنم که "درست، آيا چيزی هست در  و فکر می  
بايد چه بپوشم؟" کتاب مقدس که بگويد من  

 تصميم در مورد اينکه چه چيزی بايد بپوشم
توانم از همسرم سوال کنم. خوب می  

 زيرا در اوائل زمانی که ما
 شروع کرديم به آشنا شدن با هم، در ديدار سوم بود که

گفتم  آيد که به او  يادم می  
 خيلی واضح و روشن که 

کنم که در جمع باعث خجالتت شدم، "فکر می  
ر لباسی که موقع قدم زدن باهات پوشيده بودم."بخاط  

 او به گفت که اين خيلی عاليه که گفتی و 
 به من نشان داد که چطور بتوانم بهتر به وضع ظاهرم برسم.

کنم که  حتی تا به امروز روی اين کار می  
 چطور بتوانم بهتر بپوشم. ولی در مورد چيزهای ديگر،

حتياج نداريدبايد چی برای صبحانه تهيه کنم؟ ا  
 در اين مورد به کتاب مقدس رجوع کنيد.

شويد کنيد متوجه چه چيزی می وقتی به کتاب مقدس مراجعه می  
 در باره احکام عيسی؟
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دهد، ای را پيش روی ما قرار می او مرز و محدوده  
گويد های وسيعی، وقتی که می محدوده  

،خواهم شما در آن حيات داشته باشيد "اين راهی است که می  
آن ساکن شويد." ای است که بايد در  اين محدوده  

خواهد که ما انجام دهيم ولی آنچه او می  
 اين است که در ايمانمان رشد کنيم.

خواهد اين است که بيشتر ياد بگيريم آنچه از ما می  
کند در مورد آنچه دوست دارد و آنچه می  

 و آنچه ما بايد در آن رشد کنيم و
ين را دوست دارم.تصميم بگيريم.  و من ا  

کند. و اين چيزی است که ما را آزاد می  

 ولی ممکن است شما هنوز سوال کنيد که، "خوب،
 اين را فهميدم، ولی آيا نکته بخصوصی هم در اين هست؟"

     بگذاريد اين مطلب را با نشان دادن
 يک حکم خاص عيسی تمام کنم.

خواهيد يافت. ۱۳و  ۱۲اين را در آيات   
گويد، ست که عيسی میاين چيزی ه  

 "اين است حکم من: يکديگر را محبت نماييد،
 هچنانکه من شما را محبت نمودم.

 کسی محبت بزرگتر از اين ندارد که 
 جان خود را به جهت دوستان خود بدهد."

 خوب دقت ما در اينجا اين است که
دهد  عيسی شاگردانش را تعليم می  

 در مورد اينکه رابطۀ آنها با همديگر،
 وقتی که عيسی از ميانشان رفت، چگونه ادامه داشته باشد.

کند، و همه آن روابط را خالصه می  
 همه آنچه را که بايد انجام دهند

 با يک فرمان ساده: همديگر را محبت کنيد.
 حال درک اين بسيار مهم و حياتی است 

 زيرا آنچه ما گفتيم در باره
 مسيحی شدن
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 همه در باره رابطه شخصی
سی است، هميشه رابطه شخصی است،با عي  

 هيچگاه اين رابطه به صورت انفرادی نيست.

 زيرا مسيحی شدن،
پيونديد. به اين معنی است که شما به يک خانواده می  

گويد،  ما شخصاً بسوی عيسی می آييم و او می  
 "با خواهران و برادرانت مالقات کن".

 در اينجا يک مسئوليت گروهی وجود دارد.
توانيد در انزوا زندگی کنيد گويد شما نمی عيسی می  

 به عنوان يک مسيحی.
گويد که ما بايد همديگر را محبت کنيم. او می  

 اين به چه معنی است؟  همديگر را محبت نمودن؟
 بگذاريد به شما بگويم که اين به چه معنی نيست.

کنم شما اين خبر خوش را خواهيد يافت. و فکر می  
حيان به معنیمحبت کردن به بقيه مسي  

 دادن يک بوسه آبدار به آنان نيست، که وقتی
 شما آنها را ببينيد انجامش دهيد.

 فقط به اطراف خودتان نگاه کنيد. در اطراف
 ميزتان، برای يک لحظه نگاه کنيد. آيا خوب هست؟

گوييد، "اوه! کنيد و می شما به اطراف نگاه می  

توانم به آنها ماچ آبداری بدهم، من می  
خيلی خوبه." اين همان هست... خوب که شما فراری شويد!اين   

 محبت به مسيحيان ديگر، خوب، 
 به اين معنی است که بايد مواظب باشيم،

 به اين معنی است که يک احساس قلبی 
 نسبت به ديگر مسيحيان داشته باشيم، ولی تاکيد روی

گويد، عمل است. عيسی می  
شما را محبت نمودم.""يکديگر را محبت نماييد همچنانکه من   

 شما به زندگی عيسی نگاه کرديد
 همچنانکه در اين کتاب نوشته شده است

 و شما اعمال مکرر عيسی را می بينيد 
رسد طوری که عمالً به مسائل رسيدگی می  
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 که به شاگردانش خدمت و کمک کند.
 و اين بايد در اذهان ما باشد 

ردن نسبت به مسيحيان ديگرکنيم که محبت ک چنانکه در مورد اين فکر می  
چه معنی دارد .   

دهد؟ باالخره اين چه معنايی می  
 خوب، دوباره و دوباره در کتاب مقدس

 و در طول تاريخ کليسا
 و همچنين در جامعه امروز

  يکی ار بزرگترين راهها برای محبت ديگر مسيحيان
 اين است که با آنان وقت بگذرانيم.

رهايی بکنيم در در حضورشان به سر ببريم ، کا  
مان را به آنها اختصاص دهيم جهت خدمت به آنها، وقت  

 که نشان دهيم در کنارشان هستيم، مراقب و مواظبشان هستيم، 
 و اينها کارهای محبت آميز هستند.

 چيز مهم ديگر اين است که در
 تمام کتاب مقدس

کنند مسيحيان به هم کمک می  
ه يکديگر.شان ب با تقديم و اهدای پول و دارائی  

توانند مراقب همديگر باشند. آنها می  
 شما ممکن است فکر کنيد که

 "خوب، تا چه اندازه بايد در اين
کند موارد پيش بروم؟"  معياری که عيسی مقرر می  

 مرگ او در روی صليب است.
 "کسی محبت بزرگتر از اين ندارد که جان 

 خود را به جهت دوستان خود بدهد."
ه عيسی انجام داد.و اين همان است ک  

 او در مسيری قدم نهاد که بر صليب جان خود را بدهد.
رفت تا زندگی خود را قربانی کند او می  

 به خاطر محبت به شاگردان.
کنم حال به کلمه قربانی فکر می  

کنيم برای ما کمک بزرگی است وقتی فکر می  
توانيم ديگر مسيحيان را محبت کنيم. که چگونه می  
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فکر کنيد. دو نکته مهم در اين مورد   
 و ارزشمند که بايد مردم آن را نگاه دارند

کنم وقت در جامعه ما چيست؟  فکر می  
 و پول است. قربانی، اين ديگر به چه معنی است؟

 خيلی گرانبهاست، اينطور نيست؟  قربانی 
 يعنی تقديم چيزی.

 در باره قادرنبودن بر انجام چيزی تا 
ام دهيم.بتوانيم کار ديگری را انج  

 خوب، تا بتوانيم ديگر برادران و خواهران متعلق در يک خانوادۀ جهانی 
 به عيسی را محبت کنيم،

 مربوط هست به قربانی کردن
 مقداری از وقتمان، از پول و ثروتمان

 تا بتوانيم قادر شويم که آن پول و وقت را 

 برای کمک به برادران
 و خواهران در مسيح اختصاص دهيم.

خواهم تاکيد کنم که آنچه حاال می  
گويد برای شادی و خوشی ماست. عيسی می  

 اين را نشنويد و فکر کنيد که "اوه، نه! 
اش افسردگی و ناخوشی است!"  اين برای خوشی ماست. همه  

گويد اين همچنين راه  و عيسی می  
 حفظ مشارکت صميمی با اوست

-چيزی است که او هديه ميکند  
، شخصی، مشارکت صميمانه،  نزديک  

خواهد که ما با عيسی. و او می  
 آن را حفظ کنيم.  و ما انجامش خواهيم داد 

 وقتی که احکام او را در عمل پياده می کنيم.

کنم به اندازه کافی گفتم که  خوب فکر می  
 شما را به تأمل و تفکر وادار کنم،

 پس بگذاريد شما را بسوی ميزهايتان برگردانم

شنيديد و ببينيم در مورد آنچه  
دهيد. چه کاری انجام می  
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