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 خدايی که برای ما ُمرد
 

توجه فرماييد. لطفاً   
 اجازه دهيد شما را با هم جمع کنم

 ما قصد داريم امشب بر موضوع بسيار مهمی 
 تمرکز نماييم، 

باشد. اين مبحث "خدايی که برای ما مرد" می  

 و من فکر کردم امشب صحبت خود را در ارتباط
 با آخرين عبارت معروف قبل از مرگ شروع کنم.

ال تا حدی مطمئن هستم که هيچ يک از ماحا  
بطور جدی نمی داند که واقعاً   

 آخرين عبارت ما چه خواهد بود؟ شما واقعاً 
نمی دانيد آنها چه خواهند بود؟   بدرستی  

 اما امشب، دليل اشاره من به اين موضوع 
 اين است که در طی چند روز قبل 

 من کتابی را خواندم که پر از آخرين 
راد معروف بود. عبارات اف  

 شما ممکن است فکر کنيد که چيز
 خيلی جالبی بايد باشد. 

 به همين دليل من وقت خود را 
 برای انجام آن گذاشتم. 

گويم: و من صادقانه به شما می  
زيادی از اين سخنان بسيار معمولی هستند، تعداد  

ممکن است بعضی  بعضی بسيار غم انگيز و ندرتاً   
رف بيابيدعميق و ژ از آنها را  

شما بعضی از آنها را گاهگاهی و   
بينيد.  خيلی خنده دار می  

 پس من فکر کردم که امشب دو تا از آخرين
 عبارات مورد عالقه خود را با شما در ميان بگذارم.

پس بفرماييد. يکی از آنها در  ايد؟  آماده  
باشد. مورد مردی به نام جورج کلی می  

مريکايی بودجورج کلی يک نمايشنامه نويس ا  
وفات يافت  1974که در سال   
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 و در بستر مرگ يکی از دخترهای خواهر او
 می خواست او را برای وداع ببوسد.

 و اين چيزيست که او به دختر خواهر خود گفت:
 "عزيزم، قبل از بوسه خداحافظی 

فقط  و " .موی خود را درست کن خيلی نامرتب است  
رگ بود.همين جمله آخرين سخن او قبل از م  

 اين اولين جمله انتخابی من بود. دومين چيز انتخابی من مردی است به نام 
 کنراد هيلتون.

ای هيلتون بود که او مسئول هتلهای زنجيره   
بينيم.  امروزه در سراسر دنيا می  

 و در بستر مرگ از او خواسته شد تا 
ای بگويد. و او گفت. سخن حکيمانه  

رده دوش را و اين چيزيست که او گفت: "پ  
" .در درون وان حمام بگذاريد  

 و همين بود! آخرين جمله معروف قبل از مرگ
 ممکن است برای يک لحظه سبب سرگرمی شما شود،

هايی نيستند اما اينها چنان عبارات و جمله  
 که زندگی ما را در آينده

 تغيير دهند، ابدا چنين نيست.

خواهم االن انجام دهم  اما کاری که می  
دادن يکی از آخرين عبارات به شماست، نشان  

 آخرين جمله از شخصی که 
کنم اگر ما آنها را درک کنيم فکر می  

ا تغيير دهنده زندگی هستند. حاال شماواقعً   
توانيد آنرا در انجيل يوحنا پيدا کنيد. می  

 حال نگاهی به آخرين کلمات 
 ثبت شده مسيح قبل از مرگ خواهيم داشت.

آخرين جمالت  ا واقعاً از نظر تکنيکی آنه  
 مسيح در انجيل يوحنا نيستند

صورت ه زيرا پس از اينکه مسيح مرد او ب  
 و کامل از مردگان قيام کرد.  جسمانی



Identity Session 6 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    3 

در اينجا می خواهيم نگاهی به آخرين  اما  
 کلمات مسيح قبل از مرگ وی داشته باشيم. اين می تواند بسيار مفيد باشد. اگر مايليد 

را برداشته و با من بخوانيدانجيل خود  کتاب  
را پيدا کرده و دومين قسمت  19يوحنا فصل   

را ببينيد، 16از آيه   
 من از چند آيه قبل می خوانم، و 

 سپس با اين آخرين کلمات آنرا تمام می کنم.

و 19پس يوحنا فصل   
. 16دومين قسمت آيه   

 سربازان او را گرفته ، بردند. 
برد، یدر حاليکه عيسی صليب خود را م  

و به » محله کاسه سر« او به جائی که به   
  عبری به جلجتا موسوم است رفت.

 در آنجا او را همراه با دونفر ديگر به صليب 
 ميخکوب کردند ، يکی در سمت راست و ديگری در 

 چپ و عيسی در وسط آن دو نفر بود. پيالطس سمت
ای نوشت تا بر صليب نصب گردد. تقصيرنامه  

بسياری از يهوديان » عيسای ناصری،پادشاه يهود.« نين بود:و آن نوشته چ  
 آن را خواندند زيرا جائيکه عيسی

از شهر دور نبود، مصلوب شد   

 وآن تقصيرنامه به زبانهای عبری، التين و 
 يونانی نوشته شده بود.

بنابراين، سران کاهنان يهود به پيالطس    
ننويس پادشاه يهود، « گفتند:  

کرد که  میبنويس او ادعا   
» پادشاه يهود است.  

هر چه نوشتم، « پيالطس پاسخ داد:   
» نوشتم.  

را مصلوب کردند،  عيسی  چون  لشکريان  پس  
،  او را برداشته  های جامه  

؛ قسمت  را يک  کردند،هر سپاهی  چهار قسمت  
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و پيراهنش را نيزچنين کردند،    
، درز نداشت  اما پيراهن  

بود.  شده  افتهتماماً از باال ب  بلکه  

، نکنيم  را پاره  اين“يکديگر گفتند:   به  پس  
   بيندازيم  بر آن  قرعه  بلکه 

اين اتفاق افتاد تا ” تا از آن يک نفر شود.  
 پيش گويی کتاب آسمانی محقق گردد 

   مرا تقسيم  های خود جامه  در ميان“گويد: می  که
”افکندند.  قرعه  من  کردندو بر لباس  

کردند.   چنين  کريانلش  پس  
، مادر او  عيسی  صليب  و پای  

  زن  ، مريم و خواهر مادرش
بودند.  ايستاده  مجدليه  کلوپاو مريم   

  که  شاگردی  مادر خود را با آن  عيسی  چون
ديد،   ايستاده  داشت می  دوست  

”پسر تو.  ، اينک زن  ای: “ مادر خود گفت  به  
: شاگرد گفت  آن  و به  

   ساعت  و در همان” مادر تو.  نکاي“ 
خود برد.  خانه  شاگرد او را به  آن  

   انجام  چيز به  همه  ديد که  عيسی  و بعد چون

شود،  تمام  تا کتاب  است  رسيده  
.”  ام تشنه: “ گفت   

بود.  گذارده  پر از سرکه  و در آنجا ظرفی  
،  پر ساخته  را از سرکه  اسفنجی  پس  

،  دهو بر زوفا گذار  
او بردند.  دهان  نزديک  

، را گرفت  سرکه  عيسی  چون  
” شد.  تمام: “ گفت   

،  آورده  و سر خود را پايين  
بداد.   جان  

 اينها آخرين کلمات ثبت شده 
باشد.  مسيح قبل از مرگ می  
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 سه عبارتی که اگر آنها را درک
 کنيم زندگی امان را دگرگون می سازند.آن تمام شد. 

ما تالش می کنيم امشب به انجام و آنچه که   
حقيقت درک مفهوم چيزی است که او  برسانيم در  

 قبل از مرگ خود گفت. حاال،
خواهم به شما گوشزد کنم اولين چيزی که می  

 درباره چيزيست که او نگفت. چه چيزی رااو 
" .نگفت؟ او فرياد نزد که "من تمام شدم  

ست دان اينطور نبود که مسيح در درون خود می  
 که او دارد به آخرين لحظات

اينطور نبود شود. زندگی خود نزديک می  
  ديگر می توانست حس کند که خوب، همين بود که او 

" .و سپس فرياد بزند "من تمام شدم  
 او فرياد زد، تمام شد. 

کند؟ چه چيز تمام شد؟ او به چه چيز اشاره می  
 در طول اين چند هفته گذشته در دوره "هويت"،

به اين ماموريت مهيج مسيح پرداختيم. ما  

 ما فهميديم که او 
 پسر ابدی خداوند است

 که از طرف پدر خود برای ماموريت پر جالل
 نجات فرستاده شد. پدر او آنقدر جهان را 

 دوست داشت که پسر يگانه خود را به جهان 
انجام دهد فرستاد تا آنچه را که ضروری بود  

شما بتوانند تا گناهکارانی مانند من و  
 با خداوند، زندگی ابدی در آسمان داشته باشند

زند اد میيو حاال اينجا در انتها، عيسی فر  
اين کار به انجام رسيد.  "!که "تمام شد  

 اين کار تکميل شد.
 هر کاری که ضروری بود 

 برای گناهکارانی مانند من و شما، تا اينکه
- داشنببتوانند تا ابديت با خداوند در آسمان   
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 "تمام شد! اين کار به انجام رسيد.
 من همه چيز را تکميل و به انجام رساندم!"

 حاال امشب قصد داريم تالش کنيم 
 که بفهميم مسيح چه کاری انجام داد 

 تا مطمئن شود که تمامی اينها تمام شده است. 
 اين فرياد يک پيروزی بود نه يک شکست،

 نه اينکه "به انتها رسيد" بلکه،
" .ام شد، اين کار تکميل و کامل شد"انج  

خواهم بر دو چيز خيلی مهم  خوب امشب من می  
تا مطمئن شود که مسيح انجام داد  

تکميل شد، تمرکز کنم. که همه چيز   
 آنها چه چيزهايی بودند؟

 اولين چيز اين است که او بر روی صليب 
 رنج کشيد. نظری اجمالی به آن داشته

سپس نگاهی به زندگی و  
مل او خواهيم داشت.کا  

خواهم در اينجا توجه شما را به اين  من می  
 ضرورت مهم جلب نمايم 

 تا ما زندگی ابدی با خداوند داشته باشيم. 
 خوب اول از همه:

باشد.  موضوع رنج مسيح بر روی صليب می  
 امروزه در فرهنگ ما، در انگليس، به نظر 

رسد که صليب برای بسياری از مردم می  
ه يک وسيله زينتی و مد روز شده است. تبديل ب  

  .نقش صليب برای بعضی از مردم در کل همين است
توانيد امشب که از اينجا بيرون رفتيد شما می  

 آنرا بررسی کنيد، نگاهی به اطراف و 
 نزديکترين فروشگاه بيندازيد. 

گويم که از نزديک به مردم خيره شويد. من نمی  
ريب هستيد.ممکن است فکر کنند عجيب و غ  

 فقط نگاهی به اطراف انداخته و ببينيد
اند.  مردم چه به گردن خود آويزان کرده  



Identity Session 6 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    7 

 می تواند طال يا نقره باشد اما احتماال يک
 صليب کوچک در پايين زنجير وجود خواهد داشت. 

 اما در دوران مسيح 
شد. صليب بصورت بسيار متفاوتی ديده می  

د؛يک وسيله زينتی نبو صليب مطمئناً   
 صليب محلی برای اعدام بود.

 صليب محلی متداول برای کشتن 
 مجرمين در انظار عمومی بود. 

 صليب محلی برای هشدار
 به سايرين بود، 

 اگر از حد خود عدول کنی، اين جايی
 برای آويزان کردن تو نيز خواهد بود. 

زنم که مشابه آن امروز حاال من حدس می  
اهد بود. چيزی در حد صندلی الکتريکی خو  

دوستان شما  می توانيد تصور اين را بکنيد؟   
د و خيلی هيجان زده نآي فردا به سراغ شما می  

به  اند خواهند چيزی را که گرفته چون می هستند  
 شما نشان دهند. آنها فقط يک چيزی 

فکر شما و فروشی خريده اند. جواهر فروشگاه  از  
ه نمايش ب آنرا آنها و  آن چه چيزی است؟ کنيد می  

يک صندلی الکتريکی از جنس نقره. گذارند؛ می  
کنيد؟ شما چکار می  

گوييد اين است که، چيزی که شما به آنها می  
توانم يکی مثل اين را بخرم؟" "اوه از کجا می  

 نه اين عجيب است. و اگر شما به آنها بگوييد
کنيد؟"  "چرا اين را به خودتان آويزان می  

دهد و آن شخص پاسخ می  
ميندازد  >جان<"اين من را به ياد عمو   

 چون او چند سال قبل اعدام شد."
کنيم؟ آيا می ،ما چنين کاری نمی کنيم  

 ما نمی خواهيم به آن مباهات کنيم.
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 در عين حال مسيحيان اوليه و حتی
 مسيحيان دوران عيسی 

 به رنج مسيح بر 
کردند.  باالی صليب مباهات می  

 آنها به خاطر رنج مسيح 
رمسار نبودند. ش  

 آنها سعی نمی کردند که آنرا جارو کرده
 و در زير فرش پنهان کنند. 

 اما آنها سعی کردند که به همه و در همه جا
 بگويند، مسيح بر باالی صليب متحمل رنج شد. 

دانستند مسيح  خوب، آنها می چرا اينطور بود؟   
 يک مجرم نبود بلکه او بی گناه بود. 

ن چيزهاست. چون آنهااما آن بيش از اي  
دانيم و انجيل  دانستند همانطور که ما می می  

خوانيم که  مسيح بر روی صليب  را می  
 به جای گناهکارانی مانند من و شما

 متحمل رنج شد،  متحمل رنج داوری خداوند
 شد که ما سزاوار آن بوديم

 بطوری که ما هرگز با آن روبرو نخواهيم شد.
باره متحمل شدن حاال ما همه چيز را در  

 رنج مسيح درک نمی کنيم.
نمی دانيم مسيح چه احساسی ما دقيقاً   

 در هنگام رنج بر روی صليب داشته است. 
دانيم اما چيزی که می  

 اين است که آن چيزی بيشتر از
 رنج جسمانی بود. 

 اين جالب است که وقتی شما انجيل را 
خوانيد توجه کنيد  درد و رنج مسيح میدر مورد   

 آنها خيلی کم به جان دادن جسمانی مسيح 
 بر روی صليب توجه کرده اند.

خوانيم را می 19در واقع وقتی ما يوحنا فصل   
گويد "و آنها او را مصلوب کردند" خيلی ساده می  
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 در حاليکه او از درد وحشتناک
 جسمانی متحمل رنج شد، 

کند به ما بگويد که اين  اما انجيل سعی می  
يار عميقتری وجود داشترنج در سطح بس  

 در يک سطح عميقتر روحانی. حاال ما درک
،مسيح چه احساسی داشت نمی کنيم واقعاً   

دانيم: که اما در اينجا چيزی هست که ما می  
 قبل از آخرين نفس او، قبل از مرگ او،

 او متحمل هر رنجی شد که 
 نياز بود او متحمل آن بشود. 

ايد به اينطور نيست که مسيح مرد و سپس ب  
  ،رفت منظور تحمل رنج بيشتر به جهنم می

،بلکه هر آنچه که نياز بود رنج ببرد  
 او بر باالی صليب رنج برد. 

چون که حاال من چطور بايد اين را بفهمم؟   
"تمام شد!" او قبل از مرگ چه فريادی زد؟   

 نه اينکه "بخشی از آن تمام شد و هنوز چيز
  کمی برای انجام دادن باقيست."

 نه، نه، اين کامال و
 بطور مطلق تمام شد.

 حاال برای چند لحظه ما درباره زندگی 
 کامل مسيح فکر خواهيم کرد، اما قبل از آن

 من دو سوال دارم که
 شايد به ذهن شما هم رسيده باشد. 

 و حتی اگر حدس هم نزده باشيد، چند لحظه 
 ديگر درفکر شما بوجود خواهد آمد. اولين سوال: 

تواند بهای رنج  يک انسان می چطور  
 مجازات يک بيليون نفر را بپردازد؟

توانست درباره آن فکر کنيد. چطور مسيح می  
تواند اگر انسان بود، چطور يک شخص می  

 به جای يک بيليون مجرم 
 در تمامی اعصار متحمل رنج شود؟
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تواند عادالنه باشد؟ چطور اين کار می  
پاسخ چيست؟خوب   چطورچنين کاری عملی است؟  

باشد. در باره هويت مسيح می اين تماماً   
پسر ابدی خدا، او چه کسی بود؟   

 بی نهايت با ارزش و قيمتی. و در اينجا
 پسر جاودانی و ابدی خدا وجود داشت

 که به جای مردمی مانند من و شما، و 
ديگر متحمل رنج بشود. ميليونها مجرم و گناهکار  

پردازد که  و هنوز هم مسيح بهايی را می  
 برای همه ما کافيست.

 پس اين اولين سوال بود. چطور مسيح 
 می تواند بهای ميليونها مجرم را بپردازد؟ 

  –به خاطر کسی که او هست 
 پسر جاودانی و ابدی خداوند.

 اما سوال ديگر اين است، خوب چرا خداوند
ما را ببخشد؟ بدون رنج نمی توانست   

يک داوطلب دارم.برای اين موضوع من نياز به   
شويد. میمضطرب دانم شما در اين مرحله  من می  

 بگذاريد ببينم چه کسی را انتخاب کنم؟ رابرت!
باشد.  او امشب داوطب ما می  

کنيد اينطور نيست، شما به رابرت نگاه می  
کنيد؟ يک مرد قابل احترام. چه فکر می  

 او شبيه يک مرد خوب و جوان است، 
است،بسيار شايسته و مودب   

توانيد؟ مینتوانيد به او اعتماد کنيد،  شما می  
خورد. عاليه، رابرت چند تا سر دارد تکان می  

گويد، آيد و می خوب رابرت يک روز پيش من می  
خواهم ماشين ترا قرض بگيرم. فکر "لی من می  

گويد با آن خوب کار  کنم مشکلی باشد. و می نمی  
رفته، کند و چند جلسه کالس تعليم رانندگی می  

 و خودش بيمه دارد، و فقط به کليد ماشين 
 نياز دارد و بايد ماموريتی را انجام دهد."
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اين هم ،"بسيار خوب، رايرت. کنم فکر می  
برای من خيلی ارزش  مواظب آن باش، کليدها،  

. و او به من "  پس چه ميشوددارد.  
بندم و او سوار زند. من در را می لبخند می  

ه نظر می رسد که رابرت حال ب .شده ماشين  
 کمی اهل مسابقه است و باسرعت رانندگی کردن 

او با صدای گوشخراشی از روی  را دوست دارد.  
 جدول عبور کرده و با ماشين من در خيابانها 

او به جدول پياده رو اهميت  دهد. مسابقه می  
زند، به آنها میگاهی  دهد و نمی  

ست.و او حتی مواظب ديوارهای سر راهش ني  

 او فقط سرگرم لذت بردن است، خراشهايی
آيد. بوجود میصدمه آيد،  بوجود می  

 و او در پايان روز از خيابانگردی باز 
شود، ايستد و ترمز دستی کشيده می می  

 يک نمايش مهيج، او به ديوارها کوبيده و همه چيز 
شود. را خراب کرده است.او از ماشين پياده می  

در ت بسيار به قاو با حما  
زند. آيد و زنگ در را می خانه من می  

کنم، اوه اين ماشين  و من به بيرون نگاه می  
 من است اوه اين حصار خانه من است!

گويد رسد که بيمه هم ندارد و می به نظر می  
" ؟من را ببخش "لطفاً   

 من چکار بايد بکنم؟ خوب من به لطف خودم
 او را خواهم بخشيد،

ماند: یاما هنوز يک سوال باقی م  
 چه کسی اين خسارت پيش آمده را پرداخت

بهايی برای اين خسارت  خواهد کرد؟   
 وجود دارد که بايد پرداخت شود

 برای تمام خسارتهايی که ما مسبب آن در جهان
 هستيم. اما خود خدا آنرا پرداخت نمود.
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است و مفيد حال اگر اين يک تعبير سودمند  
ريد:توانيد آنرا به خاطر بسپا شما می  

 بخشش رايگان است، اما ارزان نيست.

 عيسی بر روی صليب رفته
حاال بخشش برای ما فراهم شده است. و  

 او آغوش خود را باز کرده و 
گويد، به هر يک از ما امروز می  

 "به سوی من بياييد، مرا مسئول قرار دهيد
 و بخشش در دسترس شما خواهد بود."

چقدراما اين ارزان نيست. بهای بخشش ما   
 است؟ اين بها، خود مسيح است 

اين  که بر روی صليب متحمل رنج شد. پس باور  
اولين واجبات برای ماست موضوع از  

با خداوند در آسمان زندگی کنيم. که تا ابد  
 مسيح مجبور بود اين رنج را تحمل نمايد. 

 دومين چيزی که امشب می خواهيم به آن 
يح است.آل و کامل مس زندگی ايده بپردازيم،  

 حال جای هيچ شکی نيست، هست؟ شما کتاب مقدس
 را خوانده ايد و ديده ايد که زندگی مسيح يک

آل بود. او تمام وقت و با  زندگی کامال ايده  
کرد. کمال ميل از پدر خود اطاعت می  

 هرگز لحظه ای وجود نداشت که او کاری را
گويد انجام ندهد. که پدرش می  

آل. ايده عالی و و مطلقاً  کامالً   
 اما سوال اين است:

آل صورتی ايدهه چرا او بايد زندگی خود را ب  
کرد؟ سپری می  

توانم خوب چيزهای زيادی وجود دارد که من می  
خواهم بگويم اما مهمترين چيزی که من می  

 امشب بر روی آن تمرکز کنم در رابطه با
 چيزهايی است که برای ورود به بهشت ضروری است.
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سازد که اجزای  را مطمئن می کتاب مقدس ما  
% اطاعت 100ضروری ورود به بهشت   

،85، نه 75%، نه 50باشد. نه  در اين زندگی می  
% اطاعت از 100، بلکه 95نه   

 هر آنچه که خداوند گفته است. اين 
ورود به بهشت است.  استاندارد  

 نمی دانم تا اينجا چقدر به گوش جان شنيده ايد.

کنند شنوند و فکر می ا میبعضی وقتها مردم آنر  
 "اين کمی زياده از حد است، اينطور نيست؟

رسد. مطمئناً  کمی به نظر غير عادالنه می  
 خدا يک کمی بيشتر ازما انتظار دارد.

آورد." او استاندارد خود را پايين می مطمئناً   
 اما سوال من اين است،

% داشته100چرا ما بايد انتظاری کمتر از   
 باشيم؟

باره فکر کنيد. فرض کنيددر اين   
 که من تصميم دارم به امريکا بروم

 تا برای خود شهرت و آينده ای بسازم.
 آيا اين را دوست داريد؟ 

کنيد که برای من خوب است که همه شما  فکر می آيا  
 را رها کنم و به امريکا بروم؟

برم حال من آنجا هستم، من در امريکا بسر می  
سازم. برای خودم میای  و دارم شهرت و آينده  

گيرم که در يکی وقتی در آنجا هستم تصميم می  
 از بهترين دانشگاههای امريکا تحصيل کنم.

در يکی توانم بفهمم که چگونه می شود چطور من می  
 از اين دانشگاههای درجه اول ثبت نام کرد؟

کنم من شرايط ورود به دانشگاه را بررسی می  
بااليی را می خواهد.در می يابم که امتياز بسيار  و  

 حال اشکالی ندارد، اينطور نيست؟ چون
 اين استاندارد باال بازتابی از 
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باشد. کيفيت باالی آن دانشگاه می  
 خوبه، اين چيزيست که انتظارش را داشتيد.

،% هستند100شرايط ورود به بهشت،   

 که بازتاب کيفيت و 
 کمال خداوند است.

 حاال مشکل ما چيست؟
ين سادگی نيست کهمشکل ما به ا  

 ما به شکلی زندگی کرده ايم که
 سزاوار مجازات خداوند هستيم.

 اين يکی از جنبه های بزرگ اين مشکل است،
 اما چيز ديگری نيز وجود دارد.

 نه تنها ما سزاوار مجازات هستيم
 بلکه حتی ما به شکلی زندگی نمی کنيم 

 که خداوند از ما می خواهد.
ز شگرفی وجود دارد،با اينحال در اينجا چي  

 و منظور من از چيز شگرف،  
 هديه ای است که عيسی مسيح به ما پيشنهاد می کند.

گويد که من به سادگی او به ما می  
 به جای شما متحمل رنج نشده ام،

 بلکه به جای شما زندگی کرده ام. 
 من تنها يک بخشش رابرای تمام 

  شرارتها و گناهان شما پيشکش می کنم بلکه من
 امکان پيوستن به خودم را برای 

کنم. کسب کامليت نيز پيشکش می  
 بخشش و کامليت.

 اينها دو جنبه از چيزهايی هستند 
کند. که عيسی مسيح به ما پيشکش می  

گويد وقتی که و او به ما می  
به نزد او برويم ما شخصاً   

ر چطو مند شويم. آنچه که او انجام داده است بهره هر توانيم از ما می  
کنيم؟ اين حقيقت مهم را درک   
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کنم که يکی از بهترين مثالها فکر می  
 برای درک اين موضع

 مثال ازدواج است.

دانم که هر وقت من در مورد مثال حاال می  
خواهم صحبت کنم ازدواج می  

او دوباره ،گويد، "اوه نه بعضی از شماها می  
".می خواهد درباره همسرش صحبت کند  

ن درباره زنم هستم،من عاشق صحبت کرد  
دانيد. شما اين را می  

کنم که کتاب مقدس اما من فکر می  
کند از مثال ازدواج استفاده می  

 تا کمک کند مفهوم يکی شدن با مسيح را بهتر 
دهد؟ چه اتفاقی در ازدواج رخ می  کنيم. درک  

شود. من به در آن روز قولهای زيادی داده می  
يه اين گفتم،آورم که به زنم چيزی شب ياد می  

شوم." "هر آنچه که دارم با تو شريک می  
 و او نيز به من همين را گفت.

 و در آن لحظه يک رابطه جديد، 
 قانونی و عميق شروع می شود.

به وجود می آيد و مشارکت بزرگی مابين ما  

 پس من هر چه را داشتم برای 
 اين ارتباط زناشويی آوردم،

برای و همسرم نيز هر آنچه را که داشت  
 اين ازدواج آورد و ما با هم شريک شديم. 

 چه چيزهايی ما آورديم؟ زنم يک کوله بار 
شگفت آور بود،  پول آورد، واقعاً   

عالی بود. ما درباره آن اين واقعاً   
کنيم. حاال و هميشه صحبت می  

کنيم ببينيم که من برای ازدواجم  اما ما هنوز هم سعی می  
تفاق افتاداما آنچه ا چه چيزی آوردم.   

 است که درآن روز يک ارتباط جديد، قانونی و عميق  اين
 شروع شد و ما شريک شديم.
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گويد که وقتی ما به نزد مسيح کتاب مقدس می  
 می رويم، وقتی ما شخصاً 

 و همانطور که هستيم خود را به او تسليم 
دهد کنيم، چيزی جديد، قانونی و عميق رخ می می  

 يک رابطه بسيار نزديک. 
آيد. و يک شراکت بزرگ و مهم بوجود می  

 حاال در اين مشارکت جديد، من چه چيزی 
 بايد در شراکت با مسيح بياورم؟

آورم. گناهان و بديهای  من گذشته خودم را می  
گويد؟ آورم. و مسيح به من چه می خودم را می  

و من به او  "."من بهای آنرا پرداخته ام  
"می گويم "چقدر تو پرداخته ای؟  

".ام گويد، "من کل بهای آنرا پرداخته و او می  
 "تمام آنرا؟" "بله تمام بديها و گناهان تو

 در گذشته، حال و آينده. من  بهايی را 
دهد." پرداخته ام که تمامی آنها را پوشش می  

، "عاليه!" گويمو من مي  
گويد "اين تمام آن نيست،  اما او می  

 چون من اطاعت کامل خود را نيز
ی اين مشارکت جديد و اتحادبرا  

مند شويد. آورم تا شما از آن بهره کامل می  
توانيد در بهشت باشيد و اين و حاال شما می  

".ام همه به خاطر کاری است که من انجام داده  

،دهم تازه اين تمام کاری نيست که من انجام می  
 اين درباره کاريست که مسيح قبال انجام داده است. 

،ما ممکن است با خودتان فکر کنيددر اين نقطه ش  
 "صبر کن، اگر اين درست است، اگر من حرف شما

 را درست فهميده باشم، مطمئنا بدين معنی
توانم زندگی کنم. است که من هر طور بخواهم می  

 بياييد، بخشش مجانی، 
 اطاعت کامل مسيح،
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اين بدين معنی است که جای من در  مطمئناً   
بله همينطور است. " بهشت تضمين شده است؟  

بدين معنی نيست که هر طور دلم "اما مطمئناً   
توانم زندگی کنم."  بخواهد می  

 خوب بگذاريد به شما دو دليل ارائه بدهم
 که شما هرگز نبايد چنين کنيد. 

 دوباره درباره ازدواج فکر کنيد. وقتی که من با
حلقه ازدواج را به انگشت او همسرم ازدواج کردم و  

کردم.  گويم به چه چيزی فکر نمی به شما میميکردم،   
کردم، "خوب حلقه من فکر نمی  

توانم هر در انگشت اوست. عاليه، حاال من می  
من اينرا نگفتم. کاری دوست دارم انجام دهم."   

خواهم طوری  من فکر کردم که "حاال می  
 زندگی کنم تا سبب خشنودی او شوم." 

 خوب همين مسئله در مورد مشارکت
مسيح نيز صادق است. با  

خواهيم زندگی کنيم تا سبب خشنودی ما می  
ما مرد. یپادشاه بزرگ خود شويم که برا  

 اما دليل ديگر اين است که بياد آوريد
 زندگی بدون مسيح شبيه چه چيزی است. 

 زندگی با مسيح واقعاً 
،نبستمتأثر کننده و کسل آور   

 اما زندگی بدون او در هر جايی 
آور و پر نشاط است. نه!لذت  تماماً   

ايم که اين درست نيست. ما پيش از اين ديده  
 چرا ما بايد بخواهيم به عقب برگرديم؟

کسانی  ساحل افتاده و نهنگی را در نظر بگيريد که در  
عاليه! به اقيانوس برگردانده اند؟ نجات داده و را او  

است دوباره به  نهنگها ديگر نمی گويند بهتر  
اين کاری نيست که آنها بکنند. ساحل برگرديم.  

زندگی با مسيح جای پری و کامليت است. نه،  
دهد و ارمغانی که مسيح به ما می  
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 امکان زنده زندگی کردن است همانطور که 
 از زندگی انتظار می رود،

حضور و همچنين اطمينان از  
در بهشت در آينده. چرا؟   

 همه به خاطر کاريست که مسيح انجام داده است.

 
آخرين عبارات معروف مسيح هستند. اين عبارات،  کنم اينها فکر می  

هستند؟ پيش پاافتاده نيستند،  

زندگی انسان  اما اگر شما آنها را درک کرده باشيد، درخواهيد يافت که آنها  
 را دگرگون می سازند.

را دگرگون سازد؛ تواند زندگی شما  ای که می  سه کلمه  
" ."آن تمام شد  

فکر کنيم.ا دی در اينجاست که الزم است بيشتر راجع به آنهچيزهای زيا  
گرديد چرا به ميزهای خود بر نمی   

 تا در باره اين چيزها صحبت کنيد؟
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