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 پاسخ
 

 بگذاريد بحث قبلی را ادامه دهيم تا
 برسيم به پايان موضوع هويت،

 آنچه من فکر کردم که انجام دهم اين است 
بندی کنم. کنم در خاتمه همه چيز را به طور خالصه جمع که سعی می  

 اين چيزی است که در سری دروس چند
 هفته قبل ياد گرفتيم و به تعدادی از شما 

العمل نشان دهيد شخصاً عکس دهيم تا فرصتی می  
 در مورد آنچه 

ايد که در طی چند هفته گذشته شنيده  

 شايد به ياد داشته باشيد که شروع کرديم
 با مطرح کردن دو سؤال بزرگ:

 خدا کيست و ما که هستيم؟
کنيم  به و گفتيم که وقتی نگاه می  

 هويت و مأموريت عيسی
ست،دانيم در مورد اينکه عيسی کي بيشتر می  و  

 و اينکه عيسی چه کرد، آنگاه مقدار زيادی از 
 آشفتگی فکری در باره اينکه خدا کيست و ما کيستيم

 کامالً برطرف خواهد شد. من اميدوارم
ايد که اين چيزی باشد که شما احساس کرده  

 در طی چند هفته گذشته، ولی بگذاريد سعی کنم
 تا موضوعاتی را خالصه کنم

يما که قبالً ياد گرفته   
 خدا کيست؟

کنيم هر چه بيشتر عيسی را درک می  
کنيم که خدايی که ما را ساخته بيشتر کشف می  

 بيشتر شبيه يک خانواده الهی است. سه
القدس شخص: پدر، پسر و روح  

کنيم که ما که هستيم؟ کشف می  
ايم. ما توسط خدايی پرمحبت خلق شده  

خواهد  ايم تا نيازمند خدا باشيم، و خدا می ما خلق شده  
 با ما رابطه داشته باشد.
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کنيم کشف کرديم که ما همچنين سرکشی و عصيان می . 
ايم ما در دنيای خدا زندگی نکرده  

 آنطور که بايد باشد و
کشف کرديم که با اينکه   

 ما مستحق مجازات ابدی از جانب خدا هستيم
آوری را متوجه شديم نکته عالی و شگفت  

تدر بارۀ بزرگترين مأموريت نجا  
 که تابحال گفته شد. سپس متوجه شديم که

 بيش از دو هزار سال قبل 
اش را فرستاد  خدای پدر تنها پسر يگانه  

ترين مأموريت نجاتی بخاطر مهيج  
 که تا بحال اتفاق اقتاده است.

 و عيسی آمد که ما را از چه چيزی نجات بخشد؟
 او آمد تا ما را نجات دهد از 

جهاناقامت بسيار کوتاه در اين  . 
 همچنين او آمد تا نجات دهد ما را

 از هالکت ابدی.
 مجازات ابدی که سزاوار آن هستيم.

 ياد گرفتيم که  او اين کار را چگونه انجام داد؟ 
 ما را نجات بخشيد با زندگی کردن به جای ما

به ياد آوريد  و رنج کشيدن به نيابت از ما.  
 "تمام شد"؟ او همه نقشه را به تحقق رساند.

 ما برای چه چيزی نجات پيدا کرديم؟ 
 نجات يافتيم نه فقط برای بخشش و

 سپس گفتيم که ما از خدا جدا شده بوديم.

 نجات يافتيم برای مشارکت
 با خدای زنده و حقيقی.

 همچنين ياد گرفتيم که هيچکدام از اينها
 به خودی خود اتفاق نيفتاده. بخشش، رايگان است،

سی بياييمولی ما بايد شخصاً نزد عي  
 تا آن را دريافت کنيم و
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 با او رابطه داشته باشيم 
 با خدايی که ما را آفريده است.

 سؤال من اين است: چگونه پاسخ خواهيم داد
 نسبت به آنچه که در اينجا گفته شده،

 شما الزم نيست همه چيز را چه اصولی را با هم آموختيم؟ 
در بارۀ عيسی بدانيد   

-بايد به اندازه کافی بدانيدتا واکنش نشان دهيد.   
 اگر ايمان داريد که آنچه گفته شد

 در باره هويت و مأموريت عيسی،
گويم که آنگاه به شما می  

دانيد. ولی "بله شما همه چيز را نمی  
دانيد که نزد عيسی بياييد و  به اندازه کافی می  

 او را ارباب و همه کارۀ زندگی خود قرار دهيد."

ر ذهن شما باشد که:شايد چنين سؤالی د  
 اين را چگونه انجام دهم؟

توانم اين رابطه شخصی با عيسی را چگونه می  
شروع کنم ؟   

 بله راههای متعددی وجود دارد، ولی يکی
 از بهترين راهها اين است که به خدا دعا کنيم.

توانم بگويم؟ ممکن است فکر کنيد "چه می  
توانم به خدا بگويم چه نوع دعايی می  

 که نشاندهندۀ آنچه باشد که 
گذرد؟" کنم و بخشی از آنچه در فکرم می احساس می  

 اينجا دعايی هست در پايان
خوانم. کتاب شما. من اين را برايتان می  

 موقعيتی است برای ابراز تأسف و ندامت، برای 
 تشکر کردن و گفتن خواهشها و تمناها.

 بگذاريد اين را يک بار بخوانم
انجام خواهم داد اين استو آنچه بعداً   

خوانم خوانم و باز می که آن را می  
کنيد و اين دعايی است که فکر می  
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 برايتان مناسب است که آن را بگوييد، چرا
 اين را به آهستگی در ذهنتان نگوييد

دهد  خطاب به خدا در آسمان، که به شما گوش می  
دهد؟ و کسی که به دعای شما پاسخ می  

گويد  بخوانم. چنين می بگذاريد اول آن را  

کنم که نيازمنِد بخشش تو هستم.  پدر، من تصديق می  
ام. که تا بحال داشته  برای نوع زندگی  

 من پشيمان و متاسف هستم از اينکه خود را
 در مرکز قرار دادم،

 و برای زندگی کردن در دنيای تو مثل اينکه 
کنم مرا ببخش. خودم ارباب هستم. خواهش می  

نم برای اينکه پسرت را فرستادیک تشکر می  
 به جهان تا به جای من زندگی کند

کنم  و به جای من بميرد. تشکر می  
 که عيسی هم اکنون تجربه کرد 

 مجازاتی را که من سزاوارش بودم. از هم اکنون
خواهم او را پيروی کنم به عنوان منجی/پادشاه. می  

کنم با روحت به من کمک کن، خواهش می  
گويد انجام دهم. بتوانم آنچه را که عيسی میتا هر روز   

 شايد چيزی ميتواند باشد که فکر ميکنی کافی است
 در باره عيسی

 تا اينکه شخصاً خودم را به او تسليم کنم.
خوانم، من اين دعا را باز می  

 و اگر اين مناسب حال شماست،
 اجازه دهيد شما را تشويق کنم که در سکوت دعا کنيد

خدايی که در آسمان استدر فکرتان به   
دهد. خدايی که اينک گوش می  

کنم پدر، تصديق می  
 که به بخشش تو نيازمندم

ام. متأسفم  برای زندگی که تابحال داشته  
 برای اينکه خودم را در مرکز قرار دادم و
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 طوری در دنيای تو زندگی کردم که
کاره هستم. خواهش ميکنم مرا ببخش. انگار خودم ارباب و همه  

کر ميکنم برای اينکه يگانه پسرت را فرستادیتش  
 در جهان تا به جای من زندگی کند

کنم . به جای من بميرد. تشکر می  
 که عيسی هم اکنون تجربه کرد

 مجازاتی را که من سزاوارش بودم. از همين االن
خواهم او را پيروی کنم به عنوان منجی/پادشاه. می  

ر روزخواهش ميکنم با روحت به من کمک کن ه  
خواهد. آمين. تا انجام دهم آنچه را که عيسی می  

 خوب، اگر اين را گفتيد، فرصت
 بزرگی خواهد بود در اين لحظه

 تا آن را به شخص ديگری بگوييد. خوب و عالی 
مان را پشت ميز ادامه دهيم. خواهد بود که بحث  

 شايد فکر کنيد
ام و ام دست يافته "شايد به آنچه گفته  

وز نه". ولی چرا شماو شايد هم هن  
کنيد تا دقايقی را در پشت ميزهايتان صرف نمی  

گويند؟ ببينيد که ديگران چه می  
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