ﻗﻠب ﭘدراﻧﮫ ﺧدا

ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس

ﭘدر دﻟﺳوز

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان از ﻋﯾﺳﯽ ﺧواﺳت  » :ﺑﮫ ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐردن را ﺑﯾﺎﻣوز «.ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ دﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ
ﺷﺎﮔردان ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻣوﻗﻊ از او ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺧﺗﻧد  .ﺷﺎﮔردان اﺣﺗرام زﯾﺎدی ﺑرای ﺧدا ﻗﺎﺋل ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﻧﮕرش ﺑزرگ ﺷده ﺑودن ﮐﮫ ﺧدا ﻗﺎدرﻣطﻠﻖ  ،ﻗدوس  ،ﺣﺎﺿر ﻣطﻠﻖ  ،ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ
روش دﯾﮕری ﺑﺎ ﺧدا ﺻﺣﺑت ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﻧﺑودﻧد.

ﻣﺗﯽ ۱۰ ،۹ :۶

ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت » :اﯾن ﮔوﻧﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾد  :ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ  ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد  ،ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد و اراده
ﺗو ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در آﺳﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ،ﺑرزﻣﯾن ﻧﯾز اﻧﺣﺎم ﮔردد «.

در اﯾن دﻋﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘدر اﺳت .او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ در ﻣﻠﮑوﺗش
اﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘدر ھم ھﺳت.

ﭘدر ﺑﮫ ﭼﯽ ﭼﯾزی ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد؟
ﻣﺗﯽ ۱۳- ۱۱ :۶

۱

ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯾﺧواﺳت ﻣﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ او ﻣﯾﺧواھد ﭘدر ﻣﺎ ﺑﺎﺷد  ،از ﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﺑت ﮐﻧد  ،ﻣﺎ را
ﺑﭘذﯾرد و از ﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .او ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺳر و دﺧﺗر او رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم و آﻧﭼﮫ او ﺑرای ﻣﺎ
ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم .او ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﺗﺎ راﺑطﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺣﺑت او را آزاداﻧﮫ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ اﯾن ﻗﺎﺋده را درک ﻧﮑردﻧﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ﺗﺎ اﯾن ﺑﮭﺑود را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
ﺑﯾﺎورد.

ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۴ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۵ -۱:۱

ﺧدای ﭘدر ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺻداﯾش را ﺑﺷﻧوﻧد ﭼون اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ داﯾم ﺻداﯾش را
ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت .او ﺑطور ﻣﺗواﻟﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑرھﺎﯾﯽ راﻣﯾﻔرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﻣردم ﺻداﯾش را ﺑﺷﻧوﻧد اﻣﺎ اﯾن
ﭘﯾﺎﻣﺑران ھم ﺧدا را ﺑﮫ طور ﻣﺣدود ﻣﯾﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺧدای ﭘدر اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﺗﺎ در ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﺑﯾﺎﯾد و ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم از او ﻧﺗرﺳﻧد ،درﺟﺳم ﯾﮏ اﻧﺳﺎن آﻣد؛ ﻋﯾﺳﯽ .او ﭘﺳر ﻣرﯾم
ﺑود .روح ﺧدا ﻋﯾﺳﯽ را در ﻣرﯾم ﻧﮭﺎده ﺑود .ﺑﺳﯾﺎر ﯾﮭودﯾﺎن در اﻧﺗظﺎر ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺟﺎت دھﻧده ﺑود .اﻣﺎ ﻣﯾﭼﮑس
اﻧﺗظﺎر آن را ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺳر ﺧدا ،ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯾﺎﯾد .ھﻣﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﻧد
ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اش را ﺑﮫ روش ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗﻔﺎوت ﺑر ﻗرار ﺧواھد ﮐرد؛ و ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظر ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﻘﺗدر و
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑودﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺧﻼف ﺑﺎور ھﻣﮕﯽ ،ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ و ﺑﯽ آزار و ھﻣﭼون ﮐودﮐﯽ ،ﺑدون ﻗدرت
ظﺎھری آﻣد.
ھدف او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺧدا ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﮐﯾﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان در اﻣن ﺑﺎ اﯾن ﭘدر زﻧدﮔﯽ
ﮐرد.
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ﻋﯾﺳﯽ ﭼﯽ ﭼﯾزی را راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘدر ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد؟
ﯾوﺣﻧﺎ ۱۸ :۱
ﯾوﺣﻧﺎ ۲۹ :۸ ،۳۴ :۴
ﯾوﺣﻧﺎ ۲۰-۱۹ :۵
ﯾوﺣﻧﺎ ۳۸ :۱۰
ﯾوﺣﻧﺎ ۹ :۱۴
ﯾوﺣﻧﺎ ۶ :۱۴

ﭘدر و ﻋﯾﺳﯽ،
ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑرای ﻣﺎ

۱
۲
۳
۴
۵

ﭘدر ﻣﺣﺑت و ﺷﺎدی اش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﺑراز ﻣﯾﮑﻧد.
او از ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳرش ﺗﺎ ٴﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧد.
ﭘدر از ﻋﯾﺳﯽ در ﺑراﺑر ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد.
ﭼون ﻋﯾﺳﯽ در اداره ﭘدر زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،ﭘدر اﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑر ﺧﻼف
اداره اش اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد؛ ﺣﺗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺧدا ﻧﺑﺎﺷد.

ﯾوﺣﻧﺎ ،۱۰ :۱۹

ﭘدر ﻋﯾﺳﯽ را ﻓرﺳﺗﺎد و ﻗدرت و اﻗﺗدار ﺧود را ﺑﮫ او داد.

ﻣﺗﯽ ۱۸ :۲۸

۱۱

ﻟوﻗﺎ ۲۲ ،۲۱ :۳
ﻣﺗﯽ ۵ :۱۷
ﯾوﺣﻧﺎ ۵۹ :۸

ﺧدا ،اﮐﻧون ﭘدر ﺑرای ﻣﺎ

ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﻣﯾﮕوﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم او را ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾم و ﻣﺎﻧﻧد ﺧودش در واﺑﺳﺗﮕﯽ
و اﻋﺗﻣﺎد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .در اﯾن ﺻورت ﭘدر ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد.

ﯾوﺣﻧﺎ -۱۸ :۱۴

در اﯾن ﺻورت ﭘدر ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد .ﺧدای ﭘدر ﺷﻣﺎ را دوﺳت دارد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۲۳ :۱۴

۲۱

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۷ :۲۰

از اﯾﻣﺎﻧداران ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود؟
ﻏﻼﺗﯾﺎن ۷ -۴ :۴

۱

ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ وارﺛﯾن ھﺳﺗﯾم.
اﯾن ﺑﮫ
ٴ

درد

اﮔر راﺑطﮫ ﭼﻧدان ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﭘدر زﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ام اﻏﻠب اﯾن ﺳوژه ای دردﻧﺎک اﺳت و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻧﯾز
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯾدھد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواﻗﻊ ،ﻣﺎ ھﻣﯾن ﺗﺻوﯾر را ﻣﺛﺎل اﺷﺗﺑﺎه از ﺧدا ﻗرار
ﻣﯾدھﯾم .ﺑطور ﻧﻣوﻧﮫ ،اﮔر ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺗرﺑﯾت ﺷده ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎر ﻣﯾﮑردﯾم ،اﻧﺗظﺎر دارم ﮐﮫ
ﺧدا ﻧﯾز اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑرﺧورد ﮐﻧد .ﯾﺎ اﮔرر ﭘدری داﺷﺗﯾم ﮐﮫ داﯾم ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺧﺷن ﻣﯽ ﺑوده ﺑرای ﻣﺎ
ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدری ﭘر ﺗوﺟﮫ و ﭘر ﻣﺣﺑت ﺑﺑﯾﻧﯾم.

ﺷﻔﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻟوﻗﺎ ۲۴-۱۱ :۱۵

در اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭘدر ﻣﻧﺗظر ﭘﺳر اﺳت .ﺑﺎ وﺟود ﮐﮫ طرز زﻧدﮔﯽ ﭘﺳر ﺑد اﺳت ،ﭘدر ﭘﺳرش را
دوﺳت دارد .ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭘدر ﻣﻧﺗظر ﺷﻣﺎﺳت .ﭘدر ﺑﮫ ﭘﺳرش ﻟﺑﺎس ،اﻧﮕﺷﺗر و ﮐﻔﺷﮭﺎﯾﯽ
ﻧو ﻣﯾدھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﭘدر ﺟﺷﻧﯽ را ﺗرﺗﯾب ﻣﯾدھد .ﺧدای ﭘدر ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن طور ﻣﯾﺧواھد از ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧد.
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ﻣﺸﻖ
از ﺧدا ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﻠب ﭘدراﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در طول اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺳﺎزد؟
آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﭘدرت ﺑﺎﺷﯽ؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻗﻠﺑت ﻣﯽ اﻓﺗد وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯽ؟ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾد
ﮐﮫ ﭼﮫ ﻟﺣظﺎت زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﭘدرﺗﺎن داﺷﺗﮫ اﯾد .آﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯾت ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻧرا در ﺧودﺗﺎن
ﻧﯾز ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد؟ ﺧدا را ﺑرای ﻟﺣظﺎت ﺧوش و ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎی ﻧﯾﮏ اﺧﻼﻗﯽ ﭘدرﺗﺎن ﺷﮑر ﮐﻧﯾد .اﮔر ﭘدرﺗﺎن
ھﻧوز زﻧده اﺳت ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد اﯾن را در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺑﮫ او اﺑراز ﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر
را در ﻣورد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﻘش ﭘدر را در زﻧد ﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐرده اﺳت ﻧﯾز اﻧﺟﺎم دھﯾد.
از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﭘدرﺗﺎن ﺣل
ﮐﻧﯾد .زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد و ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣ ٴﺳﻠﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر او ﭼﯾزی ﻧﺷﺎن ﻧداد ﮐﺎری را
اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد.
ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﺎد ﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭘدرﺗﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .از روح ﺧدا ﺑﺧواھﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﭼﮫ ﭼﯾز را از ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد ﺷﻔﺎ دھد.
آﯾﺎ ﺷراﯾطﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﭘدرﺗﺎن ﻣﺷﮑل
دارﯾد؟ آﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت دردﻧﺎک در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘدرﺗﺎن وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﻔﺎ دارﻧد؟

اﺻﻮل ۶
ﺧﺪای ﭘﺪر دوﺳﺘﺖ دارد! ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾ ﺶ ارزش دارﯾﺪ و او ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐ ﮫ ﻓﺮزﻧﺪ او ھﺴﺘﯿﺪ ،ھﻤﺎن طﻮر
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮش اﻧﺠﺎم داد.
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آﯾﺎت درس ۶
ﻣﺗﯽ ۱۰ ،۹ :۶

۹ﭘس ﺷﻣﺎ اﯾﻧطور دﻋﺎ ﮐﻧﯾد »:ای ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس
ﺑﺎد ۱۰.ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .أراد ٴه ﺗو ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺟرا
ﻣﯽ ﺷود ،در زﻣﯾن ﻧﯾز اﺟرا ﺷود.

ﻣﺗﯽ ۱۳-۱۱ :۶

۱۱ﻧﺎن روزاﻧﮫٴ ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده ۱۲.ﺧطﺎﯾﺎی ﻣﺎ را
ﺑﺑﺧش ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧطﺎ ﮐرده اﻧد
ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم ۱۳.ﻣﺎ را از وﺳوﺳﮫ ھﺎ دور ﻧﮕﮫ دار و از
ﺷرﯾر رھﺎﯾﯽ ده ،زﯾرا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻗدرت و ﺟﻼل ﺗﺎ
اﺑداﻵﺑﺎد از ﺗو اﺳت .آﻣﯾن«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۴ ،۱۰-۸ ،۵-۱ :۱

۱در ازل ﮐﻼم ﺑود .ﮐﻼم ﺑﺎ ﺧدا ﺑود و ﮐﻼم ﺧود ﺧدا
ﺑود۲ ،از ازل ﮐﻼم ﺑﺎ ﺧدا ﺑود ۳.ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫٴ او
ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓت و ﺑدون او ﭼﯾزی آﻓرﯾده ﻧﺷد ۴.زﻧدﮔﯽ از او
ﺑوﺟود آﻣد و آن زﻧدﮔﯽ ﻧور آدﻣﯾﺎن ﺑود ۵.ﻧور در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ درﺧﺷد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھرﮔز ﺑر آن ﭘﯾروز ﻧﺷده
اﺳت۸ .او ﺧودش آن ﻧور ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ آﻣد ﺗﺎ ﺑر آن ﻧور
ﺷﮭﺎدت دھد ۹.آن ﻧور واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ھﻣ ٴﮫ آدﻣﯾﺎن را ﻧوراﻧﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در ﺣﺎل آﻣدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑود۱۰.او در دﻧﯾﺎ ﺑود و
دﻧﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠ ٴﮫ او آﻓرﯾده ﺷد ،اﻣﺎ دﻧﯾﺎ او را ﻧﺷﻧﺎﺧت۱۴ .ﭘس
ﮐﻼم ﺟﺳم ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺷﮑل اﻧﺳﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺟﺎی ﮔرﻓت.
ﺟﻼﻟش را دﯾدﯾم ـ ﺷﮑوه و ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗ ٴﮫ ﭘﺳر ﯾﮕﺎﻧ ٴﮫ ﭘدر
و ﭘُر از ﻓﯾض و راﺳﺗﯽ.

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۸ :۱

۱۸ﮐﺳﯽ ھرﮔز ﺧدا را ﻧدﯾده اﺳت ،اﻣﺎ آن ﭘﺳر ﯾﮕﺎﻧﮫ ای
ﮐﮫ در ذات ﭘدر و از ھﻣﮫ ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت او را
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾده اﺳت.

ﯾوﺣﻧﺎ ۲۹ :۸ ،۳۴ :۴

ﯾوﺣﻧﺎ ۳۸ :۱۰

۳۸و

اﻣﺎ اﮔر ﮐﺎرھﺎی او را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻣن
اﯾﻣﺎن ﻧﻣﯽ آورﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣن اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد و
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﭘدر در ﻣن اﺳت و ﻣن در او«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۶ :۱۴

۶ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔت» :ﻣن راه و راﺳﺗﯽ و زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗم،
ھﯾﭻ ﮐس ﺟز ﺑوﺳﯾﻠﮫٴ ﻣن ﻧزد ﭘدر ﻧﻣﯽ آﯾد.

ﻟوﻗﺎ ۲۲-۲۱ :۳

۲۱ﭘس از آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺗﻌﻣﯾد ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺗﻌﻣﯾد ﮔرﻓت
و ﺑﮫ دﻋﺎ ﻣﺷﻐول ﺑود ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﺎز ﺷد ۲۲و روح اﻟﻘدس
ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺑوﺗری ﺑر او ﻧﺎزل ﺷد و ﺻداﯾﯽ از آﺳﻣﺎن
آﻣد» :ﺗو ﭘﺳر ﻋزﯾز ﻣن ھﺳﺗﯽ .از ﺗو ﺧوﺷﻧودم«.

ﻣﺗﯽ ۵ :۱۷

۵ھﻧوز ﺳﺧن او ﺗﻣﺎم ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ اﺑری درﺧﺷﺎن آﻧﮭﺎ را
ﻓرا ﮔرﻓت و از آن اﺑر ﺻداﯾﯽ ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت:
»اﯾن اﺳت ﭘﺳر ﻋزﯾز ﻣن ﮐﮫ از او ﺧوﺷﻧودم .ﺑﮫ او
ﮔوش دھﯾد«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۵۹ :۸

۵۹آن ھﺎ ﺳﻧﮓ ﺑرداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻋﯾﺳﯽ ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﻧد
وﻟﯽ او از ﻧظر ﻣردم دور ﺷد و ﻋﺑﺎدﺗﮕﺎه را ﺗرک ﮐرد و
رﻓت.

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۱-۱۰ :۱۹

۱۰ﭘﯾﻼ ُ
طس

ﮔﻔت» :آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺟواب ﻧﻣﯽ دھﯽ؟ ﻣﮕر
ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻗدرت دارم ﺗو را آزاد ﺳﺎزم و ﻗدرت
دارم ﺗو را ﻣﺻﻠوب ﻧﻣﺎﯾم؟« ۱۱ﻋﯾﺳﯽ در ﺟواب ﮔﻔت:
»ﺗو ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑر ﻣن ﻧﻣﯽ داﺷﺗﯽ اﮔر ﺧدا آن را ﺑﮫ ﺗو
ﻧﻣﯽ داد .از اﯾن رو ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺗو ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣود
ﺗﻘﺻﯾر ﺑﯾﺷﺗری دارد«.

۳۴ :۴ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :ﻏذای ﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ أراد ٴه
ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣرا ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﺑﺟﺎ آورم و ﮐﺎرھﺎی او را
اﻧﺟﺎم دھم.
۲۹ :۸ﻓرﺳﺗﻧدهٴ ﻣن ﺑﺎ ﻣن اﺳت .ﭘدر ﻣرا ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ
اﺳت ،زﯾرا ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ آﻧﭼﮫ او را ﺧوﺷﻧود ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ
ﻋﻣل ﻣﯽ آورم »۳۰.در ﻧﺗﯾﺟﮫٴ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ او
ﮔروﯾدﻧد.

۱۷ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔت» :ﺑﮫ ﻣن دﺳت ﻧزن زﯾرا ھﻧوز ﺑﮫ
ﻧزد ﭘدر ﺑﺎﻻ ﻧرﻓﺗﮫ ام اﻣﺎ ﭘﯾش ﺑرادران ﻣن ﺑرو و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﮕو ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘﯾش ﭘدر ﺧود و ﭘدر ﺷﻣﺎ و ﺧدای ﺧود و
ﺧدای ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روم«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۲۰ ،۱۹ :۵

ﯾوﺣﻧﺎ ۲۱-۱۸ :۱۴

۱۹ﻋﯾﺳﯽ در ﺟواب آﻧﮭﺎ ﮔﻔت» :ﺑﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺳر
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺧود ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد ﻣﮕر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﭘدر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .ھرﭼﮫ ﭘدر ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘﺳر ھم
ﻣﯽ ﮐﻧد۲۰ ،زﯾرا ﭘدر ﭘﺳر را دوﺳت دارد و ھرﭼﮫ اﻧﺟﺎم
دھد ،ﺑﮫ ﭘﺳر ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﮐﺎرھﺎی ﺑزرﮔﺗر از اﯾن
ھم ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﺟب ﮐﻧﯾد
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ﯾوﺣﻧﺎ ۱۷ :۲۰

۱۸ﺷﻣﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﮔذارم ،ﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﺑر ﻣﯽ ﮔردم ۱۹.ﭘس
از اﻧدک زﻣﺎﻧﯽ ،دﻧﯾﺎ دﯾﮕر ﻣرا ﻧﺧواھد دﯾد اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرا
ﺧواھﯾد دﯾد و ﭼون ﻣن زﻧده ام ﺷﻣﺎ ھم زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ۲۰.در آن روز ﺧواھﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن در ﭘدر
ھﺳﺗم و ﺷﻣﺎ در ﻣن و ﻣن در ﺷﻣﺎ.
۲۱ھرﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﻣرا ﻗﺑول ﮐﻧد و ﻣطﺎﺑﻖ آن ھﺎ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد
او ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت دارد و ھرﮐﮫ ﻣرا دوﺳت
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دارد ﭘدر ﻣن او را دوﺳت ﺧواھد داﺷت و ﻣن ﻧﯾز او را
دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺧود را ﺑﮫ او ظﺎھر ﺧواھم ﺳﺎﺧت«.

ﻏﻼﺗﯾﺎن ۷-۴ :۴

۴اﻣﺎ وﻗﺗﯽ زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﻓرا رﺳﯾد ،ﺧدا ﭘﺳر ﺧود را ﮐﮫ از
ﯾﮏ زن و در ﻗﯾد ﺷرﯾﻌت ﻣﺗوﻟد ﺷده ﺑود ،ﻓرﺳﺗﺎد ۵ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺧوﻧﺑﮭﺎ ،آزادی ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﻗﯾد ﺷرﯾﻌت ﺑودﻧد ﻓراھم
ﺳﺎزد و ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﻓرزﻧدی را ﺑﮫ دﺳت آورﯾم۶.ﺧدا ﺑرای
اﺛﺑﺎت اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧدان او ھﺳﺗﯾد ،روح ﭘﺳر ﺧود را
ﺑﮫ ﻗﻠب ھﺎی ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت و اﯾن روح ﻓرﯾﺎد زده
ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اَﺑﺎ ،ای ﭘدر۷ «.ﭘس ﺗو دﯾﮕر ﺑرده ﻧﯾﺳﺗﯽ،
ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺳری و ﭼون ﭘﺳر ھﺳﺗﯽ ،ﺧدا ﺗو را وارث ﺧود
ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.

ﻟوﻗﺎ ۲۴-۱۱ :۱۵

۱۱ﺑﺎز ﻓرﻣود» :ﻣردی ﺑود ﮐﮫ دو ﭘﺳر داﺷت ۱۲.ﭘﺳر
ﮐوﭼﮑﺗر ﺑﮫ ﭘدر ﮔﻔت» :ﭘدر ،ﺣﺻﮫٴ ﻣرا از داراﺋﯽ ﺧود
ﺑﮫ ﻣن ﺑده «.ﭘس ﭘدر داراﯾﯽ ﺧود را ﺑﯾن آن دو ﺗﻘﺳﯾم
ﮐرد ۱۳.ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﭘﺳر ﮐوﭼﮏ ﺗﻣﺎم ﺣﺻﮫٴ ﺧود را ﺑﮫ
ﭘول ﻧﻘد ﺗﺑدﯾل ﮐرد و رھﺳﭘﺎر ﺳرزﻣﯾن دور دﺳﺗﯽ ﺷد و
در آﻧﺟﺎ داراﯾﯽ ﺧود را در ﻋﯾﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺑﺎد داد ۱۴.وﻗﺗﯽ
ﺗﻣﺎم آن را ﺧرج ﮐرد ﻗﺣطﯽ ﺳﺧﺗﯽ در آن ﺳرزﻣﯾن رخ
داد و او ﺳﺧت دﭼﺎر ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ﺷد ۱۵.ﭘس رﻓت و ﻧوﮐر
ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﮐﯾن آن ﻣﺣل ﺷد .آن ﺷﺧص او را ﺑﮫ ﻣزرﻋﮫٴ
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ﺧود ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺧوﮐﮭﺎﯾش را ﺑﭼراﻧد ۱۶.او آرزو داﺷت
ﺷﮑم ﺧود را ﺑﺎ ﺧوراﮐﯽ ﮐﮫ ﺧوﮐﮭﺎ ﻣﯽ ﺧورﻧد ﭘُر ﮐﻧد
وﻟﯽ ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ او ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داد ۱۷.آﺧر ﺑﮫ ﺧود آﻣد و
ﮔﻔت» :ﺑﺳﯾﺎری از ﻣزدوران ﭘدر ﻣن ﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺗﯽ
اﺿﺎﻓﯽ دارﻧد و ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ ﻧزدﯾﮏ اﺳت از ﮔرﺳﻧﮕﯽ
ﺗﻠف ﺷوم ۱۸.ﻣن ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزم و ﭘﯾش ﭘدر ﺧود ﻣﯽ روم و
ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾم :ﭘدر ،ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗو ﮔﻧﺎه
ﮐرده ام ۱۹.دﯾﮕر ﻻﯾﻖ آن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﭘﺳر ﺗو ﺧواﻧده ﺷوم.
ﺑﺎ ﻣن ھم ﻣﺛل ﯾﮑﯽ از ﻧوﮐران ﺧود رﻓﺗﺎر ﮐن۲۰ «.ﭘس
ﺑرﺧﺎﺳت و رھﺳﭘﺎر ﺧﺎﻧ ٴﮫ ﭘدر ﺷد .ھﻧوز ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺎﺻﻠ ٴﮫ
زﯾﺎدی داﺷت ﮐﮫ ﭘدرش او را دﯾد و دﻟش ﺑﺣﺎل او ﺳوﺧت
و ﺑﮫ طرف او دوﯾد ،دﺳت ﺑﮫ ﮔردﻧش اﻧداﺧت و ﺑﮫ
ﮔرﻣﯽ او را ﺑوﺳﯾد ۲۱.ﭘﺳر ﮔﻔت» :ﭘدر ،ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧدا و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗو ﮔﻧﺎه ﮐرده ام .دﯾﮕر ﻻﯾﻖ آن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ
ﭘﺳر ﺗو ﺧواﻧده ﺷوم۲۲ «.اﻣﺎ ﭘدر ﺑﮫ ﻧوﮐران ﺧود ﮔﻔت:
»زود ﺑروﯾد .ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﭘن را ﺑﯾﺎورﯾد و ﺑﮫ او ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
اﻧﮕﺷﺗری ﺑﮫ اﻧﮕﺷﺗش و ﺑوت ﺑﮫ ﭘﺎھﺎﯾش ﮐﻧﯾد ۲۳.ﮔوﺳﺎﻟﮫٴ
ﭼﺎق را ﺑﯾﺎورﯾد و ﺣﻼل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺟﻠس ﺟﺷﻧﯽ ﺑرﭘﺎ
ﮐﻧﯾم۲۴ ،ﭼون اﯾن ﭘﺳر ﻣن ﻣرده ﺑود زﻧده ﺷده و ﮔم ﺷده
ﺳرور ﺷروع
ﺑود ﭘﯾدا ﺷده اﺳت «.ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﺷن و ُ
ﺷ د.
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