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 فصل اول
 

 خدا  مشا را دوست دارد
 

زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوسـت        «
دارد که يگانه فرزند خود را فرستاده       
است تا هر که به او ايمان آورد هـالک          

يوحنا » نشود بلکه زندگی جاويد بيابد    
3:16 

خدا می خواهـد تـا خـانواده ای          
داشته باشد پس او مـا را آفريـد تـا           

 منی خواهـد تـا      او. فرزندان او باشيم  
ما مانند کودکان رفتار کنيم بلکه می       

. خواهد مهانند فرزندان او رفتار کنيم     
به . او می خواهد تا به وی تکيه کنيم       

به او توکل کنيم، او     . وی متکی باشيم  
را حمبت کنيم و اجازه بدهيم تا او ما         

او از ما می خواهـد تـا        . را حمبت کند  
بــه او توکــل کنــيم و هرگــاه نيــازی 

او مــی . اريــم بــه او متوســل شــويمد
خواهد تا شخصًا با مشـا رابطـه داشـته          

بسياری از ما آيه ای را که در        . باشد
باال ذکر شده به معنايی خيلی کلی درک        

بله، می دامن   «: می کنيم و می انديشيم    
که عيسی خباطر جهان جان خـود را فـدا          

اما ما صـرفًا گروهـی عظـيم از         » .کرد
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يسی خباطر ما جانش    انساهنا نيستيم که ع   
او خباطر هـر يـک از مـا         : را فدا کرد  

! او خباطر شخص مشـا جـان داد       . جان داد 
اگر مشا تنها انسانی بوديد که در اين        
جهان می زيست، او صرفًا خباطر مشا جـان         

او خباطر شخص مشـا آن مهـه        . فدا می کرد  
 او خبـاطر مشـا     . درد و رنج را حتمل منود     

او . سـت دارد  خدا مشا را خيلی دو    ! مرد
روزی . مشا را با حمبتی ازلی دوست دارد      

زمانيکه در حال رانندگی بودم خدا با       
جـويس تـو    «: قلبم سخن گفـت و فرمـود      

» .مهچون مردمک چشم برايم عزيـز هسـتی       
من در آن زمان حتـی منـی دانسـتم کـه            
چنــين آيــه ای در کتــاب مقــدس وجــود 

در ايــن حلظــه شــيطان هــم ايــن . دارد
فکر منی کنـی    «:نم آورد مسئله را به ذه   

اين فکر غرورآميز است؟ فکر مـی کنـی         
: پـس بـا خـودم انديشـيدم       » کی هستی؟ 

درک » .اوه من نبايد اينطور فکر کنم     «
اين نکته که ما اشـخاص منحصـر بفـرد          

دارای قابليتهايی خاص خودمان    . هستيم
هستيم و متفاوت از ديگـرانيم بـرخالف        

هـر يـک از مـا       . تفکر نفسـانی ماسـت    
ی متمايز هستيم کـه توسـط پـدر         شخصيت

آمسانيمان آفريده شده ايم تا متفـاوت       
 .از ديگری باشيم

Peyman
Stamp
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هنگامی کـه در ايـن موضـوع مـی           
انديشيديم خدا تصوير زنی را به ذهنم       
آورد کــه در مغــازه ميــوه فروشــی در 

او . کنار سـبد سـيبها ايسـتاده اسـت        
نگاهی به سيبها انداخت و سيبی را که        

بـود يافـت و سـپس       هبرت از ديگر سيبها     
. دستش را بسوی هبرتيـن سـيب دراز کـرد         

آنچه خدا می خواست به من بگويد ايـن         
بود که من برای تو بـه منزلـه هبرتيـن           

اين . من آن سيب خمصوص هستم    . سيب هستم 
موضوع ظاهرًا درست بنظر منی رسـد امـا         
درواقع خدا به هر يک از ما دارد اين         

 البته منظور ايـن   . موضوع را می گويد   
نيست که خدا به مشا می گويـد کـه مشـا            

. شخصی کامل هستيد و ديگـران نيسـتند       
بلکه خدا می خواهد به ما بگويـد کـه          
هر يک از ما موجـودی منحصـر بفـرد و           

ايـن موضـوع در کـالم او        . خاص هسـتيم  
مکتوب است و کالم خدا برای هر يـک از          

مشا مهچون مردمک چشم خـدا بـرای        . ماست
 .او ارزش داريد

ی توانستم آنچه را که خـدا       من من  
می خواست به من بگويـد بشـنوم و درک          
کنم زيرا خباطر داشنت چنين طـرز تفکـر         
زيبايی در مورد خودم، خـود را حمکـوم         

چند روز بعد کتاب مقـدس را       . می کردم 
باز کردم و چشـمم بـه آيـه هشـتم از            
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از من مانند مردمک    «:  افتاد 17مزمور  
ه چشمت مواظبـت منـا و مـرا زيـر سـاي           

: با خود گفـتم   » .باهلای خود پنهان کن   
پس من واقعًا مهاننـد     . اوه چقدر عالی  «

بـرای مـدت    » .مردمک چشـم خـدا هسـتم      
زمانی طوالنی هرگاه در اين مـورد مـی         
انديشيدم احساس مطبوعی به من دست می       

 .داد
در قلــب مهــه انســاهنا اشــتياق و  

ميلی شديد به اينکه دوست داشته شوند       
مــا را بــدين شــکل خــدا . وجــود دارد
بسياری از اشـخاص بـاور      . آفريده است 

دارند که خدا جهـان را دوسـت دارد و          
نيز او عيسی را دوست دارد امـا آهنـا          
در باور به نکته که خدا آهنا را دوست         

اما کالم  . دارد، دچار مشکل جدی هستند    
خدا تعليم می دهد که خدا مهانقدر کـه         
 عيسی را دوست دارد آهنا را نيز دوسـت        

او مهانقدر مشا را دوست دارد که       . دارد
بياييد نگاهی به   . عيسی را دوست دارد   

 . بيندازيم20 آيه 5اجنيل يوحنا باب 
زيرا پدرم خدا مرا دوسـت دارد       « 

و هر چه می کند به من مـی گويـد مـن             
ن معجزه های خيلی بزرگرت از شـفای ايـ        

خدا به ما مـی     » .مرد اجنام خواهم داد   
گويد که ايـن اعمـال عظـيم را توسـط           

ما ايـن آيـات را      . عيسی اجنام می دهد   
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از کتاب مقـدس مـی خـوانيم خـدا مـی            
خواهد تا اعمال عظيمی را که او توسط        

: عيسی اجنام می دهد ببينيم و بگـوييم       
خداوندا چه اعمال عجيبی توسط عيسـی       «

خـدا از مـا مـی       سپس  » !اجنام می دادی  
 را خبـوانيم کـه      12:14خواهد تا يوحنا    

هر که به   «: در اين آيه عيسی می گويد     
مــن ايمــان بيــاورد مــی توانــد مهــان 
معجزاتی را بکند کـه مـن کـرده ام و           
حتی بزرگرت از اينها نيز بکند چون من        

خـدا مهـان    » .نزد پدرم باز مـی گـردم      
کارهايی را که عيسی اجنـام داد توسـط         

ام خواهـد رسـانيد و حتـی        مشا هـب اجنـ    
اعمال بـزرگرتی را مـی توانيـد اجنـام          
دهيد زيرا عيسی بـه نـزد پـدر رفتـه           

آيا به اين حقيقت ايمان داريد؟      . است
آيا واقعًا ايمان داريد که خدا مشا را        

 .دوست دارد و مشا را بکار خواهد گرفت
روزی وقتی کـه در حـال مطالعـه          

: کتاب مقدس بـودم خـدا بـه مـن گفـت           
يس من هر روز برای انساهنا کارهای       جو«

زيادی اجنام می دهم چون آهنا را دوسـت         
دارد و آهنــا متوجــه ايــن اعمــال منــی 

آهنا به هيچ وجه متوجه حمبت مـن        . شوند
فقـط منونـه ای     . و اين اعمال منی شوند    
هر روز که بـه     . را برايت ذکر می کنم    

آفتاب می گويم که طلـوع کنـد بـه او           
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ايد بـرای جـويس،     چنين می گويم چون ب    
نـام خـود را مـی       ...(بتی، دانيـال و   

حلظـه  .) توانی در اين قسمت ذکر کنيـد      
ای تامـــل کنيـــد و در ايـــن مـــورد 

آفتاب هر روز خباطر مشـا در       . بينديشيد
و اين  ! بله آفتاب . آمسان طلوع می کند   

امر برای ما موضوعی پيش پا افتاده و        
ما می دانيم کـه خورشـيد       . بديهی است 

وع خواهــد کــرد، امــا در هــر روز طلــ
. حقيقت خورشيد برای مشا طلوع می کنـد       

هنگامی که باران در زمـان مقـرر مـی          
. بارد در حقيقت بـرای مشـا مـی بـارد          

هنگامی که برف می بارد برای مشـا مـی          
خدا مشا را تـا ايـن حـد دوسـت           . بارد
 .دارد

 : چنين آمده است9:7در کتاب تثنيه 
د پس بدانيد که تنها خدايی کـه وجـو        «

دارد خداوند خدايتان اسـت و او مهـان         
خدای امينی است که تـا هـزاران نسـل          
وعده های خود را نگاه داشته پيوسـته        
کسانی کـه او را دوسـت مـی دارنـد و            
دستوراتش را اطاعت می کنند حمبـت مـی         

 ».منايد
فکر می کنيـد اينکـه حمبـت خـدا           

هزاران نسل را بگيرد، ناممکن است؟ او       
اســت و حمبــت او خــدای ازلــی و ابــدی 

بسياری از مـا فکـر مـی        . ناحمدود است 
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کنيم که با خطاها و قصـورامتان باعـث         
.  می شويم تا خـدا مـا را حمبـت نکنـد           

اما مشا منی توانيد مانع از جاری شـدن         
منی توان جلوی حمبت خـدا را       . حمبت شويد 

اجنام می  حمبت عملی نيست که خدا      . گرفت
حتـی  . حمبـت ذات و شخصـيت اوسـت       . دهد

فاســدترين و گناهکــارترين شخصــی کــه 
تاکنون بر کـره خـاکی زيسـته اسـت و           

منی خـواهم   «: خطاب به عيسی چنين گفته    
من از رفنت   . کاری به کارم داشته باشی    
خدا چنين  » .به جهنم خيلی هم راضی ام     

پس چگونه او   . شخصی را نيز دوست دارد    
اشخاصی را که انتخـاب کـرده و بـرای          

رفتــه دوســت اجنــام اهــدافش در نظــر گ
 خنواهد داشت؟

مـن عيسـی را     «: ممکن است بگوييم   
در قلب خود پذيرفته ام و او را دوست         

: اما سؤال من از مشا اين اسـت       » .دارم
چقدر باور داريد که خدا مشا را دوست        «

 »دارد؟
اين است پيام ساده ای که واقعًا        

 :به آن احتياج داريد
خدا مشـا را دوسـت دارد و ايـن          « 

ادينی است که بايد خـدا در       حقيقت بني 
مشا جا بيندازد تا براساس آن بتوانيد       

 ».هر حقيقت ديگر را خبوبی درک کنيد

 8

ــت را    ــن حقيق ــد اي ــر نتواني اگ
بپذيريد که خـدا مشـا را دوسـت دارد،          
اگر چيزهای ديگری را آموختـه ايـد و         
يا بشکل جدی در حال مطالعه و آمـوخنت         

منی حقايق اهلی هستيد کمک زيادی به مشا        
حمبت خدا نسبت بـه مشـا بنيـان و          . کند

اساس ايمان مشاست و نيـز عامـل مهمـی          
است که به مشا  کمـک مـی کنـد تـا از              
گناه آزاد شويد و بدون تـرس و وامهـه          

 .به ديگران خدمت کنيد
آيا از حمبت خدا نسبت به خودتان        

 .برخوردار شده ايد
 .خدا مشا را دوست دارد


