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دهم، دشوار و غیر ممکن  فرمانهایی که امروز به شما می »

تواند  در آسمان قرار ندارند که بگویید: 'چه کسی می12 .نیست

به آسمان برود و آنها را برای ما بیاورد تا بشنویم و از آنها  

هستند که بگویید:  سوی دریا و نه در آن  13 'اطاعت کنیم؟

'کیست که بتواند به آن طرف دریا عبور کند و آنها را برای ما  

این قوانین بسیار 14 'بیاورد تا بشنویم و از آنها اطاعت کنیم؟

به شما نزدیكند. آنها در دهان و قلب شما هستند تا بتوانید آنها  

 .را بجا آورید 

 

 

 

فرم ها را     دیو با نمینش یاز کاغذها م  یکوه یاوقات جلو ی بعض مثالرسد.  یه نظر مبتر  دهیچیپ یشوم زندگ یم رتر یهرچه پ

ها و   نامهی، گواه  دهایاز رس  یکوه یخود را پر کنم. سپس جلو یاتیاظهارنامه مال دی که من با ی افتد ،  هنگام ی اتفاق م نیپر کنم. ا

  نی، در ا ستین ر یامکان پذ نیتمام! اما نه ، او م خواهم فقط امضا کنم  و کاغذ را بفرست ی اوقات م یعض. بنمینش ی اسناد م

تر شده است.   دهیچیپ ز یرسد همه چ یاست. به نظر م نطور یهم گر ید  یزهایچ یلیدر مورد خ باید مقدار زیادی بپردازم. صورت 

  ی م یامروز ما از کتاب ست؟ین تر  آسان    بدون کاغذ  یزندگ  ایخانه و ... آ ی هابرق ، قرارداد ی، قراردادها  یتلفن یقراردادها

داده شده است که چه   حیتوض اتیبا جزئ هیخدا و قوم او است. در تثن نیقرارداد ب کی نیاست. ا  ینوناکه پر از کاغذ ق میخوان

مزرعه االغ   کیدر   دیمثال ، شما اجازه ندار  ان، به عنو  دی گو یانجام داد. در همان کتاب م  دینبا یو چه کار  انجام داد دیبا یکار 

جوجه  پرنده   با  کی. اگر ستندیلباس مردانه ن دنیلباس زنانه و زنان مجاز به پوش  دنیمردان مجاز به پوش ای. دیکن یو گاو نگهدار 

   دی توان ید. میکن  اد پرنده بالغ آز    دی، اما با دیکوچک را ببر  ید بچه هایتوان ی، م  کنید اه اند پید که از درخت سقوط کرد هایش

  یاز بن یار یبس لیدل  نیون خدا  را درک کنند. به همان توانند ق ی! همه مردم نم؟دیرا نجات ده ای دن یدستورات نیواقعاً  با چن

م است که هر دو  قرارداد مه کیکند. در  یکار نم بیترت نی مطمئناً احساس دارد فقط امضا کند   و بس. اما قرارداد به ا یلیاسرائ

به نوشتن قرارداد   یاز ین گر ی، د ستندیخواهان نرا  این قراردادهر دو طرف واقعاً   ا ی یکیقرارداد را بخواهند. اگر  دیباطرف 

هدف قرارداد را    دیموضوع به چه معناست. با نیکه ا دیبفهم دی ، ابتدا با دی کن دهعتمقرارداد   گر یکدیبا  د یخواه ی. و اگر مستین

  نیکوچکتر  دیتوان ینکته ، م نیدهد. از مهمتر  یم حیرا توض یو نکته اصل ردیگ ی را م خدا دوباره دست ما نیو بنابرا    .دیفهم

  میگو یکه به شما م ی. کلمه استین دهیچیآنقدر پ ز ی: همه چدیگو یبه ما م یموس ق یخدا از طر  نی. و بنابرادیرا درک کن اتیجزئ

سخت  هم ی خدا انونق . کار دیسفر کن ای دن پایین  یآن به   سو  یبرا ای دیپرواز کنبهشت  هب دیکه شما مجبور شو ستیآنقدر دور ن

کرد.   یجمع بند نگونهیتوان ا ی دهد.  قانون خدا را م یخواهد به مردم خود زندگ ی در مورد خدا است که م نی. در اصل ، استین

  کیکار ن یآن را در قلب خود دارند. اگر کس یتاست که همه ح ک یداده ، آنقدر نزد  شنهادیپ یکلمه ، که خداوند به موس نیو ا

قانون نوشته است   نیکه در ا ی اصل  یمرد. نکته اد انجام داده باشد،   خواه  یخواهد کرد ، و اگر کار بد ی انجام داده باشد، زندگ

و منشأ دارد.   نبع نون خدا مادر ق ز یشوند. همه چ جتهی، اگر گاو و خرها با هم ر شد  واهد شکسته خ  ایکه تمام دن ستین نیا

خدا را با   دی . در آنجا نوشته شده است: ما بام یابی یدر آنجا م   را ما  منبع   ،م یکه امروز خواند د،یداشت اد ی را و رسوالن لیاگرانج

  نیسر چشم گرفته شده است. ا یزندگ نجای. در امیخود را  مثل خود دوست داشته باش گانیو همساریم تمام قلب خود دوست بدا

 نیزم یرو را و بهشتنداشتیم  در دنیا ی مشکل گر یکردند د ی کار را م نیا  ایاست. اگر همه در سراسر دن یهیو بد هفرمان ساد

انتظار    ای میدر خدا هست یما انسانها به دنبال زندگ ایاست که آ  نیا ی . سوال کلمیندار   نیزم یرو ر را د شتهب . اما ما هنوز میداشت

مهم   یز یچه چ یبرا یزندگ ای شود .  یبهتر م یچگونه زندگداریم که   نیدر مورد ا یگر ی د یها دهی در عوض ، ما ا  م؟یآن را دار 

  نیکنند ا ی م یبا تمام توان سع یحت ی. برخم یخودمان هست  ی بلکه  به دنبال زندگ میستیدر خدا ن ی است. ما انسانها به دنبال زندگ

  نی، ا میببر  نیو مرگ را از ب میرا متوقف کن یر یروند پ می اگر ما بتوان  یکنند. اما حت تر یطوالن نیزم یرو نجایعمر را در ا

داند که شناختن   ی خود م ت ینها یخواهد بود. اما خداوند با خرد ب نیزم یجهنم رو نیواهد بود. برعکس ، انخ نیزم یروبهشت 

: او به ما  ردیگ یکرد ، دست ما را م یموس باکه  ی، درست مثل کار   نیچقدر دشوار است. بنابراها انسان  ما  یاو و اراده او برا

  چی. در هردیگ یم را  ، بلکه اراده خدا گوشت و خون ستی قانون ن ا ی دهی ا کی واقعاً مهم است. اراده خدا  یز یدهد چه چ ینشان م

   ت ینها یخود عشق ب یدر طول زندگ حیمس یسی. ع حیمس یسیدر خود عآنطور که   مینیرا به وضوح بب نها یهمه ا  دیتوان یکجا نم

  گرانی تا د زدیر  یم رونیکرد.  خودش را ب یزندگ گرانید  یماند ، نه ، برا ی نم یعشق با او باق نیکرد. ا ر شکاآرا   یپدر آسمان

کمک کرد. هر  گرانید  به خود  یدر زندگ یسیع   چقدر که کنم  یتعجب م شهیمن همدر یافت کنند.  را همین عشق خدا بتوانند 

بچه ها را در دامان   نیکنند ، کوچکتر  تیدهد مردم او را اذ  یاجازه مد. او میداهدر   گرانید  یرود وقت خود را  برا یکجا که م

افراد نسبت به آنها چشم پوش دادند    گر یسروکار دارد که د ی او  با افراد فهمند .  یرا نم یز یچ چیکه به هر حال ه  ردیگ یخود م



  ینجات و حفظ جان خود ، آن را برا یدهد. او به جا یخود را هدر م یتمام زندگ یسی، ع انی در پا  ندارند. دیبه آنها ام گر یو د

کار را نکن! "خودت را نجات بده!"   نیا یسی: "عمیبزن ادیفر   د یاست که با  نیما ا ی. احساس انسانزدیر  یم بیترت نیبه هم گرانید

خواهد   یدارد. او م برنامه کی شهیکند. در عوض ، او فقط هم ینم یکار  نیچن یسیتظاهر است. ع یما برا یانسان زهیغر  نیا

از خدا   یاراده ا نیو چن یمحبت نیچن یبرا یی ما جا یای اراده عشق است. در دن  نیاراده پدر هم  نیاراده پدر را انجام دهد. و ا

ً یحال دق نی. و با اردیبم ب یصل یوبر ر  دیبا یسیبرسد و ع انی ظالمانه به پا ی لیخ دیبا ز یهمه چ لیدل نیوجود ندارد. به هم بر   قا

شود که قبالً   یروشن م ز یناگهان همه چ بیصل ی. رومی کن یم دایعشق و  اراده خدا را پ نیتر  ق یاست که ما عم بیصل یرو

  اشود که خدا از ابتدا ت  یکند ، مشخص م یشود و خدا او را رها م یعذاب را متحمل م نیبدتر  یسیع یو مات بود. وقت دهیچیپ

.  و بعد از زنده شدن   .خواهد ما انسانها را نجات دهد. از آنجا که او ما را دوست دارد ی خواهد. او م ی را م ز یچ کیانتها فقط 

شود. فقط اکنون   یدر آنجا قرارداد خدا سرانجام بسته م نی کرد. بنابرا یمرگ و گناه را تباه یکی، خدا سرانجام تمام تار  یسیع

  نیقوان  یار یرسد. قرارداد خدا با بس یراحت تر از آن است که به نظر م یلیخ ز یگفت که همه چ یفهمم  چرا خدا به موس یم

ً ی، خدا دق انی بودند. در پا حیمس یسی.  همه آنها  فقط اشاره به عستیشکار نآ     دهد . خواهد انسان را نجات   یم چگونهداند که   یم قا

قرارداد که   نیراز بزرگ است! و در ا نی. امیآن را محقق کن  میتوان یرا تحقق بخشد ، که ما نم ادخواهد قرارد یاو خودش م

به  یسیع نیکرد. و ا دی خواه یزندگ دیباش یسیمحقق شده است ، سرنوشت تمام جهان نهفته است. اگر در ع یسیسرانجام در ع

ه  ندما دهیچیما همچنان پ یدانم که زندگ ی. من میرا بخور   او  یتوان یکه    امروز م است  کیانقدر نزد  است.  کینزد یلیشما خ

وحشتناک   تیواقع  نیاست که ما همچنان با ا  نیا گر یجنبه است. طرف د ک یفقط   ا یدن نیدر ا ییاز قراردادها یار یاست. بس

با خدا کامالً   یسیاست. در ع دهیچیپ ار یما بس یانسان  یقراردادها لیدل  نیم. به همی اعتماد کن یبه کس میتوان یکه نم میروبرو هست

  یبخشد. برا یاش را کامل م یکامالً واضح و روشن است. او ما را کامال دوست دارد و   زندگ ز یمتفاوت است. در خدا همه چ

 ن یمن آم یتو و برا


