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خدای پدر
از مجموعه مطالب جلسات هفتگی مطالعه کتاب مقدس
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هفته اول
خدای پدر در عهد قدیم

حقیقت این است که هیچ یک از ما پدر
کاملی نداشتیم .حتی بهترین باباهای دنیا
هم اشتباه میکنند .اما پدر آسمانی ما
هرگز مرتکب اشتباه نمیشود یا ما را ناکام
نمیگذارد .حتی اگر گاهی اوقات چنین
احساسی هم داشته باشیم ،رابطه شما با
پدر آسمانی شما همیشه حتی از بهترین
رابطه با یک پدر زمینی بهتر خواهد بود.

هفته دوم
خدای پدر و عیسی

خدای کتاب مقدس خالق همه انسانهاست،
اما پدر فقط کسانی است که قصد دارد آنها
را فدیه کند ،و در پسرش عیسی مسیح بود
که این هدف را برای کسانی که برای نجات
انتخاب کرده بود آشکار کرد.

هفته سوم
خدای پدر کیست

هفته چهارم
خدای پدر و ما

هفته چهارم
رابطه با خدای پدر
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خدای پدر در عهد قدیم

در سراسر کتاب مقدس میبینیم که خدا به عنوان یک پدر
به تصویر کشیده شده است .با این حال ،این تصویر در عهد
قدیم به طور شگفت انگیزی نادر است .در آنجا خدا به طور
خاص پدر قوم اسرائیل نامیده میشود .خداوند خود را در عهد
قدیم ،پدر اسرائیل معرفی میکند .عالوه بر این ،اقدامات او
در قبال اسرائیل به وضوح نشان دهنده پدر بودن اوست .او
از طریق موسی و سایر انبیای عهد قدیم ،شخصیت پدر بودن
خود را آشکار میکند.

گفتگوی اولیه
اغلب ما پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را تجربه کرده ایم ،آیا تفاوتی بین آنها و والدین ما وجود دارد؟ لطفا نگرش خود را با
دیگران به اشتراک بگذارید.

بازتاب
نامیدن خدا به عنوان «پدر ما» ایده جدیدی نیست که فقط در عهد جدید دیده شود .این تصویری است مکرر از رابطه
نزدیک بین خالق و قومش که معموال ً در عهد قدیم نیز دیده میشود .مسیح و نویسندگان عهد جدید این ایده را ابداع
نکردند .بلکه این اندیشه را بنا نهادند که ما یک چنین خالق مهربانی داریم که مایل است مخلوق خود را «فرزندانش»
بنامد .پدر آسمانی ما تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد .او همیشه کسانی را که او را به عنوان پدر دوست دارند دیده است،
و قوم او نیز خالق خود را از زمانهای قدیم به عنوان پدری مهربان درک کرده است.
درک پیش از مسیحیت از خدا به عنوان پدر
عیسی هنگامی که از خدا به عنوان پدرش صحبت کرد واکنش یهودیان را برانگیخت ،اما آیا او این ایده را ابداع کرد؟ آیا
هیچ سابقه ای در یهودیت برای تعلیم او وجود نداشت؟
ادعای عیسی مبنی بر اینکه خدا پدر اوست ،اولین بار در بحثی در مورد روز سبت رخ داد .عیسی ادعا کرد که برای او هیچ
اشکالی ندارد که افراد در روز سبت شفا دهد ،زیرا به قول او« :پدرم هنوز کار میکند و من هم کار میکنم» (یوحنا :۵.)۱۷
به عبارت دیگر ،اگرچه خداوند در روز هفتم از کار آفرینش خود استراحت کرد ،اما کار حفظ و در نهایت رستگاری او همچنان
ادامه داشت .عالوه بر این ،عیسی خدمت خود را با آن کار مستمر پدر مرتبط کرد ،و مسئله رابطه خود با خدا را به گونه ای
مطرح کرد که کامال با نگرش یهودیان در تضاد قرار داشت .همانطور که انجیل نوشته است:
«این سخن ،یهودیان را در کشتن او مصممتر ساخت چون او نه تنها سبت را میشکست بلکه خدا را پدر خود میخواند و
بدین طریق خود را با خدا برابر میساخت» (یوحنا :۵.)۱۸

سوال و بحث گروهی:
•آیا به نظر شما ،واکنش یهودیان موجه بود؟
•در دوران عهد قدیم ،قوم برگزیده خدا به طور کلی درک میکردند که خداوند برای آنها پدر است .با این حال ،در کتاب
اشعیا معدود آیاتی وجود دارد که درعهد قدیم اشاره مستقیم به خدا به عنوان یک پدر دارد.

سوال و بحث گروهی:
•چرا یهودیان از پدر خطاب کردن خداوند اجتناب می کردند؟
در دوران عهد قدیم ،آنقدر بر متعالی بودن و قدوسیت مطلق خدا تکیه میشد که حتی برجستهترین انبیاء و مردان خدا
نیز جرات نمیکردند خداوند را ابا ،یعنی بابا بنامند .تصور کنید در چنین فرهنگی بود که عیسی مسیح همه چیز را دگرگون
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نمود و با ،ابا خطاب کردن خداوند شخصیت او را بهتر و ملموستر آشکار نمود.
عهد قدیم به ندرت از کلمه پدر به عنوان توصیفی از خدا استفاده میکند ،اما حداقل دو متن مهم وجود دارد که در آن چنین
میکند .هر دوی آنها در اواخر اشعیا یافت میشوند و در زمینه گناه و توبه رخ میدهند .اولین قسمت اینطور میگوید:
« تو پدر ما هستی .اجداد ما ،ابراهیم و یعقوب دیگر ما را نمیشناسند ،امّا تو ای خداوند پدر ما هستی ،کسی که همیشه
ما را نجات داده است» (اشعیا :۶۳.)۱۶
دومین قسمت اینطور میگوید:
«امّا تو ای خداوند ،پدر ما هستی .ما مثل گِل و تو مانند کوزهگر هستی .تو ما را آفریدهای ،پس دیگر نسبت به ما خشمگین
مباش و گناهان ما را به خاطر نیاور .ما قوم تو هستیم ،بر ما رحم کن» (اشعیا :۶۳.)۹-۸
در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که اشعیا خدا را پدر خطاب کرده است ،زیرا او خالق اسرائیل بود ،اما مسائل به این
سادگی نیست .خدا خالق هر انسانی بود ،نه فقط اسرائیل ،اما با همه عهد و پیمان برقرار نکرده بود .از روشی که اشعیا
برای خطاب کردن خداوند استفاده کرد ،مشخص است که اشعیا ارتباط اسرائیل با خدا را امری خاص و متفاوت از آنچه
میداند که میتوان در مورد کل نژاد بشر گفت .برای او که خدا را پدر خطاب میکند به معنای تصدیق رابطه خاصی با او
بود .در این آیات ،خدا به عنوان پدر خطاب شده است ،نه به این دلیل که او خالق اسرائیل است ،بلکه به این دلیل که او
نجات دهنده آن است ،که این امر ماهیت رابطه ویژهای را که خدا با قوم برگزیده خود دارد ،آشکار میکند.
متن عهد پدری خدا در سایر متون عهد قدیم نیز بیان شده است ،اگرچه کلمه «پدر» به طور خاص ذکر نشده است .به
عنوان مثال به سخنان موسی توجه کنید:
«شما پسران یهُوَه خدای خود هستید ،پس برای مردگان ،خویشتن را مجروح منمایید ،و مابین چشمان خود را متراشید .زیرا
تو برای یهُوَه ،خدایت ،قوم مقدس هستی ،و خداوند تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امتهایی که بر روی زمیناند
خاص باشی» (تثنیه :۱۴.)۲-۱
به جهت او قوم
ّ
«چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است ،همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مینماید» (مزامیر :۱۰۳.)۱۳
به همین ترتیب ،در ارمیا نیز با موارد زیر برخورد میکنیم:
«ای اسرائیل ،تو عزیزترین فرزند من هستی ،فرزندی که بیش از همه دوست دارم .هر وقت نام تو را از روی خشم ذکر
میکنم ،با محبّت به تو میاندیشم .دل من برای تو میسوزد و از روی ترحّم با تو رفتار خواهم کرد» (ارمیا :۳۱.)۲۰
خدا پدر قوم اسرائیل است ،او خالق و مراقب آنهاست ،آنها را شکل داده است ،آنها را تربیت میکند ،آنها را دوست میدارد،
آنها را برای هدفی آفریده است .آنها را فدیه داده و نجات میدهد ،هدایت میکند ،رئوف ،رحیم ،مهربان و دلسوز است،
مشتاق فرزندانش است ،فرزندانش را شفا میدهد ،آنها را دوست دارد و از آنها لذت میبرد .و پسرش (یعنی قومش) را
گنجینه خود میداند.
در هر یک از این موارد ،موضوع اصلی این است که خدا پدر اسرائیل است .او بنی اسرائیل را به عنوان فرزندان خود برگزیده
و چون چنین کرده است ،آنها را با وجود گناهانشان فدیه خواهد داد .پدر بودن او در متن عهد بیان شده است و جدا از آن
معنایی ندارد .عیسی این بُعد را زمانی آشکار کرد که فرضیه یهودیان را به چالش کشید که آنها فرزندان ابراهیم هستند،
همانطور که او بود.
او به نوعی ادعای آنها را پذیرفت ،اما ادامه داد که در واقع هم او و هم آنها کار پدران روحانی خود را انجام میدادند که
یکسان نبودند .عیسی کار خدای پدرش را انجام میداد ،اما مخالفان یهودی او کار شیطان را انجام میدادند ،شیطانی که
عیسی گفت پدر واقعی آنهاست ،نه ابراهیم .این امر یهودیان را چنان خشمگین کرد که آنها را برانگیخت تا فریاد بزنند
که «خدا پدر ماست» ،و این امر به رسمیت شناختن همان چیزی است که آنها از عیسی انتقاد میکردند ،اما ادعایی که
عهد قدیم بر آن گواهی میدهد (یوحنا :۸ .)۵۹-۳۷بنابراین ،اگرچه این امر به طور طبیعی برای یهودیان اتفاق نیفتاد ،اما
هنگامی که به این طریق تحریک میشدند ،آماده بودند تا بپذیرند که خدا پدر آنها در چارچوب عهد است.
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سوال و بحث گروهی:
•چرا عیسی ،پدر واقعی یهودیان را شیطان میدانست؟

نکات پایانی
مفهوم خدا به عنوان «پدر» در عهد قدیم به اندازه عهد جدید توسعه نیافته است و در حالی که تصویر خدا به عنوان پدر به
ندرت بیان شده است ،اما در بسیاری از آیات به وضوح نشان داده شده است .خدای پدر بخش قدرتمندی از تعالیم کتاب
مقدس است .هر چند پدر بودن خدا یکی از آموزههای اصلی عهد قدیم نیست ،اما آموزه بسیار مهمی است که ماهیت خدا
را آشکار میکند و پایهای نیز برای تداوم و گسترش آن در عهد جدید فراهم میکند.
انبیای عهد قدیم اغلب به اسرائیل یادآوری میکنند که خدا خالق و پدر آنهاست تا آنها را تحریک کنند که نزد او باز گردند .با
این حال ،اگرچه قوم اسرائیل خود را پسر خدا میدید ،اما غالبا ً به عنوان پسر رفتار نمیکردند و انبیا اغلب این واقعیت را
تأیید میکردند .از این رو ،قلب پدری خداوند ،چنان که بارها از سوی انبیا بیان شده است ،بسیار اندوهگین و حتی شکسته
میشد .با این حال پدر بودن خدا متوقف نمیشود؛ این طبیعت ابدی اوست .به دلیل محبت واقعی پدرانه خداوند ،وعده
عهد جدید ،افراد جدید با قلبهای جدید ،و رابطه جدید پدر و پسر وجود دارد .خدا پدر آنها خواهد بود و آنها فرزند (فرزندان)
او خواهند بود.

دعای پایان جلسه

برای گروه دعا کنید تا روح خداوند درک درستی از آنچه که او به عنوان پدر است بر آنها آشکار کند؟ دعا کنید
تا همچنان که خدای پدر ما را محبت میکند ما نیز دیگران را محبت کنیم .از خداوند بخواهید تا چشمان ما
را چنان باز کند تا بتوانیم به او کامال اعتماد کرده و نه تنها او را بهتر بشناسیم بلکه زندگی خود را نیز تسلیم
او کنیم.
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خدای پدر و عیسی

خدا نه تنها از این جهت که خالق ماست ،بلکه از این جهت
که فدیه دهنده و نجات دهنده ما نیز هست ،پدر ماست.
این چیزی است که مسیحیت را از سایر ادیان متمایز میکند
و به ما اجازه میدهد با او به عنوان پدر ارتباط برقرار کنیم.
به همین دلیل است که پسر خدا انسان شد .او رنج کشید و
مُرد ،نه فقط به خاطر ما ،بلکه به خاطر پدر ،زیرا عدالت پدر
با کفاره مرگ او برآورده شد.

گفتگوی اولیه
از گروه بخواهید که یکی از خاطراتی را که از پدر خود به یاد میآورند یا اگر پدر هستند یکی از خاطرات خود را با فرزندشان
برای گروه تعریف کنند.

بازتاب
امروزه مسیحیان این امر را کامال بدیهی میدانند که خدا پدر ماست ،اما تعداد کمی از مردم به این فکر میکنند که این
نام واقعا ً چه معنایی دارد .ما میدانیم که عیسی به شاگردان خود یاد داد که از واژه «پدر ما» در دعا استفاده کنند و کلمه
آرامی «ابا» به عنوان «بابا» یکی از معدود مواردی است که عیسی استفاده کرد و در عهد جدید نیز بدون ترجمه و به همان
صورت «ابا» ذکر شده است.

سوال و بحث گروهی:
•به نظر شما چه تفاوتی بین واژه «بابا» با «پدر» وجود دارد و چرا؟
امروزه ،به ندرت کسی این موضوع را عجیب به حساب میآورد و بسیاری از مردم از کشف اینکه یهودیان زمان عیسی ،و
حتی شاگردان خود او ،از تعلیم او متحیر شدهاند ،متعجب میشوند .این به این دلیل است که معنای عمیقتر و مفاهیم
گستردهتر اصطالح «پدر» یا «بابا» امروزه تا حد زیادی ناشناخته است .این نام آنقدر گسترده و پذیرفته شده است که ما
دیگر آن را زیر سوال نمیبریم ،و بنابراین اغلب متوجه نمیشویم که چقدر برای درک ما از خدا مهم است.

سوال و بحث گروهی:
•چرا یهودیان و حتی شاگردان از تعلیم عیسی در مورد «پدر بودن» خداوند متعجب و حتی عصبانی میشدند؟
در عهد قدیم ،خدا پدر اسرائیل است و اسرائیل فرزند او به حساب میآید .بر همین اساس است که خدا قوم اسرائیل را
میبخشد و نجات میدهد .در حالی که یهودیان زمان عیسی در اینکه خدا را پدر خود بخوانند مردد بودند و به همین دلیل
از عیسی عصبانی بودند.
عیسی خدا را پدرش میدانست و به پیروانش نیز میآموزد که همین کار را انجام دهند .خدا پدر است و همچنین پسری
است که پدر او را فرستاد تا نقشه رستگاری خود را اجرا کند .آنچه پسر را از پدر متمایز میکند کیفیت وجود او نیست ،که
به همان اندازه وجود پدر الهی است ،بلکه عملکرد رابطه آنهاست که بر اساس آن پسر برای انجام اراده پدر به جهان آمده
بود .بنابراین ،ما از طریق عیسی به عنوان پسر با خدا به عنوان پدر ارتباط برقرار میکنیم و از طریق فرزند خواندگی که از
طریق کار نجاتبخش مسیح بر روی صلیب ،برای خود دریافت میکنیم ،در پسری او شریک میشویم.

سوال و بحث گروهی:
•مفهوم فرزند خواندگی چیست و چگونه ایمانداران به مسیح فرزند خوانده میشوند؟
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او از طریق فرزند خواندگی پدر ما شد
کلمه یونانی برای فرزند خواندگی چهار بار دیگر در عهد جدید آمده است (رومیان :۸۲۳؛ :۹۴؛ غالطیان :۴۵؛ افسسیان
:۱ .)۵فرزندخواندگی در میان یونانیها و رومیها رایج بود که به پسر خوانده تمام امتیازات یک پسر طبیعی از جمله حقوق
ارث را میدادند .مسیحیان از روی فیض پسر خوانده میشوند .اما مسیح ذاتا ً پسر خداست.
مسیحیان خدا را پدر خود مینامند ،زیرا عیسی به شاگردان خود چنین آموخت .او این کار را نه برای اینکه تاکید کند که
خدا خالق آنهاست (البته او بود) بلکه به این دلیل که نجات دهنده آنها بود .عیسی رابطه منحصر به فردی با خدای پدر
داشت که میخواست آن را با پیروانش در میان بگذارد .در طول مدتی که روی زمین بود ،او کامال ً در این مورد صحبت کرد.
او گفت« :کسی که مرا دیده ،پدر را دیده است» (یوحنا :۱۴« .)۹من و پدر یکی هستیم» (یوحنا :۱۰.)۳۰

سوال و بحث گروهی:
•چه هماهنگی بین پدر و پسر (خدا و عیسی) وجود دارد و چگونه با هم کار میکنند؟
•آیا این رابطه در بین ما به عنوان فرزندان خدا و پدر آسمانی نیز صادق است؟
پدر و پسر افراد متمایز باقی میمانند ،اما آنها با هم برای نجات کسانی که برگزیده شدهاند کار میکنند .پدر به عنوان اصل
الوهیت به ما آشکار میشود ،کسی که کار نجات را برنامه ریزی میکند و پسر را برای انجام آن میفرستد .پسر در حضور پدر
برای ما شفاعت میکند و به دلیل شفاعت پسر از جانب ما ،پدر ما را میبخشد .ما تشویق میشویم که به پدر دعا کنیم و
قادر به انجام این کار هستیم زیرا پسر ما را در مرگ و رستاخیز خود با او متحد کرده است (غالطیان :۲ .)۲۰با این عمل،
عیسی ما را به عنوان خواهر و برادر خود با خود همراه میکند.
ذاتا ً ما فرزندان خدا نیستیم .ما به عنوان مخلوقات او هیچ وجه اشتراکی با وجود الهی او نداریم ،اما با حضور و ساکن
شدن روحالقدس در قلب ما ،در زندگی تثلیث ادغام شدهایم .به دلیل حضور روحالقدس در ماست که میتوانیم به پدر
نزدیک شویم و با او رابطه داشته باشیم.

سوال و بحث گروهی:
•حضور روحالقدس در قلب ایمانداران به چه معنا و مفهوم است؟
همانطور که پولس به غالطیان نوشت:
«خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید:
«پدر ،ای پدر» پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری و چون پسر هستی ،خدا تو را وارث خود نیز ساخته است» (غالطیان
:۴.)۷-۶
آنچه ما میدانیم .این است که برنامه پدر برای نجات قوم برگزیده خود بود و اینکه پسر داوطلبانه پذیرفت که جان خود را
بر روی صلیب بدهد تا نیت و اهداف پدر را اجرا کند (فیلیپیان :۲ .)۸-۵گناهان انسان باید پرداخت میشد ،نه به این دلیل
که پدر انتقام جو است ،بلکه به این دلیل که فرزندان انسانی او برای او مهم هستند.
نکات پایانی
از نظر عملی ،رابطهای که پسر به ما با خدای پدر داده است ،مشابه رابطه اوست .در پسر ،ما وارثان پادشاهی پدر ،هم
فرمانروایان با او و حتی داوران فرشتگان شدهایم (اول قرنتیان :۶ .)۳این دعوت و خواندگی واال ،با قیمتی همراه است،
زیرا همانطور که پسر در زمانی که روی زمین بود ،پدر خود را جالل داد ،ما نیز برای جالل او فرا خوانده شدهایم (یوحنا :۱۷-۱
 .)۲۶ما نمیتوانیم این کار را با قدرت خود انجام دهیم ،بلکه فقط در رابطهای که پدر با ما ،از طریق پسر و روحالقدس،
برقرار کرده است قادر به انجام آن خواهیم بود .همانطور که هر کاری که آنها انجام میدهند در رابطه با پدر انجام میشود،
بنابراین هر کاری که ما برای انجام آن فرا خوانده شدهایم نیز باید در چارچوب اطاعت از اراده او انجام شود .به پدر است
که از طریق پسر و در روح دعا میکنیم ،زیرا این الگوی رابطه ما با خدا است که او به ما آشکار کرده است .ما به پدر دعا
میکنیم زیرا خالق ما نیز نجات دهنده ماست ،و در همین محبت نجات بخش است که او را میشناسیم.
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دعای پایان جلسه
با حساسیت برای یکدیگر دعا کنید .دوباره برای شفا و بخشش دعا کنید .دعا کنید که هر یک از گروه بتواند
روی عیسی تمرکز کند .دعا کنید که هر یک از گروه به دلیل امیدی که به عیسی دارد ،بتواند رابطه او را با خدای
پدر درک کند .خدا را شکر کنید که او پدر خوبی است.

9
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خدای پدر کیست

در مسیحیت ،خدا به عنوان خدای پدر ،خدای پدر ما و خدای
پدر عیسی شناخته میشود .از طریق همین حقایق است که
رابطه ما با خالق یعنی خدا به عنوان پدر بر همه مخلوقات و
شخصا ً برای ایمانداران از طریق فیض دیده میشود .آنچه پسر
را از پدر متمایز می کند کیفیت وجود او نیست ،که به همان
اندازه وجود پدر الهی است ،بلکه عملکرد رابطه آنهاست که بر
اساس آن پسر برای انجام اراده پدر به جهان آمده بود.

گفتگوی اولیه
از گروه بخواهید که یکی از خصلتهای مهمی را که در شخصیت پدر خود دیدهاند و تاثیر آنرا بر دیگران ،با سایر اعضای گروه
به اشتراک بگذارند.

بازتاب
اگر پدری نداشتید که صمیمی ،دوستداشتنی باشد و در ذهن شما بهترین باشد ،خدا به عنوان پدر آسمانی شما منتظر
چیزی بیش از جبران چیزی است که هرگز نداشتهاید .بیایید نگاهی بیندازیم به آنچه کتاب مقدس در مورد خدای پدر
میگوید و خدا را به عنوان پدر خود تجربه کنیم.
کتاب مقدس میگوید راههای خدا «کامل» است (مزمور :۱۸ ،)۳۰که او «خدای وفادار و قابل اعتماد که ظلم نمیکند» و
«راست و عادل» است (تثنیه :۳۲ .)۴این او را به پدر کاملی تبدیل میکند که هرگز قابل تصور نیست.
کتاب مقدس مملو از آیاتی در مورد خدا به عنوان پدر ماست .در زیر چند نمونه از آنها آمده است:
«برای ما فقط یک خدا هست یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی میکنیم و فقط یک خداوند
وجود دارد ،یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیلۀ او آفریده شد و ما در او زیست میکنیم» (اول قرنتیان :۸.)۶
«و یک خدا وجود دارد که پدر همه و باالتر از همه بوده و در همه کار میکند و در همه ساکن است» (افسسیان :۴.)۶
«ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم .اگر دنیا ما
را آن طوری که در واقع هستیم نمیشناسد ،علتش این است که او را نشناخته است» (اول یوحنا :۳.)۱
«و خداوند متعال میفرماید« :من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود»» (دوم قرنتیان :۶.)۱۸

سوال و بحث گروهی:
•ویژگیهای پدر بودن در خداوند مشهود است؟ چگونه میتوانیم اینها را برای کودکانی که از آنها مراقبت میکنیم
الگوبرداری کنیم؟

خدا به عنوان پدر عیسی
کتاب مقدس کامال ً روشن میکند که خدا پدر واقعی عیسی بود  -که عیسی تنها پسر او بود .بیایید نگاهی بیندازیم به چند
آیه که این رابطه قابل توجه و معنای آن را برای ما برجسته میکند.
«متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح»
(افسسیان :۱.)۳
«زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حیات جاودانی
یابد» (یوحنا :۳.)۱۶
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سوال و بحث گروهی:
•آیا برای ایفای نقش پدر باید یک پدر بیولوژیکی (تنی) بود؟ آیا در جامعه ما کودکان یا جوانانی وجود دارند که فاقد پدر
باشند؟ چگونه میتوانیم به آنها کمک کنیم؟

صبر و مهربانی خداوند تمام نمیشود.
اگر تا به حال احساس کرده اید که صبر یا مهربانی پدرتان را به پایان رساندهاید ،الزم نیست در این مورد بیش از حد نگران
پدر آسمانی خود باشید .مزمور :۱۰۳ ۱۷میگوید« :از ازل تا ابد محبت خداوند با کسانی است که از او میترسند و عدالت او
با فرزندان فرزندانشان ».و مزمور :۱۰۶ ۱میگوید« :زیرا او نیکوست و محبت او تا ابد پایدار است».
این بدان معنی است که نه تنها صبر و مهربانی خداوند هرگز از بین نمیرود ،بلکه توانایی خدا برای بخشش شما نیز هرگز
از بین نمیرود .مزمور :۱۰۳ ۱۲به ما اطمینان میدهد« :به اندازهای که مشرق از مغرب دور است ،به همان اندازه گناهان
ما را از ما دور کرده است ».این بدان معناست که پدر آسمانی شما نیز هرگز کینهای ندارد و گذشته شما را به رخ شما
نمیکشد و هرگز آنرا مطرح نمیکند.

خدای پدر همیشه قابل دسترس است
چ وقت بد خلق نمیشود ،و سر او هرگز برای فرزندش خیلی شلوغ نیست و حواس او هرگز
خدا هرگز روز بدی ندارد ،هی 
پرت نمیشود .هنگامی که با پسر او ،مسیح عیسی در ارتباط هستید ،به گوش پدر آسمانی خود ،قلب او و توجه متمرکز او
دسترسی کامل دارید .عبرانیان :۴ ۱۶به ما میگوید که میتوانیم «با اطمینان به تخت فیض خدا نزدیک شویم ،تا رحمت
یافته و برای کمک در زمان نیاز از او فیض دریافت کنیم».
عالوه بر این ،مزمور :۱۲۱ ۳به ما میگوید که خدا نمیگذارد پای ما بلغزد زیرا او هرگز به خواب نمیرود .و در مزمور :۱۳۸،۳
داود میسراید« :هرگاه دعا کنم ،جوابم را میدهی و به جانم قوت میبخشی ».باید بدانیم که خدا هرگز آنقدر مشغول و
گرفتار نیست که فریادهای ما را نشنود و به نجات ما نیاید.

برای کسب محبت خدا ،مجبور به تالش نیستیم
ممکن است احساس کرده باشید که باید محبت و احترام پدرتان را با انجام کارهای بزرگ به دست آورید تا او به شما افتخار
کند .خدا اینطور پدری نیست .رومیان :۵ ۸به ما میگوید که «خدا محبت خود را نسبت به ما کامال ثابت کرده است زیرا
در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد».
در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم .در حالی که ما هنوز در حال مخالفت با او بودیم .در حالی که ما اصال به او فکر
نمیکردیم .در حالی که ما از او و محبت او کامال غافل بودیم ،او پسرش را فرستاد تا برای ما بمیرد .این محبت بی قید
و شرط و کامال فداکارانه است و شبیه هر چیزی نیست که بتوانید در این دنیا تجربه کنید .خدا ،پدری است که دوست
داشتن و محبت به شما را انتخاب کرد و شما برای به دست آوردن آن مجبور به انجام هیچ کاری نبودید.

شما هرگز محبت او را از دست نخواهید داد
از آنجایی که هیچ کاری نمیتوانستید انجام دهید تا محبت پدر آسمانی خود را به دست آورید ،هیچ کاری نیز نمیتوانید
انجام دهید تا آن را از دست بدهید .رومیان :۸ ۳۹-۳۸به ما میگوید« :نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه
قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از
محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد».
به عبارت دیگر ،هیچ شرایط ،قدرت عیان و پنهان ،شخص ،عمل یا شرمساری شما نمیتواند شما را از محبت خدا جدا کند.
زیرا این محبت قدرتمند است .و این وعدهای است که فقط پدر آسمانی شما قدرت انجام آن را دارد .هر کسی روی این
زمین که ادعا میکند شما را دوست دارد و هرگز شما را ترک نمیکند ،باز هم از طریق مرگ خود یا شما (حداقل موقت)
از شما جدا خواهد شد .اما کالم خدا وعده میدهد که حتی در مرگ نیز هیچ جدایی از محبت خدا هرگز وجود ندارد (دوم
قرنتیان :۵.)۸
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نکات پایانی
به مرد (یا مردانی) که نقش پدر را در زندگی شما بازی کردهاند فکر کنید .به آنچه از پدر خود آموخته اید فکر کنید .ویژگیهای
خوبی را که در مورد او تحسین میکنید در نظر بگیرید .در مورد نگرش خدا به فرزندانش چه چیزی به شما نشان میدهد؟
برخی از افراد هستند که هرگز پدر بیولوژیکی خود را نمیشناسند یا تجربه منفی از پدر داشتهاند .گاهی اوقات این میتواند
ارتباط با ایده خدا به عنوان یک پدر را دشوار کند .اگر در چنین موقعیتی هستید به مردان دیگر (برادران بزرگتر ،دوستان
خانواده ،پدر بزرگها ،رهبران جوانان و خادمین کلیسا) فکر کنید که تأثیر ثابت ،حمایت کننده و مثبتی در زندگی شما
داشتهاند.

دعای پایان جلسه
ای خداوند به من قوت بده تا به دیگران چنان بنگرم که تو به آنها نگاه میکردی؛ محبت مرا فزونی بده تا بتوانم
ایشان را چنانکه تو مرا محبت کردی ،محبت کنم .برای درک درست از مفهوم پدر بودن خدا ،دعا کنید.
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اگر در راه درست قدم بر میدارید و از پدر آسمانی خود
چیز خوبی میخواهید و او انجام نمیدهد ،مطمئن باشید
یا واقعا ً برای شما خوب نیست ،یا وقتش نیست .به او
اعتماد کنید .به آنچه او میداند اعتماد کنید .به زمان بندی
او اعتماد کنید .و به فرآیندی که او به شما اجازه میدهد طی
کنید اعتماد کنید .او میداند چگونه در زمان مناسب هدایای
خوب را به فرزندانش هدیه بدهد.

گفتگوی اولیه
نقش و تجربه خود را از خصوصیات یک پدر چه مثبت و چه منفی با سایرین به اشتراک گذاشته و درباره آن با هم بحث
و گفتگو کنید.

بازتاب
خدا به طرق مختلف به عنوان پدر تعیین شده است .خدا به عنوان اولین شخص در تثلیث ،پدر نامیده میشود .او
همچنین پدر ابدی عیسی مسیح ،خدای پسر است .رابطه آنها یک رابطه منحصر به فرد است .در عهد قدیم ،خدا پدر قوم
اسرائیل نامیده میشود .خدا پدر است در رابطه صمیمانه با همه کسانی که به او ایمان دارند .در نهایت ،خدا پدر به عنوان
خالق و نگهدارنده همه خلقت است.
همانطور که والدین انسانی ،فرزندان خود را دوست دارند ،خداوند نیز ما را دوست دارد .اما بر خالف عشق والدین زمینی ما،
عشق او کامل است .او شما را حتی بیشتر از آنچه والدین زمینی شما بتوانند دوست دارد! کتاب مقدس به وضوح تعلیم
میدهد که پدر آسمانی ما فرزندان خود را راهنمایی میکند ،از مشارکت با آنها لذت میبرد و از طریق آنها جالل مییابد.
به پدر آسمانی خود اجازه دهید تا رابطه محبت آمیز و پدرانهای را با شما ایجاد کند که در جستجوی آن است و تا ابد از آن
لذت ببرید.
کتاب مقدس بارها از خدا به عنوان پدر ما یاد میکند .در حالی که این عنوان اغلب در دعا و تعلیم استفاده میشود ،برخی
از مسیحیان از اینکه خدا را به عنوان پدر ،درک کنند دچار مشکل هستند .به هر حال ،مفهوم ما از پدر از والدین ناقص
انسانی ناشی میشود.

سوال و بحث گروهی:
• اگر پدران زمینی ما کوتاهی کردند ،چگونه میتوانیم خدا را به عنوان پدر کامل خود بدانیم؟
•واژه «پدر» هم در عهد جدید و هم در عهد قدیم در توصیف خدا به کار رفته است .چرا؟
•آیا این بدان معناست که ما همه فرزندان خدا هستیم و خدا پدر همه بشریت است؟
پولس به غالطیان نوشت:
زیرا همه شما از طریق ایمان به مسیح عیسی فرزندان خدا هستید (غالطیان :۳ .)۲۶او پدر همه کسانی است که به مسیح
ایمان دارند.
کسانی که فرزندان خدا هستند مستحق هر آنچه هستند که از آن اوست .خبر خوب این است که همه چیز در جهان از آن
خداست .پس ایمانداران همه این چیزها را به ارث خواهد برد.
حال اگر ما فرزند هستیم ،پس وارث هستیم  -وارثان خدا و هم وارثان با مسیح ،اگر واقعا ً در رنجهای او شریک باشیم تا
در جالل او نیز شریک باشیم (رومیان :۸.)۱۷
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شناخت قلب پدر آسمانی منبع آرامش و قدرت بزرگی در مسیر زندگی ما به عنوان یک ایماندار ایجاد میکند.
همانطور که از نظر روحی رشد میکنیم ،آرزوی خدا این است که هر روز به شکلی بهتر او را به عنوان پدر در زندگی خود
بشناسیم.
یکی از گزینههای بزرگ کتاب مقدس این است که خدا پدر ماست .کتاب مقدس به ما از نزدیکی شگفت انگیز ،صمیمیت،
گرمی و مهربانی خدا ،پدر ما ،میگوید .هنگامی که این حقیقت از طریق ایمان به عیسی مسیح دریافت شده و بر اساس
آن عمل میشود ،آزادی و قدرت شگفت انگیزی در زندگی ما به عنوان ایماندار به ما میدهد.
هنگامی که مردم کلمه پدر را می شنوند ،بالفاصله تصاویر ،خاطرات و احساسات متفاوتی در ذهن آنها رخ میدهد .برای
برخی ،افکار پدر به معنای احساس محبت ،تأیید ،راهنمایی و تأمین است .برای دیگران ،احساس طرد شدن ،انتقاد،
خشونت ،و تحت فشار بودن است.

سوال و بحث گروهی:
•کمی در این موارد تامل کرده و به پدر زمینی خدا و خدای پدر فکر کنید و چنانچه اگر مایل هستید نظرات خود را با
دیگران به اشتراک بگذارید.
خدای پدر تدارکاتی برای ایمانداران در نظر گرفته است .او تنها پدر معنوی آنهاست .او از طریق شخص عیسی مسیح به
آنها اجازه دسترسی مستقیم به خود را میدهد .پدر یک میراث ابدی برای فرزندان خود فراهم کرده است .آنها وارث هر
آنچه از اوست خواهند بود .در همین حال ،او آنها را در حالی که بر روی زمین هستند ،ایمن نگه داشته و حفاظت میکند.

خدای پدر شما را از نزدیک میشناسد
این یکی از عمیقترین نیازهای نسل بشر است .از نزدیک شناخته شدن؛ با این حال ،گاهی اوقات به دلیل ترس از طرد
شدن ،خود را از اینکه واقعا ً چه کسی هستیم پنهان میکنیم .یا اینکه وقتی کسی متوجه میشود واقعا ً چه کسی هستیم،
عالقه خود را را به ما از دست میدهد .کتاب مقدس میگوید که پدر آسمانی ،شما را از نزدیک میشناسد.
در مزمور  ،۱۳۹داود گفت :خداوندا ،تو مرا آزمودهای و میشناسی از نشستن و بر خواستن من آگاهی و تمام افکار و
اندیشههای مرا از دور میدانی .تو از رفتار ،کردار ،کار و استراحت من آگاهی و تمام روشهای مرا میدانی» (مزمور :۱۳۹-۱
 .)۳خداوند افکار شما را قبل از اینکه فکر کنید ،گفتار شما را قبل از بیان آنها و اعمال شما را قبل از انجام آنها میداند .و
با تمام آن شناخت صمیمانه از شما ،او همچنان مانند یک پدر کامل ،شما را دوست دارد.

خدای پدر به شما حق انتخاب میدهد
در حالی که خدا از شما انتظاراتی دارد ،مانند پدر زمینی شما ،او شما را انکار نمیکند یا وقتی مسیر دیگری را انتخاب
میکنید ،از زندگی شما کنار نمیرود .پدری دانا ،دوست داشتنی و صبور ،او منتظر است« .ما میدانیم همه چیز برای
خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بحسب ارادۀ او خوانده شدهاند با هم در کارند» (رومیان :۸ .)۲۸این بدان معناست
که وقتی به بهترین اهداف و نقشه خداوند برای زندگیتان نگاه میکنید ،متوجه میشوید که آن چیزی است که واقعا ً
میخواستید ،و متوجه میشوید که او میتواند از آن نقطه به بعد از آن اشتباهات برای خیریت در زندگی شما استفاده کند.

نکات پایانی
بسیاری از ما به یاد داریم که پدرانمان چگونه بودند یا چگونه هستند .با این حال ،مهم است که به یاد داشته باشیم که
پدران ما انسان هستند .حتی بهترین پدرهای دنیا هم به ناچار به هم میریزند ،تصمیمات نادرستی میگیرند یا کامال ً با
خانواده خود مهربان یا منصف نیستند .به عنوان یک مسیحی ،ما باید به خاطر داشته باشیم که خدا کامل است و هرگز
اشتباهات پدران زمینی ما را مرتکب نخواهد شد .متمایز نگه داشتن مرز بین پدران زمینی و پدر آسمانی به ما کمک میکند
تا خدا را با احترام و درک درستی که او واقعا ً سزاوار آن است ببینیم.
پدران انسانی ما ناگزیر به واسطه فقدان آگاهی و یا هر چیز دیگری در ارتباط با فرزندان خود کوتاهی خواهند کرد (و
کردهاند) .اما خدا همه آن چیزی است که یک پدر کامل باید باشد .او حافظ ،تامین کننده ،شفا دهنده ،خالق ،نگهدارنده،
اصالح کننده و تسلی دهنده ماست .تصویر کتاب مقدس از خدا به عنوان پادشاه و پدر تصادفی نیست .خدا به طور
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همزمان نقش خدای قادر مطلق و همه جا حاضر را که همه چیز را در جهان مدیریت میکند ،ایفا میکند ،اما همچنین

پدری دلسوز که در هر زمانی برای گوش دادن به تک تک فرزندان ۴

ش وقت دارد.

دعای پایان جلسه
ای پدر به ما چشمانی بده تا بتوانیم ببینیم که در هر یک از شرایط زندگی ما چگونه در کار هستی .به ما قوت
عطا کن تا درک خود را از تو بیشتر کنیم .به ما اشتیاق عطا کن تا کالمت را بخوانیم و هر روز تو را ای پدر
بشناسیم .همانطور که سپیده دم با دقت دقیق خود فرا میرسد ،به ما کمک کن تا اطمینان داشته باشیم که
تو نیز در زندگی ما ،در زمان بندی عالی و به روش زیبای خود حرکت میکنی.
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متأسفانه در جوامع امروزی در سرتاسر جهان« ،پدرهای» زیادی
وجود دارند اما «پدرهای خوب» کم هستند .این عدم آگاهی از
معنای پدر باعث شده است که بسیاری از ایمانداران قلب پدر
آسمانی خود را رد کنند یا به طور کامل دریافت نکنند .اجازه
ندهید شیطان لذت شناخت پدر آسمانی واقعی شما را از شما
برُباید .به یاد داشته باشید که حتی اگر یک پدر دنیوی نا کارامد
داشته باشید ،میتوانید محبت و حفاظت شگفت انگیز پدر
آسمانی خود را بشناسید و تجربه کنید.

گفتگوی اولیه
یک چیز مهم را که از پدر یا مادر خود یاد گرفتهاید و در زندگی شما تاثیر داشته است برای سایر اعضای گروه بازگو کنید.

بازتاب
یک لحظه به پدر خود فکر کنید چگونه او را توصیف میکنید؟ آیا او نمونه درخشانی از هر چیزی است که یک پدر باید
باشد؟ یا او فقط شخصی است که اسم پدر را یدک میکشد؟ مفهوم ما از «پدر» هر چه باشد  -خوب یا بد یا حتی ممکن
است وجود نداشته باشد  -نمیتوانیم از این واقعیت فرار کنیم که در کتاب مقدس خدا به عنوان «پدر» آسمانی ما توصیف
شده است .محبت ،قدرت ،لطف و اراده او کامال ً عالی است و بهترین بخش این است که او همیشه در کنار ماست ،مهم
نیست چه کسی و یا در کجا باشیم.
نام دیگری که کتاب مقدس از پدر استفاده میکند این است که او پدر همه کسانی است که به او ایمان دارند .کتاب
مقدس روشن میکند که خدا پدر صمیمی همه نوع بشر نیست ،او فقط پدر کسانی است که به او ایمان دارند .در حالی که
این به معنای کلی درست است که خدا پدر است ،خالق هر موجود زنده ،اما رابطه صمیمانه پدر با پسرش را فقط کسانی
که ایمان دارند تجربه میکنند.
خدا از ما میخواهد که صمیمیت او را مانند یک کودک کوچک با پدرش بدانیم ،اما همچنین درک کنیم که پدر ما خالق
جهان است .او خدای زنده قدرتمند ،صاحب اقتدار و مهیب است .به خدا اجازه دهید تا قلبت شما را چنان لمس کند تا
بتوانید او را «بابا» صدا کنید و بدانید که به شما با مهربانی نگاه کرده و با لذت به صدایت گوش میدهد.

سوال و بحث گروهی:
•ارتباط با خداوند را به عنوان یک پدر یا یک بابا ،چگونه ارزیابی می کنید؟
دانستن اینکه خدا پدر ماست ،بسیار بیشتر از دانستن برخی آیات کتاب مقدس از اهمیت برخوردار است .این حقیقتی
است که زندگی ما را تغییر میدهد :قلب پدر آسمانی پیوسته به سوی ماست.
کتاب مقدس روشی را توضیح میدهد که شخص به این رابطه صمیمی پدر و پسر با خدا وارد میشود نه از طریق تولد
طبیعی ،بلکه از طریق تولد تازه .این زمانی اتفاق میافتد که فردی به عیسی مسیح ایمان بیاورد.
اما به همه کسانی که او را پذیرفتند ،به آنها حق داد که فرزندان خدا شوند ،حتی به کسانی که به نام او ایمان دارند (یوحنا
:۱.)۱۲

سوال و بحث گروهی:
•تولد تازه چیست و چگونه میتوان تولد تازه یافت؟
•کمی تامل کرده و به ارتباط خود با خدای پدر فکر کنید؛ آنرا چگونه میبینید؟ نگرش خود را در صورت تمایل با سایرین
به اشتراک بگذارید.
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به عنوان فرزندان خدا ،ما رابطه خاصی با او داریم که ما را از سایر مخلوقات او متمایز میکند .ما باید به دنبال شناخت پدر
خود در آسمان باشیم .او ما را دوست دارد و به ما این فرصت گرانبها را داده است که به او نزدیک شویم.
خداوند بشریت را در محبت آفرید .خداوند بشریت را در محیطی کامل با امیدها و رویاهای فراوان برای زندگی کامل قرار
داد .بیاییم به هر آنچه که خدا برای ما در نظر گرفته است باز گردیم!
خدا از ما میخواهد که او را پدر بنامیم ،اما دیدگاه ناقص پدری که توسط والدین ناقص ارائه میشود ممکن است برای
بسیاری از مسیحیان مانع این امر شود .به همین دلیل است که تمایز قرار دادن بین پدران آسمانی و زمینی ما بسیار مهم
هستند.

سوال و بحث گروهی:
•چرا این تمایز مهم است؟

خداوند بهترینهای شما را در نظر دارد
طبیعی است که انسانها خودخواه باشند و خود را قبل از دیگران بدانند .بنابراین ،اگر پدری داشتید که فداکار بود و مایل
بود آسایش خود را فدای شما کند ،این در واقع یک هدیه و یک امر استثنایی برای شماست .بیایید نگاهی اجمالی بیندازیم
به اینکه پدر آسمانی ما چگونه است .کتاب مقدس به ما میگوید« :او که پسر خود را دریغ نداشت ،بلکه او را در راه جمیع
ما تسلیم نمود ،چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟» (رومیان :۸.)۳۲
در متی :۷ ،۱۱عیسی میگوید« :پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید میدانید چگونه باید چیزهای خوب را به
فرزندان خود بدهید چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا میکنند
عطا خواهد فرمود!» خدا نه تنها این توانایی را دارد که هر چیزی را که میخواهید به شما بدهد (به شرطی که برای شما
خوب باشد) ،او همچنین از وضعیت شما در مسیر جاده زندگی و آنچه در دراز مدت و همچنین تا ابد برای شما بهترین
خواهد بود آگاه است.

خدای پدر آنقدر شما را دوست دارد که شما را تادیب میکند
ممکن است شما با این موضوع مشکل داشته باشید ،به خصوص اگر توسط پدر خود به جای محبت ،در زمان عصبانیت،
تنبیه را تجربه کرده باشید .کالم خدا در امثال :۳ ۱۲-۱۱میگوید« :ای فرزند من وقتی خداوند تو را تنبیه میکند ،خوب توجّه
کن و وقتی تو را سرزنش میکند ،دلگیر نشو .چون خداوند کسانی را که دوست دارد ،تربیت مینماید؛ مانند والدینی که
فرزند عزیز خود را تربیت میکنند».
کتاب مقدس همچنین میگوید« :کسی که فرزند خود را تنبیه نمیکند ،او را دوست ندارد؛ امّا کسی که فرزند خود را دوست
دارد ،از تأدیب او کوتاهی نمیکند» (امثال :۱۳.)۲۴
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که خداوند از دادن چیزی که دوستش داشتید کوتاهی کرده و یا چیزی را که دوست داشتید
از شما گرفته است؟ ایمان داشته باشید که پدر آسمانی شما یا شما را از چیزی محافظت میکرده یا از روی محبت شما را
تربیت میکرده و یا هر دو.

زمان بندی خدا عالی است
خدا اشتباه نمیکند ،او فراموش نمیکند .و بر خالف پدران انسانی ما ،زمان بندی او همیشه کامل است .وقتی او چیزی
را از شما دریغ میکند ،لزوما ً به این دلیل نیست که او عصبانی است یا شما را تنبیه میکند ،یا فقط به نگرانیهای قلب
شما گوش نمیدهد .کتاب مقدس در مزمور :۸۴ ۱۱به ما میگوید« :او هیچ چیز نیکو را از کسانی که به راه راست میروند
دریغ نمیکند».

خداوند حکمت را سخاوتمندانه میدهد
آیا شما پدری داشتید که به هیچ وجه عقب نشینی نکند؟ آخرین بار چه کسی به شما توصیهای کرد که آنرا انجام دادید ،یا
آنرا به کار بردید؟ یا چه کسی چیزی را که نیاز داشتید در حد بسیار کمی به شما داده یا اصال نداده است تا به شما درسی
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بیاموزد یا به این دلیل که او در این مورد به شما اعتماد نکرده است؟ اما پدر آسمانی شما اینطور نیست.
یعقوب :۱ ۵میگوید« :اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت میبخشد
و انسان را سرزنش نمیکند آن را به او خواهد داد ».این آیه به این معنی است که پدر آسمانی شما هرگز نخواهد گفت:
«من قبال ً یک بار به شما حکمت دادم و شما از آن استفاده نکردید ،بنابراین من دیگر به شما نمیدهم ».او حکمت را
سخاوتمندانه میدهد .به همه .بدون اینکه عیب جویی کند.

سخن پایانی
چرا برای برخی از مسیحیان سخت است خدا را «پدر» خطاب کنند؟
هیچ کدام از ما پدران کاملی نداشتیم .اما برخی از ما ممکن است با پدران یا شخصیتهای پدری که ما را تحت فشار قرار
دادهاند ،برخورد کرده باشیم .برخی از آنها سبب گوشه گیر شدن ما بودند ،در حالی که برخی دیگر آشکارا توهین آمیز و
ظالمانه بودند .برای ایماندارانی که این تجربه را دارند« ،پدر» خواندن خدا ممکن است در بهترین حالت باعث تردید و در
بدترین حالت سبب وحشت شود .ارتباط منفی با شخصیت پدری خیلی قوی است و در برخی از موارد نمیتوان به راحتی
بر آن غلبه کرد.
اگر این تجربه شماست ،به یاد داشته باشید که در حالی که «پدر» نامیدن خدا یک امتیاز است ،اما یک فرمان نیست.
رابطه شما با خدا بدون توجه به اینکه او را «پدر» خطاب کنید یا صرفا ً «خداوند» خطاب کنید ،تغییر نمیکند .تا زمانی که
عنوانی که انتخاب میکنید مورد قبول خداوند باشد ،هیچ اشکالی ندارد .تا زمانی که واژه «پدر» ،خاطرات دردناکی را برای
شما به همراه داشته باشد ،هیچ تعهدی به استفاده از واژه «پدر» ندارید.

دعای پایان جلسه
دعا کنید که اگر کسی در گروه رنجشی از پدر خود دارد ،خدای پدر آنرا شفا دهد .از پدر آسمانی بخواهید تا
کارهایی را که او به عنوان یک پدر برای شما انجام داده است را برای شما نمایان بسازد .دعا کنید تا بتوانید
در یک ارتباط صمیمیانه با او قرار بگیرید .دعا کنید که همانطور که او شما را محبت کرد ،شما هم دیگران را
محبت کنید.

