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 8یوحنا 

که از من پیروی كند در تاریكی سرگردان نخواهد شد، بلكه نور حیات را من نور جهان هستم، کسی»عیسی باز به مردم گفت: 12

یسی در پاسخ ع14 «دهی پس شهادت تو اعتباری ندارد.تو دربارٔه خودت شهادت می»فریسیان به او گفتند: 13 «خواهد داشت.

دانید روم ولی شما نمیام و به كجا میدانم از كجا آمدهمن حتّی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می»گفت: 

کس چنین قضاوت کنید، ولی من دربارٔه هیچشما از نظر انسانی قضاوت می15 روم.ام و به كجا میكه من از كجا آمده

 وت هم بكنم قضاوت من درست است، چون در این كار تنها نیستم، بلكه پدری كه مرا فرستاد نیز با من است.اگر قضا16 کنم.نمی

 

 

بزرگ  پتیما در اسکر یمیقد یسایکلروی بر مثال، . به عنوان نوشتهرنگ با ما  یسایکل یاوقات سخنان زشت بر رو یگاه

 نیا  دیبا زیما ن دی. اما شامیباش یعصبان یافراد نیدر مورد چن میتوان ی. ما ممیو دروغگو هست  نوشته شده است که ما همه منافق

کنند و  یصحبت م یاریبس یها یدیدرباره ناام زیآنها ن دیندارند. شا یما سواالت واقع یبرا یافراد نی: اگر چنمیبپرس را سوال

 یافراد نیدهد. و پاسخش به چن یبه وضوح به سواالت مردم پاسخ م یسیدر متن  امروز ع  .واقعا به دنبال مکالمه با ما هستند

 یهمان کلمات قایدق نی"من هستم" ا دیگو یخود م دربارهی یسیشوند. ع رفتهیپذ ایتوانند رد  یواضح است که آنها تنها م اریبس

: من نور جهان هستم. با دقت دیگویم یکس نجایدر ا  کرد: "من هستم که من هستم". یمعرف نایدر کوه س یاست که خداوند به موس

وجود  شیطانخدا و  نیب میتصم کرد که   اعالم یسیهست. ع یکیتار ایدر نور م آد یزندگ نیب میتصم ح،یمس یسایدر او، در ع

خود را نسبت به  دیخواهند عقا یدر اغلب موارد، مردم م  گرفت.   یسیستند که ه میتصماز مردم مخالف  یاریدارد. البته بس

 یاز فکر انسان   در مورد او م یزیدهند، بلکه تنها چ یگوش نم یسیبه ع گرید آنهااست که  لیدل نیکنند. به هم انیب  یسیع

. چون هم ممکن است تاختراع شده اس یسیاست.  از نظر آنها ع بمناسفکر انسان  یآرزو دارد برا یسایکل کیتنها  اما. ندیگو

 یخود در تمام   زندگ یدر دوران کودک یسیها، ع یبعض یاست . برا ننیاز انساکه مورد چه را آن انطور استفاده کند  یسیاز ع

 لیدل نیهم هکند. ب یشود. کودک هرگز رشد نم یم دیسال بازددر  بار کیهاه نکودک ت نی زا لیدل نیبه ا  ماند. یم یاش باق

این که با دیگران صحبت می کند معلم مهم است. او از  کی یسیع گران،ید یکند. برا یمردم صحبت نم ااست که هرگز ب

اختراع  یسیع نیا  وجود ندارد. یسیع نیا گرید یزی.  چکند یاست که به شما کمک م یکس یسیع گران،ید ی. براخشنود است

در کتاب  یسی. ع8  ایاحیدر  نجایدر ا نیندارد، همانطور که در کتاب مقدس آشکار است، همچن حیمس یسیبا ع یارتباط چیهشده 

 یسیع. ستیدر کتاب مقدس مسئول احساسات خوب ن حیمس یسی. عستیوب نرفتار خ یمعلم براچنین او هم  ستیز نیامقدس ن

  او را به عنوان خدا عبادت کند. ایدروغ گفته شود  کیکه تنها دو فرصت دارد: به او  دکن یم انیب یخود را به گونه ا حیمس

: "شهادت شما درست نددر آن زمان موافق هستند: آنها گفت انیبا نظر فراس سند،ینو یما م یسایکل یکه "دروغگو" را رو یکسان

 تواندیکس نم چیکه او نور جهان است. ه دیتواند بگو ینم چکسیاست. ه یمعن یب د،یکن یحبت مکه در مورد آن ص یزی. چستین

 یه خود را نور جهان مک یداده شده است. ما به کس حیدر جهان تنها توسط فکر ما توض زیچ.  همه بنامدشخص خدا   خود 

 یسخن م   ینجوریکه   ا یهر کس  روشنفکر هستند.که  اد دارند قتعگفتند هم ا ینجوریکه ا هاانسان نی" آما ا میندار یازیخواند ن

 یتفکر انسان نیا گر،ی"، به عبارت د دیکن یانسان  قضاوت م جسماول موافق است: "شما درست نسبت به  حیمس یسیع د،یگو

. دیبه طور کامل خدا را رد کن دیتوان ی. اما شما هرگز نم دیکن ییخود را نها یزندگ دیتوان یکه م دیکن یشما است. شما فکر م

درست  دیگو یم حیمس یسیاست که ع یزیهمان چ نی: ادیاما تصور کن  .دیدرک کن یسیع ایخداوند   نیب یزیچ دیتون یشما هم نم

نه تنها  ح،یمس یسیدا، عخ نیآورد. ا یبه وجود م حیمس یسیع قیرا از طر زیو همه چ -شما  یکه   زندگ دیاست. .  و تصور کن

 یسی. عمیبه ما آمد که ما قادر به راه رفتن با او هست کترینزد یلی.  در عوض، او خمیهآنجام د میتوان یبه ما نشان داد که ما م

کجا که من از  دیدان یروم. اما شما نم یکجا م بهدانم از کجا آمده ام و  یمن م»: دیگو یچون  او مدارد  یادعا را م نیا حیمس

هم اعالم کرد: "من    یسیع  .دیکندرک  زیآن را ن دیتوان یو نم دیندار ینظر چیروم. شما در مورد من ه یآمده ام و کجا م

راه وجود دارد:  کیشود و درست است؟   فقط  یمسئله حل م نیا ایروم. آ یدانم  از کجا آمده ام و کجا م یاست که م ییتنها

دوستان   او اثر روح القدس است. ستیانسان ن ییتوانا مانی.  ادهد یم مانیا یکند، حت یصحبت م حیمس یسیکه ع یا یکالم

 شهیتوانند کالم  خدا را منتقل کنند. هم یدهد. آنها فقط م یانجام م دیگو یپس  متوجه شدند که کالمش  آنچه را م حیمس یسیع

پرستش  را اوشدند. آنها به عنوان نور جهان  حیمس یسیع رویکالم باعث اعتماد به نفس شده است. سپس مردم پ نیا هدوبار

از کالمش به نظر درست اعالم کند.  ای  دهددروغگو نشان  را حیمس یسیحال ع نیتنها دو فرصت وجود دارد. در ع  کردند.

نگران  قیمافکار ع ایبا احساسات خوب  حیمس یسینور جهان است، او پسر خدا است. ع حیمس یسی: عدیریبگ یرا جد نیا دییایب

که به  یهستند. هر کس یکیکنند، در واقع هنوز در تار یتوانند زندگ یم حیمس یسیکنند که بدون ع یمردم فکر م ی.   وقتستین

خواهد که ما فقط افراد مناسب و  ینم حیمس یسیع  بدون نور. یدهد: زندگ یم شهیهم یخواهد برا یآنچه ماو است، به  بندیآن پا

آمد تا  حیمس یسیع  .میریگب یسیبزرگ از ع ی هیهد دیغسل تعم با میتوان یما م   د. کن یزندگما با خواهد  ی:   او ممیمعقول باش
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 لی. دلشی: به شکل قربانمیکن یم افتیرا درآن شود. و در شام مقدس ما  یتوسط کالمش  انجام م نیمردم را روشن کند. ا یزندگ

 .نیوجود ندارد. آم بایز یمهمان نیاز ا شتریب یلیخ سمسیجشن کر یبرا یخوب


