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12عیسی باز به مردم گفت« :من نور جهان هستم ،کسیکه از من پیروی كند در تاریكی سرگردان نخواهد شد ،بلكه نور حیات را
درباره خودت شهادت میدهی پس شهادت تو اعتباری ندارد14 ».عیسی در پاسخ
خواهد داشت13 ».فریسیان به او گفتند« :تو
ٔ
گفت« :من حتّی اگر بر خود شهادت بدهم ،شهادتم معتبر است ،زیرا من میدانم از كجا آمدهام و به كجا میروم ولی شما نمیدانید
درباره هیچکس چنین قضاوت
كه من از كجا آمدهام و به كجا میروم15 .شما از نظر انسانی قضاوت میکنید ،ولی من
ٔ
نمیکنم16 .اگر قضاوت هم بكنم قضاوت من درست است ،چون در این كار تنها نیستم ،بلكه پدری كه مرا فرستاد نیز با من است.

گاهی اوقات سخنان زشت بر روی کلیسای ما با رنگ نوشته .به عنوان مثال ،بر روی کلیسای قدیمی ما در اسکریپت بزرگ
نوشته شده است که ما همه منافق و دروغگو هستیم .ما می توانیم در مورد چنین افرادی عصبانی باشیم .اما شاید ما نیز باید این
سوال را بپرسیم :اگر چنین افرادی برای ما سواالت واقعی ندارند .شاید آنها نیز درباره ناامیدی های بسیاری صحبت می کنند و
واقعا به دنبال مکالمه با ما هستند .در متن امروز عیسی به وضوح به سواالت مردم پاسخ می دهد .و پاسخش به چنین افرادی
بسیار واضح است که آنها تنها می توانند رد یا پذیرفته شوند .عیسی دربارهی خود می گوید "من هستم" این دقیقا همان کلماتی
است که خداوند به موسی در کوه سینا معرفی کرد" :من هستم که من هستم" .در اینجا کسی میگوید :من نور جهان هستم .با دقت
در او ،در عیسای مسیح ،تصمیم بین زندگی آدم در نور یا تاریکی هست .عیسی اعالم کرد که تصمیم بین خدا و شیطان وجود
دارد .البته بسیاری از مردم مخالف تصمیم هستند که یسی گرفت .در اغلب موارد ،مردم می خواهند عقاید خود را نسبت به
عیسی بیان کنند .به همین دلیل است که آنها دیگر به عیسی گوش نمی دهند ،بلکه تنها چیزی از فکر انسان در مورد او می
گویند .اما تنها یک کلیسای آرزو دارد برای فکر انسان مناسب است .از نظر آنها عیسی اختراع شده است .چون هم ممکن است
از عیسی انطور استفاده کند آن چه را که مورد نیاز انسان است  .برای بعضی ها ،عیسی در دوران کودکی خود در تمام زندگی
اش باقی می ماند .به این دلیل از ین کودک تنهاه یک بار در سال بازدید می شود .کودک هرگز رشد نمی کند .به همین دلیل
است که هرگز با مردم صحبت نمی کند .برای دیگران ،عیسی یک معلم مهم است .او از این که با دیگران صحبت می کند
خشنود است .برای دیگران ،عیسی کسی است که به شما کمک می کند .چیزی دیگر این عیسی وجود ندارد .این عیسی اختراع
شده هیچ ارتباطی با عیسی مسیح ندارد ،همانطور که در کتاب مقدس آشکار است ،همچنین در اینجا در یاحیا  .8عیسی در کتاب
مقدس نیاز نیست او هم چنین معلم برای رفتار خوب نیست .عیسی مسیح در کتاب مقدس مسئول احساسات خوب نیست .عیسی
مسیح خود را به گونه ای بیان می کند که تنها دو فرصت دارد :به او یک دروغ گفته شود یا او را به عنوان خدا عبادت کند.
کسانی که "دروغگو" را روی کلیسای ما می نویسند ،با نظر فراسیان در آن زمان موافق هستند :آنها گفتند" :شهادت شما درست
نیست .چیزی که در مورد آن صحبت می کنید ،بی معنی است .هیچکس نمی تواند بگوید که او نور جهان است .هیچ کس نمیتواند
خود شخص خدا بنامد .همه چیز در جهان تنها توسط فکر ما توضیح داده شده است .ما به کسی که خود را نور جهان می
خواند نیازی نداریم " آما این انسانها که اینجوری گفتند هم اعتقاد دارند که روشنفکر هستند .هر کسی که اینجوری سخن می
گوید ،عیسی مسیح اول موافق است" :شما درست نسبت به جسم انسان قضاوت می کنید " ،به عبارت دیگر ،این تفکر انسانی
شما است .شما فکر می کنید که می توانید زندگی خود را نهایی کنید  .اما شما هرگز نمی توانید به طور کامل خدا را رد کنید.
شما هم نمی تونید چیزی بین خداوند یا عیسی درک کنید .اما تصور کنید :این همان چیزی است که عیسی مسیح می گوید درست
است . .و تصور کنید که زندگی شما  -و همه چیز را از طریق عیسی مسیح به وجود می آورد .این خدا ،عیسی مسیح ،نه تنها
به ما نشان داد که ما می توانیم آنجام دهیم .در عوض ،او خیلی نزدیکتر به ما آمد که ما قادر به راه رفتن با او هستیم .عیسی
مسیح این ادعا را می دارد چون او می گوید« :من می دانم از کجا آمده ام و به کجا می روم .اما شما نمی دانید که من از کجا
آمده ام و کجا می روم .شما در مورد من هیچ نظری ندارید و نمی توانید آن را نیز درک کنید .عیسی هم اعالم کرد" :من
تنهایی است که می دانم از کجا آمده ام و کجا می روم .آیا این مسئله حل می شود و درست است؟ فقط یک راه وجود دارد:
کالمی ای که عیسی مسیح صحبت می کند ،حتی ایمان می دهد .ایمان توانایی انسان نیست او اثر روح القدس است .دوستان
عیسی مسیح پس متوجه شدند که کالمش آنچه را می گوید انجام می دهد .آنها فقط می توانند کالم خدا را منتقل کنند .همیشه
دوباره این کالم باعث اعتماد به نفس شده است .سپس مردم پیرو عیسی مسیح شدند .آنها به عنوان نور جهان او را پرستش
کردند .تنها دو فرصت وجود دارد .در عین حال عیسی مسیح را دروغگو نشان دهد یا از کالمش به نظر درست اعالم کند.
بیایید این را جدی بگیرید :عیسی مسیح نور جهان است ،او پسر خدا است .عیسی مسیح با احساسات خوب یا افکار عمیق نگران
نیست .وقتی مردم فکر می کنند که بدون عیسی مسیح می توانند زندگی کنند ،در واقع هنوز در تاریکی هستند .هر کسی که به
آن پایبند است ،به او آنچه می خواهد برای همیشه می دهد :زندگی بدون نور .عیسی مسیح نمی خواهد که ما فقط افراد مناسب و
معقول باشیم :او می خواهد با ما زندگی کند .ما می توانیم با غسل تعمید هدیه ی بزرگ از عیسی بگیریم .عیسی مسیح آمد تا

زندگی مردم را روشن کند .این توسط کالمش انجام می شود .و در شام مقدس ما آن را دریافت می کنیم :به شکل قربانیش .دلیل
خوبی برای جشن کریسمس خیلی بیشتر از این مهمانی زیبا وجود ندارد .آمین.

