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 یکسان یبلكه برا کنمیدعا نم نها یا ی»فقط برا 

 مانیو شهادت آنان به من ا امیپ له  یسهم كه به و

باشند   یکیتا همه  آنان 21خواهند آورد، 

و من در تو  یپدر در من هست یکه تو اچنانآن

 نا میباشند و تا جهان ا یکیدر ما  زیو آنان ن

 ار یآن جالل22. یاكه تو مرا فرستاده اوردیب

 یکیام تا آنها به آنان داده یاكه تو به من داده 

من در آنان 23 م،یهست یکیکه ما چنانباشند آن

باشند و  یکیو تو در من، تا آنها به طور كامل 

و آنها را  یتا جهان بدانند كه تو مرا فرستاد

ند تا که من هستم با من باشییدر جا یادهیبه من بخش کهیزو دارم کسان، آردرپ ی»ا24. یمثل خود من دوست دار

پدر عادل، اگر چه جهان تو را  یا25. نندیبب ،یاز آغاز جهان به من داد شیرا كه تو بر اثر محبّت خود ب یجالل

و باز خواهم  دم،یه آنان شناسانب من تو را26. یكه تو مرا فرستاده ا دانندیم نها یام و انشناخته است، من تو را شناخته

 در آنها باشد و من در آنها باشم.« یامن داشته  كه تو نسبت به یتا آن محبّت دیشناسان

 

را انجام  ییخواهند همه  کارها  یم  شهیرسد که مردم هم یفوت کرده است ، به نظر م ک،ینزد شاوندیخو کی یوقت

 نگونهیباشد،  ا نجا یاگر ا : " دیشنو یرا از بستگان م زگاریپرهه جمل نیخواست. پس ا یم  شهیدهند که آن مرحوم هم

 یزیچ  ا ی ست،یبا خبر ن یزیچ  زخود ا یتحقق آرزو نیاست که آن مرحوم در مورد ا بی..." . عج آرزو  داشته باشد.

رسد  ینظر مکنند. به  یفراوان برآورده م رتیآن مرحوم را با غ یحال مردم آرزوها  نیداند. و با ا یدرمورد آن نم

آن  یبرا یشتریب یکارها  توانندیکه آنها نم یکنند.  هنگام یآن مرحوم را فقط در آن موقع بر آورده م یآنها آرزوها 

 شخص انجام دهند.

 یاست: اندک ریبه  شرح ز شرایت. مینیب یرا م حیمس یسیپروردگار ع یآرزو نیآخر نش  یمتن خطبه امروزمان ب در
کرد که   یدعا م یکرد. اما او به گونه ا یدا دعا  مگاه خ  به در یسی، ع بیصل یر روقبل از اعدام  و مرگش ب

 یم یسیع ا ی. گوسدیدعا را بنو نیتوانست ا یوحنا نمیصورت  نیا ریاو گوش دهند. در غ یشاگردان بتوانند به کل دعا 
خود  یورزآ نیتر قیخواهد که عم یم نیو...او همچن میکند کامالً آگاه باش یخواست شاگردانش و ما از آنچه او دعا م

  یم کزكه در اطراف او جمع شده اند ، متمر  ، او كامالً به شاگردان ۱۷ وحنا یاول  یا روشن سازد. در سطرها به ما ر
متن را خوانده  نیکرد. ما فقط ا یم ریرا در همه  نسل ها درگ انیح یکرد و کل مس یم دیدعا را تمد یسیبود. و سپس ع

انتظار  یسیع ست؟یما چ یبرا یسیع یآرزو نیتر قیما است. و امروز عم یبرا یسیع یامروز دعا  نی. بنابرامیا
را برآورده  حیمس یآرزو رایز میشرمنده شو دیبا  انیح ی،  همه  ما مس میرا بشنو نیباشند! اگر ا یکی انیح یدارد که مس

وجود   یطلبروح مبارزه انه اختالفات و متأسف جامعه کیدر  یدر سراسر جهان مجزا هستند. و حت ساها ی. کلمینکرده ا
 یبرا یح یوحدت مس . اما ظاهراً میکن یبا آن زندگ میاست که متاسفانه مجبور زیغم انگ اریبس تیواقع کی نیدارند.. ا

،  میکن یرویپ یسیاتحاد است. اگر از نگاه ع نیوجود ، آنچه مهم تر از آن است ، اساس ا نیمهم بود. با ا اریبس یسیع
خدا  نی. و در وحدت بمیکن یم دایپ میداشته باش دیرا که با  یمنشأ  وحدت ی. در پدر آسمانمییآ یم یانبه پدر آسم ماً یمستق
وجود ندارد.  انیح یما مس نیب یوحدت چیاتحاد خدا ، ه نیشود. بدون ا یم یگذار هیپا انیح یمس ا م نیوحدت ب یسیو ع

پدر ،  یخود معجزه وحدت است. در خدا یخود خدا به عتی. طبمیاه کنبه وحدت خدا نگ گرید یارزش دارد که مدت
در   میتوان یهستند که م کیحال آنها چنان به هم نزد نیمستقل هستند.  و با ا یپسر و روح القدس در نوع خود شخص

ون به  است چ  نگونهیامر رمز خداست. ا نیاست. ا ینفرشخص ۳ان همزم زیاست و خدا ن یکی: خدا مییجمله بگو کی
وجه با آنچه كه اراده و  چیاست. و خدا به ه  افتنیدادن و  شهیخدا هم نیخدا وجود ندارد.  در ب نیب یریوجه درگ چیه

خود را فروتن ساخت و  ، ردک یم  عیکامالً خواست خدا   را مط یسی. به عنوان مثال ، عاردهدف اوست اختالف ند



 از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود  .ردرا بپذی -حتّی مرگ بر روی صلیب مرگ  از روی اطاعت حاضر شد

 .و نامی را كه باالتر از جمیع نامهاست به او عطا فرمود
بوده است. از  شهی متقابل بوده و هم ثاریخداوند عشق و ا عتیشود ، طب یمالحظه م یسیع ریمس نیهمانطور که از ا

است.   یکیحال ، خدا  نیشخص نبوده است. اما در ع کیدارد ، خداوند هرگز  ازیتا نهم  کیبه  شهی عشق همآنجا که 
است که ما با خدا  نیاو ا توصیّکند.  یم  یریرا به وحدت خدا  درگ انیح یما مس ،یسیاست که ع نیمعجزه بزرگ ا

  یت خداوند است! او مکه متعلق به ذا میهمان عشق و محبت پر بشو ازاست که ما  نیا حیمس یسی. اراده عمیباش
 !میخواهد که ما آنجا باش

 

را كه تو بر اثر محبّت خود  یا من باشند تا جاللستم بمن ه کهییدر جا  یادهیبه من بخش کهیپدر، آرزو دارم کسان یا

 .ندیبب ،یاز آغاز جهان به من داد شیب

 

خدا  نیاست که ما را به ا یسیت. و کالم عبه آن پرداخته است ، اساساً با خدا مرتبط اس نجا یدر ا یسیکه ع یوحدت

 نیرا از ب ساها یکل نیصورت بفات در هر همه اختال ستیالزم ن انیح یاست که ما مس یبدان معن نیکند. ا یمتصل م

 یم ینخواهد بود که از سرشت خدا ناش یاتحاد نی. امیده لیتشک یطیرا تحت هر شرا یبزرگ جهان یسا یو کل میببر

.  هدف  میدهد در آن لنگر شو یاست که او به ما اجازه م یخدا و در کالم او متک عتیت ما در طبشود. تمرکز و قدر

در کتاب مقدس است.   مهم  اریکلمه بس کی. کلمه جالل میشو ریاست که ما در جالل خدا درگ نیا در خدا یوحدت نیا

. رندیگ یشهرت اشتباه م ا ی ینیثروت زمدانند   و آنها جالل را با  یکلمه  را درک نم نیا یمعن یمردم حت شتریب

کلمه در کتاب  نیا یارند. اما معنعاده و جالل دثروت خارق ال اردریلیم ا ی لمیکه هر ستاره ف میکن یما فکر م نیبنابرا

 اریبس یزی" بود به عنوان مثال: اگر چ نی"سنگ یکلمه به معنا  نیندارد. در اصل ا ینیبا جالل زم یمقدس اصالً ربط

ا کالم خد    :توان آن را واژگون کرد. مثل کتاب مقدس یوجه نم چیخورد و به ه یلنگر م نیباشد ، در زم نیسنگ

کرد. خداوند تمام  ونتوان واژگ یدهد. کالم خدا را نم یانجام م دیگو یآنچه را م شهیو مطمئن است که همچنان محکم 

کلمه صحبت کرد ، سپس  کی یسی. عمینیب یم حیعظمت را در مس  نی. و ما همدیکالم خود آفر قیجهان را از طر

به ما انسانها  یسیع قیخداوند حرف آخر را از طر .کندیرا اطاعت م یسیفرمان ع ا یدر یالزاروس برخاست. حت

در جهان ما نامشخص است.  زی. همه چ میبه آن اعتماد کن میمحکم به ما داده است که بتوان یادیاو بن نیفرستاد. بنابرا

را به همان سرعت بشکنند. در  قول ها  نیتوانند ا یدهند و م  یم یادیز یروند. مردم وعده ها  یو م ندیآ یمردم م

کامالً مطمئن  است. و آن کالم ما را به  بیما در صل یبرا یسیاست. کار ع نیقیثابت و مقابل کالم انسان ، کالم خدا 

توان گفت که  یم نیبخشد! همچن یل خدا را به ما مکار جال نی! امیهست یسیبا ع یکیکند! ما  یمتصل م یابد یخدا

 حیکه در مس یوحدت نی. و امیخواهد که ما در کنار او باش یخدا م .میدارد که ما با خدا هست یعنما م یجالل خدا برا

فهمد  یم،  میدار زیانگرتیح یو خدا چه وحدت یسیکه ما در ع ندیب یم ا یدن ید دارد. وقتیما نو یانسانها  به زین میدار

 نیشاگردان بود که ا فهیوظ نیتوانند درک کنند. و هم ی زبان عشق است که همه م نیدوست دارد! ا زیکه خدا آنها را ن

کردند  یتنگ به آسمان نگاه م یکه با چشمان یبه آسمان صعود کرد ، هنگام یسیعشق را بگذرانند. در آن زمان که ع

توانستند  یکنند. شاگردان مرا در همان نقطه بنا  یبه آسمان یسیصعود ع جشن   یمکان عابدانه برا کیتوانستند  ی، م

کار را نکردند. فرشته قبالً به آنها  نیباشند. آنها ا یسیبه فکر صعود باشکوه ع شانیها وزر انیبنا کنند و تا پا  یمعبد

 دیباش ا ی. عاشق دندیم دهرا گفت ، انجا  یسیو آنچه ع دی... ؟ برو دیدر بهشت هست یزیگفته است: به دنبال چه چ 

   نیهمانطور که او شما را دوست داشته است. آم


