
 ۱۸ـ۱۵، ۱یوحنا         شدن به خدا ک ی نزد  ی آرزو  

اش گفتم: ”آن که پس  کرد که »این است کسی که دربارهداد و ندا مییحیی بر او شهادت می 5

از پُری او ما همه  16 «.“آید بر من برتری یافته، زیرا پیش از من وجود داشته است از من می 

زیرا شریعت به واسطۀ موسی داده شد؛ فیض و  17  “    مند شدیم، فیض از پی فیضبهره

که      کس هرگز خدا را ندیده است. اّما آن پسر یگانههیچ18 .راستی به واسطۀ عیسی مسیح آمد

 .در آغوش پدر است، همان او را شناسانید

 

را   یموس نی او نه تنها قوان  نی بنابراانجام دهد. طور کامل   به   خواست اراده خدا را  ی دهنده تمام تالشش را کرد! م دی تعم ییحی 

در   . دی د ی را در همه جا م ی ادی ساد زحال او ف    نی .   با اکند  تی ارعبه دقت  آنها را  می کرد  یبلکه سع ،خواند  یروز و شب م

  زهای چ نی به صحرا رفت تا از شر ا ل ی دل نی هم یبرا د ی کرد. شا یرا ُمنَزجر م او یاکاری . فساد و رگرانی هم در د عقل خودش و 

  یدنبال او به صحرا م   یار ی بس    .  و مردم را به صحرا جذب می کرد  آمد  یم رونی او   هم از صحرا ب  ی شود. اما صدا  دور

  ییحی  مواعظ است!« اما   ک ی ملکوت خدا نزد را ی : »توبه کن! زیدندشن می را  بارها و بارها   امی پ  کی رفتند. و سپس آنها فقط 

  هموعظ مردم  ی که او برا  یعت ی با همان شر ی اکاری که علت ر  درک کند  توانستی م تنها کسی بود که یی حی   .   دی به ختم نرس آنطور

  ی را تظاهر م ییپارسا یمشاهده کند  چگونه مردم زندگ  یتوانست با چشمان نبو یارتباط داشت. او بارها و بارها م کرد،یم

مردم  گرفتند.   یم دهی دان   ی خصوص  یدر زندگخدا را در حالی که  کردند یم تی را رعا نی ن قوا ی عموم یدر زندگ طفق  ای کردند 

به   ست توان  ی اما خدا م تظاهر کردن  آسان بود  را تظاهر کنند.   یدارن ی تا د دادندمی مورد سوء استفاده قرار را خود قانون  حتی

تا مردم پاک   توانست کمک کند ینم گری . قانون ددی ای ب  دی با ی د ی جد ز ی دانست که چ ی م ییحی  لی دل نی قلب انسان نگاه کند. و به هم

  ح«ی مس یسی نام خالصه کرد: »ع کی با  توانی را م دی جد  مسئله نی شد. و امی  دی جد دی با زی شرور بودند. همه چ هاانسان  را ی ز شوند

  یمعرف یکه  واقعاً فقط برا دی رسد. او فهم ی به نقطه عطف م یسی ع نی او در ا تی که تمام مأمور کرد درک  شتری ب  یی حی  اصله،بالف

دهنده  دی تعم ییحی  نی در مورد ا ،وحنای  ل ی انج که قبل از او بود و بعد از او خواهد آمد.   یسی ع نی . اه است آمد یسی ع نی ا کردن

  یوحنا. کرد  یم ی را معرف ی سی ع و  داد  یادامه مرا یحیی یوحنا همان کار . اما انجیل کرد  یرا معرف ی سی که ع ه بودداد گزارش 

نام عیسی به  . شد بار ظاهر  نی اول ی برا ی سی کلمات نام ع نی در ا رای ، زادانجام د ی خود به درست  ل ی انج اتی آ نی کار را در اول نی ا

امروز همه ما نام   در اهمیت است.  نمسیحیازندگی  یک از هر  نام عیسی هنوز هم در طور کلی برای انجیل در اهمیت است. 

  دند،ی نام یم حی . همانطور که او را مسمی شده ا یبه نام او نامگذار نی و بنابرا می ا افتهی  دی به نام او تعم. ما می دار ار حی مس یسی ع

  نی اول ل ی دل نی به هم شود. یم ی از او ناش  زی ما ن  تی هوبلکه    ،آمده است یسی ! اما نه تنها نام ما از عدنامن  ی م یحی اکنون ما را مس

   م،ی ده یم دی خود را تعم نوزاده فرزندان ی. وقت ح«ی «مس  این است:  شود،  ی که در مورد فرزندان تازه متولد شده  گفته م ی کلمه ا

به   ی. وقت م ی آور یاست که قبل از مرگ به زبان م یدی کلمه ام نی آخر زی ن  حی مس ی سی . نام عمی کن می فاده ت را اس یسی ع همین نام

چه  من   یو برا  ؟یست ی تو ک ح،ی مس یسی ! »عحی مس یسی . «عمی شنومی  است که در آنجا  یکلمه ا ن ی اول نی همچن    می رو  یمبهشت 

 : دی گو یو م ست ی ک ی سی دهد  ع یم حی خود توض  لی جان در  وحنا ی " ؟ داری معنی

 است  حی در مس به طور كامل خدا 

 . شد. م س  مج  او 

 ! انجام  داد  برای ما  را  و این کار  

 ما مجسم شده است!  یخدا برا پس

 : می جمله نگاه کن  ۳به آن  دقیقتر می خواه ی اکنون م  

 چی است که من ه نی دانم: و ا یم نانی را با اطم ز ی چ کی کنم،  ی ام نگاه م یبه زندگ یاست. وقت  حی . خدا به طور كامل در مس۱

  ی توانم کار ینم زی به خدا ن  دنی رس یدانم، برا  ینم یزی کنم. و همانطور که من در مورد خدا چ یدر مورد خدا درک نم یزی چ

کوچکم بتوانم او را درک کنم. من بارها و بارها   یبزرگتر از من است که با زندگ یلی خ  ااست. خد رممکنی کار غ نی انجام دهم. ا

 از حافظ.  ۱ غزل . مثالً م خور  یجمله برم نی زبان   به هم ی شاعران فارس انی در م

 هاافتاد مشکل  ی و ناولها                            که عشق آسان نمود اول ول اآادر کأس  یالساق های ا ای  اال

 هاچه خون افتاد در دل  نشی مشک جعد    تاب   ز                 دی کاخر صبا زان طره بگشا ی انافه  ی بو به

 

خدا و انسان   و به رابطه    دی د ی م یعشق را به صورت عرفان  اغلب. حافظ است  بهشتنماد از :)کاسه غزل اول  کوچک  ری تفس

  لی دل نی . به اکنددرک کسی نمی تواند آن را رمز است که نمادی از  دی سرار خداست. طره بگشا. باد صبح حامل اَ کرد ی اشاره م

 ( دتوانند آن را درک کنن  ینم ها دهد که انسان ینشان م را اسرار خدا   حافظ    ۱در غزل 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87&id=1180


با   ا ی دارم که من با خرد و  مانی : «من ادی گوی م نایمان نامه رسوآلبا مثال در تفسیر و  کردیم دیی را تأ  نی ا زی لوتر ن  نی مارت   

 دی تعم یی احی لوتر و  نی او بروم.« همراه با حافظ، مارت  ی به سو ا ی داشته باشم و  مانی من ،ا یخدا ی سی توانم به ع یقدرت خودم نم

 یما نم م،ی اب ی دست  یاد ی ز ی ها تی به موفق یم در زندگی اگر بتوان  ی. حت می درک کن  خدا برابردر  را  مان  یناتوان   دی ما بادهنده، 

. و  می ست ی ا یم ی خدا با دست خال  شگاهی . پس در پ می او انجام ده ی را برا یز ی چ می توان  یو نم می در مورد خدا بفهم یزی چ چی ه می توان 

است. و چه معجزه   یسی ع  نی . ااردد تی لوهاُ هست که  به طور کامل  یکس رای ز می مان  ینم دی . ما نااممی مان  ینم دی حال ما ناام نی با ا

وقت به افکار انسان   چی که ه ی رسد. کس یبه ما م کمال الوهیت ! دی آ ی زد ما من  اوبلکه  نیستنه تنها دور دست   یسی ! عاست  یا

    شد!   انسان خودش شود،    یوارد نم

و    وحنای بزرگ شد.  وسفی و  می . او هم مثل ما انسان شد. او توسط مرشد مجسم     یسی است که ع نی ا زی و نکته شگفت انگ   .۲

  خدا  یسی . عستی که خدا ک نندی توانستند بب  یم دند،ی دمی و با او صحبت کنند. و چون او را  نندی توانستند او را بب  ی شاگردان م ری سا

:  دی گو ی م تی دهنده در نها دی تعم یی حی است که  لی دل نی کرد. و به هم یاعمال خود مکاشفه م ق ی کالم خود و از طر قی را از طر

شوند. در   یبه خدا متوقف م دنی رس  یما برا دانهی ناام یتمام تالشها حی مس یسی است! خدا در او حضور دارد! »در ع خودش»او 

اگر با ذهنم نتوانم خدا را درک کنم   ی به نظر برسد. حت  انی پا یبه خدا ب  دنی اگر راه رس ی . حت ت که خدا   با من اس  نمی ب  یم یسی ع

  است  نی ا لشی خدا را جستجو کنم. دل  ستی الزم ن  گری که د دانمی م یسی . در عاورمی به دست ب  او را    نی قوان مجبور باشم از راه   ای 

  یمی او صم بازند.  در واقع من آنقدر  ی فهمم که خدا با من حرف م ی! مدی آ ی من م ی. خدا به زندگه استکرد دای که خدا من را پ 

و من به او تعلق   رمی گ ی. اسمش را مرمی گیم دی در خانواده او تعم د،ی از خانواده او باشم. در غسل تعم ی توانم عضو ی هستم که م

 هستم.  یحی دارم. من مس

نه تنها   ی سی شوم که ع یخدا به چه معناست. من متوجه م ضی شوم فمی  تعلق دارم، ناگهان متوجه  حی که من به مس یی. و از آنجا۳

   ستی مهم ن  گری د نی توانم آزاد باشم! بنابرا ی ام تجربه کنم  . من م یتوانم خود او را در زندگ ی ! من مه من آمد ی ، بلکه براهآمد

  یرها م می و ترس ها ت  ر نف کنند. من هم از  یم ی فکر  یزی آنها در مورد من چه چ ای رسم  یبه نظر م   گرانی چگونه در مقابل د

که   لی دل نی به ا ای هستم  یکه آدم خوب این  لی دل    نه بهتوانم با خدا صحبت کنم!  ی م  م!  آزاد باش   ادمی توانم از مشکالت ز یشوم. م

  ای  ز ی چ ک ی شوم که لطف فقط   یآمده است. من متوجه م یسی ع  رای کنم ز ی م افتی را در ضی ف  فقطام. من  افته ی دست مهم  یز ی به چ

را به   یسی ع نی توانم ا یم ،یسی است! و با توجه به آن ع خدا  ض ی ف نی هم یسی شخص است. ع  کی بلکه  ست،ی احساس ن  کی 

مانند شما آمد.   زی ن  یسی : عمی توانم به آنها بگو یمکنند. من  یاشتباه م  ای هستند  دی که مردم ناام ییدر جا یمنتقل کنم. حت  زی ن  گرانی د

ه  آمد یسی که ع لی دل نی از دارد. به ا ماندن ب  یباقمسیحی بودن و مسیحی شدن،  ی حی تواند شما را از مس یکس نم چی و ه زی چ چی ه

 نی ! آماست


