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پس از این سخنان، عیسی به آسمان نگریست و گفت:  

»پدر، ساعت رسیده است. پسرت را جالل ده تا پسرت  

زیرا او را بر هر بشری قدرت 2 .نیز تو را جالل دهد

ای، حیات تا به همۀ آنان که به او عطا کرده ایداده 

و این است حیات جاویدان، که تو را، 3 .جاویدان بخشد

ای، تنها خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرستاده 

ردی، به کمال من کاری را که به من سپ  4 .بشناسند

 .گونه تو را بر روی زمین جالل دادمرساندم، و این

ز مرا در حضور خویش جالل پس اکنون ای پدر، تو نی5

  .ده، به همان جاللی که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم

بر آنان که از جهانیان به من   در اینجا  من نام تو را

که  انداکنون دریافته7 .بخشیدی، آشکار ساختم. از آِن تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی، و کالمت را نگاه داشتند

دیشان سپردم، و ایشان آن را  زیرا کالمی را که به من سپردی، بِ 8 .راستی از جانب توسته ای، بهرآنچه به من بخشیده

 .ایام، و ایمان آوردند که تو مرا فرستادهیقین دانستند که از نزد تو آمدهپذیرفتند و به

 

 

خواندند   به معنی این که: خدا ما را نجات ده!   یعانا"در هنگام مصلوب شدن عیسی انسان در ابتدا کالم ستایش را "هوش

اظهارات متناقض در مورد عیسی را   آن دو روز بعد کالم    نفرین "مصلوبش کن!"   را بانگ زدند. می توان  ۵اما 

فرگویی است که تا درک کرد. اگر عیسی خداست، باید او را به عنوان خدا پرستش کرد. اگر اینطور نباشد، او بدترین ک  

به حال وجود داشته است، زیرا در آن صورت خودش را در جایگاهی برابر خدا قرار می داد. این سوالی است که  

را مهم است.   این سؤال، سرنوشت خداوند ما عیسی    ها سی کنیم. و این سوال برای ما انسانامروز می خواهیم برر

:  « و این است حیات جاویدان، که تو را، تنها خدای حقیقی، و عیسی کندآشکار می را ، بلکه سرنوشت ما کندتعیین نمی 

 ای، بشناسند«مسیح را که فرستاده

  تیمأمور نیهدف و ا نیانگاه کنیم که او در پیشگاه خدا دید.  یپس باید به هدفخواهیم بدانیم عیسی کیست، اگر می

به  دییایشده بود. پس ب نییکه در صفحات اول کتاب مقدس تع  یدارد. سرنوشت یبا سرنوشت ما ارتباط تنگاتنگ  یسیع

در آنجا می بینیم که ما انسان ها به طور تصادفی از فرآیندهای طبیعی بیرون نیامده ایم.      :میکتاب مقدس برگرد یابتدا

. و ما انسانها را به عنوان تاج آفرینش و به  هد. او ما را می خوااستنه، وجود ما انسانها در اراده مقدس خدا تایید شده 

و   ذاتعنوان تصویر خودش در دنیا قرار داده است. این بدان معناست که چیزی از خدا در ما انسان ها وجود دارد. 

. اکنون می دانیم که مردم از این طرح دور شده بودند. آنها چهره خدا و  هنقشه مقدس او بر چهره ما نوشته شده بود

. و به همین دلیل است که عیسی به عنوان پسر خدا ظاهر شد. در رابطه پدر و  بودندبودن خدا را از دست داده  فرزند

پسری بین عیسی و خدا به وضوح به ما نشان داده شده است که سرنوشت ما چیست. خداوند در تمام وجودش بسیار  

، ذات خدا برای ما  ، عیسی مسیحخدا  . اما در پسرفراتر از درک ماست. خدا به خودی خود باالتر از فهم انسان است

ی کس . از طریق عیسی می توانیم بفهمیم که سرنوشت ما همیشه چه بوده است. هرشودقابل مشاهده  و قابل دسترس می 

خدا   هچگوننشان می دهد   ،عیسی مسیح ،.  رابطه صمیمانه بین خدا و پسرشمی بیند، خدا را می بیندعیسی را  که

می خواهد.   در واقع، در عیسی مسیح برای اولین بار می بینیم که خدا کیست و هدف او را رابطه بین ما و خودش 

چیست. و پسر مانند پدر است. بدون پسر ما نمی توانیم پدر را ببینیم. بدون عیسی نمی توانیم خدا را درک کنیم یا به او  

 بیان شده است: یقیهندر اعتقادنامه  کنیم. همه اینها به درستی  پیدا دسترسی 

پدر, خدا از خدا, نور از نور, خدای  ما ایمان داریم به یک خداوند, عیسی مسیح, پسر یگانه خدا, مولود جاودانی از«

 حقیقی از خدای حقیقی, که مولود است ومخلوق نیست, و او را با پدر یک ذات است.« 

. پدر از خود بیرون رفت و  شویم می  این وحدت بین پدر و پسر سهیم درنکته شگفت انگیز این است که ما انسان ها 

، نه برای خودشان، بلکه برای ما! داستان عیسی داستان ماست. پسر شد. چرا؟ برای ما! پدر و پسر همیشه یکی بوده اند

و  «  دعا می کنیم:نیقیه مرگ او مرگ ماست، زندگی او زندگی ماست! و به همین دلیل است که ما نیز در اعتقادنامه 

ه,  بشر  به قدرت روح القدس از مریم باکره متولد شد برای نجات ما از آسمان نزول کرد و او بخاطر ما آدمیان و

 گردید.»

 خدا به در گاه  عیسی باشیم.  اکنون سؤال این است که ما انسان ها چگونه می توانیم بخشی از وحدت بین خدا و پسرش 

از انتخاب خدا   عیسیباشیم.   او  فرزندرا ایجاد کرده است تا ما بتوانیم  ارادهکه خدا همین  ردکتایید  ن راایدعا کرد و 



درباره آن های مختلفی  فلسفهمردم  ی ازاکنون بسیارتا صحبت کرد. خدا خودش همه چیز را تعیین کرده است. 

. برخی گفته اند خداوند کتاب سری دارد که در آن عده ای را محکوم می کند و برخی را نجات دنه اپرداختموضوع  

این برنامه خداوند ندارد. برخی   کردن تأثیرگذاری یا تعیین می دهد. بر اساس این دیدگاه، انسان م طلقاً هیچ امکانی برای

ز آنجایی که عیسی آنها می گویند:  « ا همه چیز به خود انسان بستگی دارد. به عنوان مثالکه     دیگر برعکس گفته اند

این بر اساس این دیدگاه، آنچه بیش از همه مهم است  « . داردبستگی  ها ما انسان واکنش   برای ما مرد، همه چیز به 

که فرد چقدر اعتقاد دارد یا چقدر می تواند به عنوان یک مسیحی خوب زندگی کند. متأسفانه این دیدگاه تا به امروز  است

می  ند که کن و فکر  شوندبسیار گسترده است. و این دیدگاه متأسفانه منجر به این می شود که مردم به دیگران مشکوک 

توانند بسیار دقیق قضاوت کنند، چه کسی مؤمن است و چه کسی نیست. در دعای عیسی به پدرش بسیار روشن می شود  

کند آیا آنها مسیحی  قضاوتنمی تواند در مورد دیگران  فردکه هیچ انسانی نجات خود را تعیین نمی کند. و مطمئناً 

ها نه . ما انساندهد یانجام نم یتصادف  کار چیو خدا هه می گیرد. سرچشمخدا  تصمیمیا نه. نه! همه چیز از هستند 

بلکه خود خدا  سرنوشت ما را  رقم   میاخودمان وابسته باتث  یب یهاو نه به انتخاب می هست کیسرنوشت تار روبروی

 می  بتث   اوگاه  شیدر پ  میو هر چه دار میزند. و خداوند  سرنوشت ما را به شدت روشن کرده است. هر چه هست یم

  سرچشمه می گیرد بیما تنها از صل ندهیآشکار است.   گذشته، حال و آ یسیع بیصل ن یهم ی. و سرنوشت  ما روشود

 یرا برا یراز زندگ بیکند. نگاه کردن به صل  یما باز م یبرارا بهشت در  بی. نگاه کردن به صلو به آن باز می گردد

  یمنبع قدرت برا کیآرامش بزرگ و  کی نیا کند،یما را به خود خدا متصل م بیکند. نگاه کردن به صل یما آشکار م

،  پیش بینی می کندهمه زمان ها را  انیپا ییآب و هوا عیجاکه جنگ و ف   یینامطمئن، جا ی زمانه نیما است. در ا

 دیگم شده ا  دیکن یاحساس م ایآ م؟یریاگر قرار باشد به هر حال بم ستیچ یپرسند، هدف زندگ یاز مردم م یاریبس

نگاه   بیدارد؟ سپس به صل یچه ربط نهایهمه ا هکه خدا ب دیبدان دیخواه یم ایو آ ؟دی کن  کاره چ تان یبا زندگ دین ادینم

که خداوند ما را  مین یب  ی. در او میدنگاه کن بیپس به صل ،دیدار یابد یکه زندگ دیمطمئن شو  دیخواه ی، اگر میدکن

  خود را در  ب،یصل  یو در مرگ او بر رو حیمس یسیمقدس او بود. و در ع ی بر نامهاین است.  دهیافرین یتصادف

  نیخواهد ا یکه او م  یزی. تنها چمینیب یم  هم را    خدا زیحال اراده محبت آم نی. اما در عمین یب  یم  نا امیدی طشرای

! و  است نیپس چن د،ی فرماب  نی!« و اگر او چنیهست زمی: »تو پسر عزدیفرما ی. خداوند متعال ممیاست که ما با او باش 

 ن یخواهد بود! آم نطوریهم

 


