ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۱۴
ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻧﻪ راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ
» ↵۱دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۲ .در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﻣﻦ
ﻣﻨﺰﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻔﺘﻢ .ﻣﻦ ﻣروم ﺗﺎ ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزم.
۳ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ ،دوﺑﺎره ﻣآﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺑﺮم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣروم و راه آن را ﻧﯿﺰ ﻣداﻧﯿﺪ«.
۵ﺗﻮﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣروی ،ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ راه را ﺑﺪاﻧﯿﻢ«.
 ↵۶ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ راه و راﺳﺘ و ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻧﻤآﯾﺪ۷ .اﮔﺮ
ﻣﺮا ﻣﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ او را ﻣﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و او را دﯾﺪهاﯾﺪ«.
۸ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ«.
۹ﻋﯿﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،در اﯾﻦ ﻣﺪّت ﻃﻮﻻﻧ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهام و ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای؟ ﻫﺮﮐﻪ
ﻣﺮا دﯾﺪ ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﮔﻮﯾ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه؟ ۱۰آﯾﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر
ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ از ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﭘﺪری ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ۱۱ .ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻣﻦ دﯾﺪهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۲ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﮐﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺘّ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﺰد
ﭘﺪر ﻣروم ۱۳و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﭘﺪر در ﭘﺴﺮ ﺟﻼل ﯾﺎﺑﺪ۱۴ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد.
وﻋﺪۀ روحاﻟﻘﺪس
»۱۵اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ۱۶و ﻣﻦ از ﭘﺪر درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ۱۷ .ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن روح راﺳﺘ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد زﯾﺮا او را ﻧﻤﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﺪ وﻟ ﺷﻤﺎ او را ﻣﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن او ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و در
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»۱۸ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬارم ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﮔﺮدم۱۹ .ﭘﺲ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧ ،ﺟﻬﺎن دﯾﺮ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ زﻧﺪهام ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺴﺖ۲۰ .در آن روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ در ﻣﻦ و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ.
» ↵۲۱ﻫﺮﮐﻪ اﺣﺎم ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا
دوﺳﺖ دارد ﭘﺪر ﻣﻦ او را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ«.
۲۲ﯾﻬﻮدا )ﻧﻪ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ (از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺧﻮاﻫ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی اﻣﺎ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن؟«
 ↵۲۳ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺪر ﻣﻦ
او را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎ ﻧﺰد او آﻣﺪه و ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ۲۴ .ﮐﺴﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺷﻨﻮﯾﺪ از ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﭘﺪری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
»۲۵اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را وﻗﺘ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﮔﻮﯾﻢ۲۶ ،اﻣﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام ﺑﻪﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
» ↵۲۷آراﻣﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺠﺎ ﻣﮔﺬارم ،ﻣﻦ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣدﻫﻢ .ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ آن آراﻣﺶ را
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣدﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ .دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺸﻮد و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ۲۸.ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣروم وﻟ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﮔﺮدم .اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣداﺷﺘﯿﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣروم،
ﺷﺎد ﻣﺷﺪﯾﺪ زﯾﺮا ﭘﺪر از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ۲۹ .اﮐﻨﻮن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ
وﻗﺘ اﺗّﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ۳۰ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺣﻤﺮان اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﻣآﯾﺪ ،او ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗ ﻧﺪارد۳۱ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪر را دوﺳﺖ دارم ،دﺳﺘﻮرات او
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻢ .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.

