ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۱۵
ﺗﺎک ﺣﻘﯿﻘ
»۱ﻣﻦ ﺗﺎک ﺣﻘﯿﻘ ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎن اﺳﺖ۲ .ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪای را ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﻧﯿﺎورد ﻣﺑﺮد و ﻫﺮ
ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﯿﺎورد آن را ﭘﺎک ﻣﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﯿﻮۀ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر آورد۳ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ
ﭘﺎک ﺷﺪهاﯾﺪ۴ .در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﺧﻪای ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﯿﻮه دﻫﺪ
ﻣﺮ آﻧﻪ در ﺗﺎک ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﻤﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺮ در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
» ↵۵ﻣﻦ ﺗﺎک ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻦ در او ،ﻣﯿﻮۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻣآورد
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺪا از ﻣﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ۶ .اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ دور اﻓﻨﺪه
ﻣﺷﻮد و ﺧﺸ ﻣﮔﺮدد .ﻣﺮدم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﺸﯿﺪه را ﺟﻤﻊ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در آﺗﺶ ﻣرﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
 ↵۷اﮔـﺮ در ﻣـﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿـﺪ و ﺳـﺨﻨﺎن ﻣـﻦ در ﺷﻤـﺎ ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﻫﺮﭼـﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺑﻄﻠﺒﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎﺟﺖ ﺷﻤـﺎ ﺑـﺮآورده
ﻣﺷﻮد۸ .ﺟﻼل ﭘﺪر ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻮۀ ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد۹ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام .در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
۱۰اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺎم ﭘﺪر را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدهام و در ﻣﺤﺒﺖ او ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
»۱۱اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﺎ ﺷﺎدی ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد۱۲ .ﺣﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ↵۱۳ .ﻣﺤﺒﺘ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ۱۴ .ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ اﺣﺎم ﻣﺮا اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ۱۵ .دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺪه ﻧﻤﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﺑﻨﺪه ﻧﻤداﻧﺪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺧﻮاﻧﺪهام زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ را از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دادم۱۶ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﻧﺰﯾﺪهاﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام و ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ داﯾﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ از ﭘﺪر
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ۱۷ .ﺣﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ.
ﻧﻔﺮت ﺟﻬﺎن
»۱۸اﮔﺮ ﺟﻬﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارد ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ۱۹ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را از ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺎن از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارد۲۰ .آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ :ﻏﻼم از
ارﺑﺎب ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ آزار رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﮔﺮ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد۲۱ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠّﻖ دارﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﻣﺮا ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﻨﺪ۲۲ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﻤآﻣﺪم و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻔﺘﻢ آﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤداﺷﺘﻨﺪ ،وﻟ اﮐﻨﻮن دﯾﺮ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻋﺬری ﻧﺪارﻧﺪ۲۳ .ﮐﺴﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔّﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺪر
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮت دارد۲۴ .اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم

ﻧﺪاده ﺑﻮدم ،ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟ آﻧﻬﺎ آن ﮐﺎرﻫﺎ را دﯾﺪهاﻧﺪ وﻟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻢ از ﻣﻦ و ﻫﻢ از ﭘﺪر ﻣﻦ
ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ۲۵ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮرات آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ‘ :ﺑﺟﻬﺖ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔّﺮﻧﺪ’ ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
»۲۶اﻣﺎ وﻗﺘ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ او را از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨ روح راﺳﺘ ﮐﻪ از ﭘﺪر
ﺻﺎدر ﻣﮔﺮدد ،او درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد ۲۷و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺑﻮدهاﯾﺪ.

