ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۳
ﻋﯿﺴ و ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس
۱ﯾ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﯾﺴﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻮد۲ ،ﯾ ﺷﺐ ﻧﺰد ﻋﯿﺴ آﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺎد ،ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﺗﻮ ﻣﻌﻠّﻤ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا آﻣﺪهای زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰاﺗ
را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﮐﻨ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ«.
۳ﻋﯿﺴ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﺗﺎ ﺷﺨﺺ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟّﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا را ﺑﺒﯿﻨﺪ«.
۴ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮردهای از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ رﺣﻢ
ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و دوﺑﺎره ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﺑﺪ؟«
۵ﻋﯿﺴ ﭘﺎﺳﺦ داد »ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا وارد ﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ از آب و روح
ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﺑﺪ۶ .آﻧﭽﻪ از ﺟﺴﻢ ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از روح ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﮔﺮدد ،روح اﺳﺖ۷ .ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﻮﻧﺪ۸ .ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣوزد ﺻﺪای آن را ﻣﺷﻨﻮی ،اﻣﺎ
ﻧﻤداﻧ از ﮐﺠﺎ ﻣآﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣرود .ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴ ﻫﻢ ﮐﻪ از روح ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﻣﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
اﺳﺖ«.
۹ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻦ اﺳﺖ؟«
۱۰ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤداﻧ؟ ۱۱ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﺎ از
آﻧﭽﻪ ﻣداﻧﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣدﻫﯿﻢ ،وﻟ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ.
۱۲وﻗﺘ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر زﻣﯿﻨ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و آن را ﺑﺎور ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر آﺳﻤﺎﻧ ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﻢ
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ ۱۳ﮐﺴ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺖ ،ﻣﺮ آنﮐﺲ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨ
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
»۱۴ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺰی را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﯿﺮی ﻗﺮار داد ،ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده
ﺷﻮد ۱۵ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﮔﺮدد ↵۱۶ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را آنﻗﺪر
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﻫﻼک ﻧﺮدد ،ﺑﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎودان ﺷﻮد ↵۱۷ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻣﺤﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺗﺎ آﻧﺎن را
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
» ↵۱۸ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﻣﺤﻮم ﻧﻤﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺴﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد در ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﻗ
ﻣﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ۱۹ .ﺣﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ وﻟ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾ را ﺑﺮ ﻧﻮر ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ↵۲۰ ،زﯾﺮا ﮐﺴﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ
ﻣﺷﻮد از ﻧﻮر ﻣﺘﻨﻔّﺮ اﺳﺖ و از آن دوری ﻣﺟﻮﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ واﻗﻊ ﺷﻮد ↵۲۱ .اﻣﺎ
ﺷﺨﺺ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﻣآﯾﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ در اﺗّﺤﺎد ﺑﺎ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻋﯿﺴ و ﯾﺤﯿ

۲۲ﺑﻌﺪ از آن ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺪّﺗ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣداد.
۲۳ﯾﺤﯿ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻨﻮن ،ﻧﺰدﯾ ﺳﺎﻟﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ آب ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣآﻣﺪﻧﺪ۲۴ ،زﯾﺮا ﯾﺤﯿ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد.
۲۵ﺑﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾﺤﯿ و ﯾ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮدی ﻣﺒﺎﺣﺜﻪای در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻃﻬﺎرت درﮔﺮﻓﺖ۲۶ .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﯾﺤﯿ
آﻣﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ،آن ﮐﺴﮐﻪ در اﻃﺮاف اردن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد و ﺗﻮ درﺑﺎرۀ او ﺷﻬﺎدت دادی ،در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻧﺰد او ﻣروﻧﺪ«.
۲۷ﯾﺤﯿ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد۲۸.ﺷﻤﺎ ﺧﻮد
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام۲۹.ﻋﺮوس ﺑﻪ داﻣﺎد ﺗﻌﻠّﻖ دارد.
دوﺳﺖ داﻣﺎد ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎده و ﺻﺪای داﻣﺎد را ﻣﺷﻨﻮد ،ﻟﺬّت ﻣﺑﺮد .ﺷﺎدی ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ۳۰ .او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺐ ﻣروم«.
ﮐﺴ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣآﯾﺪ
۳۱ﮐﺴﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣآﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐ ﺑﺎﺷﺪ ،آدﻣ اﺳﺖ زﻣﯿﻨ
و درﺑﺎرۀ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ آن ﮐﺴﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣآﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ۳۲و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه
و ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣدﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺷﻬﺎدت او را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ۳۳ .ﻫﺮﮐﻪ ﺷﻬﺎدت او را ﺑﭙﺬﯾﺮد
ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ۳۴ .ﮐﺴﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪا را
ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا روح ﺧﻮد را ﺑﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۳۵ .ﭘﺪر ﭘﺴﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ↵۳۶ .آن ﮐﺴﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان دارد؛ اﻣﺎ ﮐﺴﮐﻪ از
ﭘﺴﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﺪ ﺣﯿﺎت را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

