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همان طوری که موسی در بیابان مار » 

یری قرار داد، پسر انسان تنزی را بر باالی بر

تا هرکس به او ایمان  هم باید باال برده شود

زیرا خدا . بیاورد صاحب حیات جاودان گردد

قدر محبّت نمود كه پسر یگانٔه جهانیان را آن

د را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هالک خو

زیرا   .احب حیات جاودان شودنگردد، بلكه ص

اد كه جهانیان تفرسن نخود را به جهاخدا پسر 

 .را محكوم نماید بلكه تا آنان را نجات بخشد

شود به او ایمان بیاورد محكوم نمی هرکس»

محکومیّت  که به او ایمان نیاورد دراّما کسی

سر یگانٔه خدا ایمان اند، زیرا به اسم پمباقی می

حكم این است كه نور به جهان  .نیاورده است

میز  تشرار م به علّت کارهایآمد ولی مرد

جوید شود از نور متنفّر است و از آن دوری میکه مرتكب كارهای بد میخود تاریكی را بر نور ترجیح دادند،زیرا کسی

آید تا روشن شود كه کارهایش در اتّحاد با اّما شخص نیكوكار به سوی نور می.مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود

 «.تخدا انجام شده اس

 

 د؟یانجام ده دیتوان یم یچه کار د؟یاز کجا هست د؟یهست یبپرسند: چه کس شانکه انسانها سوال دادز جاا حیمس یسیع
 یمسائل نیچن یسیکه ع دیگو یم لیست. و انجشده ا آورده حیمس یسیاست که دوباره و دوباره به ع یهمه سواالت نهایا

را   یسیما دوباره  و دوباره   ع ریداد. نخنآنجام  فتشگ کارو تنها   تسین رگادهد. او تنها موعظه قدر یرا اجازه م
 وجوانان  ندروتمث مرد صحبت کرد. با ی. او با مادرش صحبت کرد او با زن سامرمیکن یم دایپ یخصوص یدر گفتگو

 نزدما به  ،سنیقودیمول صحبت کرد. درست مثهم  نیقودیموسبا او  گوش دادیم،  همانطور که در متن خطبه امروز
من انجام  یبرا یتوان یو امروز چه کار م د؟یستیشما  واقعا ک ،یسیع  .میهستبا اوخواهان گفتگو  و مییآ یم حیمس
را  یسیع توانمی. چون من نممیبزرگ سوال بکن طیاشر کیپس از  ،کنیمبر گذر  بیرتت نیسوال را به ا نیاگر ا ؟یده

 زین جهان. در یمهست یاحساس ناخوش یزیچ ز ا  یاریبساست که  ام مشخص ی. بر عکس   در زندگنمیبب ممقابلدر 
  طانیش یصدا  ی.  حتمی داهم صیتشخ  من یو عشق او را برا یسیع دتوانیکه نمند هست یآور نیغمگ یلیخ هاچیزی

  رایوجود داشته باشد، ز تواندیخدا نمکند  یمصحبت در گوش من  طانیکه ش یاست. هنگام یسیع یبلندتر از صدا
بزرگ  مثل  یکننده است، پس من اغلب گوش ها دیو به من نشان دهد که جهان ما ناامر ااگ ایبد است؛  یلیجهان خ
و  مانیا طانیه کلمات ششوم که چگون ی.  و من متوجه ممیکنمی باز  طانیکلمات  ش  شنیدن یبرا لیف یگوش ها

 میتوان ینم نیابراد و بنبسته هستنما به کالم او  یمتفاوت است. گوشها اریبس یسیسازد. کلمات ع یم  خیعشق را 
 کنیم. کعشق خدا را در

 

همان  قایدق نیرا باز بکند و راه عشق خود را به ما نشان دهد، ا نقلبهای ماخودش   یسیاگر ع استاما چه خوب 
که  میدار ازیدهد که ما ن یم حیتوض  آنجام داد: او کامال به وضوح  نیقودیموسدر گفتگو با  یسیاست که ع یزیچ

   یدآی یخدا م سوی از  را که  عشقچنین باشد.  دیجد   دیبا زی. همه چمیگذرمی تولد تازه  وآب و روح  ها را از انسان 
نشان می ها امروز   یدیو ناام اتیدر برابر تمام تجرب   یسیه عاست کعشق  نیا قایدق نی. و امیکنبدرک   میتوان یم

 دهد.

ر یگانٔه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هالک نگردد، بلكه صاحب سنمود كه پدر محبّت قخدا جهانیان را آن

 .حیات جاودان شود



. دیآ ی. از آنجا که عشق از خدا مگرفت می گرم یاحساس  قلبم  دم،یجمله را شن نیا یدوست دارد! وقت اریخدا ما را بس
با ما و جهان ما خوب خواهد بود.  زی.    پس همه چاردد میدوست  رایدوست دارد، بلکه بس لدلی یخداوند نه تنها ب

. من نمیب یقتل و مرگ را م ،یطیمح ستیز عیفجا کنم،  یمن شروع م یایدندیده خودم و از دیده که من از  یوقت
را وند ر خداانجام شود! اما اگ دیکار با نیبپرسم: چگونه ا سنیقودیمومثل  دیو با نمیب یو کفر را م یدیناام نیمچنه
را با     و انگیز  شک و همه سواالت یبه سادگ یپدر آسماندوست داشته باشد، آنگاه است  یلیوست دارد و اگر خدا خد

فقط  . منآزاراز تو انتظار  یزیهستم و من چ عشقتت! من وستظور ه، من: "بلدیگو یدهد و م یاش را پوشش م ییباال
بودن درک  یحیدر مورد مس یزیدرباره تولد تازه و چ زیچ چیهو ا آمد. یحیمس یسیبه ع نیقودیموس.  با من بمان

 ،دداشتیانجام  را که شما آن را ییتواند نشانه ها یکس نم چی: "هدیگو یکه او در مقدمه خود م یهنگام ن،ینکرد. بنابرا
و رفاه، هم  تیموفق ،یسالمت ر،شتیب ی: شادمیکن یم رفک شهیخدا با او باشد". بطور مشابه ما انسان ها هم نکهیبه جز ا

اما  به  م،یکن یما در جهت اشتباه است. ما به خدا نگاه نم دگاهیبه خدا وجود دارد.  اما  د شتریبمعنه است که عشق ب
را در قلب  یپنجره ا ،یو سالمت دیام تیموفق یه جاب یسیشود. ع ینم زیچ چیبه ه راه منجر نی. و انگاه کنیم سمت  ما

 یخطبه م کیلوتر در  نی، مارت1532در سال  خدا ما را دوست دارد. راینقددهد:  یکند و ما را نشان م یباز م اخد

 ل،یآن کار فراتر از دل رد؛یخوب در نظر بگ یزیرا با چ آن را دوست داشته باشد و او ایدن ه: "اگر خداوند بسدینو
 یدا سوء استفاده مدم  از همه موجودات خاست مر  بیحس، عقل و هنر ماست ... چون جهان   پر از زشت و فر

 راینقدخدا آنها را دوست دارد "و اگر خداوند جهان را  , نا با وجود این کار انساام. اما دهند یمکنند، خدا را شکنجه 
 ستندین یحیکه مس یمبلغ، من هر هفته با افراد کیدر کار من به عنوان  دوست دارد!" زین مراپس  ،دوست دارد

 شهیدارند. با مثل آنها هم یاغلب سواالت درست نند،یب یم رونیما را از ب انیحیکه مس یافراد نیم. چنکن یصحبت م
خدا کجاست؟  چگونه خدا   قو عش م؟ینین محبت را ببآ میتوان یکجا م دهید: "اگر خدا محبت است, به ما نشان دندیپرس

را به ما  یگانه پسردوست داشت تا او  اریوند ما را بس. خدادهدیقرار نم یکیما را در تار یسیدوست دارد؟ و چرا؟ "ع
. نه، خدا سازد یمن کوره گرما، که به طور خودسرانه و به طور خودکار، تمام جهان را گرم کی  بدهد! عشق خدا 

ل ما قاب یعشق خدا برا ایندهد! در  یانجام م حیمس یسیپسرش ع قیکار را از طر نیاست! او ا کیما نزد هشخصا ب
دهد.  یبه ما مش  دهد، بلکه خود یبه ما نمدیگری  یزیدهد، او چ یکه خدا پسر خود به ما   م یهنگام مشاهده است!

 کیخدا فقط به عنوان  نیخود خداوند است! و ا تیدهد از ماه یبه ما م حیمس یسیع قیکه خداوند از طر یا هیهد
کار  نیاز مردم ا یاریبس ی! برافتپذیربدن انسان   یسیشود. ع یاز جهان م یشود. او بخش یروح در جهان ظاهر نم

خود را به طور کامل  افراد چشم نیلزوما از ما و از جهان ما جدا شود. ا دیبا عقیده بد است! خدا با توجه به آن  یلیخ
 ریغ نیتوانند عظمت عشق خدا را درک کنند. به نظر آنها، ا ینم نیدهند و بنابرا یجهان قرار م تشرار  یبر رو

که خداوند  یوقت ندیگو یافراد م نیا بیترت نیبد است. و به ا یلیجهان خ رایز دیآ یبه جهان م ادممکن است که خ
 ی. خدا خالق بزرگدمیگوینسو درست  کیاز  ندیگو یم نیکه چن یافراد ود!از خدا بودن متوقف ش دیشود، با یمانسان 

 ریغچیزی حد و حصر است! خدا  یتعجب از عشق ب نیما اا ! است. درست است ستادهیا زیاست که باالتر از همه چ
سازد که  یامر روشن م نید شد! اخواه جسمبرد! و  یخدا و انسان باال م نیسازد و خط را ب یممکن را  امکان   م

ه ب  کند و یحمل م. او گناه ما را ردیگ یدارد. نه، او مشکالت ما را م یبا مشکالت بد ما همدرد  یخدا نه تنها کم
 نیاست. ا متیق نیباالتر واقع نیا نترسد. بیصل یت شدن بر رواز لعن یشود که حت یم کیطرز قاطعانه به ما نزد

 نیقودیموسدر گفتگو با  یسیعشق است که باالتر از همه عشق است! ع کی نیاست! ا تین محدودعشق بدو کی واقع
و دادند  دسترا از  مانیها از خدا ترک کردند و ا یلیئر آن زمان، اسرا. دنویسددر بحث   نقل قول  یاز  کتاب موس

را فرمان  یندند و خداوند در رحمت خود، موسکردند.  پس از آن خداوند را دوباره خوا دارید یسم مارهابا  نیبنابرا
زمان  مس در قطب از آن. مار افتینجات خواهد  ندیمار را بب نیکه ا ی. هر کسزدسا  یمار از مس کی بایدکه او د دا

 یبر رو یسیع قیاز طر ییاشاره کرد که نجات نهاعیسی عمل است که  نیا قایدق نینماد بهبود است. و ابه عنوان 
نماد است که با  کینه تنها  بیصل نیا  است که خدا آماده کرده است. یزیهمان چ قایدق نیافتد. و ا یفاق مات بیصل

 یدر رو یسیع قینماد به کار خداست که از طر بی. نه، صلشود یظاهر م ارنبیدفاتر در  یوارهایدستور در د
 یفقط بر رو بیصل نیاست که ا لیدل نیاست. به هم مشخصاعشق  خدا  بیصل نیا قیآنجام کرد.  از طر بیصل

 قودیموسنی یبرا یسیباالتر از همه در قلب مان بماند!  ع باید بیصل نیبلکه ا ست،یساختمان ما بماند ن یوارهاید
 نیقودیموس ایآ ست؟یتواند بفهمد عشق خدا چ یکار م نیتنها در ا نیقودیموس ست؟یچ بید که اعتقاد به صلوشن کرر

نه چندان دور از  . احتماالتسین یسیکار را درک کرد؟ احتماال دور از مصلوب شدن ع نیا مصلوب شد یسیهنگام ع
 یسیحرف ع قایدر عم نیقودیموس حیمس یسیصحبت کردن با ع توانم تصور کنم که پس از  یمن م .ستین یسیع امیق

قابل  ریغ عشق نیکه چگونه اکنم  ی. من تصور مدیتر فهمهآن گفتگو ب یمعن یسیع بیدرک کرد.  و تنها بعد از   صل
که  یآمد. تا زمان گرید یاریبس به نیقودیموسکند! و چگونه عشق به خداوند از  یمنتقل م گرانیرا  درک کرد و  به د

 نیقودیموسبه  یسیبه ما آمدند. آنچه ع زین نیقودیموسمکالمه  نیو او آنها را  نوشت.     و بنابرا دیرس وحنای آنها هم به
 یرسم یدر ساختمان ها یاز عشق  خدا سفر کرده است که حت یتا به حال به عنوان نشانه ا بیده شد. صلگفت، برآور

تواند به قلب شما و به قلب من  یم پس عشف خدا هم   انقدر بزرگ است،شده است. اگر عشق خدا  وارد رنیدر با
 .نی. آمدرسب


