
 

 خواھران و برادران عزیز ،

روز مردم خود را ھمراھی و  40برخاستن یا رستاخیزکسی ، کھ . خداحافظی کردن: یعنی  -معراج
و من بھ خوبی می توانم  .ترک می کند تا بھ پدر آسمانی خود بازگرددآنھا را  او حاالراھنمایی کرد ،

بعد از شادی فراوان عید پاک کھ خدا عیسی را : تصور کنم کھ شاگردان در آن زمان چھ احساسی داشتند
بھ کام مرگ نگذاشت ، پس از این امید کھ ھمھ چیز بھ پایان نرسیده است ، بلکھ این کھ علت و انگیزه 

  .ی رودعیسی م:  ازنودوباره  حاالعیسی ادامھ خواھد یافت ، 

  

گاھی اوقات فقط یک وداع کوتاه ، زودگذر است ، . ھمھ ما این تجربھ را می شناسیم -خداحافظی کردن 
بلھ ، : اگر خوش شانس باشم ، یک جواب می گیرم. رفتمھمین االن با سگ : وقتی در خانھ صدا می زنم

سفر می کنیم یا از  گاھی اوقات خداحافظی طوالنی تر است ،زمانی کھ  .ھمھ چیز خوبھ !خیلی خب
در آغوش گرفتن ، رد و بدل کردن آرزوھای خوب ، . مالقاتی برمیگردیم کھ اغلب ھمدیگر را نمی بینیم

و بعد خداحافظی : گاھی اوقات مالقات شونده تا ماشین می آید و من برای او دست تکان میدھم گاھی 
شما . ظی برای ما سخت ترین استخداحاف. کردن  بزرگی وجود دارد کھ اگر کسی برای ھمیشھ برود

  .صدمھ می بینند زیرا آن شکافی در زندگی ما باقی می گذارد کھ بستن آن دشوار است

  

عیسی قبل از رفتن بھ صلیب با . متن خطبھ این روز معراج در چنین وضعیت وداع گفتھ می شود
در انجیل یوحنا ، عیسی مدت طوالنی با شاگردان خود صحبت می کند و . شاگردانش خداحافظی می کند

  : این سخنان سرانجام بھ نماز می انجامد ، کھ پایان آن متن خطبھ ما است 

  ٢۶تا  ٢٠آیات  ١٧ب روخوانی یوحنا با

کنم، بلکھ برای آنھا نیز کھ بھ وسیلھ کالم ایشان بھ من ایمان  و نھ برای اینھا فقط سوال می ٢٠
ای پدر، در من ھستی و من در تو، تا ایشان نیز در مایک  تا ھمھ یک گردند چنانکھ تو  ٢١ .آورد خواھند

جاللی را کھ بھ من دادی بھ ایشان دادم تا یک و من   ٢٢ .باشند تا جھان ایمان آرد کھ تو مرا فرستادی
من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جھان بداندکھ تو   ٢٣ .باشند چنانکھ ما یک ھستیم

خواھم آنانی کھ بھ من  ای پدر می  ٢۴ .مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنانکھ مرا محبت نمودی
ای ببینند، زیراکھ مرا پیش از بنای  باشم تا جالل مرا کھ بھ من داده یی کھ من میای با من باشند در جا داده

اند کھ  ای پدر عادل، جھان تو را نشناخت، اما من تو راشناختم؛ و اینھا شناختھ  ٢۵ .جھان محبت نمودی
ای  ھ من نمودهو اسم تو را بھ ایشان شناسانیدم و خواھم شناسانید تا آن محبتی کھ ب  ٢۶ .تو مرا فرستادی

  .در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم 

  

. خب ، تا اینجا کھ ھمھ چیز روشن است؟ سپس می توانید بھ سرعت بھ سمت دستگاه موسیقی ارگ بروید
فقط یک لحظھ آنچھ او  :اگر این کار را انجام دھیدبھ ھر حال برای کسانی کھ مثل من احساس می کنند ، 



سپس فقط گوش کن ، من سعی خواھم کرد کھ کل مطالب را بطور خالصھ   فقط گفت را احساس کن
  : درک کنم

، ھستند ھمانطور کھ عیسی و پدر یکی :موضوعی کھ ھمیشھ در متن خطبھ و انجیل یوحنا ظاھر می شود
گنجانده ، بلکھ باید در یکتایی عیسی و پدر نیز  -یکسان باشند  با یکدیگر شاگردان و ھمھ مؤمنین نیز باید

ھمھ ما با یکدیگر و ھمچنین با عیسی و خدا ارتباط داریم ، مھم نیست کھ چقدر : یا بھ عبارت ساده .شوند
متن برای این این ھرکس میتواند اینگونھ فکر کند  آیا این فکر خوبی نیست؟.از ھم فاصلھ داشتھ باشیم

 ! متصل ھستیمبھ اطراف آسمانی شبھ  از طریق اینترنت عمالما! ، برای ما نوشتھ شده است آشفتھ زمان 
پایگاه اطالع این ارتباط وجود دارد ، ما فقط باید از آن آگاه باشیم ، آن را بشناسیم ، بھ اصطالح بھ 

  .  خدا وارد شویمرسانی اینترنتی 

  

شاید بتوان . و شناخت است آگاھی یکی دیگر از کلمات کلیدی کھ ظاھرا کامالً برای مسیحیان مھم است
خدا   اینترنتیپایگاه اطالع رسانی  با استفاده از آن می توانید وارد را با رمز عبور مقایسھ کرد ،آگاھی 

. ما رمز ، یعنی آگاھی  را ، از عیسی دریافت می کنیم ، کھ بھ نوبھ خود آن را از جانب خدا دارد .شوید
  .نور :و رمز عبور

نور خداست کھ بھ : است  ،یھ بھ اینترنت پر سرعت جالل و نور خدا ، برای ماندن در تصویر چیزی شب
 .جالل و نور ، عیسی در یوحنا می گوید ، باعث آگاھی و شناخت در ما می شود. ھمھ چیز نفوذ می کند 

این واقعیت دارد کھ خداوند عیسی را بھ سمت ما فرستاده است تا بتوانیم در نور خدا سھیم شویم و ببینیم 
و اگر ما این را تشخیص داده باشیم ، پس می توانیم خود خدا را بشناسیم ، . اردخدا ما را چقدر دوست د

  .بگذاریم خودمان در او و عشق او نفوذ کنیم ، با او یکی شویم

  

ً خداحافظی نیست         او نزد پدر. بنابراین ، از جانب انجیل یوحنا ، خداحافظی از عیسی مسیح واقعا
خواھم آنانی  ای پدر می. می کشد زیرا ما با او در ارتباط ھستیماو ما را بھ ھمراه خودش  ، امارود می

  .ای ببینند باشم تا جالل مرا کھ بھ من داده ای با من باشند در جایی کھ من می کھ بھ من داده

  

ی از ترس از جدای. من میترسیدم. خداحافظی کردن در کودکی برای من دشوار بود –خداحافظی کردن  
، رھا کردن ، جدا کردن از کسانی کھ دوستشان دارم و عاشق من  از تنھا ماندنآنجا کھ من در آگاھی 

و من ھر دلیلی داشتم کھ بھ این روش فکر کنم و احساس کنم ، و این چیزی  .کردممی بودند زندگی 
نگی می توانیم ببینیم کھ با با آگاھی از یگا: نیست کھ ما تجربھ کنیم؟ عیسی دیدگاه متفاوتی بھ ما می دھد

. خدا و عیسی و بنابراین با یکدیگر ارتباط داریم ، مھم نیست کھ کجا ھستیم ، مھم نیست کھ کی ھستیم
بنابراین آرزو می کنم خداحافظی کنید و فراق دیگر مشکلی دشوار نخواھد بود زیرا در نور خدا خواھید 

  .دید کھ ما فقط یک ضربان قلبی ازھمدیگر ھستیم

  آمین

 




