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رﺳﺎﻟﮥ اول ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺎﻟﻪ
اﺧﻼق ﺗُﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﯾﻮﺣﻨﺎ و ﺑﺮادرش ﯾﻌﻘﻮب ،اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺎم »ﭘﺴﺮان رﻋﺪ« ﺑﻨﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﺖ
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ و ﯾﻮﺣﻨﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﺎدش
ﻋﯿﺴﯽ ،ﻋﻤﻼ درس ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را از او آﻣﻮﺧﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش
ﺑﻪ او ﻟﻘﺐ »رﺳﻮل ﻣﺤﺒﺖ« را دادﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ
ﺑﻮد» :ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﯾﻮﺣﻨﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ و
ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۴ - ١ :١
ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ :ﻓﺼﻞ ٢٩ :٢ - ۵ :١
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﻄﺎن :ﻓﺼﻞ ٣
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ :ﻓﺼﻞ ۶ - ١ :۴
ﮐﺎر ﻣﺤﺒﺖ :ﻓﺼﻞ ٢١ - ٧ :۴
اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ :ﻓﺼﻞ ۵
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ﮐﻼم زﻧﺪﮔﯽ

١

١ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ـ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ازل ﺑﻮد و ﻣﺎ آن
.
را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪهاﯾﻢ ـ ﺑﻠﯽ ،ﻣﺎ آن را دﯾﺪهاﯾﻢ و دﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺎ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ٢ .آن زﻧﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎ آن را دﯾﺪﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ
آن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ
را آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ٣ .ﺑﻠﯽ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ در ﺷﺮاﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ دارﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﺷﻮﯾﺪ۴ .اﯾﻦ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮر ﺧﺪا
۵اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از او ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺪا ﻧﻮر اﺳﺖ و
ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻤﺖ در او ﻧﯿﺴﺖ۶ .ﭘﺲ ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺎ او ﺷﺮاﮐﺖ دارﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
در ﻇﻠﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ دروغ و ﮐﺮدار ﻣﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ٧ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ در ﻧﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ـ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﻮر اﺳﺖ ـ در آن
ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮاﮐﺖ دارﯾﻢ و ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ او ،ﻣﺎ را از ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺎ ﭘﺎ ک ﻣﯽﺳﺎزد.
٨ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دورﯾﻢ.
٩اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎ ک
ﻣﯽﺳﺎزد١٠ .ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ،ﺧﺪا را دروﻏﮕﻮ
ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ و از ﮐﻼم او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ

٢

١ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ا ﮔﺮ
.
ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﻮد ،در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪای ﭘﺪر ﮐﺴﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ـ ٢زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ
ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ٣ .ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از
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اﺣﮑﺎم ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ۴و ا ﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دروﻏﮕﻮ و
از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور اﺳﺖ۵ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺪا در او ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ۶ :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ
او ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮ
٧ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺣﮑﻢ ﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ
ﻗﺪﯾﻤﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﺑﺘﺪا داﺷﺘﻪاﯾﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ٨ .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ،ﻫﻢ در
ﻣﺴﯿﺢ و ﻫﻢ در ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻇﻠﻤﺖ در ﮔﺬر و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺣﺎل
درﺧﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
٩ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮر اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد،
او ﻫﻨﻮز در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ١٠ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارد در ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ١١ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد
ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ .در ﻇﻠﻤﺖ راه ﻣﯽرود و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽرود ،زﯾﺮا ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
١٢ای ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ
آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ١٣ .ای ﭘﺪران ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا او را ﮐﻪ از ازل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪهاﯾﺪ.
١۴ای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﭘﺪر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﭘﺪران،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام ،زﯾﺮا او را ﮐﻪ از ازل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام ،زﯾﺮا ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪهاﯾﺪ.
١۵ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد دل ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد،
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر در او ﻧﯿﺴﺖ١۶ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ـ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﻧﻔﺲ
اَﻣﺎره آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻓﺨﺮ و
ﻏﺮور اﺳﺖ ـ از ﭘﺪر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ١٧ .ﺟﻬﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻼت
دﻧﯿﻮی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﯾﺴﺖ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺢ
١٨ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ »دﺷﻤﻦ
ﻣﺴﯿﺢ« در زﻣﺎن آﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺎدﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ١٩ .اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﯿﺢ از ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ا ﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
آنﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
٢٠اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ روحاﻟﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻫﻤﮥ
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ٢١ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن آن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و آ ﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎراﺳﺘﯽ از راﺳﺘﯽ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
٢٢ﭘﺲ آن دروﻏﮕﻮی واﻗﻌﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ» ،ﻣﺴﯿﺢ«
ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺢ« اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﭘﺴﺮ را رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ٢٣ .ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺴﺮ را رد ﮐﻨﺪ ،ﭘﺪر را ﻧﯿﺰ رد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺴﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد،
ﭘﺪر را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
٢۴ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ا ﮔﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در دلﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ٢۵ .و وﻋﺪۀ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ،زﻧﺪﮔﯽ
اﺑﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
٢۶ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در ﺑﺎرۀ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ،
ﻧﻮﺷﺘﻪام٢٧ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﺢ
روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ در ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .روح ﺧﺪا در
ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ و در آن ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
٢٨ﺧﻼﺻﻪ ،ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،در او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر او ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ٢٩ .ا ﮔﺮ
درک ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ.
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ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا

٣

١ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
.
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ا ﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را آن ﻃﻮری ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ٢ .ای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ا ﮐﻨﻮن
ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .وﻟﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺜﻞ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او را
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ٣ .ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی دارد ﺧﻮد را ﭘﺎ ک
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎ ک اﺳﺖ.
۴ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ۵ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺳﺖ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮔﻨﺎه ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد! اﻣﺎ ،ﻫﺮﮐﻪ در
ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
٧ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد .ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد،
ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎدل اﺳﺖ٨ .و ﻫﺮﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن از اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد.
٩ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ذات ﺧﺪا در
اوﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺪر اوﺳﺖ١٠ .ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﻄﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽآورد و ﯾﺎ ﺑﺮادر
ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ
١١زﯾﺮا آن ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ
ﺑﺪارﯾﻢ١٢ «.ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .او ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐُﺸﺖ.
ﺑﺮای ﭼﻪ او را ﮐُﺸﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدش ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮادرش
درﺳﺖ ﺑﻮد.
١٣ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ا ﮔﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﮑﻨﯿﺪ١۴ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺮادران
۵
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ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻫﻨﻮز در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮگ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ١۵ .ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﺗﻠﯽ دارای زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ١۶ .ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ را درک
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ ﻓﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد
را در راه ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻓﺪا ﺳﺎزﯾﻢ١٧ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮادر ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﻮد را از او درﯾﻎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ١٨ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺣﺮف و زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﺷﻮد.
اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
١٩ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا وﺟﺪان ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ٢٠ .و ا ﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﺪان ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎزد ،ﺧﺪا از
وﺟﺪان ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٢١ .ای ﻋﺰﯾﺰان ،ا ﮔﺮ وﺟﺪان
ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ٢٢و
او ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮﻣﯽآورد زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪ اوﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ٢٣ .و ﺣﮑﻢ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ٢۴ .ﻫﺮﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺧﺪا
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪا در او .او روحاﻟﻘﺪس را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او در ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ روح ﺧﺪا و روح ﺷﯿﻄﺎن

۴

١ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﻪ ﻫﺮ روح اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
.
ﮐﻪ آﯾﺎ در واﻗﻊ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻋﺪۀ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ٢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان روﺣﯽ را ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روح اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ در
ﺟﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ٣و ﻫﺮ روﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او دارای روح »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
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ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ ا ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
۴ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،زﯾﺮا روﺣﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ از روﺣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ۵ .آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺑﺎرۀ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ۶ .اﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎم
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ روح ﺧﺪاﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ارواح
دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ.
ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ
٧ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ٨ .اﻣﺎ ،آﻧﮑﻪ
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪارد از ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ٩ .و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا
از اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
او زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ١٠ .و ﻣﺤﺒﺖ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ :ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺎ ﺷﻮد١١ .ای ﻋﺰﯾﺰان ،ا ﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ١٢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﺧﺪا در ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ او در ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.
١٣ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺧﺪا؟ از اﯾﻨﮑﻪ او روح
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ! ١۴ﻣﺎ ﺧﻮد دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای
ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ١۵و ﻫﺮﮐﻪ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﺪا در اوﺳﺖ و او در ﺧﺪا١۶ .ﻣﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد آ ﮔﺎﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ .ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺧﺪا ﺳﺎ ﮐﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪا در او١٧ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﺎ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در روز داوری اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ او در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ١٨ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮس را دور ﻣﯽﺳﺎزد ،وﻟﯽ
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ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.
١٩ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن اول ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ا ﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارم «.در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد،
دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ا ﮔﺮ او ﺑﺮادری را ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،دوﺳﺖ ﺑﺪارد٢١ .ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
٢٠

ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﻧﯿﺎ

۵

١ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺪر
.
٢
را دوﺳﺖ دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ او را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﻢ؟ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ٣ .زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از
اﺣﮑﺎم او ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ۴ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﺮ
اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ.
۵و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ!
ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
۶ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب و ﺧﻮن آﻣﺪ .آﻣﺪن او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آب ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎ آب و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮنِ ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .روح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا
روح ،ﺣﻖ اﺳﺖ٧ .ﭘﺲ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ٨ :روح و آب و ﺧﻮن؛ و ﺷﻬﺎدت
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ٩ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا
ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟ و اﯾﻦ ﺷﻬﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد داده
اﺳﺖ١٠ .ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد ،اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ را در دل ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ
ﻫﺮﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﯽ او را در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮش ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺧﺪا
را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ١١ .ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی داده
اﺳﺖ و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺴﺮ او اﺳﺖ١٢ .ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺴﺮ را دارد ،زﻧﺪﮔﯽ دارد و ﻫﺮ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ را ﻧﺪارد ،ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی
١٣اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی دارﯾﺪ١۴ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ از او
ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ١۵ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از او
ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
١۶ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و ا ﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ او زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ١٧ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
١٨ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮑﻪ از ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.
١٩ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
٢٠ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ آن را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ
را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﯾﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی.
٢١ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،از ﺑﺘﻬﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
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