رﺳﺎﻟﮥ اول ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل
ﮐﻼم زﻧﺪﮔ

۱

۱ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﻼم زﻧﺪﮔ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ـ ﮐﻼﻣ ﮐﻪ از ازل ﺑﻮد و ﻣﺎ آن را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪه اﯾﻢ ـ ﺑﻠ ،ﻣﺎ آن را دﯾﺪه اﯾﻢ

و دﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ۲ .آن زﻧﺪﮔ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎ آن را دﯾﺪﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ آن ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﯿﻢ و از زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ۳ .ﺑﻠ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺷﺮاﮐﺘ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ دارﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﺪ۴ .اﯾﻦ را ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺷ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.

زﻧﺪﮔ در ﻧﻮر ﺧﺪا
۵اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺎ از او ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺪا ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻫﯿ ﻇﻠﻤﺖ در او ﻧﯿﺴﺖ۶ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﺑﺎ او ﺷﺮاﮐﺖ
دارﯾﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻇﻠﻤﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ دروغ و ﮐﺮدار ﻣﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻮر ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ
ـ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﻮر اﺳﺖ ـ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺷﺮاﮐﺖ دارﯾﻢ و ﺧﻮن ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ او ،ﻣﺎ را از ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﭘﺎک
ﻣ ﺳﺎزد.
۸اﮔﺮ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﯿﻢ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دورﯾﻢ۹ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ .او ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻣ آﻣﺮزد و ﻣﺎ را از ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد۱۰ .اﮔﺮ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺸﺪه اﯾﻢ ،ﺧﺪا را دروﻏﻮ ﺷﻤﺮده اﯾﻢ و از ﮐﻼم او ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺷﻔﯿ ﻣﺎ

۲

۱ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﻮد ،در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪای ﭘﺪر ﮐﺴ را دارﯾﻢ ﮐﻪ
۲

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ ـ زﯾﺮا ﺧﻮد ﻣﺴﯿ ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎ۳ .ﻓﻘﻂ وﻗﺘ ﻣﺎ از اﺣﺎم ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ۴و اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ
وﻟ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،دروﻏﻮ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور اﺳﺖ۵ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﮐﺴ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در
او ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ راه ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ۶ :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪا زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔ او ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮ
۷ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺣﻢ ﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤ؛ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﺑﺘﺪا داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ۸ .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ،ﻫﻢ در ﻣﺴﯿ و ﻫﻢ در ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﻇﻠﻤﺖ در ﮔﺬر و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘ در ﺣﺎل درﺧﺸﯿﺪن اﺳﺖ.

۹اﮔﺮ ﮐﺴ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮر اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد ،او ﻫﻨﻮز در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ۱۰ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را دوﺳﺖ
ﺑﺪارد در ﻧﻮر زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺧﻮد و ﯾﺎ دﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۱ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ.
در ﻇﻠﻤﺖ راه ﻣ رود و ﻧﻤ داﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣ رود ،زﯾﺮا ﺗﺎرﯾ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۲ای ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﺴﯿ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ۱۳ .ای ﭘﺪران ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا او را
ﮐﻪ از ازل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﯾﺪ.
۱۴ای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﭘﺪر را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای ﭘﺪران ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ،زﯾﺮا او را ﮐﻪ از ازل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ای
ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ،زﯾﺮا ﻗﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا در ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﯾﺪ.
۱۵ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد دل ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﮐﺴ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر در او ﻧﯿﺴﺖ۱۶ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد،
ـ ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ ﻧﻔﺲ اَﻣﺎره آرزو ﻣ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﻓﺨﺮ و ﻏﺮور اﺳﺖ ـ از ﭘﺪر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ۱۷ .ﺟﻬﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻼت دﻧﯿﻮی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ارادۀ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿ
۱۸ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿ «در زﻣﺎن آﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و ﺣﺎﻻ
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﯿ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ زﯾﺎدﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۱۹ .اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﯿ از ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آن ﻫﺎ در واﻗ ﻫﯿ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﯿ ﯾ از
آن ﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
۲۰اﻣﺎ ﻣﺴﯿ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ روح اﻟﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﺴ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣ داﻧﯿﺪ۲۱ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑ ﺧﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﭼﻮن آن را ﻣ داﻧﯿﺪ و آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﻧﺎراﺳﺘ از راﺳﺘ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﮔﯿﺮد.
۲۲ﭘﺲ آن دروﻏﻮی واﻗﻌ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ ﻋﯿﺴ» ،ﻣﺴﯿ «ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿ «اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻫﻢ ﭘﺪر
و ﻫﻢ ﭘﺴﺮ را رد ﻣﮐﻨﺪ۲۳ .ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺴﺮ را رد ﮐﻨﺪ ،ﭘﺪر را ﻧﯿﺰ رد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺴﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﭘﺪر را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲۴ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣ را ﮐﻪ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ۲۵ .و وﻋﺪۀ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ،زﻧﺪﮔ اﺑﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۲۶ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در ﺑﺎرۀ اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ام۲۷ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ،
زﯾﺮا ﻣﺴ روح اﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ در ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .روح ﺧﺪا در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ او ﺑﺮ ﺣﻖ
اﺳﺖ و در آن ﻧﺎراﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ،در ﻣﺴﯿ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
۲۸ﺧﻼﺻﻪ ،ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،در او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر او ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ ﻧﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﯾﻢ۲۹ .اﮔﺮ درک ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا

۳

۱ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را آن ﻃﻮری ﮐﻪ در
۲

واﻗ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .وﻟ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺴﯿ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺜﻞ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾﺪ۳ .ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی دارد ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﭘﺎک اﺳﺖ.
۴ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ۵ .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﻧﯿﺰ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮔﻨﺎه اﺳﺖ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘ ﺑﺎ ﻣﺴﯿ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ ،در ﮔﻨﺎه ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد! اﻣﺎ ،ﻫﺮﮐﻪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۷ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد .ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آورد ،ﺷﺨﺼ ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﻋﺎدل اﺳﺖ.
۸و ﻫﺮﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن از اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزد.
۹ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ذات ﺧﺪا در اوﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺪر اوﺳﺖ.
۱۰ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﻄﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤ آورد و ﯾﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﻤ دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ
۱۱زﯾﺮا آن ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اول ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ۱۲ «.ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .او ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن
ﺑﻮد و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐُﺸﺖ .ﺑﺮای ﭼﻪ او را ﮐُﺸﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدش ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮادرش درﺳﺖ ﺑﻮد.
۱۳ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﯿﺪ۱۴ .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ،
ﭼﻮن ﺑﺮادران ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣ دارﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ دﯾﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻫﻨﻮز در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮگ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ۱۵ .ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻔﺮت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﻗﺎﺗﻠ دارای زﻧﺪﮔ اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ۱۶ .ﻣﺎ ﻣﻌﻨ ﻣﺤﺒﺖ را درک ﮐﺮده اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿ ﺟﺎن
ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ ﻓﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻓﺪا ﺳﺎزﯾﻢ۱۷ .آﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﮐﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
از ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ وﻟ وﻗﺘ ﺑﺮادر ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را از او درﯾ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ۱۸ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺮف و زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﺷﻮد.

اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
۱۹ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا وﺟﺪان ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﺪ۲۰ .و اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﺪان ﻣﺎ ،ﻣﺎ را
ﻣﺤﻮم ﺳﺎزد ،ﺧﺪا از وﺟﺪان ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲۱ .ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﮔﺮ وﺟﺪان ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﻮم ﻧﻤ ﺳﺎزد ،ﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ۲۲و او ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣ آورد زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم او ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﭘﺴﻨﺪ اوﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﻢ۲۳ .و ﺣﻢ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ و ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﻪ

ﻣﺴﯿ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ۲۴ .ﻫﺮﮐﻪ اﺣﺎم او را رﻋﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ در ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﺪا در او .او روح اﻟﻘﺪس را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او در ﻣﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ روح ﺧﺪا و روح ﺷﯿﻄﺎن

۴

۱ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﻪ ﻫﺮ روح اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در واﻗ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻋﺪۀ زﯾﺎدی

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان روﺣ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ روح اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در ﺟﺴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ۳و ﻫﺮ روﺣ ﮐﻪ ﻣﻨﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ او دارای روح »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿ «ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣ آﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
۴ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﭘﯿﺸﻮﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،زﯾﺮا روﺣ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ از روﺣ
ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ۵ .آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺑﺎرۀ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ۶ .اﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد،
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ روح ﺧﺪاﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ارواح دﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ.

ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ
۷ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا دوﺳﺘ و ﻣﺤﺒﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا را
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ۸ .اﻣﺎ ،آﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪارد از ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ۹ .و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا از اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ او
ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او زﻧﺪﮔ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ۱۰ .و ﻣﺤﺒﺖ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ :ﻧﻪ آﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﯿﻢ
ﺑﻠﻪ اﯾﻨﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺷﻮد۱۱ .ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ۱۲ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﺧﺪا در ﻣﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ او در ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣ رﺳﺪ.
۱۳ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺧﺪا؟ از اﯾﻨﻪ او روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ! ۱۴ﻣﺎ ﺧﻮد دﯾﺪه اﯾﻢ و ﺷﻬﺎدت
ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ۱۵و ﻫﺮﮐﻪ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﺪا در اوﺳﺖ و او
در ﺧﺪا۱۶ .ﻣﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ .ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،در ﺧﺪا
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪا در او۱۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ در ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در روز داوری اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺪﮔ او در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ۱۸ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮس
را دور ﻣ ﺳﺎزد ،وﻟ ﺷﺨﺼ ﻣ ﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.
۱۹ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن اول ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد۲۰ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارم «.در ﺣﺎﻟﯿﻪ از ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد ،دروﻏﻮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ او ﺑﺮادری را ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺧﺪاﯾ را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،دوﺳﺖ
ﺑﺪارد۲۱ .ﺣﻤ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ دﻧﯿﺎ

۵

۱ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﻣﺴﯿ اﺳﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺪر را دوﺳﺖ دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ او را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ۲ .ﻣﺎ
۳

ﭼﻮﻧﻪ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﻢ؟ از اﯾﻨﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم او ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﺎم او ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺣﺎم ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻨ ﻧﯿﺴﺖ۴ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ۵ .و ﮐﺴ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﻤ ﺷﻮد ﻣﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!

ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
۶ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب و ﺧﻮن آﻣﺪ .آﻣﺪن او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آب ،ﺑﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ آب و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮنِ ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .روح اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺮا روح ،ﺣﻖ اﺳﺖ۷ .ﭘﺲ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ۸ :روح و آب و ﺧﻮن؛ و ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾ اﺳﺖ۹ .ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن را ﻣ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟ و اﯾﻦ ﺷﻬﺎدﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد داده اﺳﺖ.
۱۰ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد ،اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ را در دل ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ و ﮔﻮاﻫ او را در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮش
ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺧﺪا را دروﻏﻮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ۱۱ .ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی داده اﺳﺖ و اﯾﻦ زﻧﺪﮔ در ﭘﺴﺮ او اﺳﺖ۱۲ .ﻫﺮﮐﻪ
ﭘﺴﺮ را دارد ،زﻧﺪﮔ دارد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ را ﻧﺪارد ،ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔ ﻧﯿﺴﺖ.

زﻧﺪﮔ اﺑﺪی
۱۳اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی دارﯾﺪ۱۴ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از او ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ۱۵ .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش
ﻣ دﻫﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از او ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
۱۶اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر او ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آن
ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ او زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ۱۷ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺧﻄﺎﯾ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻤ ﺷﻮد.
۱۸ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻪ از ﺧﺪا ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارد.
۱۹ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
۲۰ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ آن را داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ
ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ و اﯾﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔ اﺑﺪی.
۲۱ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،از ﺑﺘﻬﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
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