اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۳
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا
۱ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را آن ﻃﻮری ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻠّﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .وﻟ
ﻫﻤﯿﻦﻗﺪر ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ ﻣﺴﯿﺢ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺜﻞ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او را آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾﺪ۳ .ﻫﺮﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی دارد ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎک اﺳﺖ.
۴ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا را ﻣﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ۵ .ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﻧﯿﺰ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮔﻨﺎه اﺳﺖ۶.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ
ﮐﺴﮐﻪ در اﺗّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮد! اﻣﺎ ﻫﺮﮐﻪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ،او را
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۷ .ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﺴﺎزد .ﻫﺮﮐﻪ ﻧﯿ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺨﺼ
ﻧﯿﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﯿ اﺳﺖ۸ .و ﻫﺮﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن از اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎن را
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد۹ .ﻫﺮﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ذات اﻟﻬ در اوﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ در
ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺪر اوﺳﺖ۱۰ .ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻠﯿﺲ در اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﻧﯿ
ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﻤدارد ،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 ﮐﺸﺖ .ﺑﺮای ﭼﻪ او را ﮐﺸﺖ؟ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮدش ﻧﺎدرﺳﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮادرش درﺳﺖ ﺑﻮد.
۱۳ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﻔّﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﯿﺪ۱۴ .ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮگ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻮن ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﻣدارﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ دﯾﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻫﻨﻮز در
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮگ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ۱۵ .ﻫﺮﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔّﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﺗﻠ
دارای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧ ﻧﯿﺴﺖ ↵۱۶ .ﻣﺎ ﻣﻌﻨ ﻣﺤﺒﺖ را درک ﮐﺮدهاﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﻣﺎ
ﻓﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﯾﺪﯾﺮ ﻓﺪا ﺳﺎزﯾﻢ۱۷ .آﯾﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﮐﺴ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ وﻟ وﻗﺘ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻣﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را از او درﯾﻎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 ↵۱۸ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺮف و ﺗﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻋﻤﻞ دﯾﺪه ﺷﻮد.
اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
۱۹ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا وﺟﺪان ﻣﺎ در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣدﻫﺪ۲۰.و

اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﺪان ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﻮم ﺳﺎزد ،ﺧﺪا از وﺟﺪان ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ آﮔﺎه ﻣﺑﺎﺷﺪ۲۱.ای
ﻋﺰﯾﺰان ،اﮔﺮ وﺟﺪان ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﻮم ﻧﻤﺳﺎزد ،ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ۲۲و او
ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﺎم او ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪ اوﺳﺖ
ﺑﺠﺎ ﻣآورﯾﻢ۲۳ .و ﻓﺮﻣﺎن او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ او ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ و ﯾﺪﯾﺮ را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ۲۴ .ﻫﺮﮐﻪ اﺣﺎم او را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،در
ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﺪا در او .او روحاﻟﻘﺪس را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او در ﻣﺎ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ.

