اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۴
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ روح ﺧﺪا و روح ﺷﯿﻄﺎن
 ↵۱ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺒﻮﺗ) اﻟﻬﺎﻣ (اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در واﻗﻊ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﻋﺪّۀ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ۲ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان
ﻧﺒﻮﺗ را ﮐﻪ از ﻃﺮف روح ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؟ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ روح اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﺟﺴﻢ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ۳و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻨﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ او دارای
روح »دﺷﻤﻦ ﻣﺴﯿﺢ« ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣآﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
 ↵۴ای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠّﻖ دارﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،زﯾﺮا
روﺣ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ از روﺣ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ۵ .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
درﺑﺎرۀ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣدﻫﺪ۶ .اﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣدﻫﺪ .درﺣﺎﻟﮐﻪ ﮐﺴﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠّﻖ ﻧﺪارد ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ روح ﺧﺪاﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی
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 ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ۸ .اﻣﺎ ،آﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪارد از ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ↵۹ .و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ۱۰ .ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔّﺎرۀ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ↵۱۱ .ای ﻋﺰﯾﺰان ،اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺪﯾﺮ را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ↵۱۲ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﺧﺪا در ﻣﺎ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ او در ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣرﺳﺪ.
 ↵۱۳ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺧﺪا؟ از اﯾﻨﻪ او روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ!
 ↵۱۴ﻣﺎ ﺧﻮد دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺷﻬﺎدت ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪۀ 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 ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ↵۱۸ .ﮐﺴﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﻧﻤﺗﺮﺳﺪ و ﻫﺮﮐﻪ
ﺑﺘﺮﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮس را دور ﻣﺳﺎزد ،وﻟ ﺷﺨﺼ ﻣﺗﺮﺳﺪ
ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.

۱۹ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﺤﺒﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن اول ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد ↵۲۰ .اﮔﺮ ﺑﻮﯾﯿﻢ» :ﻣﻦ ﺧﺪا را دوﺳﺖ
دارم «.درﺣﺎﻟﮐﻪ از دﯾﺮی ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارﯾﻢ ،دروﻏﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺧﺪاﯾ را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ۲۱ .ﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»ﻫﺮﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺮان را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺑﺪارد«.

