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  مقدمه
  ».، بلكه پيروي از رفتار معمولي او استد از راه رفتن مسيح بر دريانه تقلي دعوت ما«

   (Martin Luther)مارتين لوتر -
  

 مقدس  منحصر به فرد در كانُن كتاب يگاهجا) الف 
باشند را  اين رساله افرادي را كه اعضاي خانوادة الهي مي. باشد يك آلبوم عكس مي همانندرسالة اول يوحنا 

اين رساله . باشند، نيز فرزندان خدا نيز بايد شبيه او باشند همانگونه كه فرزندان شبيه والدين خود مي. كند معرّفي مي
. كند يعني زندگي ابدي پيدا مي-شود، او حيات الهي  وقتي شخصي فرزند خدا مي. كند تشابهات اين دو را بيان مي

بعنوان مثال اين افراد، عيسي . دهند ار روشن نشان مياي بسي تمام كساني كه اين حيات را دارا هستند، آن را به گونه
كنند، از فرامين  دارند، فرزندان خدا را محبت مي دانند، خدا را دوست مي دهندة خود مي مسييح را خداوند و نجات

اش را  يوحنا رساله. باشند هاي حيات ابدي مي اينها برخي از نشانه. روند كنند، و به دنبال گناه نمي خدا پيروي مي
  ) 13:5يوحنا 1. (باشند كه ايشان داراي حيات جاودان مي بدانندنوشت تا كساني كه به اين خانواده تعلّق دارند 

اي است حقيقي كه عمالً ارسال  اگرچه اين رساله، نامه. اي است متفاوت اول يوحنا از بسياري جهات رساله
بدون شك ايشان همديگر را . رندگان آن مذكور استشده است، ولي با اين وجود نه نام نويسنده و نه نام گي

داشتني اينست كه حقايق عميق روحاني در قالب جمالتي كوتاه ولي  ويژگي ديگر اين كتاب دوست. اند شناخته مي
هايي پيچيده  چه كسي گفته است كه حقايق عميق بايستي با واژه. اند عميق و در عين حال با واژگاني ساده بيان شده

و درهم و برهم را به اسم  نامفهوميان شوند؟ نگراني آنزمان است كه برخي مردم نادانسته چيزهايي و سخت ب
  . دهند مورد ستايش قرار مي» عميق«هايي  ها و يا نوشته موعظه

رسد در واقع تكرار  آنچه كه به ظاهر سبك تكرار به نظر مي. يوحنا مدتها تفكّر و مطالعة صادقانه داشته است
وار است كه بايد مورد توجه قرار  هاي به ظاهر سايه و اين تفاوت – ها تفاوتاست مختصر ضمن بيان  اي اشاره
 .گيرد

  

  نويسنده) ب
هائي از رساله يوحنا،  نقل قول. شواهد خارجي مربوط به نويسنده اول يوحنا بسيار قديمي و معتبر هستند

 ايرنائوس، كلمنت اسكندريه، ترتوليان، اوريجن: ست، توسط اين نويسندگان صورت گرفته انويسنده انجيل چهارم
  .و شاگردش ديونيسيوس

 از عبرانيان، اول يوحناعكس بركند ولي  نويسنده اول يوحنا هم مانند رساله به عبرانيان نام خود را ذكر نمي
  .برخوردار استاش  نويسنده اي در مورد هويت قانع كنندهشواهد داخلي 
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شناخته و با او اوقاتي را سپري كرده بوده  كه نويسنده، مسيح را به خوبي مي ددهن چهار آيه اول نشان مي
است را با توجه به روايات همزمان و منطبق با آن  رساله بوده ةرسول نويسند ييوحنا ينكهاين امر، امكان ا. است

  .برد باال مي

اقتدار و شفقت يك رهبر روحاني پير  نويسنده با: كه بخشد اين نامه نيز اين نظريه را تقويت مي نةلحن رسوال
  .نويسد ميو در عين حال با لحني قاطع ) »اي فرزندان من«(

جان خود را «، »حيات جاودان«( و عباراتي مثل )...و  »كلمه«، »حكم«، »تازه«، »نور«، »استوار«(تفكر، كلمات 
، )و غيره »اعمال شرير«، »شتن گناهانبردا«، »نجات دهنده جهان«، »گذشتن از موت به حيات«، »نهادن يدر راه كس

  .با انجيل چهارم و دو رساله ديگر يوحناي رسول منطبق هستند
به همين صورت، ساختار ساده و متقارن سبك عبري جمالت در هر دو مورد يعني انجيل چهارم و اين رساله 

حناي رسول بپذيريم نبايد مشكلي با عنوان كتابي نوشتة يوه خالصه، اگر ما انجيل چهارم را ب به طور. شود ديده مي
  .نسبت دادن اين رساله به وي داشته باشيم

  
  تاريخ نگارش) ج

ميالدي قبل از اينكه روميان، اورشليم را  60ا سه نامة كانوني خود را در دهة نكنند كه يوح بعضي گمان مي
سبك پدرانة اين . اند را پذيرفته) ديميال 95- 80(اكثر محققين تاريخي در اواخر قرن اول . ويران كنند نوشته است

اي «: گويد گويد يوحناي رسول سالخورده به ميان جماعت كليسايي رفته و مي رساالت با روايت قديمي كه مي
  .باشد ، سازگار مي»فرزندان من، يكديگر را محبت نماييد

  
  موضوعزمينه و  سپ) د

يوناني از واژه ( »آئين گنوسي«تحت عنوان بود كه قة كاذبي برخاسته نوشت، فر كه اين نامه را مي در زماني
gnōsis مدعي بودند كه مسيحي هستند ولي دانش  ها گنوسي. دش شناخته مي) به معني معرفت، شناخت، عرفان

تواند  كردند كه يك شخصي نمي آنها ادعا مي. باشند بيشتري از ساير مسيحيان دارند و از تعاليم رسوالن فراتر مي
دادند  بعضي از ايشان تعليم مي. نهددادند را بنيان  رسوالن تعليم ميتري از آنچه  يابد مگر حقايق عميقكامالً نجات 

اي قرار  آنها بين عيسي و مسيح فاصله. توانست خدا باشد كه ماده شرير است، و از اين رو عيسي كه انسان بود نمي
 مايكل گرينآنها چنانچه . گشت ولي مسيح نمرد ، تجلي آسماني بود كه وقتي عيسي مرد ظاهر»مسيح«. دادند مي

(Michael Green) تر از اين بود كه با جسم  كند، اصرار داشتند كه مسيح آسماني خيلي مقدس و روحاني تأكيد مي
خالصه، آنها تجسم و اينكه عيسي همان مسيح است را انكار  به طور. انساني در ارتباط هميشگي ناپاك شود

دهد كه ايشان مسيحيان حقيقي  هشدار داده و نشان مي ها گنوسي، خوانندگانش را بر ضد تعاليم كردند و يوحنا مي
هاي فرزندان  نشانه ها گنوسيدهد كه  يوحنا نشان مي. نيستند و اينكه عيسي مسيح، هم خدا و هم انسان است

  .حقيقي خدا را ندارند
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به همين دليل . هيچ زمينه ما بين وجود ندارد بر طبق گفته يوحنا، يك شخصي يا فرزند خداست و يا نيست؛
است كه اين رساله از چنين تضادهاي زيادي مثل نور و تاريكي، محبت و نفرت، حقيقت و دروغ، مرگ و حيات، 

خواهد به مردم اينها را بوسيله  در همين حين بايد توجه داشت كه پولس رسول مي. باشد خدا و شيطان مملو مي
مسيحيان بر يك عمل مجرد گناه  او براي تشخيص بين مسيحيان و غير براي مثال،. وضيح دهدرفتار عادي ايشان ت

حتي يك ساعت خراب نيز زمان درست را . رساند بلكه بر خصوصيات يك شخص اش را به اتمام نمي گيري نتيجه
ان را درست مرتب زم به طورولي يك ساعت خوب و درست، ! دهد ساعت دو بار نشان ميدر هر بيست و چهار 

عادي بايد مقدس و عادالنه باشد و از اين شخصيت  به طورپس رفتار هر روزة يك مسيحي، . دهد نشان مي
ادعا  ها گنوسي. كند از كلمه شناختن زياد استفاده مي يوحنا. شود فرزند خدا شناخته مي به عنوانباشد كه او  مي
 به طوركند كه  ا حقايق اصلي ايمان مسيحي را عنوان ميشناسند، ولي يوحنا در اينج كردند كه حقيقت را مي مي

توصيف ) 20 :5(؛ وحيات )6 :5(؛ حق )16 ،8 :4(؛ محبت )5 :1(نور به عنواناو خدا را  .قاطع شناخته شده است
باشد، بلكه بدين معناست كه خدا منشأ اين  اين توصيفات بدين معنا نيست كه خدا يك شخصيت نمي. كند مي

؛ و )3 :3(؛ و خداي پاك )7 :3؛ 29 :2(گويد  خداي عادل سخن مي به عنوانوحنا همچنين از خدا ي. بركات است
  ). 5 :3(عاري از گناه 
ي اوقات كند عميق و بعض بر آنها تأكيد مي كند، افكاري كه او اي استفاده مي ه يوحنا از كلمات ساد اگر چه

كنيم، بايد دعا كنيم كه خداوند به ما كمك كند تا  ه ميدر حيني كه ما اين كتاب را مطالع. دركشان دشوار است
  .مفهوم كالمش را درك كنيم و از حقيقتي كه در آن مكشوف كرده است اطاعت نماييم

  
 رساله اول يوحنا طرح كلي

 
  )4-1:1(مشاركت مسيحي : سرآغاز .1
  )2 :2-5 :1(برقراري مشاركت  ابزارهاي. 2
  )11-3 :2(اطاعت و محبت : سيحي هستندهاي كساني كه در مشاركت م نشانه. 3
  )14-12 :2(مراحل رشد در مشاركت . 4
  )28-15 :2( معلمان دروغينجهان و : دو خطر در راه مشاركت. 5
 حاصل از آنعدالت، محبت، و اطمينان ): ادامه(تند هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هس نشانه. 6

)2: 29-3: 24(  
  )6-1 :4(اشتباه و  راستينياز به تشخيص بين . 7
 )20 :5-7 :4( )ادامه(يحي هستند ه در مشاركت مسهاي كساني ك نشانه. 8

  )21-7 :4(محبت  )الف
  )الف1 :5(موزه صحيح آ )ب



- ٥  - 
 

  )3- ب 1 :5(محبت و اطاعتي كه در پي دارد  )پ
  )5 ،4 :5(يابد  ايماني كه بر جهان غلبه مي )ت
  )12- 6 :5(آموزه صحيح  )ث
  )13 :5(م اطمينان از طريق كال )ج
  )17- 14 :5(اطمينان در دعا  )چ
  )20-18 :5(واقعيتهاي روحاني دانش )ح

  )21 :5(درخواست پاياني . 9
  

  تفسير
  )4- 1 :1(مشاركت مسيحي : سرآغاز .1

تواند با  هيچ مشاركت حقيقي نمي. بنيان اساسي كل مشاركت حقيقي، شخص عيسي مسيح خداوند است 1:1
دو آيه اول ازلي بودن و واقعيت تجسم او را تعليم . ه او دارند وجود داشته باشدكساني كه نظريه غلطي راجع ب

واقعيت تجسم او . انساني واقعي به اين جهان آمد به عنوانهمان شخصي كه از ازل با خداي پدر بود . دهند مي
بر آنچه ديده و شنيدند  شان نگريستند و عميقاًهاي داي او را بشنوند، بر او با چشمبوسيله اين حقيقت كه رسوالن ص

كلمة حيات يك خيال باطل نبود بلكه شخصي واقعي . ودند نشان داده شده استمالً او را لمس نمتفكر كردند و ع
  .در بدني جسماني

د، جسم شد و ميان ما نام مي حيات جاودانو يوحنا وي را  او كه نزد پدر بود كه كند آية دو تأكيد مي 2 :1
  . او را ديدند ساكن گرديد و رسوالن

ما  م كاربردي اين دو آيه در زندگيد كه مفاهيده ناشناسي نوشته شده و نشان مي نويسنده به وسيلةمتن زير 
  :چيست

ه يا حتي الهيدانان نيست بلكه بر پايه فخوشحالم كه شناخت من از حيات جاودان بر پايه تفكر و تعمق فالس«
 شيرين رويايي نهاين . يدند و او را در حين تجسم لمس نمودندشهادت غير قابل سرزنش كساني كه شنيدند، د

  ».طور واقعي ثبت شده استه كه از روي مشاهده و دقت ب ناب استبلكه حقيقتي 
آنها فهميده بودند . انجام دهيم ده را مخفي نگه نداشته بودند و ما نيز نبايد اين كاراالع رسوالن، اخبار فوق 3 :1

همة كساني كه . كردند شود و بنابراين ايشان آن را آزادانه و كامل بيان مي در اينجا يافت ميكه اساس همة مشاركتها 
. شهادت رسوالن را بپذيرند با پدر و پسرش عيسي مسيح و همچنين با ديگر ايمانداران مشاركت خواهند داشت

و اين ! مشاركت برقرار كنندتوانند با خداي پدر و پسرش عيسي مسيح  العاده است كه گناهكاران، مي چقدر فوق
 .دقيقاً همان حقيقتي است كه در اينجا مد نظر ماست
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عيسي، اسمي بود . عيسي و مسيح يك شخص هستند و اين شخص، همان پسر خداست. پسرش عيسي مسيح
ه بمسيح اسمي است كه از او . گويد كه در حين تولد او به وي عطا شد و از اين رو از انسانيت كامل او سخن مي

دهيم كه او  بنابراين، در نام عيسي مسيح، ما شهادت مي. گويد يگانه مسح شده خدا، مسيح موعود، سخن مي عنوان
  .)اعتقاد نامه نيقيه( عيسي مسيح انسان واقعي و خداي واقعي است. انسان و خداست

يوحنا  .گردد ن كه خوشي ما كاملنويسد؟ دليلش آن اي د موضوع مشاركت ميولي چرا يوحنا در مور 4 :1
تواند از  اين خوشي تنها مي. دارك حقيقت و خوشي ابدي در قلب بشر ناتوان استفهميده بود كه جهان براي ت

وقتي شخصي در مشاركت با خدا و پسرش خداوند عيسي قرار . طريق ارتباط مناسب با خداوند ايجاد گردد
. گيرد تواند مورد لطمه قرار نمي رايط زندگي نمييابد كه بوسيله ش گيرد، خوشي عميق و پايداري در خود مي مي

  ».نشأ همة سرودهاي او در آسمان باالي سر اوستم« : گويد چنانچه شعري مي
  

  مفاهيم برقراري مشاركت .2
اين يك رابطة .شوند مشاركت، توصيف كننده وضعيتي است كه دو و يا چند شخص در موردي سهيم مي 5 :1

در انجام اين امر، . خواهد تا با خدا مشاركت داشته باشند حنا حاال از خوانندگانش مييو. مشاركتي يا صميمانه است
اگر چه خداوند دقيقاً . كند او از تعاليم خداوند عيسي مسيح كه در حيني كه بر روي زمين بود داده بود، استفاده مي

ا نور است و هيچ ظلمت در وي اين كلمات را نقل قول نكرده، ولي خالصه و مفهوم تعاليم او اين است كه خد
خدا . او منظورش از اين عبارت اين است كه خدا كامالً مقدس و كامالً عادل و كامالً پاك است. هرگز نيست

همه چيز در چشمان «هيچ چيز از چشمان او مخفي نيست، بلكه . توانند تحت هيچ شرايطي با گناه سازش كند نمي
  ).13 :4عبر(» باشد كشف مياو كه كار ما با وي است، برهنه و من

نور و ظلمت . دهد تا شخص بداند كه در مشاركتش با خدا، هيچ گناهي مخفي نيست او ادامه مي 6 :1
مكان يا يك اتاق توانند با هم در يك  نطور كه نميزمان در حيات يك شخص وجود داشته باشند، هما توانند هم نمي
گويد با خدا مشاركت دارد و از  انساني كه مي. با خدا مشاركت ندارد دارد، اگر انساني در ظلمت قدم بر مي. باشند

  .كند هرگز نجات نيافته است روي عادت در ظلمت سلوك مي
تواند با خداوند عيسي مسيح و ديگر مسيحيان  از طرفي ديگر، اگر شخصي در نور سلوك كند مي 7 :1

اگر او در . ستگي دارد، انسان يا در نور است يا در ظلمتبه متن يوحنا در اينجا ب ي كهتا جائ. مشاركت داشته باشد
اگر در ظلمت است، چيزي براي ارتباط با خدا در او وجود ندارد چون او . باشد نور است، عضو خانواده الهي مي

كنند، يعني كساني كه مسيحي هستند، با  در نور سلوك مي ي كهآنان. ظلمت است و هيچ ظلمت در خدا وجود ندارد
تمامي بخشش خدا . سازد گر شراكت داشته و خون پسر خدا عيسي مسيح ايشان را از هر گناه دائماً پاك مييكدي

آن خون خدا را قادر ساخت تا بر . شود بر پايه عدالتي است كه در خون پسر او كه در جلجتا ريخته شد يافت مي
با اين  9دا اعتراف كرده ولي يوحنا در آيه پايه عدالت گناهان ما را ببخشايد را كسب كنند، گناهانشان را به خ

  .مسئله سروكار دارد
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براي مثال، . همچنين مشاركت با خدا مستلزم اين است كه ما از خويشتن شناختي حقيقي داشته باشيم 8 :1
) 8يه آ(توجه داشته باشيد كه يوحنا بين گناه . اي داريم يعني فريب دادن خود و ناراستي انكار اينكه ما طبيعت كهنه

گناهان به كارهاي بدي كه از ما سر . طبيعت فاسد و بدي ما شاره دارد گناه به. شود تمايز قائل مي) 9آيه (و گناهان 
ولي، خداوند عيسي مسيح را . دهيم آنچه ما هستيم عمالً بدتر از آن كارهايي است كه انجام مي. زند اشاره دارند مي

 .گناه گناهان ما مرد به جهتسپاس كه 

بلكه به معني ايجاد طبيعتي آسماني و تازه با . ندن طبيعت گناه آلود نيستتغيير گرايش به معني از بيخ كَ
  .باشد بر گناه دروني مي قدرت غلبه

: براي اينكه ما هر روزه در مشاركت با خدا وديگر ايماندارن زيست كنيم بايد به گناهانمان اعتراف كنيم 9 :1
ما بايد آنها . ي، گناهان فكري و ذهني، گناهان عملي و گناهان مخفي و گناهان عموميگناهان عمدي، گناهان غفلت

را بيرون كشيده و به حضور خدا بياوريم و آنها را به نام عنوان كرده و بر شد آن گناهان در كنار خدابايستيم و آنها 
ناه خود را بپوشاند، برخوردار هر كه گ«: بله، اعتراف حقيقي مستلزم ترك كردن گناهان است. را ترك نماييم

 ).13 :28امثا (» نخواهد شد؛ اما هر كه آن را اعتراف كند و ترك نمايد رحمت خواهد يافت

توانيم اين وعده را دريافت كنيم كه خدا امين و عادل است تا  وقتي ما اينگونه به گناهانمان اعتراف كنيم مي 
او عادل . اش استوار خواهد ماند عده داده كه ما را ببخشد و در وعدهاو امين است يعني او و. گناهان ما را بيامرزد

است تا ما را بيامرزد چونكه پايه و اساس عادالنه براي بخشش ما در كار نيابتي خداوند عيسي مسيح بر روي 
 .دساز كند بلكه همچنين ما را از هر ناراستي پاك مي او نه تنها آمرزش ما را تضمين مي. صليب يافته است

آمرزش يهودي يعني . گويد آمرزش پدرانه است و نه يهودي آمرزشي كه يوحنا در اينجا از آن سخن مي 
اين . كند آمرزش از مجازات گناهان، كه گناهكار آنرا در زمان ايمان آوردنش به خداوند عيسي مسيح كسب مي

ولي راجع به گناهاني . ت شده استكند ضمان آمرزش، يهودي خوانده شده چون يوسيله خدا كه در داوري عمل مي
شود، بهاي آن بوسيله  به مجازات مربوط مي ي كهشود چطور؟ تا جاي كه شخصي پس از تغيير گرايش مرتكب مي

به مشاركت در خانواده الهي  ي كهولي تا جاي. عيسي مسيح بر روي صليب در جلجتا پرداخت شده استخداوند 
او بوسيله اعتراف گناه، . مرزش پدر آسمانيه آمرزش پدرانه دارند يعني آياز بشود، مقدسين گناهكار ن مربوط مي

مرزش گناهان را فقط يكبار نياز داريم؛ كه شامل مجازات همة ما آ. كند را به فرزندانش عطا مي اين آمرزش
  .يابد ه ميگذشته، حال و آينده ولي نياز ما به آمرزش پدرانه در طول زندگي مسيحيمان ادام -شود  گناهانمان مي

نيم، ايمان داريم كه بر طبق اقتدار كالم خدا، او ما را بخشيده و اگر او ك وقتي كه ما گناهان خود را اعتراف مي
  .آمرزد، ما نيز بايد خودمان را ببخشيم ما را مي
. نماييم شويم، انكار ميباالخره، براي برقراري مشاركت با خدا ما نبايد اعمال گناه آلود خود را مرتكب  10 :1

. انكار اين مطلب به معني دروغگو خطاب كردن خداست. اند گناه مكرراً در كالمش عنوان كرده كه همه گناه كرده
و مرگ عيسي مسيح مضروب و كشيدن  ت، و انكار كامل دليل آمدن، رنجاين يك مخالف مستقيم با كالم اوس

  .باشد مي
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ستلزم داشتن زندگيهاي بدون گناه نيست، بلكه مستلزم كنيم كه داشتن مشاركت با خدا م پس ما مشاهده مي
اين يعني كه ما بايد درباره . اين است كه تمامي گناهان ما به حضور او آورده شده، اعتراف گرديد و ترك كردند

  . گناهانمان كامالً صادق باشيم، و هيچ گونه رياكاري يا مخفي كردن از آنچه كه واقعاً هستيم نبايد در ما باشد
دهد، و تدارك پرشكوه او براي مواقع شكست را نيز  يوحنا، معيار كامل خدا براي قومش را به ما ارائه مي 1 :2
: معيار كامل خدا با اين عبارت بيان شده است. كند فرزندان من به همة اعضاي خانواده الهي اشاره مي. كند بيان مي

اگر او خدا نبود . است، معيار او براي قومش كمال است چون خدا كامل. نويسم تا گناه نكنيد اين را به شما مي
تواند از گناه چشم پوشي كند  خدا نمي. »شود گناه نكنيد مي ي كهنويسم تا شما تا جاي اين را به شما مي«: گفت مي

ي خداوند عيسي مسيح اين را در ارتباط با زن. دهد هدف در پيش روي ما قرار مي به عنوانپس معيار كامل خود را 
  .»كنم، برو ديگر گناه مكن نميمن نيز تو را محكوم «: كه در حين عمل زنا گرفتار شده بود نيز انجام داد؛ او گفت

داركي با شكوه شود كه ما خاكستر هستيم و از اين رو ت آور مي او به ما ياد. شناسد خداوند چهارچوب ما را مي
و اگر كسي گناهي «: توان مشاهده كرد ر اين كلمات مياين امر را د. ديده است براي مواقع شكست به جهت ما

شفيع كسي است كه در زمان نياز به ياري شخص ديگر . »كند، شفيعي داريم نزد پدر يعني عيسي مسيح عادل
او فوراً نزد ما . دهد اين دقيقاً همان كاري است كه خداوند عيسي مسيح در زمان انجام گناه برايمان انجام مي. آيد مي
» ...اگر هر انساني گناه كند«: گويد توجه داشته باشيد كه در اينجا نمي. تا ما را در مشاركت با خود احيا سازد آمده

  .ييماشفيع ما در پي رساندن ما به جايي است كه ما گناهانمان را اعتراف كرده و ترك نم به عنوانخداوند 
و اگر كسي «: گويد در اينجا مي. را ناديده بگيريم اي در اين آيه هست كه ما نبايد آن العاده نكته بسيار فوق

او همچنان پدر ماست اگر چه گناه . گويد نزد خدا بلكه نزد پدر در اينجا نمي. »گناهي كند، شفيعي داريم نزد پدر
ر مشاركت ايماندار را خدشه دا شود كه بر طبق آن اگر چه گناه آور مي اين به ما حقيقت مباركي را ياد. كرده باشيم

تولد چيزي . شود يابد، به فرزند خدا مبدل مي وقتي شخصي تولد تازه مي. برد سازد، ولي ارتباط او را از بين نمي مي
تواند بر  شود و هيچ چيز نمي از اين رو پس از تولد تازه، خدا پدر ايماندار مي. توان ناديده گرفته شود است كه نمي

  .باشد ش را رسوا سازد ولي او هنوز از طريق حقيقت تولد، پسر پدرش ميشايد پسري، پدر. رابطه آنها تأثير بگذارد
. اين خوب است كه ما يك مدافع عادل داشته باشيم. توجه داشته باشيد كه شفيع ما، عيسي مسيح عادل است

 تواند به كار تمام كند، خداوند عيسي مسيح مي شيطان بر ضد ايمانداري يك سري ادعا جمع آوري مي ي كهزمان
  .»آنرا به حساب من بگذاريد«: اش در جلجتا اشاره كند و بگويد شده

اين يعني كه او با . گناهان ما نيز هست به جهتو خداوند عيسي مسيح تنها شفيع ما نيست، بلكه او كفاره  2 :2
رگونه مانعي را در مرگ خود براي ما، آزادي از گناه و گناهانمان را مهيا نموده تا ما در رابطه با خدا احيا شويم و ه

تواند بر ما رحم كند چون مسيح مطالبه عادالنه او را تحقق  خدا مي. داردسر راه مشاركت ما با خدا قرار دارد را بر
، بهاي گناهان موكل خود را بپردازد؛ ولي اين حقيقتاً همان كاري است )وكيل(معمول نيست كه يك شفيع . بخشيد

  . را انجام دادتر از همه، او بوسيله قرباني خود اين كار كه خداوند ما انجام داد و چشمگير
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اين امر . او نه تنها به جهت گناهان ما بلكه به جهت تمام جهان نيز كافي است ةكند كه كفار يوحنا اضافه مي
بلكه بدين معناست كه كار خداوند عيسي براي نجات تمامي دنيا . بدين معنا نيست كه تمام دنيا نجات يافته است

گردد كه عمالً ايمانشان را در  و به نجات ختم مي شود باشد، ولي اين كار تنها براي كساني مؤثّر واقع مي كافي مي
ولي اگر همة . توان به تمامي دنيا ارائه كرد به خاطر همين است كه انجيل را مي. اند خداوند عيسي مسيح نهاده

 .انجيل براي ايشان نبود ةنيازي به موعظ بودند، ديگر هيچ انسانها به طور خودكار نجات يافته

به  يزو ن — خدا يدةزبان قوم برگز يعني — يبه عبر يحمس يبصل يباال ةكه نوشت ينستقابل توجه ا ةنكت
در واقع اين نوشته به . آن زمان بودند، نوشته شده بود يايدن يشده برا كه زبانهاي اصيل و شناخته ين،و الت يوناني

 .باشد يم يادر تمام دن نسانهاتمام ا ةكه عيسي مسيح تنها نجات دهند كرد يتمام جهان اعالم م

  
  )11- 3 :2(اطاعت و محبت : هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هستند نشانه .3
اولين نشانه، اطاعت . هاي كساني را عنوان كند كه در مشاركت مسيحي هستند خواهد نشانه يوحنا مي 3 :2
بطه با خدا اطمينان داشته باشيم اگر زندگيمان با آرزوي قلبي براي انجام اراده او عجين توانيم در را ما مي. است
كردند شناخت والتري از خدا دارند به مسيحيان كمك  كه ادعا مي هائي گنوسياين آيات بدون شك در برابر . باشد
دهد كه چنين شناختي  نشان مييوحنا . كرد ولي نه به كساني كه عالقه كمي براي حفظ احكام خداوند داشتند مي

  .ارزش است پوچ و بي
؛ نگه داشتن )3آيه(نگه داشتن احكام او  —دهد  يوحنا اطاعت ايماندار را در طريقي سه جانبه توضيح مي

نگه داشتن احكام يعني . در اين تفكر روند معيني وجود دارد). 6آيه(؛ سلوك كردن در مسير وي )5آيه(كالمش 
نگه داشتن كالم او به معني تنها اطاعت از . توان ديد سي چنانچه در مفهوم عهدجديدي آن مياطاعت از خداوند عي

سلوك كردن در مسير وي يعني تجلي . باشد بلكه آرزويي قلبي براي خشنود ساختن وي آنچه مكتوب است نمي
  .كامل معيار خدا براي قومش؛ اين يعني زندگي كردن بر طبق زندگي عيسي

باشد، بلكه يك  گويد كه زندگي مسيحي شامل عدم اطاعت از اراده خدا نيز مي ضمني نمي طوربه يوحنا  4 :2
خواهد احكام او را نگه دارد و آن اعمالي را انجام دهد كه از نظر خدا خشنود كننده  مسيحي از روي عادت مي

اسد ولي احكامش را نگه شن گويد كه خدا را مي اگر كسي مي .گويد يوحنا از نيت زندگي شخصي سخن مي. هستند
  .گويد دارد، پس واضح است كه حقيقت را نمي نمي

محبت خدا به . داريم، پس محبت او در ما كامل شده است از طرفي ديگر، وقتي ما كالم او را نگه مي 5 :2
ا براي تعليم در انجا اين است كه محبت خد. كند، بلكه به محبت او نسبت به ما محبت ما نسبت به خدا اشاره نمي

د او را به كمال رسانده و اين امر، ح. داشتن كالم او باشيم ما به سوي هدف آن در حركت است اگر ما در پي نگه
  . كند اطاعت از خدا را ايجاد مي

نمود،  مانم، بايد به همان طريقي كه خداوند عيسي مسيح سلوك مي گويد كه در وي مي بنابراين، هر كه مي 6 :2
اين حياتي . الگو و راهنمايي ما ثبت شده است به عنوانيعني همان طريقي كه در چهار انجيل او نيز سلوك كند 
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القدس امكانپذير  نيست كه ما بتوانيم به قوت و يا قدرت خود آن را بدست آوريم، بلكه تنها از طريق قدرت روح
دهيم تا حياتش را در ما و از طريق  مسئوليت ما اين است كه از زندگيهايمان روي گردانده و به او اجازه مي. است

  . كا جاري سازد
گويد كه اين يك حكم تازه نيست كه نوشته  يوحنا مي. نشانه مهم ديگر ايمانداران، محبت برادرانه است 7 :2

به بياني ديگر، خداوند عيسي مسيح به شاگردانش محبت به . ايم شده بلكه حكمي كهنه كه آن را از ابتدا داشته
 .اش تعليم داده بود از ابتداي خدمت زمينييكديگر را 

ولي يوحناي رسول به خوانندگانش . كشيدند تعاليم تازه به رخ مي به عنوانهميشه تعاليم خود را  ها گنوسي
هميشه خطر دور شدن از ابتدا . كند كه همه چيز را با تعليم خداوند عيسي مسيح مورد آزمايش قرار دهند تأكيد مي

  .»به عقب بازگرديد و حقيقت را خواهيد شناخت«: گويد يوحنا مي. وجود داشته است
وقتي خداوند . سازد بله، اين حكم تنها يك حكم كهنه نيست، بلكه در آن مفهومي هست كه آن را تازه مي 8 :2

داد  اي عيسي مسيح در انجا بود، فقط به شاگردانش تعليم نداد كه يكرديگر را محبت نمايند، بلكه او بديشان نمونه
. حكم در او و در وي حق بود. زندگي او با محبت براي ديگران عجين شده بود. كه اين محبت چه مفهومي دارد

در اين حكم، اين محبت فقط در خداوند عيسي . ولي حاال مفهومي وجود دارد كه بر طبق آن حكم كهنه، تازه است
حاال . كردند افر بودند و در تنفر و شهوت زندگي مياين مسيحيان قبالً ك. مسيح حق ميست بلكه در ايماندارن نيز

 .ايشان قانون عظيم محبت به ديگران را در زندگيهايشان مجسم ساخته بودند

تاريكي هنوز ناپديد . كنند انسانها نور انجيل را دريافت مي ي كهاز اين رو تاريكي در گذر است در هر جاي
گناهكاران به  ي كهدرخشد، و هر جاي يح، نور حقيقي، االن مياند ولي مس سيحي نشدهمنشده چون بسياري هنوز 

  .و ايمانداران ديگر را محبت خواهند كرد سوي او روي گردانند نجات خواهند يافت
كند  اگر كسي ادعا مي. يممان ما تضاد بين محبت حقيقي و محبت كاذب را مشاهده مي 11-9در آيات  9-11 :2

اني كه مسيحي حقيقي هستند نفرت دارد، اين نشانه مطمئني است از اينكه او كه يك مسيحي است ولي هنوز از كس
شخص در آنچه كه . دهد كه در اينجا لغزش مد نظر نيست اين عبارت آخر نشان مي. تا حال در تاريكي است

در نور نمايد،  از طرفي ديگر، شخصي كه برادر خود را محبت مي. دهد، اسماً، نجات نيافته مه ميهميشه بود ادا
تواند بدين معنا باشد كه آن شخص در خطر لغزش قرار ندارد، يا اينكه  اين مي. ساكن است و لغزش در وي نيست

اگر يك مسيحي واقعاً در ارتباط با خداوند زندگي . هر دو تفسير درست است. دهد او ديگران را لغزش نمي
چون هيچ اختالفي بين ادعاي او و  خورد ش نميسازد، و هيچكس ديگري لغز كند، نور، مسير او را روشن مي مي

كند  اين ثابت مي. تنفر عميقي از كساني داشتند كه نسبت به كالم خدا صادق بودند ها گنوسي. عملش وجود ندارد
روند زيرا كه تاريكي چشمانش را كور  دانند كه كجا مي روند و نمي كه آنها در تاريكي بوده و در تاريكي راه مي

  .كرده است
ال خطاب كردن اعضاي خانواده الهي را در اگويد، ح يوحناي رسول در حيني كه از محبت برادرانه سخن مي

  .دهد ار ميردستور كار ق
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  )14- 12 :2(مراحل رشد در مشاركت  .4

در اينجا هيچ تفكري راجع به سن . كند فرزندان خطاب مي او اول از همه تمامي خانواده را با عبارت اي  12 :2
گويد، و  يوحنا دارد راجع به همة كساني كه به خداوند تعلق دارند سخن مي. ل يا رشد روحاني مطرح نيستو سا

اين راجع به همة مسيحيان . زيرا كه گناهان شما بخاطر اسم او آمزريده شده است: شود اين امر از بقيه آيه ثابت مي
در حال حاضر ميراث خود را كه رهايي كامل از اين چيز جالبي است كه ما بدانيم يعني اينكه ما . صادق است

اين . همچنين توجه داشته باشيد كه گناهان ما بخاطر اسم او آمرزيده شده است. ايم گناهانمان است دريافت كرده
  .بخاطر مسيح است كه خدا گناهان ما را آمرزيد

شناسند، يعني ايمانداران بالغي كه  اند كه او را كه از ابتدا است مي كساني توصيف شده به عنوانپدران  13 :2
جوانان در خانواده روحاني به . اند شناخته و با او نشست و برخاست داشته مشاركت شيرين با پسر خدا را مي

. االن زمان مبارزه و كُشتي گرفتن با دشمن است. داشتن خصوصيات چون قدرت و توانايي و نبرد معروف هستند
: غلبه جوانان بر شرير بدين دليل بود كه انها سر پيروزي را آموخته بودند. ايد به يافتهكه بر شرير غل... اي جوانان، 

دانند، ولي پدر را  شايد آنها زياد نمي. فرزندان من، نوايمانان هستند. »كند نه من، بلكه مسيح كه در من ندگي مي«
  .شناسند مي

اين امر بدين . كند ان عبارت آيه قبل را بيان ميكند، هم وقتي يوحنا خطابه خود به پدران را تكرار مي 14 :2
كساني كه در خداوند و در قوت او توانا  به عنوانمجدداً جوانان . اند دليل است كه آنها در تجربه روحاني، بالغ شده

تا خداوند عيسي مسيح قادر بود . آنها بر شرير غلبه يافتند چون كالم خدا در آنها ساكن بود. اند هستند خطاب شده
اين آيه بر اهميت . مقدس انجام داد هاي كتاب بر شيطان در بيابان غلبه كند و اينكار را بوسيله نقل قول از نوشته

  .كند ن براي دفع كردن حمالت شيطان تأكيد ميمقدس و آماده داشتن كلمات آ كتاب تغذيه مداوم از
  

  )28-15 :2( معلمان دروغينجهان و : دو خطر در راه مشاركت .5
به شايد اين قسمت . اي مقتدر بر ضد جهان و همة تعاليم غلط آن هستيم ما شاهد نوشته: 17-15آيات ر د
شده باشد، يعني كساني كه جهان بطرض خاص براي ايشان جذابيت دارد ولي اين   خاص براي جوانان نوشته طور

كره خالي نيست كه ما بر روي آن  جهان در اينجا، .شود هشدارها به طور ضمني مربوط به تمامي قوم خداوند مي
بلكه سيستمي است كه انسانها با تالش خود براي خوشحال شدن بدون مسيح . كنيم، يا خلقت طبيعي ما زندگي مي

خالصه، هر  به طور -مل جهان فرهنگي، جهان اُپرا ، هنر، تحصيالت اتواند ش اين امر مي. اند براي خود ساخته
شخصي جهان را اينگونه . گيرد، باشد حبت قرار نمين دعوت نشده و مورد مند عيسي به آقملرويي كه خداو
جامعه بشري بر پايه غلطي شكل گرفته، و با آرزوهاي خودخواهانه و ارزشهاي  آنجا كه از «: تعريف كرده است

  .»غلط ساخته شده است
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را دوست نداشته باشيم، و اين نچه در دنياست ا هشدار داده شده است كه دنيا و آساده به م به طور 16 - 15 :2
كساني  به عنوانهمة كساني كه دنيا را دوست دارند . به يك دليل ساده است چون دنيا با محبت پدر همساز نيست

شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگاني خصوصيات كساني . اند كه محبت پدر در ايشان نيست توصيف شده
خواهش . كند اشدهاي جسماني دروني طبيعت فاسد ما اشاره مي شهوت جشم به. است كه دنيا را دوست دارند

غرور زندگاني، جاه . بينيم اشاره دارد چشم به طور ضمني به آرزوي شريرانه ما براي داشتن آن چيزهايي كه مي
اين سه عنصر دنيوي در . خواهد نرا ميساختن و جالل دادن خودش، آبراي مطرح طلبي غير مقدس است كه انسان 

درخت در نظر او خوشنما بود؛ . درخت براي خوردن نيكو بود؛ اين شهوت جسم است. شوند حوا ديده مي گناه
  .آمد؛ اين توصيف كننده غرور زندگاني است درخت به نظر دانش افزا مي. اين خواهش چشم است

و  شهوت، خواهش. چنانچه شرير ضد مسيح است، و جسم دشمن روح، پس دنيا نيز با پدر خصومت دارد
. اند اند بلكه منشأ خود را در دنيا يافته يعني، اينها از پدر نشأت نگرفته. باشند غرور از پدر نيستند بلكه از جهان مي

  . تواند با اين چيزها ارضا شود قلب بشر هرگز نمي. بيابان، دنيوي بودن يعني دوست داشتن چيزهاي فاني
يه ادر حال ورشكستگي است، مردم باهوش در آن سرموقتي بانكي . دنيا و شهوات آن گذرا هستند 17 :2

چيني تمركز كردن بر اين جهان مثل باز .دهند وقتي بنيان، لرزان است، بنايان باهوش ادامه نمي. كنند گذاري نمي
لكن . كنند پس مردم حكيم براي جهاني كه در گذر است زندگي نمي. ي كشتي تايتانيك است صندليهاي عرشه
اين اراده خداست كه ما را از وسوسه چيزهايي كه در . ماند كند، تا به ابد باقي مي خدا عمل مي كسي كه به اراده
مبشر بزرگ بود و بر سر قبرش نيز  (D. L. Moody) دوايت مودياين آيه، اتفاقاً، آيه زندگي . رهاند گذر است مي

  .»ماند كند، تا به ابد باقي مي كسي كه به اراده خدا عمل مي«: نوشته شد
موضوع، . آزمايش ديگري براي تشخيص كساني كه در مشاركت مسيحي هستند، آزمايش تعليمي است 18 :2

خاص در برابر  به طورنوايمانان . بوسيله هشداري خطاب نوايمانان بر ضد معلمين كذبه به معرفي شده است
جال پيش از آمدن مسيح در زمان به خوانندگان يوحنا تعليم داده شده بود كه د. باشند دروغهاي دجال حساس مي

افكند،  درست چنانچه وقايع آينده برايشان سايه مي. مناسب ظاهر خواهد شد و ادعا خواهد كرد كه مسيح است
اي بودند كه انجيل و مسيح غلطي  ذبهكاين دجاالن معليمن . برخاستن دجال نيز در اشكال مختلف ظاهر خواهد شد

كنند و همة  است كه در روزگار ما فرهنگهايي زيادي هستند كه مسيح را رد مي اين چشمگيري. دادند را ارائه مي
  . دهند كه آمدن نجات دهنده نزديك است اينها بر اين حقيقت شهادت مي

بهرحال، آنها قبالً . كردند مسيحي هستند زماني با رسوالن همكار بودند اين معليمن كذبه كه ادعا مي 19 :2
. ماندند بودند با ما مي زيرا اگر از ما مي. ان دادندشد و اين را با خارج شدن از مشاركتشان نايمانداران حقيقي نبودن

اگر شخصي واقعاً تولد تازه يافته باشد، براي . آموزيم كه ايمان حقيقي هميشه كيفيت پايداري دارد در اينجا ما مي
ايم بلكه كساني كه تا به آخر صبر كند  ت يافتهاين امر بدين معناست كه ما با صبر تا به آخر نجا. دود خداوند مي

  .معلمين كذبه بيرون رفتند تا ظاهر شود كه همة ايشان از ما نيستند. واقعاً نجات خواهند يافت
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تواند حقيقت و كذب را شناسد؟  چگونه يك نوايمان مي«: انگيزد ولي اين امر سئوالي در ذهن ما بر مي 20 :2
القدس اشاره  دانيم، و اين مسح به روح ايم و هر چيز را مي دوس، مسح را يافتهجواب اين است كه ما از آن ق

القدس در او ساكن  وقتي شخصي نجات يابد، روح. شود، خداوند عيسي مسيح كند و از يگانه قدوس صادر مي مي
هر «: گويد يوقتي يوحنا به خوانندگان جوانش م. گردد كه بين حقيقت و كذب را تشخيص دهد شود، و قادر مي مي

آنها دانش كامل ندارند، بلكه قادرند تشخيص دهند كه چه چيزي . ، منظورش مفهوم مطلق نيست»دانيد چيز را مي
از اين رو جوانترين و ساده ترين ايمانداران قابليت تشخيص مسائل آسماني را . حقيقت و چه چيزي كذب است

واند بر روي زانوهايش چيزهايي را ببيند كه مردم دنيوي بر ت يك مسيحي مي. دارند كه فالسفه نجات نيافته ندارند
شود، يكبار براي هميشه به  اي متولد مي در قلمروي جسماني، وقتي بچه. هايش قادر به ديدن آنها نيستند روي پنجه

اگر . كند ياو هرگز بعداً اينها را دريافت نم. او چشمان، دستها، پاها و مغز دارد. شود او استعدادهاي بشري عطا مي
يابد نيز  پس شخصي كه تازه تولد تازه مي. گيرد كنند، ولي كليت شخص در همان ابتدا اشكل مي چه انها رشد مي
او در آن واحد همة استعدادهايي كه تا ابد آنها را خواهد داشت دريافت خواهد كرد، اگر چه امكان . همينطور است

  . رشد آنها وجود دارد
ننوشت چون خوانندگان نسبت به راستي گمراه بودند، بلكه تا ابديشان حقيقتي را كه يوحنا اينها را  21 :2

دادند كه بر  تعاليمي مي ها گنوسي. دانند ثابت كند و بديشان يادآوري كند كه هيچ دروغي از نادرستي نيست مي
ايشان بود، انكار مسيح بودن  دروغ اصلي ايشان، كه پايه تعاليم. خالف خدا بود، و از اين رو اين تعاليم غلط بودند

دادند كه عيسي يك انسان معمولي بوده و اينكه مسيح در  چنانچه در مقدمه نشان داده شد، آنها تعليم مي. عيسي بود
مقدس در همة جا  كتاب. اين دروغ بزرگ بعضي از فرهنگهاي امروزي است. حين تعميد بر عيسي قرار گرفته بود

اين درست نيست كه بگوييم مسيح بر . عهد عتيق است) يهوه(ديد همان خداوند كند كه عيسي عهد ج تأكيد مي
  .عيسي وارد شد بلكه عيسي، مسيح است

بعضي از مردم . يوحنا مراقب است تا خوانندگانش بدانند انكار اولوهيت خداوند عيسي يعني انكار پدر 22 :2
خواهند كه كاري با خداوند  پرستند، ولي نمي ا را ميخدكنند و دوست دارند اين عقيده را داشته باشند كه  فكر مي

  .»نمايد آن دجال است كه پدر و پسر را انكار مي«: گويد يوحناي رسول مي. عيسي مسيح داشته باشند
يوحنا مشابهاً . شناسد پدر را نمي پذيرند ، عيسي گفت كساني كه اولوهيت او را نمي42؛19 :8در يوحنا  23 :2

شما . »پسر را انكار كند، پدر را هم ندارد و كسي كه اعتراف به پسر نمايد، پدر را نيز داردكسي كه «: گويد مي
اين همان پيغامي است كه بايد همة موحدان، پيروان . توانيد پدر را داشته باشيد بدون اينكه پسر را داشته باشيد نمي

  .علم مسيحي، مسلمانان، مدرنيستها، شاهدان يهوه و يهوديان بدانند
سپر نجات نوايمانان در برابر معلمين كذبه اين است كه اجازه دهنده آنچه از ابتدا شنيدند در ايشان ثابت  24 :2
. امنيت عظيم ما نزديك ماندن به كالم خداست. كند اين به تعاليم خداوند عيسي و همه رسوالنش اشاره مي. بماند

مقدس سازگار نيست، پس ما بايد آن  اگر تعليمي با كتاب. مگويد بسنجي مقدس مي ما بايد همه چيز را با آنچه كتاب
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اگر تعليمي تازه باشد، درست نيست، و اگر درست است «: گفته است (Ironside) آيرونسايدچنانچه . را رد كنيم
  . »ديگر تازه نيست

و وعده ايمان، وقتي ما در تعليم مسيحي ثابت بمانيم، دليل واقعي بودن ايمانمان را در خواهيم يافت  25 :2
كنيم، اسماً، حيات جاودان،  پذيريم، حيات خود او را دريافت مي وقتي ما خداوند عيسي را مي. حيات جاودان است

  .سازد تا همة تعاليم تازه و سئوال برانگيز را بسنجيم و اين زندگي ما را قادر مي
او از پيشĤمدهاي احتمالي . نويسد نان، ميپس يوحنا راجع به تعاليم غلط از طريق هشدار براي نوايما 27 ،26 :2

چنانچه قبالً نشان . اند نويسد كه ايشان مسح را از خداوند عيسي دريافت كرده ترس ندارد وقتي به خوانندگانش مي
اين حملة درستي است . القدس در ما ثابت است آموزيم كه روح القدس است و در اينجا ما مي داده شد، مسح، روح

كنيم، نياز به تعليم  القدس را دريافت مي چون ما روح. رود شود، هرگز بيرون نمي دريافت ميلقدس ا كه وقتي روح
خدا تدارك خاصي . اين امر بدين معنا است كه ما به معلمين مسيحي در كليسا نياز نداريم. شخص ديگري نداريم

 به عنوانازي به تعليم آنچه در كالم خدا اين يعني كه مسيحيان ني. داده است 11 :4براي چنين معلميني در افسسيان 
گويد كه  كردند كه حقايق مازادي دارند ولي يوحنا در اينجا مي ادعا مي ها گنوسي. حقيقت خدا مكتوب است ندارند

نيازي به تعاليم مازاد نيست ما با كالم خدا در دستمان و روح خدا در قلبمان، همة چيزهايي را كه براي فهم 
  .باشيم دارا مي حقيقت خدا الزم

كند تا در او ثابت بمانند  كند، و ايشان را تشويق مي يوحنا همة فرزندان عزيز خانواده الهي را خطاب مي 28 :2
ما در اينجا به رسوالني اشاره . تا چون او ظاهر شود، اعتماد داشته باشند و در هنگام ظهورش از وي خجل نشوند

اين آيه بر اهميت كار بشارتي وجد و جهد براي يافتن جانهاي . ت كردندكند كه ايشان را به سوي مسيح هداي مي
  .كند زده بودن ايمانداران در حين بازگشت مسيح را مطرح مي خجالتاين آيه همچنين امكان . كند گمشده تأكيد مي

  
  ):ادامه(هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هستند  نشانه .6

  )24 :3-29 :2(د داربه همراه عدالت، محبت و اطميناني كه 
. دانيم كه در قلمروي جسماني اين امر مثل توليد مثل است ما مي. رمين ويژگي خانواده، عدالت استاچه 29 :2

چون خدا عادل است، . هر كه عدالت را بجا آورد، از خدا تولد يافته است. در قلمروي روحاني هم همينطور است
اين منطق غير قابل اجتناب يوحنا . اند عادل هستند ه از او تولد يافتههمة اعمال او عادالنه است پس همة كساني ك

  . است
دارد و او خوانندگانش را به نگاه كردن بر محبت  تفكر مولود شدن از خدا يوحنا را به شگفت وا مي 1 :3
نكه فرزندان خدا توانست ما را بدون اي محبت مي.كند اي كه ما را به خانواده الهي وارد كرد، دعوت مي العاده فوق

. فرزندان در خانواده او هستيم به عنوانشود كه ما  ولي نوع محبت خدا در اين امر نشان داده مي. شويم نجات دهد
  »!مالحظه كنيد چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شويم«
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. شناسد فرزندان خدا نمي به عنوانما را  بينيم كه دنيا كنيم، مي حاال ما در هر روز از زندگيمان كه سپري مي
. به راستي كه دنيا، خداوند عيسي را نيز وقتي بر روي زمين بود نشناخت. كنند مردم دنيا، ما و رفتار ما را درك نمي

به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را . او در جهان بود و جهان بواسطه او آفريده شد و جهان او نشناخت«
توانيم از دنيا انتظار داشته باشيم كه ما را  ما هم خصوصياتي شبيه خداوند عيسي داريم، نمي آنجا كه از . »نپذيرفتند
  .درك كند

بهر حال چه درك كنيم يا نه، ما فرزندان خدا هستيم و اين ضمانت جالل آينده است االن فرزندان خدا  2 :3
انيم كه چون او ظاهر شود، مانند او خواهيم بود زيرا او د هستيم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيم بود؛ لكن مي

اين امر بدين معنا نيست كه ما به لحاظ جسماني در آسمان شبيه خداوند عيسي . را چنانكه هست خواهيم ديد
خواهد  خداوند عيسي ظاهر خاص خود را خواهد داشت، و زخمهاي جلجتا را تا ابد بر بدنش حمل. خواهيم بود

مقدس تعليم  كتاب. د را كه از ديگران متمايز است بصورت جالل يافته خواهيم داشتاز ما چهرة خوهر يك . نمود
بهر حال، ما از لحاظ اخالقي به شباهت خداوند عيسي مسيح در . دهد كه همه در آسمان شبيه هم خواهند بود نمي

  .خواهيم بودما از امكان گناه كردن، بيماري ، مرگ و غم و فساد در امان . خواهيم آمد
العاده به انجام خواهد رسيد؟ جواب اين است كه يك نگاه به مسيح همة كارها را انجام  چگونه اين تغيير فوق

يابد و ما با ايمان  در اين زندگي، روند شبيه شدن به مسيح ادامه مي. زيرا او چنانكه هست خواهيم ديد. خواهد داد
بينيم اين روند به كمال خواهد رسيد؛ زيرا  او را چنان كه هست مي كهي ولي زمان. شويم به كالم خدا شبيه او مي

  .ديدن او يعني شبيه او شدن
سازد چنانكه او پاك  هر كس كه اين اميد يعني ديدن مسيح و شبيه شدن به وي را دارد، خود را پاك مي 3:3

قوع مسيح تأثير مثبتي بر زندگي الو اين اعتقادي شناخته شده در بين مسيحيان است كه اميد بازگشت قريب. است
خواهد كاري را انجام دهد كه در حين بازگشت مسيح همچنان از انجام آن  چنين شخصي نمي. هر ايمانداري دارد

ولي  .پاك است) مسيح(سازد چنانچه او  خود را پاك مي«: گويد نجا ميتوچه داشته باشيد كه در آ. ه باشدشرمند
خداوند عيسي هرگز نيازي به پاك ساختن خودش ندارد؛ او . »سازد خود را پاك مي) مسيح(چنانكه او «: گويد نمي

  .باشد پاكي براي ما روندي تدريجي است؛ ولي براي او يك حقيقت ازلي و ابدي مي. پاك هست
آورد، بر خالف شريعت  هر كه گناه را بعمل مي«: شود عمل عكس پاك ساختن خود در اين آيه يافت مي 4 :3

يعني  الفظي تحت به طور )poieō :يوناني(» وردنبه عمل آ« عبارت. »مخالف شريعت است ند، زيرا گناهك عمل مي
 ي كهحتي در جاي. باشد در اينجا مسئله رفتار هميشگي كه بوسيله زمان حال مشخص شده، مطرح مي. گناه كردن

و موسي در جهان حضور داشت ولي گناه در زمان بين آدم . نپذير استاوجود ندارد گناه كردن امك هيچ شريعتي
. »گناه، تجاوز از شريعت است« : از اين رو كامالً صحيح نيست كه بگوييم. اين زمان قبل از اعطاي شريعت بود

گناه، يعني نافرماني از خدا، طلبيدن راه خويشتن و سر از . »گناه، مخالف شريعت«بلكه ) 1611ترجمه كينگ جيمز (
در عالم هستي، گناه يعني كسي اراده خود را باالتر از اراده . حاكم به حق هستي نوانبه عزدن از شناخت خداوند 

  .اي كه مستحق است از او اطاعت شود گناه، يعني مخالفت را شخصيت زنده. خدا قرار دهد
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تواند در گناه زندگي كند چون اين يعني اتكار كامل مقاصد آمدنِ خداوند عيسي مسيح  يك مسيحي نمي 5 :3
  . زندگي در گناه، يعني ناديده گرفت مطلق دليل تجسم او. او ظاهر شد تا گناهان را بردارد. اين دنيابه 

تواند در گناه زندگي كند چون اين امر يعني انكار كسي كه ايماندار،  بگوييم كه يك مسيحي نمي مجدداً بايد
اين يكي از سه متن كليدي در عهدجديد است كه با انسانيت عاري . در وي هيچ گناه نيست. نامش را بر خود دارد

او هيچ گناه «. گويد پولس مي. »اه نكرداو هيچ گن«: گويد پطرس به ما مي. از گناه خداوند عيسي مسيح سروكار دارد
در «: گويد شناخسد اين شهادت را اضافه كرده و مي تر مي حاال يوحنا كه خداوند را از طريقي صميمانه. »نشناخت

  .»وي هيچ گناه نبود
اين آيه با . شناسد كند او نديده است و نمي كند و هر كه گناه مي هر كه در وي ثابت است گناه نمي 6 :3

قطعي در مورد در گناه زندگي مردن يك  به طوراين آيه . باشد ماندار واقعي كه تولد تازه يافته است در تضاد مياي
گويد بلكه از رفتار دائم، عادتي و  يوحنا در اينجا از عمل مجرد گناه سخن نمي. گويد ايماندار حقيقي سخن نمي

شود، نجاتش را از  مسيحي مرتكب گناهي مي گويد كه وقتي يك اين آيه به طور ضمني نمي. خاص يك شخص
توان اينطور نتيجه گرفت كه او هرگز احيا نشده  كند، مي گويد وقتي شخصي مرتباً گناه مي بلكه مي. دهد دست مي

  .است
شود؟ شخصتا چه حد اگر گناه كند رفتارش بصورت  چه موقع گناه عادت مي«: آيد طبيعتاً اين سئوال پيش مي

گذارد تا بار اثبات اين  بلكه او همة ايمانداران را آزاد مي. دهد يوحنا جواب اين سئوال را نمي »آيد؟ عادت در مي
  .قضيه بر دوش خودشان باشد

ن كرده بودند، ولي خيلي مراقب ايي بزرگي نسبت به دانش خود عنواادعاه ها گنوسيحاال با وجود اينكه  7 :3
اي فرزندان، كسي شما را گمراه نكند؛ كسي كه عدالت «: كند ضافه ميارسول زندگيهايشان نبودند از اين رو يوحنا 

يك انسان تنها  - هيچ اشتباهي در اين نكته وجود ندارد. »آورد، عادل است، چنانكه او عادل است را به جا مي
  .تواند عدالت را از طريق داشتن طبيعت او كه عادل است به عمل آورد مي

توانيد آنها را در بين جمعيت عظيمي نيز گم  يه والدينشان هستند كه شما نميها آنقدر شب بعضي از بچه 8 :3
كند از ابليس است، زيرا كه  و كسي كه گناه مي«. اين راجع به فرزندان خدا و فرزندان ابليس نيز صادق است. كنيد

ابليس از . »از ابليس است كند كسي كه گناه مي«: در اينجا مجدداً تعليم نيست» .ابليس از ابتدا گناهكار بوده است
همة فرزندان وي از او در اين راه . اي كه گناه كرد و اين يعني از همان لحظه) رفتاري دائمي(ابتدا گناهكار بود 

شوند، ولي هيچ  در اينجا بايد اضافه شود كه انسانها از طريق تولد تازه، تبديل به فرزندان خدا مي. كنند پيروي مي
يك انسان به سادگي بوسيله پيروي از رفتار ابليس به فرزندان او . فرزندان ابليس وجود نداردتولدي در ارتباط با 

  .باشد شود، ولي هيچ كس فرزند توليد شده بوسيله شيطان نمي تبديل مي
توانست، ابليس را با يك كلمه  خداوند مي. در مقابل، آمدن خداوند عيسي براي باطل ساختن اعمال ابليس بود

اگر پرداخت . زد، ولي بجاي آن، او به اين جهان آمد تا رنج كشيده، بميرد و ابليس را بدينوسيله باطل سازدنابود سا
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نجات  به عنوانبهاي اين كار براي نجات دهنده بسيار گران تمام شد، ما بايد چه رفتاري در قبال كساني كه به او 
  اند داشته باشيم؟ دهنده خود اعتماد كرده

ر ممكن بودن اين امر را شخصي در گناه زندگي كند ولي از خدا مولود شده باشد را تكرار ، غي9آيه  9 :3
گويند  كند و مي كنند كه اين آيه به طبيعت تازه ايماندار اشاره مي مقدس گمان مي بعضي از دانشجويان كتاب. كند مي

معتقديم كه در اينجا، يوحناي رسول  بهر حال، ما. طبيعت تازه خيركند ولي  تواند و گناه مي كه طبيعت كهنه مي
ايماندار، عادت گناه . گويد كند و از تضاد رفتاري ايشان سخن مي انسان احيا شده را با انساني احيا نشده مقايسه مي

  .كند چنين شخصي در گناه زندگي نمي. كردن ندارد
در مورد مفهوم اين آيه  مقدس نيز در بين دانشجويان كتاب. ماند دليلش اين است كه تخم او در وي مي

گويند به  كند و ديگران مي كنند كه تخم به طبيعت تازه اشاره مي بعضي گمان مي. اختالف نظر وجود دارد
و از اين رو توضيحات همة اينها درست هستند، . اي ديگر معتقدند كه اين تخم يعني كالم خدا القدس و عده روح

اي در نظر بگيريم كه ايماندار را از زمان قبل از  را در مفهوم حيات تازهدهيم تخم  ما ترجيح مي. باشند محتملي مي
او امنيت . ماند گويد كه حيات آسماني در ايماندار مي پس در اينجا، جمله به ما مي. سازد تغيير گرايشش جدا مي

كار بوده باشد زيرا كه تواند گناه او نمي. كند امنيت ابدي او ضامن اين است كه وي در گناه زندگي نمي. ابدي دارد
  .شود روش زندگي را شامل نمي به عنواناين ارتباط آسماني شامل امكان ادامه گناه . از خدا تولد يافته است

عدالت را بجا  ي كهآنان. پس در اينجا شاهد چهارمين تمايز فرزندان خدا و فرزندان ابليس هستيم الف10 :3
فرزندان خدا بوسيله . كسي نيست كه پنجاه پنجاه باشد. جود نداردهيچ حد وسطي و. آورند از خدا نيستند نمي

  .شوند زندگيهاي عادالنةشان شناخته مي
 –كه جزء خانواده الهي هستند  يمآزمايش كساني هست ةدور يندر اين قسمت شاهد ادامة دوم 11ب و10 :3
داده شده است  يمتعل ينرش مسيحيت، ااز آغاز گست. باشد يم 17-7:2 ياتآ ةاين امر در ادام. آزمايش محبت يعني

محبت در اينجا در مفهوم دوستي يا مهرباني انساني بكار نرفته است، . است يروحان اي يفهكه محبت برادرانه وظ
 ينعمالً چن. ييمرا محبت نما يگرانما را محبت نمود، د يحهمانگونه كه مس. است يروحان يبلكه منظور محبت

  .بخشد القدس مي بلكه با قدرتي كه روح باشد، ينم يسرخودمان م يان شخصبا قدرت و تو يمحبت
قائن با گشتن برادرش نشان داد . رود يوحنا سراغ مثال قديمي از انساني كه برادرش را محبت ننمود مي 12 :3

خودش هيچ  از اين سبب كه اعمال«: توان در اين عبارت يافت دليل چشمگير اين امر را نمي. كه از آن شرير است
  . »بود و اعمال برادرش نيكو

دهد كه چرا دنيا از  عدالت اصلي اساسي است و همين اصل توضيح مي در زندگي بشر، تنفر شرارت از 13 :3
زندگي يك . آورد زندگي عادالنة مسيحي، زندگي شريرانة يك غير مسيحي را به چالش مي. گيرد ايماندار نفرت مي

ايمان در  شود و شخص بي دن ايماندار تحت تأثير قرار گرفته و او را عوض كند بدتر مياينكه با ديايمان بجاي  بي
خط  منطق است كه يك شخص، اين كامالً ناعادالنه و بي. آيد پي آنچه كه واضحاً به او نشان داده شده است بر مي

  .كش را بخاطر نشان دادن كجي خطي كه رسم كرده است بشكند
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اين حقيقتي . نماييم ايم از اينكه برادران را محبت مي وت گذشته، داخل حيات گشتهدانيم از م ما مي 14 :3
اين يكي . كند يابد، كامالً رفتار متفاوتي در برابر ديگر مسيحيان پيدا مي چشمگير است كه وقتي شخصي نجات مي

ادعا كند كه مسيحي شخصي كه فرزند حقيقي خدا را دوست ندارد شايد . از راههاي دريافت اطمينان نجات است
او هميشه از لحاظ روحاني مرده بوده و او . گويد كه چنين شخصي در موت ساكن است مقدس مي است، ولي كتاب

  .باشد كند مسيحي است، مرده مي هنوز هم اگر چه ادعا مي
نشان  اي اعمل لحظه يك عكس. نامد از نظر دنيا، تنفر فقط يك شرير نيست بلكه خدا آن را قتل مي 15 :3

انگيزه قتل در جايي كه تنفر وجود دارد هست، اگر چه عمل قتل ارتكاب . خواهد داد كه نفرت، جنين قتل است
گويد كه هيچ قاتل حيات جاوداني در  وقتي يوحنا مي. ل استكه از برادر خود نفرت نمايد قات از اين رو، هر. نگيرد
يك انساني كه ذاتاً : گويد او به سادگي دارد مي. نجات يابد تواند منظورش اين نيست كه قاتل نمي ثابت نداردخود 

  .تنفر در وجودش قرار دارد و انرژي ارتكاب قتل را در خود دارد نجات نيافته است
مسيح در . خداوند ما عيسي مسيح نمونه كامل محبت را وقتي جانش را در راه ما نهاد به ما ارائه كرد 16 :3

دانيم  به يك معنا، محبت مامرئي است ولي ما مي. او اوج محبت را ظاهر ساخت. ده استاينجا در مقايسه با قائن آم
يوحنا اين درس را به ما . بينيم كه براستي محبت است در صليب جلجتا ما محبتي را مي. تجسم محبت را ببينيم

ابد، و ما بايد براي مردن در آموزد كه ما نيز بر همين اساس بايد جان خود را در راه ديگر ايمانداران ادامه بي مي
ديگران بميريم، ولي هر كدام از ما  به جهتاكثريت ما هرگز نياز نيست كه . وقتي كه مناسب باشد آماده باشيم

در آيه . توانيم محبت برادرانه را با سهيم شدن چيزهاي مادي خود با ديگراني كه در نياز هستند مجسم سازيم مي
  .است، بر همين امر تأكيد شده 17

حداقل آنرا نشان  17توانيم براي برادرانمان انجام دهيم نشان داد، آيه  نهايت كاري كه ما مي 16اگر آيه  17 :3
نياز ببيند ولي از كمك كردن به او در جهت رفع نيازش گويد انساني كه برادرش را در  يوحنا مستقيماً مي. دهد مي

باشد چون ممكن است ما به  ول بر خالف ارادة خدا نمياين امر شامل دادن پ. كمك نكند يك مسيحي نيست
. كند، اذيت برسانيم دانيم آنرا براي چيزي كه برايش نيكو نيست صرف مي شخصي بوسيله دادن پولي كه مي

  .اي راجع به جمع آوري ثروت توسط مسيحيان برانگيخته است بهرحال، اين آيه سئواالت آشفته كننده
به بياني ديگر، محبت نبايد . ر زبان آوريم بلكه آن را در عمل و راستي بجا آوريمما نبايد محبت را د 18 :3

بلكه محبت بايد در عمل مهرباني مجسم شود . فقط مسئله مهرباني باشد يا بيان عبارتي كه در عمل، صحيح نيست
  . و اصيل باشد

كه حق هستيم و دلهاي خود را در  توانيم بدانيم ما از اين عمل حقيقي محبت نسبت به برادرانمان، مي 19 :3
  .حضور او مطمئن سازيم

در . داند كند، زيرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چيز را مي يعني در هر چه دل ما، ما را مذمت مي 20 :3
  .تواند از دو طريق درك شود اين آيه مي. اينجا موضوع، رفتار ما در حضور خدا در دعا است
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اگر چه ما . كند در اين مفهوم كه او در شفقت بزرگتر است ل ما، ما را مذمت مياول از همه، در هر چه د
داند كه ما او را و قومش را دوست  شديداً احساس كنيم كه در حضور او ناشايست هستيم، ولي خدا اساساً مي

  .داند كه ما بر خالف گناهان و شكستها و اشتباهاتمان وي را دوست داريم او مي. داريم
، خدا از دل ما بزرگتر است به مسئله داوري كند ديگر اين است كه در هر چه دل ما، ما را مذمت مينظريه 
خدا هر چه را كه . داند دانيم، خدا آنها را كامل مي محدود مي به طورما تنها گناهانمان را  ي كهدر حال. كند اشاره مي

دهيم، اگر  اين نظريه دوم را ترجيح ميما . دانيم را مي ما فقط قسمتي از آن ي كهداند در حال مي كند ما را مذمت مي
  .چه هر دو صحيح و ممكن هستند

اينطور نيست كه بگوييم . در اينجا رفتار شخص مد نظر است كه در حضور خدا وجداني پاك دارد 21 :3
او با اين . كند رك ميكند بلكه او فوراً گناهانش را اعتراف كرده و ت گناه زيست مي چنين شخصي بر طبق اين آيه بي

از اين رو، هرگاه دل ما، ما را مذمت نكند، در حضور خدا . يابد كار، در دعا در حضور خدا اطمينان و شجاعت مي
  .اعتماد داريم

داريم و به آنچه پسنديده اوست،  يابيم، از آن جهت كه احكام او را نگاه مي هر چه سئوال كنيم، از او مي 22 :3
گاه داشتن احكام او يعني در وي ثابت ماندن اين يعني زندگي نزديك و صميميتي حياتي با نجات ن. نماييم عمل مي
القدس، ما را از شناخت اراده خود  او بوسيله روح. سازيم وقتي ما به اين شكل با او هستيم، اراده خودمان مي. دهنده

بر طبق اراده او وقتي ما . خواهيم خدا را نمي در چنين شرايطي، ما چيزي خارج از اراده. سازد آگاه ساخته و پر مي
  .ايم خواهيم يافت ن چيزهايي كه طلب كردهكنيم، آ سئوال مي

حكم خدا اين است كه ما بايد به اسم پسر يگانه عيسي مسيح ايمان بياوريم، و يكديگر را محبت نماييم  23 :3
اين آيه از وظيفه ما در قبال . كام عهد جديد استاين به نظر خالصة تمامي اح. چنانچه كه او ما را حكم كرده است

پس چون ايمان حقيقي . گويد اولين وظيفه ما اعتماد به خداوند عيسي مسيح است خدا و ديگر مسيحيان سخن مي
  .اين يكي از وقايع ايمان نجات بخش است. ما بايد يكديگر را محبت نماييم. تحت تأثير رفتار خاص است
كند تا به خداي پدر و  گري كه يوحنا در آن از ضماير شخصي او و براي او استفاده ميبه اين آيه و آيات دي

 ينستهدف او تأكيد بر ا. خواهد بگويد كه اين دو يكي هستند او مي. خداوند عيسي مسيح اشاره كند توجه كنيد
  .مشابه اشاره نمود يرتكه به پدر و پسر با عبا يستاصالً جسارت ن يناست و ا يقيحق يكه پسر همانند پدر، خدا

در اين آيه : بخشد يم يانفرزندان خدا را پا يبرا يشيمبحث محبت بعنوان آزما 24 يةالف قسمت اول آ24:3
هر كه احكام او را نگاه دارد، در او ساكن است : محبت به عنوان آزمايش حقيقي بودن فرزند خدا مطرح شده است

به  كنند، يم يستادگيكه در خداوند ا يكسان واوست،  يكردن برا ادگييستا ياطاعت از خدا به معنا. يو او در و
  .خواهد بود يشانبا ا يزخدا ن يدارداده شده است كه حضور پا يناناطم ينا يشانا

ركن اعتماد ما با اين .  از آن روح كه به ما داده است يعنيكه در ما ساكن است  شناسيم يم ينب و از ا24: 3
او . القدس را دارند همة ايمانداران روح. دا روح خود را به عنوان ضمانت به ما داده استجمله معرفي شده كه خ

  .سازد تا گناه را تشخيص دهند كند و آنها را قادر مي يگانه راهنمايي است كه ايشان را به جميع راستي هدايت مي
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  )6-1 :4(نياز به تشخيص بين حقيقت و اشتباه  .7
شود كه ارواح ديگري به جهان امروزي ما  القدس اشاره كرد به ما يادآوري مي ه روحيوحنا پس از اينكه ب 1 :4

از اين رو او به . اند، و اينكه فرزندان خدا نياز دارند كه بر ضد اين ارواح بديشان هشدار داده شود وارد شده
معليمن اشاره دارد ولي لزوماً  كلمه روح در اينجا احتمالً به. كند كه به هر روحي اعتماد نكند ايماندار اخطار مي
گويد منظور اين نيست كه او فرزند  مقدس، خدا و عيسي سخن مي فقط چون شخص از كتاب. نبايد اينطور باشد
زيرا كه انبياي كذبه بسيار به جهان بيرون . ها را بيازماييم كه از خدا هستند يا نه ما بايد روح. حقيقي خداست

  .دهند باشند ولي انجيل ديگري را تعليم مي كنند مسيحي مي عا ميمردمي هيتند كه اد. اند رفته
معلم اين آزمايش بزرگ يك . دهد يوحنا آزمايشهايي عملي براي نشان داده شدن اين مدمان ارائه مي 2 :4
. هر روحي كه به عيسي مسيح مجسم شده اقرار نمايد از خداست» كني؟ تو راجع به مسيح چطور فكر مي«: است

با بدن بشري به اين دنيا آمد بلكه اعتراف به  قط اعالن زباني اين حقيقت تاريخي نيست كه عيسي مسيحمسئله ف
و . كند مسيح مجسم مطرح مي به عنواناين اعترافي است كه عيسي را . يك شخص زنده، عيسي مسيح مجسم شده

وقت شنيديد كه شخصي خداوند عيسي حاال اگر شما هر . اعتراف كردن به اسم او يعني زانو زدن در برابر خداوند
روح خدا از . گويد كند، بدانيد كه او دارد از جانب روح خدا سخن مي مسيح و خداي حقيقي معرفي مي به عنوانرا 

. خداوند شناخته و االن نموده و زندگيهاي خود را به وي تسليم كنند به عنوانخواهد تا عيسي مسيح را  انسانها مي
  . دهد يسي را جالل ميالقدس هميشه، ع روح

اين طريق كشف كردن معلمين . و هر روحي كه عيسي مسيح مجسم شده را انكار كند، از خدا نيست 3 :4
اين است روح دجال، كه . كنند آنها چنانكه عيسي در آيات قبل توصف شده، او را توصيف نمي. كذبه است

خواهند راجع به عيسي  بسياري هستند كه ميامروزه . باشد پيشگويي شده بود و در حال حاضر در جهان مي
گويند مسيح، آسماني است  آنها مي. كنند خداوند مجسم اعتراف نمي به عنوانچيزهاي پذيرفتني بگويند ولي به او 

  .گويند كه او خداست ولي نمي
و اين امر ايشان را القدس را دارند،  ايمانداران فروتن قادرند بر اين معلمين كذبه غلبه يابند چون آنها روح 4 :4
  .سازد تا تعليم اشتباه را دريافته و از شنيدن آن سرباز زنند قادر مي
دنيا سرچشمه همة تعاليم است، و از . گويند معلمين كذبه از دنيا هستند و از اين رو، سخنان دنيوي مي 5 :4

اگر . مايش وفاداري يك شخص نيستكند كه موافقت دنيا آز اين به ما يادآوري مي. شنود اين رو دنيا ايشان را مي
انساني به سادگي بخواهد معروف شود، همة چيزي كه نياز دارد اين است كه مثل دنيا حرف بزند، ولي اگر كسي 

  .نسبت به خدا وفادار باشد، پس بايد با مخالفت دنيا رويرو شود
ما از خدا هستيم و هر كه خدا را « :گويد او مي. كند نماينده رسوالن صحبت مي به عنوان، يوحنا 6در آيه  6 :4

اند تعاليم رسوالن را در عهد جديد يافت  اين يعني همة كساني كه واقعاً از خدا تولد يافته. »شنود شناسد ما را مي مي
زنند يا  از طرفي ديگر، كساني كه در خدا نيستند از شنيدن شهادت عهد جديد سرباز مي. شود خواهند پذيرفت مي

  .ردن به آن جعل آن هستنددر پي اضافه ك



- ٢١ - 
 

  
  )20 :5 -  7 :4) (ادامه(هاي كساني كه در مشاركت مسيحي هستند  نشانه -  8
  )21-7 :4(محبت  )الف

كند كه محبت يك وظيفه و در  او تأكيد مي. گيرد در اينجا يوحنا موضوع محبت به ديگران را از سر مي 8 ،7 :4
راجع به محبت اين طرز فكر را ندارد كه  يوحنانشان داده شد،  قبالًچنانچه . عين حال سازگار با شخصيت خداست

محبت از خدا . اند براي همة مردم عادي است بلكه محبت فرزندان خدا در كساني وجود دارد كه تولد تازه يافته
وكسي . شناسد نمايد از خدا مولود شده است و خدا را مي و هر كه محبت مي است يعني منشأ محبت، خدا است

اين . نمايد گويد كه خدا محبت مي اين آيه نمي. شناسد زيرا خدا محبت است نمايد، خدا را نمي محبت نميكه 
هيچ . خدا طبيعتش اين است. نمايد ولي يوحنا بر اين تأكيد دارد كه خدا نحبت است محبت مي درست است كه او

ارزش زيادي » خدا محبت است«لمات، ك. محبتي در مفهوم اصيل آن وجود ندارد مگر اينكه منشأ آن خدا باشد
اين كلمات را  (G. S. Barrett)بارت  اس. جي.توان در زبانهاي آسماني يا زميني مشاهده كرد دارند و اين را مي
  :كند اينگونه معرفي مي

كن است كه مغير م... مقدس  برترين كلماتي كه بر زبان بشري ادا شده،برترين كلمات در كل كتاب... « 
، »خدا محبت است«ترين شكل ممكن، شخصي بتواند مفهوم كامل آن را درك كند چون،  خالصهحتي در 

گوييم كه اين يك جمله راجع به خدا شامل  مفهوم درك نكردني در زبان بشري دارد؛ ولي ما با احترام مي
  .و خدا بودنش.... نجات...سر خلقت،... كله همة كارها و طرق خداست

ي، ما شرح تجسم محبت خدا را در سه زمان ممكن شاهد هستيم در گذشته، اين محبت در آيات بعد 10  -9 :4
در حال حاظر، اين محبت ). 11-9 :4(اي بخشيد  به ما ظاهر شد به اينكه خدا پسر يگانه خود را به جهان مثل هديه

شجاعتي كه در روز در آينده، اين محبت در ). 16- 12 :4(شود  مقدسين ظاهر مي به عنواندر سكونت او در ما 
  .شود نشان داده خواهد شد داوري به ما عطا مي

خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاده است تا به . گناهكاران دريافت كرديم به عنواناوالً، ما محبت خدا را 
پسر «عبارت . ما نياز مبرمي به زندگي و كفاره شدن گناهانمان داريم. وي زيست نماييم و محبت در همين است

، اين ايده را در خود دارد كه ارتباطي اصيل بين خدا و پسرش، مسيح هست كه هيچ پسر ديگري »يگانه خود
اش را به جهان فرستاد  سازد، كه او پسر يگانه اين محبت خدا را چشمگيرتر نمايان مي. تواند با خدا داشته باشد نمي

  .تا از طريق او ما زيست نماييم
در حقيقت، ما دشمنان ما اين كار را نكرديم؛. شد چون ما از اول او را محبت نموديممحبت خدا به ما ظاهر ن

حبت نموديم، بلكه او ما را بر خالف مبه بياني ديگر، او ما را محبت ننمود چون ما وي را . او و از وي متنفر بوديم
. كفاره گناهان ما به عنوانپسرش و او چگونه محبت خود را نشان داد؟ با فرستادن . مان با وي، محبت نمود دشمني

 .يا حل شدن مسئله گناه) خشنودي(كفاره يعني رضايت 
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يوحنا در اينجا . بعضي از ليبرالها، دوست دارند فكر كنند كه محبت خدا از كار رهايي بخش مسيح جداست 
 دني .كند بيان ميدو عمل را يعني محبت خدا و كار مسيح را با هم مربوط دانسته و آنها را در حداقل تفاوت 

(Denney) كند تفسير مي: 
به تضاد ظاهري اين آيه توجه كنيد، كه خدا در عين حال كه با محبت و با غضب است، محبتش كفاره را 

تواند تضادي بين محبت و كفاره بيابد و فقط  يوحناي رسول نمي. گيرداند مهيا نموده و غضبش را از ما بر مي
  .شود به هر كس تنها از طريق كفاره جاري مي قادر است بگويد كه محبت خدا

بايد يكديگر را  اگر خدا با ما چنين محبت نمود، ما نيز مي«: آموزد حاال يوحنا چنين محبتي را به ما مي .11 :4
كه خدا اوج  از آنجايي. ، آمده است»كه آنجايي«اگر، در اينجا به معني شك نيست، بلكه در مفهوم از . محبت نماييم

و يكديگر يعني » خود را به ما آشكار نمود ما حاال قوم او هستيم، پس ما نيز بايد يكديگر را محبت نماييممحبت 
  .اعضاي خانواده مبارك الهي

كسي «: گويد يوحناي رسول مي. شود محبت خدا در حال حاضر از سكونت وي در ما ظاهر مي 13 - 12 :4
در . »خدا در ما ساكن است و محبت او در ما كامل شده است هرگز خدا را نديد؛ اگر يكديگر را محبت نماييم،

اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر  خدا را هرگز كسي نديده است؛ پسر يگانه«: خوانيم ما مي 18 :1يوحنا 
ين عبارت در اينجا ما ا. شود بينيم كه از طريق عيسي مسيح نمايان مي در انجيل يوحنا، ما خداي ناديدني را مي. »كرد

ولي حاال خدا به جهان ظاهر . كند اش تكرار مي و او اين امر را در رساله »كسي هرگز خدا را نديد«را داريم، 
بجاي آن، خدا از طريق ايمانداران . شود و نه طريق مسيح چون او به آسمان به دست راست خدا برگشته است مي

اب خدا به نياز انسانها براي ديدن او باشيم .كه حاال ما بايد جرسد  چقدر احمقانه به نظر مي. شود به جهان ظاهر مي
. اين يعني محبت خدا به هدفش رسيده است. شود نماييم، محبت او در ما كامل مي او وقتي ما يكديگر را محبت مي

طا نشده تا ما محبت خدا به ما ع. هاي بركت خدا باشيم نجات نيافتيم، بلكه كانالهاي آنها ما هرگز براي اينكه پايانه
نماييم،  وقتي ما يكديگر را از طريق محبت مي. آنرا نگه داريم بلكه تا آن محبت از طريق ما به ديگران تراوش كند

ما بايد در اين سكونت . كند كه ما در وي هستيم و او در ما و اينكه ما در روح او سهيم هستيم اين ثابت مي
  .ن در وي تأمل كنيمده او در درونمان و سكونت خودمااالع فوق

دهيم كه پدر پسر را  و ما ديده و شهادت مي«: كند حاال يوحنا شهادت جمعي رسوالن را اضافه مي 14 :4
كران كار ، مقصود بي»پدر پسر را فرستاد«. اين يعني محبت آسماني در عمل. »فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود

ران بود و تنها ك هدف مأموريت او براي انسان بي« نوشته كه (W.E. Vine) ينوا. اي. دبليو. دهد مسيح را نشان مي
  .»تواند تأثير عملي آن را محدود سازد ايمان انسان مي بي

كنند  بركت سكونت خدا در درون هر شخص خودش يكي از مزاياي همة كساني است كه اقرار مي 15 :4
ه يك اعتراف ذهني معمولي نيست بلكه اعترافي مه در اينجا مجدداً بايد تأكيد كرد كه مسئل. عيسي پسر خدا است

هيچ ارتباطي نزديكتر از اين امكانپذير نيست كه . باشد مستلزم سرسپردگي يك شخص به خداوند عيسي مسيح مي
براي ما سخت است كه چنين ارتباطي را متصور شويم، بلكه ما . يك شخص در خدا ساكن باشد و خدا در وي
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در . وي طبيعي با خوكي در آتش، اسفنجي در آب، يا بالوني در هوا مورد مقايسه قرار دهيمتوانيم آنرا در قلمر مي
  .هر مورد، شيء مورد نظر يك عنصر است و عنصر در آن شيء قرار دارد

خدا محبت است و هر كه در محبت . ايم آن محبتي را كه خدا با ما نموده است و ما دانسته و باور كرده 16 :4
دليل محبت . خدا محبت است، و آن محبت بايد يك دليل بيابد. دا ساكن است و خدا در ويساكن است در خ

اگر من بايد با خدا مشاركت داشته باشم، پس بايد كساني . اند خدا جميع كساني هستند كه در خانواده مولحد شده
  . نمايد را محبت كنم كه او محبت مي

ن محبت ما نيست كه كامل شده بلكه محبت خدا با ما كامل اي. محبت در همين با ما كامل شده است 17 :4
آيا ما در روز داوري، . برد وقتي كه هنوز در حضور خداوند بوديم يوحنا دارد ما را به زمان آينده مي. شده است

اب؟ جواب اين است كه دالوري و اطمينان ما در روزهاي آينده در غالب ردالوري و اطمينان داريم يا ترس و اضط
در حال حاضر خواهد . »زيرا چنانكه او هست، ما نيز در اين جهان همچنين هستيم«: كلمات بيان شده استين ا

آمد و مجازات گناهاني او يكبار به اين دنيا . كامل در دستان اوست به طورعيسي مسيح در آسمان است و داوري 
بخش خود را به اتمام رسانيد و حاال دگر هرگز با  ولي او كار رهايي. كه ما اليقش بوديم را متحمل شده و رنج برد

اين گناهان ما بر صليب جلجتا . چنانچه او هست، ما نيز در اين جهان همچنين هستيم. مسئله گناه سروكار ندارد
  :توانيم با اطمينان اين سرود را بسراييم مجازات شد و ما مي

  مرگ و مجازات از من درگذشت
  فيض و جالل پيش روي من است
  همة امواج به دور عيسي پيچيدند

  در آنجا آنها همة قدرت خود را به كار گرفتند
  (Mrs. J. A. Trench)  —ترنچ. اي. جي

  .ايم درست چنانچه داوري از او گذشت، ما نيز از محكوميت درگذشته
ست بلكه هيچ ترسي در محبت ني. ايم، هيچ ترسي از مجازات شدن نداريم چون ما محبت خدا را شناخته 18 :4

من اول از همه نسبت . اندازد اين محبت كامل است كه خوف را بيرون مي. اندازد محبت كامل، خوف را بيرون مي
دانم كه او مرا دوست  دوماً، من مي. من بميرد به جهتبه محبت خداوند اطمينان دارم چون او پسرش را فرستاد تا 

توان به آينده با اطمينان نگاه كنم و هيچ ترسي نداشته  مي سوماً، من. دارد چون در حال حاظر در من ساكن است
تواند در زندگي  محبت خدا نمي. حقيقتاً، خوف عذاب دارد و كسي كه خوفدارد، در محبت كامل نشده است. باشم

چنين اشخاصي هرگز براي توبه و دريافت بخشش از گناهانش نزد خدا . كساني كه از او خوف دارند كار كند
  .آيند نمي

نماييم اين است  تنها دليلي كه ما محبت مي. نماييم زيرا كه او اول ما را محبت نمود ما او را محبت مي 19 :4
اش را محبت نمايد ولي  ده فرمان انتظار دارد كه يك انسان بايد خدا و همسايه. كه او اول ما را محبت نمود

چنين محبت . پسرش براي مردن بجاي ما حل كردطلبيد ايجاد كرد؟ او اين مسئله را با فرستادن  شريعت مي
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من  به جهتتو خونت را براي من ريختي و «: گوييم ما مي. گرداند دلهاي ما را به سوي او باز مياي  العاده فوق
  .»مردي؛ از حاال به بعد فقط براي تو زندگي خواهم كرد

عين حال نفرت داشتن از برادرش  يوحنا بر بيهودگي ادعاي شخصي مبني بر محبت كردن خدا و در 20 :4
از اين رو، هر . گردند شوند، به يكديگر نزديكتر مي ايمانداران هر چقدر به مركز محور نزديكتر مي.كند تأكيد مي

ما عمالً خداوند را . نماييم شويم، بيشتر او و ديگر ايمانداران را محبت مي چقدر ما بيشتر به خداوند نزديك مي
بينيم  يوحنا با محال بودن اين امر كه ما خدايي را كه نمي. توانيم محبت كنيم پيروش نمي كمي بيش از فروشرين

  . بينيم نه، موافق است محبت كنيم و برادري را كه مي
نمايد، برادر خود را  هر كه خدا را محبت مي: رساند يوحنا اين قسمت را با تكرار اين حكم به اتمام مي 21 :4

  .نيز محبت بنمايد
  

  )الف1 :5(آموزه صحيح  )ب
گويد، كه  در اينجا او از آزمايش تعليمي مجدداً سخن مي. كند گيري مي حاال يوحنا از آزمايشهاي زندگي نتيجه

اينها، اوالً؛ تولد آسماني . در سه آيه اول، نتايج ايمان به ا داده شده است. توانيم آنرا آزمايش ايمان نيز بخوانيم ما مي
در ابتدا، ما آموزه . و سپس محبت به ديگر ايمانداران و باالخره اطاعت از احكام خدا استو سپس محبت به خدا 

اعتقاد در اينجا . هر كه ايمان دارد كه عيسي، مسيح است، از خدا مولد شده است: كنيم تولد آسماني را مشاهده مي
  .مسيح به عنوانيك رضايت عقالني به اين حقيقت نيست بلكه يك عكل ايمان به عيسي 

  
  )3- ب1 :5( ناشي از آن محبت و اطاعت )پ
و نه فقط اين، بلكه ما فرزندان او . ايم، پس او را محبت خواهيم كرد اگر ما حقيقتاً از خدا مولود شده ب1 :5

در اينجا خوب است كه توجه داشته باشيم كه ما بايد همة ايمانداران را محبت نماييم و . نيز دوست خواهيم داشت
  . ايمانداران بخصوص رانه فقط 
نماييم،  دانيم كه فرزندان خدا را محبت مي از اين مي. چهارمين نتيجه ايمان، اطاعت از احكام خداست 3، 2 :5

اند آرزوي انجام اراده خدا را  يافته آناني كه حقيقتاً نجات. آوريم نماييم و احكام او را بجا مي چون خدا را محبت مي
اگر مرا دوست «: خداوند عيسي گفت. شود ا در عالقه ما به اطاعت از احكام او ديده ميمحبت ما براي خد. دارند

 . »بداريد، احكام مرا حفظ كنيد

باشند، بلكه  باشد كه اين احكام دشوار نمي گويد كه احكام او گران نيست، منظورش اين نمي وقتي يوحنا مي
گوييد  وقتي شما به مادري مي. ه دوست دارند انجام دهنداين احكام همان چيزهايي هستند كه مردم تازه مولود شد

احكام خداوند . خواهيد كه خودش به انجام آن رغبت دارد  كه فرزندش مواظبت كند در واقع كاري را از او مي
  .مند هستيم باشند، و چيزهايي كه ما در طبيعت تازه به آنها عالقه چيزهايي هستند كه براي ما بهترين مي
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  )5، 4 :5(يابد  ي كه بر دنيا غلبه ميايمان )ت
رحمانه از وسوسه است كه هميشه  نظام دنيا طرحي بي. آموزيم بعد از اينها ما سر پيروزي بر دنيا را مي 4 :5

مردم دنيوي كامالً . كند ما را از خدا جدا سازند و در پي مشغول كردن ما با چيزهاي فاني و شهواني است سعي مي
  .اند آنها قرباني چيزهاي در گذر شده. اند سرگرم شده فانيبا شهوات و لذات 

يابد چون با ايمان او قادر است از چيزهاي فاني در  تنها انساني كه از خدا مولود شده باشد بر دنيا غلبه مي
يك از اين رو كسي كه واقعاً بر دنيا غلبه يافته ممكن است . گذرد و همه چيز را آنطور كه حقيقتاً هستند ببيند

بينند درك كرده  دانشمند بزرگ يا فيلسوف يا روانشناس نباشد، بلكه يك ايماندار ساده كه چيزهاي موقتي را كه مي
منظره جالل خدا در چهره عيسي، جالل و اين دنيا را تاريك . داند شهوات دنيوي همگي فاني هستند و مي
  .نمايد مي

يوحنا به ما نشان . آزمايش براي حيات جاوداني است انبه عنوچنانچه ديديم، موضوع اين قسمت ايمان  5 :5
خواهد حقيقت كار خداوند  حاال او مي. داد آنكه بر دنيا غلبه يابد كسي است كه ايمان دارد عيسي پسر خدا است

  .عيسي مسيح را تفسير كند
  

  )12-6 :5(آموزه صحيح  )ث
بزرگ بحث ما با مفهوم اين كلمات طرح  الگوي. »همين است كه او به آب و خون آمد«: گويد او مي 6 :5

كند  كنند كه آب و خون به آنچه از پهلوي نجات دهنده جاري شد اشاره مي بعضي احساس مي. شود ريزي مي
كند و خون به خوني كه در جلجتا ريخته  كنند كه آب به روح خدا اشاره مي ديگران احساس مي ).34 :19يوحنا(

آب و خون حاضر  ي كهشود، جاي تقاد دارند در اينجا به تولد تازه اشاره ميهنوز هم هستند كساني كه اع. شد
تفسير اضافه كنيم كه بيشتر با زمينه كتاب يعني بدعتكاري  به عنوانما دوست داريم نظريه چهارمي را . هستند
  .بارزه كندباشد چون يوحناي رسول نيز در اين رساله سعي دارد با آنها و تعاليمشان م سازگار مي ها گنوسي

معتقد بودند كه مسيح بر عيسي در زمان تعميد فرود آمد و او را قبل از  ها گنوسيچنانچه قبالً عنوان شد، 
اين . »مسيح بر صليب نمرد، بلكه عيسي انسان«: گويند رنجهايش در باغ جسماني ترك كرد به بياني ديگر، آنها مي

به سازيم كه يوحنا از آب  ما اين نظريه را مطرح مي. كند گ ميگناهكاران كمرن به جهتالبته كار با ارزش او را 
اينها دو پايانه خدمت عمومي او . كند سمبل مرگ نبايستي او استفاده مي به عنواننشانه تعميد عيسي و خون  عنوان
ن بود كه بر صليب مرد و آن مسيحي كه بر صليب مرد هما مسيح نگويد كه عيسي هما يوحنا دارد مي. بودند
كه (نه فقط به آب  -همين است او كه به آب و خون آمد يعني عيسي مسيح . اي بود كه در اردن تعميد يافت عيسي

انسانها . آيد كه قلب بشر دائماً درصدد رد آموزة كفاره است به نظر مي. بلكه با خون نيز) كردند ناسيتكها تصديق مي
ولي يوحنا در . تبار واال و اخالقيات منحصر به فردي داشتدوست دارند بگويند عيسي يك انسان كامل بود كه اع

كند عيسي مسيح خداوند نه تنها انسان كاملي بود بلكه خداي كاملي نيز بود كه اين شخص همان  اينجا تأكيد مي
مردم به . گناهكاران قرباني كرد به جهتاي بود كه در اُردن تعميد يافت بود و در جلجتا زندگي خودش را  عيسي
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دايند، شاد توانستند صليب را از فكر خود بزُ اگر آنها مي. »از صليب پايين بيا تا به تو ايمان آوريم«: گفتند سيح ميم
توانيد خداوند عيسي مسيح را جدا از عمل كامل رهايي بخش خود در  نه، شما نمي«: گويد ولي يوحنا مي. شدند مي

 .»جلجتا داشته باشيد

القدس خدا هميشه حقيقت خداوند  اين يعني كه روح. ، زيرا روح حق استدهد روح است آنكه شهادت مي
دهد كه مسيح نه تنها با آب، بلكه با آب  او شهادت مي. دهد شهادت مي. عيسي را كه يوحنا آن را آشكار كرده است

  .و خون آمد چون اين حقيقت خداست
راي مسيحيان پارسا اشكال ايجاد كرده هميشه مطالعه اين قسمت از ترجمه انگليسي كينگ جيمز ب 8 ،7 :5
هاي دستنويس عهد  عداد كمي از نسخهآمده است در ت اين متن به شكلي كه در ترجمه جديد كينگ جيمز. است

بعضي . مقدس ندارد هاي كتاب الهامي بودن نوشتهولي اين امر اصالً تأثيري بر حقيقت . شود جديد يوناني يافت مي
بهر حال، . كلمات خيلي اهميت دارد چون نشان دهندة سه شخصيت تثليث هستندكنند كه حفظ كردن  فكر مي

 .شود مقدس نيز يافت مي حقيقت تثليث به اين متن به تنهايي بستگي ندارد، بلكه در ديگر قسمتهاي كتاب

د يوحنا كه در آيات قبلي شخصيت و كار مسيح را عنوان كرد، حاال سراغ حقايق با ارزش ايمان ما به خداون
، يعني روح )نبايد به اين متن اضافه شوند »در زمين«كلمات (دهند  گويد كه سه هستند كه شهادت مي او مي. رود مي

اساس ايمانمان كافي باشد، او با  به عنواناگر چه كالم خدا بايد براي ما . و آب و خون؛ و اين سه يك هستند
دهد كه  همه، روح خدا كه به اين حقيقت شهادت مي اول از. دهد فروتني سه شاهد براي اين حقيقت به ما مي

  .شود شهادت روح در كالم مكتوب خدا يافت مي. عيسي مسيح خدا و نجات دهنده دنيا است
ما معتقديم كه اين آب به آنچه در زمان تعميد خداوند عيسي روي داد . پس از آن شهادت آب وجود دارد

اين است پسر حبيب من كه از وي «: شود و بر عموم اعالن كرددر آن زمان، خدا آسمان را گ. كند اشاره مي
  .خداي پدر شهادت خود را با شهادت روح راجع به شخصيت مسيح اضافه كرد. »خشنودم

. خداوند عيسي، بر صليب راجع به خودش شهادت داد كه پسر خداست. باالخره، شهادت خون وجود دارد
خون . كرد اگر او يك انسان معمولي بود، اينكار را نمي. ا نهادهيچكس زندگي او را نگرفت؛ او خودش جانش ر

دهد كه مسئله گناه يكبار براي هميشه حل شده و خدا رضايت خود را از قرباني  عيسي مسيح خداوند شهادت مي
عمل  - باشند  يعني در شهادتشان متحد و واحد مي. همة اين شواهد يكي هستند. او براي ابد كسب كرده است

  .و شخصيت خداوند عيسي مسيحكامل 
در . »اگر شهادت انسان را قبول كنيم، شهادت خدا بزرگتر است«: كند حاال يوحنا اين بحث را مطرح مي 9 :5

پذيرفتيم، تجارت مختل شده و زندگي  اگر نمي. پذيريم زندگي هر روزه، ما دائماً كالم ديگر ايمانداران را مي
حاال اگر ما . پذيريم را مي مردماني كه ممكن است اشتباه كنيد يا فريب دهند ما شهادت. شد اجتماعي غير ممكن مي

تواند اشتباه يا  دهيم، چقدر بيشتر بايد به كالم خدا اعتماد كنيم كه نمي در زندگي روزمره خود اينكار را انجام مي
  .او كامالً معتبر استشهادت . ترين چيز ممكن است كه كالم خدا را باور نكنيم اين غير منطقي. دروغ باشد
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پذيرد، خدا نيز مهر حقيقت را با دادن شهادت روح در  وقتي شخصي شهادت خدا راجع به پسرش را مي 10 :5
شمارد؛ زيرا به  از طرفي ديگر، اگر شخصي به خدا ايمان نياورد، او را دروغگو مي. كند درونش بر وي حك مي

توانند شهادت خدا راجع  كنند كه مي مردم فكر مي. ان نياورده استشهادتي كه خدا درباره پسر خود داده است، ايم
  .فهماند كه رد كردن مسيح يعني دروغگو شمردن خدا به مسيح را پذيرفته يا رد كنند، ولي يوحنا به آنها مي

و آن شهادت اين است كه خدا حيات جاوداني به ما داده «: كند حاال يوحنا پيغام مسيحي را خالصه مي 11 :5
ها حقايق عظيمي هستند كه خدا به آنسانها بخشيده و حيات جاوداني هم  اين. »است و اين حيات، در پسر اوست

  .يكي از آنهاست و اين حيات در پسر اوست
آنكه پسر را دارد حيات را دارد و آنكه پسر خدا . گيري كردن اجتناب ناپذير است در اين صورت، نتيجه 12 :5

حيات جاودان در تحصيالت يا فلسفه يا علم . تواند اشتباه باشد تعليم در اينجا نمي. فته استرا ندارد، حيات را نيا
از طرف . براي داشتن حيات، شخص بايد پسر خدا را داشته باشد. شود يا اعمال نيكو يا مذهب يا كليسا يافت نمي

جاودان از خداوند عيسي جدا  حيات. ديگر، آنكه پسر خدا را ندارد، حيات را نيافته است يعني حيات حقيقي
  .شود نمي

  
  )13 :5(اطمينان از طريق كالم  )ج

اش اين متون را نگاشته  گويد كه چرا در نامه اوالً يوحنا مي. رسيم گيري اين رساله مي ما حاال به قسمت نتيجه
جاوداني داريم و تا به  ايم بدانيم كه حيات به اسم پسر خدا ايمان آورده دانيم هدف او اين بوده كه ما كه مي. است

هاي فرزندان خدا را داريد، پس بايد بدانيد كه در خانوادة الهي تولد  اگر شما نشانه. اسم پسر خدا ايمان اوريم
دهد كه اسماً امنيت نجات از طريق كالم خدا خوانده  اين آيه، حقيقت با ارزش ديگري را نيز تعليم مي. ايد يافته
مقدس  هاي كتاب به بياني ديگر، نوشته. ا نوشت تا مردم بدانند كه حيات جاودان دارنديوحنا اين چيزها ر. شود مي

نيازي به آرزو كردن، . اند شده كه به خداوند عيسي ايمان داشته و مطمئن هستند كه نجات يافته به كساني نوشته
  بگويد نجات يافته اين يك فرض نيست كه كسي. حدس زدن يا احساس كردن يا قدم برداشتن در تاريكي نيست

داند كه حيات  آنكه حقيقتاً به خداوند عيسي ايمان دارد مي: گويد يوحنا از طريقي واضح و روشن مي. است
  .جاوداني دارد

  
  )17-14 :5(اطمينان در دعا  )چ
ت دانيم كه حيات جاودان داريم، نياز نيست بگوييم بلكه فقط كافي است با اطمينان پش وقتي ما مي 15 ،14 :5

دانيم كه هر چه بر حسب  ما مي. دهد توضيح مي 15و  14يوحنا اين اطمينان را در آيات . سر خداوند حركت كنيم
ما به راستي از دعا براي چيزي كه . دهد شنود يعني دعاهاي ما را و به آنها جواب مي ارادة او سئوال نماييم، ما را مي

در كل، جواب » بدانم؟توانم اراده خدا را  ولي من چگونه مي« :شايد شخصي بگويد. ترسيم در ارادة خدا نيست مي
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مقدس مكشوف شده و بنابراين ما بايد كالم را طوري بخوانيم كه  هاي كتاب ة خدا به ما در نوشتهدارااين است كه 
  .توانيم از روي آگاهي بيشتري دعا كنيم در آن به اراده خدا بهتر پي برده و بدانيم كه چگونه مي

اي را ذكر  تواند در دعا اطمينان داشته باشد، ولي همچنين نمونه زند كه رد آن ايماندار مي يوحنا مثالي مي 16 :5
كند كه در آن اطمينان از جواب دعا محال است اگر كسي برادر خود را ببيند كه گناهي را كه منتهي به موت  مي

اين احتماالً . ه گناهي منتهي به موت نكرده باشد، دعا بكند و او را حيات خواهد بخشيد، به هر ككند نباشد مي
اين گناهي طبيعي نيست . كند بيند كه در عملي گناه آلود سلوك مي موردي است كه يك مسيحي ايمانداري را مي
تواند براي احيا و آزادي شخص خطاكار  در چنين مثالي، ايمان مي. كه شخص با ارتكاب آن به موت روحاني برسد

 .بخشد البته اگر گناهش منتهي به موت نباشد ا به شخص خاطي حيات ميدعا كند، و خد

گويم كه دعا بايد  آن نمي به جهت«: گويد از طرفي ديگر، گناهي منتهي به موت هست، و يوحناي رسول مي 
  .»كرد

  
  گناه منتهي به موت در باباتي مالحظ

ترين راه اين باشد كه  و شايد آسان اين غير ممكن است كه بگوييم با قطعيت گناه منتهي به موت چيست
  .آيند فهرست وار بيان كنيم و بگوييم به نظر كداميك صحيح مي به طورتفاسير پذيرفته شده متعدد را 

ورزد و  كنند كه گناه منتهي به موت، اصراري است كه ايماندار در انجام گناهي مي بعضي احساس مي .1
خواهيم كه بعضي بخاطر شركت ناشايست در  ، ما مي30 :11در اول قرنتيان . نمايد آن را اعتراف نمي

  .اند شام خداوند بدون تفتيش خودشان مرده
اي  اگر يك مسيحي در لحظه. كند كنند كه گناه منتهي به موت به قتل اشاره مي ديگران احساس مي .2

اي رهايي او منترل را از دست بدهد و شخص ديگري را به قتل برساند، پس ما نبايد آزادانه بتوانيم بر
  .»هر كه خون انساني را بريزد، خونش ريخته شود«: از مجازات مرگ دعاكنيم چون خدا گفته است

كنند اين گناهي كه در اينجا بدان اشاره شده كفر به  هنوز هم هستند كساني كه احساس مي .3
د يعني خداوند عيسي گفت كساني كه معجزات او را به قدرت بلعزبول نسبت دادن .القدس است روح

القدس بظهور رسانيده بود به رئيس ديوها نسبت دادند، گناهي غير قابل بخشش  معجزاتي كه روح
اند كه هيچ بخششي در آن دوران يا دوران آينده براي چنين گناهي وجود نداشته و  مرتكب شده

  .نخواهد داشت
نيا و سفيره انجام ديگران معتقدند كه اين يك شكل خاص از گناه است كه موسي يا هارون و حنا .4

  .دادند و خدا سريعاً آنها را داوري كرد
كند، و ما معتقديم كه اين نظريه بيش از بقيه با متن  آخرين توصيف از اين گناه به ارتداد اشاره مي .5

يك مرتد كسي است كه حقيقت بزرگ انجيل و ايمان مسيحي را شنيده و از روي . باشد سازگار مي
كند، اگر چه هرگز حقيقتاً  يسي مسيح است و حتي ادعاي مسيحي بودن ميكند كه ع آگاهي اعالن مي
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پس از اينكه او چيزهاي نيكوي مسيحيت را تجربه كرد، كامالً خداوند عيسي . نجات نيافته است
. آموزيم كه اين گناه منتهي به مرگ است ، ما مي6در عبرانيان . كند مسيح را و آن حقايق را انكار مي

پسر خدا را براي خود از «شوند راه فراري ندارند چون ايشان  گناه را مرتكب مياين  ي كهآنان
اين . سخن گفت ها گنوسييوحنا در كل رساله راجع به . »سازند حرمت مي كنند و او را بي مصلوب مي

آنها حقايق . كردند كه ايماندار هستند آنها ادعا مي. اند معلمين كذبه زماني در مشاركت مسيحي بوده
دانستند، ولي سپس كامالً به خداوند عيسي پشت كرده و اولوهيت او را و كمال كار  يمان را ميا

تواند در دعا براي احياي اينها آزاد باشد چون خدا در  يك مسيحي نمي. رهايي بخش او را رد كردند
  .اند كه منتهي به موت است كالمش نشان داده است كه آنها گناهي مرتكب شده

تمايزات زيادي در درجه اين گناه . راستي گناه است، ولي گناهي هست كه منتهي به موت نيستهر نا 17 :5
  .وجود دارد، و گناهاني هستند كه داراي ماهيت جدي بوده و منتهي به موت هستند

  
  )20-18 :5(آگاهي از واقعيتهاي روحاني  )ح
العاده به پاياني  اش را بطرز خارق ي نامهبه بعد با اعالن حقيقت مسلم ايمان مسيح 18يوحنا از آيه  18 :5

توانيم مطمئن باشيم، كه هر كس طبيعت  از اين مي. كند دانيم كه هر كه از خدا مولود شده است، گناه نمي مي. برد مي
دارد و آن شرير او  كسي كه از خدا تولد يافت، خود را نگاه مي: دليلش اين است. كند آسماني داشته باشد گناه نمي

كند كه خودش را از طريق ظبيعت  ديده ميدشود اين به ايماندار حقيقي اشاره مي 9 :3چنانچه در . كند مس نميرا ل
  .هيچكس نيست كه از شرير صدمه نديده باشد.كند اش حفظ مي آسماني
دانيم كه از خدا  ما مي: استكنند دانش بيشتري دارند اين  اب يك مسيحي به كساني كه ادعا ميجو 19 :5
او تنها دو قلمرو را مشاهده . برد يوحنا هيچ كالم تلويحي به كار نمي. يم و تمام دنيا در شرير خوابيده استهست
يا در شريره همة انسانها چه نجات يافته و چه گُم شده، و وضعيت ايشان به رابطه آنها با ) خدا(يا در او  - كند  مي

  !ها وسيگناين هم جواب شما، . خداوند عيسي مسيح بستگي دارد
اي است كه يوحنا با  اين زمينه. ما آگاه هستيم كه پس خدا آمده است. سومين حقيقت بزرگ تجسم است 20 :5

حق مكشوف شد يعني  به عنوانآمدن خداوند عيسي بر او . دهد اش را شروع كرد و با آن نيز خاتمه مي آن رساله
اي كه در آغوش پدر است؛  پسر يگانه«. شود مي خداي پدر فقط از طريق خداوند عيسي مسيح شناخته. خداي حق

تأكيد مجدداً بر . و ما در حق يعني در پسر خدا، عيسي مسيح هستيم: كند يوحنا اضافه مي. »همان او را ظاهر كرد
هيچكس نزد پدر جز به وسيله من «. توانيم در خدا باشيم كه در عيسي مسيح باشيم اين است كه ما فقط زماني مي

گويد كه  كند و مي را رد مي ها گنوسياوست خداي حق و حيات جاوداني به بياني ديگر، يوحنا تعليم . »آيد نمي
  .شود عيسي مسيح خداست و حيات جاوداني تنها در او يافت مي

  
  )21 :5(درخواست پاياني .9
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اي رسول دارد در يوحن. »اي فرزندان، خود را از بتها نگاه داريد«: در پايان، ما ترغيب نهايي را شاهد هستيم
خواهد ايمانداران خود را از هر  او مي. »مراقب هرگونه تعليمي كه بر خالف واقعيت است باشيد«: گويد جواب مي

هر تعليم ديگري غير از تعليم اوليه رسوالن در مورد . تعليمي كه بر خالف تعاليم اوليه رسوالن است حفاظت كنند
ين يا يك يك بت يك جانش. گويد وبي سخن نميبتهاي سنگي و چ در اينجا يوحنا از. خدا، بت پرستي است

  .در اينجا بت لزوماَ يك چيز مادي نيست بلكه يك تعليم غلط. خداي كاذب است كه جاي خداي حقيقي را بگيرد
ما . كند ياد مي »يك سخن تكان دهنده«اسقف اعظم اسكندريه از اين درخواست پاياني يوحنا تحت عنوان 

به زباني فكر كنيم كه در غالب آن بهتر بتوان اين درخواست يوحنا را شرح داد و از اين رو تفسير را با توانيم  نمي
 :رسانيم سخن تكان دهندة يوحنا به پايان مي

  .»اي فرزندان، خود را از بتها نگاه داريد، آمين«
  

  


