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 داشته باشه  خدا هواداري
:و ما ٢١تا ١٦ايه  ٤اول يوحنا، 

ايم آن محبّتی  دانسته و باور کرده

را که خدا با ما نموده است. خدا 

 محبّت است و هرکه در 

ساکن محبّت ساکن است در 

است و خدا در وي. محبت در ما 

کامل شده است تا در روز جزا ما 

را پشتيبان باشد تا شجاع باشيم، 

در  زيرا چنانکه او هست، ما نيز

اين جهان همچنين هستيم. در 

محبّت خوف نيست بلکه محبّتِ 

اندازد؛  کامل خوف را بيرون می

زيرا خوف عذاب است و کسی که 

نماييم، زيرا که او اوّل ما را محبّت نمود. اگر کسی گويد که خدا را  خوف دارد، در محبّت کامل نشده است.ما او را محبّت می

ود نفرت کند، دروغگو است، زيرا کسی که برادري را که ديده است محبّت ننمايد، چگونه ممکن نمايم و از برادر خ محبّت می

نمايد، برادر خود را نيز  ايم که هرکه خدا را محبّت می است خدايی را که نديده است محبّت نمايد؟ و اين حکم را از وي يافته

 .محبّت بنمايد

 

تو هم يك هواداري؟ اگر اينطور باشد پس هروز خودت را مثال با موزيسين مورد عالقه ات سرگرم می کنی. تو درباره او مطالعه 

می کنی، در اينترنت و تويتر و فيس بوك، دنبال صفحه او می گردي و اطالعات مربوط به او را از ويکی پديا مو به مو استخراج 

طالعات هرروز ستاره مورد عالقه ات را زير نظر می گيري که چه کاري انجام می دهد و عکس ميکنی و براي جمع آوري اين ا

هاي او را جمع می کنی و روزنامه ها را به دنبال خبري از او می خوانی. تو نمی خواهی هيچ خبري را راجع به او از دست 

 ده را دائما گوش می دهی.بدهی. و مسلما تو موزيکی که توانسته اينطور تو را تحت تاثير قرار ب

حال اگر همه نتوانند اين حس هواداري را متوجه بشوند، ولی ما می دانيم هوادار چيزي بودن به چه معناست. حال من نيز می 

  خواهم يك هوادار باشم! من می خواهم هوادار بزرگترين و هنرمندترين آهنگ ساز تاريخ باشم.

اند خالق و نو آور و رويايی باشد. کسی که من هوادارش هستم، همه چيز تمام است، از فقط موزيسين مورد عالقه او که نمی تو

دانايی، قدرت، محبت، هر چه هست در اوست. او قانون راستين و سر چشمه همه نوآوري هاست. او آفريننده بزرگ ماست. او 

ب هنر آفرينش او، زندگی می کنيم، عشق می خداي من و توست. او از هيچ، چنين عالم شگفت آوري را آفريده است. ما به سب

ورزيم و هر روز با چيزهاي جديد شگفت زده می شويم. اين هنرمند آهنگ ساز با گذشت هزاران سال دست از به حيرت 

درآوردن ما بر نداشته است. حال اين کار را چه با زيبايی نهفته در يك گل نشان دهد و يا از طريق يك کار کامل ساخت يك 

موسيقی، که آن را به عنوان استعداد به کسی هديه می دهد. در آنجاست که من وقتی در روبه روي چادري از ستاره ها  قطعه

قرار می گيرم، در حيرت فرو می روم و شگفت زده می شوم از تمام چيزهايی که او خلق کرده است. حتی همه روزه و در 

آفريننده ما، هميشه حضور دارد. هر چيزي که من می بينم، می بويم، کوچکترين کارهاي شخصی ما، او به عنوان محافظ و 

حس می کنم، تجربه می کنم، مزه می کنم، همه و همه به دليل لطف بی پايان و محبت اوست. او زندگی مرا مانند يك بوم 

طبعی طرح زده است. نقاشی در رو به روي خودش گذاشته و آن را به شکلی شگفت و خيال انگيز و گاهی حتی با کمی شوخ 

حال چطور ممکن است او که خالق همه عالم است، اينطور ناشناس باشد؟ ايا هواداران او را می توانم در اينترنت و فيس بوك و 
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و ... بيابم که ديوانه او باشند؟ چرا ما انسانها از هر قوم و نژاد و با هر زبانی به خيابان نمی رويم و او را فرياد نمی زنيم و از ا

تقدير نميکنيم؟ ما به يك ستاره موسيقی پاپ کلی شکوه و جالل می دهيم که در حقيقت فقط يك بخش کوچك از آفرينش 

بزرگ اوست. ولی آهنگ و موسيقی اين دنيا را خدا ساخته است و اوست که سر چشمه همه چيز است، آيا ما نميخواهيم او را 

را ميشنود ولی نمی خواهد سازنده ان را بشناسد! چرا اينطور است که ما  بشناسيم! ما مثل کسی هستيم که يك موزيك عالی

  اين بزرگترين هنرمند و آهنگ ساز را نمی شناسيم؟

دليلش ترس ماست. براي همين هم يوحنا در اين بخش از انجيل راجع به ترس صحبت کرده است. ترس است که ما را از خدا 

اهميت را از دست بدهيم و به همين علت نيز بزرگترين هديه هستی را در معرض جدا ميکند. ما می ترسيم که چيزهاي بی 

اين خطر قرار می دهيم که به آن دست نيابيم. با ترس نه ايمان هست و نه اعتقاد به خدا و ترس ما را به تاريکی هدايت ميکند 

ما زمزمه می کند که؛ بترس که آيندت را از  گوش در ترس  که ما نمی توانيم ديگر نور شگفت انگيز آفريدگارمان را ببينيم.

دست بدهی، بترس که حقوق بازنشستگيت را از دست بدهی، بترس براي از دست دادن وطن، بترس که مورد بی توجهی قرار 

 بگيري... ترس نام هاي فراوانی دارد و هميشه ما را کور می کندو در نهايت تمام زندگی ما می شود وحشت مطلق. ما از ديدن

زيبايی عاجزيم چون ترس داريم، نمی توانيم ايمان داشته باشيم چون می ترسيم و نميتوانيم عشق بورزيم، چون می ترسيم. 

  "ندارد وجود ترس عشق در"يوحنا اين را اينگونه بيان کرده که 

و حتی اين ترس وقتی يك موش طلسم چشمان مار می شود، اينقدر می ترسد که نمی تواند خود را در تونل مخفی کند 

اينقدر بزرگ است که باعث می شود او براي نجات جان خود نيز ترديد کند. آزادي و زندگی در برابر اوست اما نگاه مار او را 

اسير زندان ترس کرده است. همانطور که مار موش را اسير نگاه خود کرد، ما نيز اسير نگاه شيطان هستيم. شيطان چشم ما را 

ينش شگفت انگيزش، محبت بی پايانش و همچنين خالقيت بی نهايتش می بندد و ما را سرد و بی روح و به روي خدا و آفر

تشنه خون و جنگ و قتل و کشتار می کند. او حتی چشم ما را به روي گناهان و مرگ خودمان نيز می بندد. ما از طرف 

و اين چنين ما با شيطان پيوند می خوريم و برده او  شيطان وسوسه می شويم تا به ماديات بيشتر از خداي زنده اعتماد کنيم

خواهيم شد. و وقتی می خواهيم با شيطان مقابله کنيم تازه متوجه اين قضيه می شويم که در يك بازي باخت باخت گرفتار 

ايان نيز ما بايد شده ايم که حتی با انجام کارهاي خوب نيز نمی توانيم از چنگال او رها شويم. آينده ما تباه می شود و در پ

بميريم. يوحنا می خواهد ما را از همه اين چيزها برهاند و براي همين نيز او از خدا و محبت او سخن می گويد. جنگ با 

شيطان هيچ کمکی نمی کند، بلکه تنها خداست که می تواند به ما ياري رساند. يوحنا می خواهد يك بار و به طور حقيقی در 

را بکشد که ما با ان بتوانيم از ترسمان عبور کرده و با اطمينان از شيطان و تمام اعمال او روي  جلوي چشمان ما تصويري

برگردانيم و دوباره از نو خدا را بتوانيم بيابيم. و يوحنابدين ترتيب از محبت بی نهايت خداوند سخن ميگويد، اين محبت که ما 

پيدا کرد، و در ان روزي که عيسی بخاطر گناهان ما برروي صليب به قتل را جستجو کرد و ما را در پست ترين نقطه تاريخ بشر 

رسيد، او بر شيطان پيروز شد. با صليب عيسی مسيح ما نيازي نيست که ديگر از شيطان بترسيم. و ما ديگر ترس از مشکالت 

ز که با هم هماهنگ است و هارمونی خودمان نيز نبايد داشته باشيم، زيرا ما ديگر رها هستيم. و بعد يوحنا در اين فصل هر چي

دارد را در کنار هم قرار می دهد. منظور در اينجا همان محبت و خداوند است. خداوند همان محبت است و محبت همان 

  خداست. و اين محبت تنها در اسمان نمی ماند بلکه به سمت ما حرکت می کند.

توانم هوادار خداوند باشم، بلکه می توانم همه ان چيزهايی که او را مبحت خداوند در زندگی من جاري می شود. من نه تنها مي

يك اهنگ ساز و هنرمند بزرگ کرده است را تجربه کنم و همچنين می توانم از طلسم نگاه شيطان رها شوم و ازاد می شوم، از 

کامال جديدي در زندگی  ترس و هر ان چيزي که مرا به سمت نا اميدي و غم هدايت کرده است. از طريق محبت يك حرکت

من شکل می گيرد. دور می شم از شيطان و اعمال او! و پيش به سوي خدا و همه اعمال نيك و شگفت اورش! نگاه من از 

فجايع بد موجود در اين دنيا ازاد می شود. من به خدا می نگرم و به اين خاطر او از روي محبتش مرا هدايت ميکند و به من 

از جانب خداوند در زندگی شخصی من می باشد. او مرا در محبت خود غرق می کند و هميشه و هميشه می فهماند انچه که 

عشق جديدي را خلق می کند و بدين ترتيب من نيز می توانم به ديگر انسانها محبت بدهم و اين محبت تکثير ميشود. و حتی 

اين امر ادامه ميابد. زمانی که يوحنا اين نامه را می  وقتی که ما در جواب محبت که می کنيم، محبت دريافت نمی کنيم نيز

نوشت، مسيحيانی بودند که بر اين عقيده پافشاري می کردند که اين محبت خداوند بايد تنها بين انها بماند و براي انها محبت 
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می کند و صريحا می گويد که  يك زبان مخفی بود و باقی دنيا نبايد متوجه ان می شدند. يوحنا اين را به عنوان اموزه غلط بيان

کسی که می خواهد خدا را بشناسد ولی نمی خواهد محبت بورزد، يك دروغگوست. حال بايد ما اين را از خودمان بپرسيم که 

ايا می شود که ما هم همين اشتباه انان را مرتکب شويم و بخواهيم تا خدا را براي خودمان نگاه داريم؟ پس اگر اينطور باشد ما 

 در که نامرئی خداي آيا اه اشتباه قرار داريم! حال خداوند دوباره کلی انسان پشت در اورده که به محبت نياز دارند. اما در ر

 اينگونه. ندارند محبت به نيازي دزدان که گفت را اين ميتوان يا و ديد ميتوان را کوبد می در بر گر، سرکوب الزاروس دستان

نی که ما به عنوان مجرم ميشناسيم نيز در بين ما هستند. اين افراد دعاي ما را نياز دارند. ما کسا حتی. هستند جا همه انسانها

  بايد براي انها دعا کنيم.

اين را يوحنا به ما نمی گويد که تنها انجام دهيم بلکه ما بايد محبت را در کنار اعمال خود مورد توجه قرار دهيم. محبت به 

رابطه ما و خداوند برمی گردد و در حقيقت به ما مسيحيان تعلق دارد. کسی که محبتی ندارد، همنوع فرمان خداست و که به 

 "کسی که از برادر خود متنفر باشد، او قاتل است "در واقع در راه خداوند نيست. همانند کالم عيسی که فرموده است:

 

شود، خيلی چيزهاي ضروري. در اينجا خداوند خيلی چيزها هست که نياز به محبت دارد و خيلی چيزها هم بايد بخشيده 

نميخواهد بار را بر دوش ما بياندازد. اين محبت که درباره او صحبت ميشود، يکی از آفرينش هاي اوست. من تنها به نوعی که 

االن و  خداوند براي من می خواهد و در زندگی کوچکم، ميتوانم محبت داشته باشم. من نبايد تمام جهان را نجات بدهم، ولی

همينجا اين وظيفه من است که به همسايه خود با محبت برخورد کنم، و در اينجا من صدا زده شده ام، اينجايی که من در 

شهرم به کليسا می روم. در روبه روي محراب کليسا مردمی هستند که از محبت خداوند تا به حال نشنيده اند. محبتی که 

دنيا متفاوت است. در دنيا جنگ و سرکوب و ... هست تا هر کس بتواند بهترين و خداوند براي من درنظر گرفته با کل 

قدرتمندترين باشد. ولی کسی که در محبت خداست، اوست که معتبر و قدرتمند و پيروز است. کسی که اين را تجربه کرده 

 . آميناست نيازي نيست که متقاعد شود. همانقدر که خدا حقيقت دارد، مَحبت نيز حقيقيت دارد

 
 

 

 
 


