
 دانش شناخت خدا

 .ترینچیجي.ا
 

اي پدران، به شما مي نويسم زيرا او را كه از ابتدا است مي شناسيد. اي جوانان، به شما مي نويسم از آنجا "

 ."( 31: 2) اول يوحناكه بر شرير غالب شده ايد. اي بچه ها به شما نوشتم زيرا كه پدر را مي شناسيد

 

كه در بعضي از ترجمه ها به آن نپرداخته اند، مطالبي گفته  له يوحناالزم است كه درباره اين قسمت از رسا

اده خداوند را مخاطب قرار كه يوحناي رسول با لحني محبت آميز، تمام خانو "فرزندان  "شود. بين كلمه 

در آيه هاي  كه " بچه ها"و " جوانان"و عبارت  .مي خوانيم ،32،2، 3: 2، چنانچه در اول يوحنا مي دهد

به او الهام شده  نشان مي دهد؛به كار بردن كلمه دوم  كاربردي و اين تفاوت، اندكه بكار رفته  ،3 و 31

خانواده خداوند را به مراحل مختلفي از نظر رشد تقسيم بندي نمايد. چون اين خانواده نيز مانند كه  است

جمع  31مطالب را در آيه خانواده هاي معمولي شامل پدران، جوانان و بچه هاي كوچك است. يوحنا همه 

 به بعد گفته هاي خود را گسترش مي دهد.  31بندي كرده و از آيه 

 

دارند ،از ابتدا مسيح را شناخته اند )اول را پدران كه در ارتباط با رتبه بندي رشد مسيحي ،باالترين مقام 

خت مسيح وجود ندارد چون ( و نمي توان چيزي به آن اضافه نمود. هيچ چيزي باالتر از دانش شنا3: 3يوحنا

جوانان انسانهايي قوي خوانده  31(. در آيه 31: 1)فيليپيان "او را بشناسم"رشد واقعي شامل اين است كه : 

شده اند، نيروي آنها با پيروزي بر شيطان آشكار شده است ولي مهم اين است كه نيروي آنان به دانش آنها 

به براي آنان خطرناك است و از رفتن بت داده شده است. دنيا از كالم خداوند و ماندن ايشان در كالم نس

مي نامد و درباره دشمنان مسيح كه خود را ظاهر نموده "بچه ها"آنها را  ،3آيه  دردنبال آن منع شده اند. او 

مي نمايد كه چه هشدارهاي الزم را مي دهد. او يادآوري و با تعاليم غلط موجب گمراهي آنان شده اند، 

به همه  بار ديگر،. سپس مي دهدادامه  22و اين موضوع را تا آخر آيه  شده است فراهمآنها  براي يمنابع

 خانواده الهي مي پردازد.

 

ها گفته شده است، بپردازم. بلكه مي  اين نيست كه به آنچه به هر يك از گروه هدف مندر حال حاضر، 

ان نمايم كه به بچه ها تعلق آن فيض بي پاياني را بي خواهم با گرد آوردن اطالعات و راهنماييهاي الزم، تمام

؛ كه اگر اين فيض به جوان ترين ها تعلق داشته باشد، به تمام خانواده الهي نيز خواهد رسيد. سه نكته به دارد



و مالحضه مي گردد؛ گناهان آنان به خاطر نام مسيح بخشوده شده اند  شده شكلي مستمر در همه باب اعالم

( و آنچه كه مثل هميشه به 32ايش همه ارزش شخص مسيح و كار او را شامل مي شود )آيه كه اين بخش

روح القدس است كه در وجودشان  اثرات خود را باقي مي گذارد، حضور اين بخشايش ارتباط دارد و

 ساكن شده است.

 

 يته نه به صورت دانش(الب21(آنها همه چيز را مي دانند )آيه 3ساكن شدن روح خدا تأثيري دوبرابر دارد: )

عالم هستي، بلكه ظرفيتي الهي براي پرداختن به امورات آن ميسر مي گردد )چون  پيشرفته و مكاشفه تمام

(كه  22( او همچون معلمي الهي همراه ايشان است )آيه 2انسان طبيعي قادر به درك آنها نخواهد شد(.)

انساني به دور باشند.  مدعي بودن، حكمت و حماقتتعليم دهد و به اين ترتيب از  به آنان تمام موارد را

(.اين سه نكته،  31يوحناي رسول ويژگي شخصيت بچه ها را روشن مي سازد، آنان پدر را مي شناسند )آيه

 موقعيت كامل شخص مسيحي را مشخص مي نمايد: 

 

 بخشش گناهان از طريق مسيح؛– 3

 يافتن حضور روح القدس؛-2

 شناخته شده.با پدري  فرزندانرابطه -1

 

، باال بودن سالهاي طبيعي زندگي آنها نيست. همين طور در مورد جوانان و ناي رسول از پدرانمنظور يوح

در هر سن حقيقي كه باشند،  بچه ها نيز موضوع بدست آوردن و كسب چيزي نيست. منظور از بچه ها،

. جوانان و پدران هم به اين فته اندراً به ايمان مسيحي پي برده و مژده نجات را پذيركساني است كه اخي

 ترتيب در جايگاه رشد روحاني خود قرار دارند.

 

كه باعث شد اين مقاله را انتخاب كنم. دانش شناخت پدر چيست كه جوانترين فرزند و اين موضوعي است 

من و شما نيز مي باشد؟ اگر او اين استحقاق را دارد، آيا براي  برخورداراين عنوان جدا نشدي از  مسيح نيز 

از اين  فراتر؟ واضح است كه اين موضوع ت كه از اين امتياز پر ارزش بهرهمند باشيمپذير اس امكان  حقيقتاً

حقيقت است كه بدانيم ،فرزندان خدا هستيم. اگر چه ممكن است محبت بخشيده شده را مشاهده كرده، 

پيش روي پدر  و قادر باشيم جايگاه بچه ها را ودهدريافت نمقلبهاي ما عميقاً لمس شوند، اما بايد اين نام را 

 (3: 1را نيز در خود دارند.)اول يوحنا آمده اند و روح پسرشاز او بدنيا  كهي يبدست آوريم؛ بچه ها



 

محسوب روي ديگر آن  شناخت او براي ما كه فرزند او هستيم و رابطه با خداوند يك روي سكه و دانش

درك خواهد شد. پدر خانواده هر شخصيتي  و تفاوت آنريد در نظر بگيلي را . خويشاوندي معمومي شود

پدر هميشه پدر است. اما شخصيتش  ،، فرقي نخواهد داشت. به زبان سادهكه داشته باشد، در نسبتي كه دارد

براي فرزندان تفاوت زيادي دارد. او ممكن است بسيار با محبت و مسئوليت پذير و يا بر عكس باشد. اين 

فرزندان خداوند هستيم، براي آنان بي اندازه متفاوت خواهد بود. آيا دانستن اينكه با فيضي بي نهايت مسئله 

صادقانه با افكار و بشناسيم؟ آيا نبايد  يخوببه ، نموده؟ آيا چنين پدري را نبايد جستجو كافي نيست

د چه موقع و به چه نحوي محبت و شخصيت او آشنا شويم ؟حال بايد پرسيد كه خداون و با ،احساسات قلبي

اين امتياز، يعني دانش شناخت خود را به جوانترين فرزند خود مي شناساند؟ شايد سؤال اين باشد كه 

چگونه مي توانم او را بشناسم؟ اين شناخت زماني اتفاق مي افتد كه او خود را مكشوف نمايد. اكنون اجازه 

 اين مكاشفه متبارك براي ما آشكار گردد. دهيد كه با فروتني در كتاب مقدس جستجو كنيم تا 

 

ديده مي  عيسي مسيح،ه مكاشفه خدمت روحاني خداوندمان راجع ب اولين اشاره در باب يازدهم كتاب متي،

، ا اثر نمايد. اين زمان براي مسيحكه موضوع بيشتر در قلبهاي م . تمام رويدادهاي آن باعث مي شودشود

تفاوت بود. مردم شهرهايي كه بيشترين كارهاي عظيم او را ديده بودند، دوراني سخت و پر از تجربه هاي م

.كارهاي عظيم او در برابر كساني انجام گرفت كه هيچ ي ايماني بيشتري به او نشان دادندسخت دلي و ب

گونه تحركي از خود نشان ندادند. اما اين خدمت گرانبها، كامليت خداوند متبارك را نمايانتر ساخته و 

رها و سختي ها شناخت او را بيشتر ارائه نمود. مسيح  به خوبي مي دانست كه براي جبران همه اين فشادانش 

اي پدر، مالك آسمان و "در آن وقت، عيسي توجّه نموده، گفت: "كه  خوانيم. ما مي از كجا ياري بطلبد

ي و به كودكان مكشوف زمين، تو را ستايش مي كنم كه اين امور را از دانايان و خردمندان پنهان داشت

 "فرمودي!

 

هاي كامل خداوند پدر پي ت به عيسي اين بود كه او به راه حاصل عدم پذيرش و بي ايماني اين شهرها  نسب

و دور  نببرد و از حكمت و محبت عظيم او نيز بهره مند شود؛ اگر اين امور در حكمت الهي از عاقال

فيض بي كران الهي، بر آنان آشكار مي گشت. او محبت پدر و پنهان شده بود،اطفالي بودند كه با  انانديش

جايگاه واقعي خود را در اين مورد مي دانست و خود را  به طور مطلق به خواست خداي پدر تسليم نمود 



بلي اي پدر، زيرا كه همچنين منظور نظر تو  "كه اين موضوع آشكارا در اين كلمات قيد گرديده است؛

    ".بود

 

داشتن دانش خداي  ار مي گردد؛ منبع آرامش اودو مورد براي ما آشك رب متبارك مسيح،ار تجبنابراين،د

تمام جالل شخصيت او ،  22پدر و تسليم او شدن بود. هر دو راه را او پيش روي ما قرار مي دهد. در آيه 

است. نه تنها در برابر او گذاشته شده آن  شكلو كار مسيح در عميقترين  داده شده او جايگاهي كه به

، توسط پدر به او داده شده است. جالل غير قابل ها نيزكهكشان حتي خداوندي "همه چيز"ملكوت ، بلكه 

 مهمترينو سپس بعنوان  "كسي پسر را نمي شناسد بجز پدر " :مي گردد او در اين كلمات بيانسنجش 

كس مي شناسد غير از پسر و  و نه پدر را هيچ "مقصود تجسم خدا بصورت انسان، چنين ادامه مي يابد

كه بسيار فراتر و باالتر از او آمده بود كه پدر را مكشوف نمايد  "كسي كه پسر بخواهد بدو مكشوف سازد.

به اسرائيل عرضه نمود. اما بايد دقيقاً متوجه باشيم كه اين امر زماني  كتببود كه پيش از اين بوسيله  آن

پدر را  ن جالل، هدف او اين است كه خدايته و در ارتباط با اياست كه عظمت الهي و نفوذ او معلوم گش

 مكشوف نمايد.

 

آيد كه او به چه كساني پدر را مكشوف خواهد كرد، آيا به كساني كه او مي اكنون اين سؤال جالب پيش  

و زحمت يد نزد من اي گرانباران بياي"اين كلمات زيبا داده مي شود،را شناخته و ديده اند؟ پاسخي سريع با 

به اين  ين دنياي مملو از رنج و زحمتكنون چند نفر در اات ."را آرامي خواهم بخشيد من شماو  كشان،

و همه اين  همسيح نيز در اين دنيا بود اين دنيا چيزي جزء پوچي براي عرضه ندارد؟ نتيجه رسيده اند كه

ر اختيار داشت. او ما را فرا مي خواند ، جهت آرامش كامل دعالي و متعالاما او منبعي  .مسائل را ديده بود

تا آن را براي ما نيز آشكار نمايد. اين منبع آرامش، خداي پدر است كه قلبي بامحبت بي كران دارد. پسر با 

آشكار كردن پدر، اين آرامش را به ما  نيز مي دهد. ما فقط بايد از او ياد بگيريم زيرا او بي ادعا و فروتن 

مالً به خواست او تسليم نماييم تا به آرامشي برسيم كه در هر شرايطي از آن بر خوردار است، بايد خود را كا

 شويم.

 

و  ؛"بلي اي پدر، زيرا كه همچنين منظور نظر تو بود "مسيح، خداي پدر را مخاطب قرار داده و مي گويد 

و اينكه يوغ "د،ناشمي بفراهم شخص باايمانش در مي يابد چه چيزهاي نيكويي در قلب خداوند برايش  هر

چه قدر نيكو خواهد بود،اگر بدانيم شناخت پدر نياز به تجربه هاي پيشرفته "او آسان،و بار او سبك است.



در مي يابيم  مسيحيت قدم بر داشته اند. بلكه در راه يندارد كه فقط به كساني تعلق  گيرد كه مدت مديد

بنا نمايد كه به او اعتماد  آرامش عطا كند،و قلبي رااولين چيزي كه براي خداوند اهميت دارد اين است كه 

اثرات رد نمودن خداوند و عواقبي كه در نتيجه آن بر انسان وارد مي شود؛ در ادامه انجيل شرح داده  دارد.

به  كه در اين جا مطرح گرديده است، شده است. اما براي پيشرفت و دانستن تمام جالل الهي شخص او،

مستور  ،شكل انسان حقير در، آنجا كه نور او از ابتدا به همه جا مي تابد،اگر چه ي رويمسراغ انجيل يوحنا م

 . بنظر آيد

 

از شده، جالل او را تا چشم ما به ايمان ب،جسم شده و در ميان ما زندگي كرد كه در طبيعت خدا بود كلمه،

 3)يوحنابود رامي و مايه خوشي او جاللي كه تنها از پدر بود و وجودي كه براي پدر بسيار گ. مشاهده نمايد

 ،3كه در آيه چنين است كه با شايستگي مبارك خود باعث مكشوف شدن پدر مي گردد؛ همانطور  . (31:

اما آن فرزند يگانه اي كه در ذات پدر و از همه به او نزديكتر  گز خدا را نديده است،كسي هر"مي خوانيم: 

 مگر پسر كه ؟انست تا اين اندازه مناسب باشد كه او را بشناساندچه كسي مي تو"است او را شناسانيده است.

آن زمان كه به عنوان يك انسان در ميان مردم زندگي مي كرد   در آغوش خداي پدر ساكن بوده است.

حال بگذاريد چگونگي  نزديكي و قرابت و نيز ارتباط او با خداي پدر نهاد او را كامالً آشكار مي نمود.

يم. و اين موضوع در مجموع كلمات و نماي از طريق شخص پسر بررسيي پدر را مكشوف شدن خدا

كردن  غني است و قادر به تغذيه خداوند كارهاي مسيح توسط روح القدس در انجيل يوحنا يافت مي شود.

ريزي بطرف چراگاه هاي غني همانطور كه گله هاي كوچك براي سير كردن كامل خود بطور غمي باشد 

 د. مي رون

 

پسر، چگونه معرفي شده است. براي ما كامالً مكشوف مي گردد كه  21 -32: 5ه كنيد كه در يوحنا مالحظ

جايگاه دقيق پسر كجا قرار دارد، و او خود را از اين طريق به چه نحوي مي بيند. در حاليكه در اين دنياي پر 

پدرم هنوز كار مي كند و "مي گويد، از گناه و درد و به خاطر قلب خدا از نگاه داشتن سبت سر باز زده و 

 . ديگر زماني براي استراحت خداوند وجود نداشت، و موقع كار كامل او فرا رسيده"من هم كار مي كنم

دين وسيله مردم نيز بتوانند در استراحت او سهيم شوند. يهوديان از اين كالم عيسي، درست حدس بود، تا ب

زده بودند كه او خود را با خدا يكسان مي داند؛ اما نه به اين مصداق كه او خود را با خدا برابر نموده بود. 

منزلت خدا را غصب كرده  ، موضوعي نبود كه او فكر كند مقام ويقت اين بود كه، در شكل خدا بودنحق

است، بلكه او خود را خالي نمود)و اين جمله جالبي است(و به شباهت انسان در آمده و خود را به حد 



خالي نمود، و به جاي اينكه  و كه با خدا برابر بود؛ خود را( و ا ،- 6: 2غالمي فروتن ساخته بود.)فيليپيان.

 ود را فروتن ساخت.  خود را به مقامي برساند، تا مرتبه انساني خ

 

آمين، آمين ، به شما مي گويم، "مسيح بر زمين نيامده بود تا چون خدا مستقالً عمل نمايد. بلكه مي فرمايد: 

. او آمده بود تا در كمال وابستگي به پدر عمل، نمايد؛ "پسر هيچ كاري بدون اجازه پدر انجام نخواهد داد

هر آنچه پدر مي تواند بكند پسر نيز انجام "مي توانست چنين بگويد؛بود  برابربا اين همه فقط او كه با پدر 

. اما آنچه كه انجام مي شد از ضمير خود و از محبت كامل خداوند در رابطه با مشاركتي كه با او "مي دهد

چون پدر چنان پسر را محبت نمود،كه تمام كارهايي كه انجام داد به پسر نيز "داشت سر چشمه مي گرفت،

و خواست خداي پدر از اين مشاركت الهي  رهاي پدر نيز بود، روش. بنابراين تمام كارهاي او كا"ادنشان د

مي  در يوحنا را ز اين رو كلمات آمرانه اوكارهاي مسيح خدا مكشوف مي گشت. ا جاري مي شود. در

ن چنانچه بجا آورم، به من ايمان مياوريد. ولكاگر اعمال پدر خود را به جا نمي " ،1- 12: 31 بينيم

آوريد، به اعمال ايمان آوريد تا بدانيد و يقين كنيد كه پدر در من است و آورم، هرگاه به من ايمان نميمي

  "من در او

 

به طرز شگفت  51- 14: 32همانطور كه در يوحنا كالم مسيح هيچ وقت خالي از جالل دادن پدر نيست.

ود نگفتم، لكن پدري كه مرا فرستاد، به من فرمان داد كه زآنرو كه من از خ " :انگيزي آنرا نشان مي دهد
گويم دانم كه فرمان او حيات جاوداني است. پس آنچه من ميو مي چه بگويم و به چه چيز تكلّم كنم.

چه محبت و ارزشي را نسبت به خدا در زندگي مسيح مي  "كنمچنانكه پدر به من گفته است، تكلّم مي

جملگي خداي پدر را بيان مي نمايد،  خود، شويم، مسيح در كالم و در عملكرد . زماني كه مطلع ميبينيم

خانه پدر،كه هرگز  همچنين در اينجا، به موضوعشايد بتوانيم موفق شويم كه او را به شكلي كامل بشناسيم. 

 در كتاب مقدس از آن صحبتي به ميان نيامده است؛ خواهيم پرداخت.

 

 راه خانه پدر

يوحنا همه چيز به طور كامل شرح داده مي شود، و در اينجا توجه عميق ما را طلب مي  انجيل 31 در فصل

ديگر همراه شاگردان در اين دنيايي كه  ،نمايد. در اين قسمت، متوجه مي شويم كه خداوند ما عيسي مسيح

درخانه پدر  "ت: نموده اس ان نيز منزلهايي در حضور پدر آمادهاو را نپذيرفت باقي نخواهد ماند، او براي آن

روم تا براي شما مكاني حاضر كنم، و اگر بروم و از براي شما گفتم. ميمن منزل بسيار است و االّ به شما مي



باشم شما نيز باشيد. و آيم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جايي كه من ميمكاني حاضر كنم، باز مي

عيسي مسيح انتظار داشت شاگردان دو چيز را بدانند: خانه " دانيددانيد و راه را ميروم ميجايي كه من مي

پدر، جاييكه خود به آنجا مي رفت ،و دوم دانستن راه براي عزيمت به آنجا .اما اين به چه نحوي ميسر بود 

  در حاليكه نوشته هاي كتاب مقدس در اين مورد سكوت اختيار كرده بودند؟  

 

چون و او جواب مي دهد كه من راه هستم. را از مسيح مي پرسد  دمي رو پدر سوي به ي كهتوما راه

بنابراين راه به پدر مفهوم راه به خانه  مكشوف گشتن خود پدر  آشكار شدن خانه او را نيز به همراه دارد،

 "خود او  .ند به پدر برسدهيچ كس بدون من نمي توا"، است " راه "پدر را نيز در بر داشت. عيسي خود

درك مي او  چون وقتي خدا مكشوف مي شود آنها حقيقت هر چيزي را در ارتباط با ،مي باشد " راستي

كه دانستن آن براي شاگردان  واقعيت پرجاللي باشد.مي  "حيات". بنابراين مسيح مي گويد كه او كنند

اين به بعد او را پدر مرا نيز مي شناختيد، و از اگر مرا مي شناختيد، فراوان داشت. و او اضافه مي كند،لذتي 

 خواهيد شناخت،چون او را ديده ايد.

 

گوي فيليپس با تدام و پيگيري در تعمق به عظمت مكاني كه خداوند برايمان فراهم نموده بود واقف شده 

. چقدر باشكوه متبارك "اي آقا پدر را به ما نشان ده كه ما را كافي است "بود از اين جهت مي گويد:

اما در ارتباط با خودمان، برادران وجدانمان به هيچ چيز ديگري احتياج نداريم. هستيم كه براي ارضاء 

پيش رفته ايم، بياييد دوباره به خود بنگريم؛ چقدر از اين مكاشفه بهره مند  در اين امر خطير، عزيز،چقدر

يز ده ،و خود نشده ايم؟اكنون كه روح القدس فعاالنه تمام كالم را به بوسيله رسوالن به رشته تحرير درآور

براي واهد بود، و مي تواند قدرت الزم خؤثر بسيار م ما به جهت شهادت دادن درون ما مسكن گزيده است،

 استفاده كامل ما باشد. 

 

 ما یتیم و به حال خود رها شده نیستیم

بط با يك داريم، و همه به گونه اي مي باشيم كه از رواما همه مي دانيم كه نسبت به طفلي يتيم چه احساسي 

مي تواند عاطفه و دلبستگي را در ما بوجود آورده و باعث خشنودي ما  ديگر لذت مي بريم. رابطه با ديگران

شده و احساس كنيم كه در جمع يك خانواده قرار داريم. و در اين حالت، پدري را بشناسيم و از محبت 

 او نيز هست. اما ما يتيم نيستيم، چون چون خانه پدر هميشه محل زيست فرزندان. قلبي او بر خوردار شويم

معمولي، معني و  يارتباط از پدر را مي شناسيم، و بايد تأكيد شود كه دانش شناخت پدر خيلي بيشتر خداي



دارد. محبتي در پدر وجود دارد،كه خداوند ما عيسي مسيح ما را به واقعيت متبارك آن هدايت در بر مفهوم 

در آن روز به اسم من طلب خواهيد كرد و به شما " ه كنيد:ا مالحظر 22- 26: 36مي نمايد. يوحنا 
دارد، چون كه شما زيرا خودِ پدر شما را دوست ميمي كنم گويم كه من به جهت شما از پدر سؤال نمي

. چه ثروت و كامليتي در اين عاطفه الهي "آمدم پيش خدامرا دوست داشتيد و ايمان آورديد كه من از 

لب ما به و اگر ما پدر را دوست بداريم؛ زنجيري از محبت از ق پسر را دوست مي دارد، پدر نهفته است!

بنابراين حسي به ما داده مي شود بر اين مبنا كه مستقيماً هدف محبت خداي پدر  قلب او امتداد مي يابد؛

 قرار گرفته ايم.  

 

 زندگي جاوید

چون در فصل هفدهم يوحنا صورت ديگري از  .يا گشته است از اين هم فراتر استاما آنچه براي ما مه

زندگي كه بواسطه  يبركت در رابطه با پدر مكشوف گشته است، و آن عبارت است از زندگي جاويد، نوع

باشد كه آنها تو را "در پسر خدا بودن، به ما تعلق مي گيرد. و در عميقترين شكل خود صورت مي گيرد، 

تنها راه و كسي كه در او  "اقعي و عيسي مسيح را كه تو فرستاده ايبشناسند)پدر را بشناسند( تنها خداي و

از  (و 2: 3ر پدر از ازل بوده است)اول يوحناخداي پدر نيز مكشوف شده است. زندگي جاويد در پسر و د

اول، نهاد آن با ارتباط داشتن بنيانگذاري شده است؛ و براي اولين بار روي زمين با جسم پوشيدن خداوند 

شت، پسر پدر را با تمام راه هاي خود آشكار مي كند؛ بر پايه عمل رستاخيز مسيح كه در اين فصل ظاهر گ

به آن پرداخته شده است و بر پايه مرگ و قيام او بنا نهاده مي شود. جايگاه و ارتباط ما با زندگي ابدي در 

 رابطه با مسيح از قبر برخاسته مشخص مي شود.

 

در آن شريك مي سازد، عبارت است از  جدايي كامل ما  با پدر و خودش ما رابطه موقعيتي كه مسيح در را

با دنيا، و هدايت ما براي آينده اي كه در محيط مناسب آن نوع زندگي قرار بگيريم، و از جالل آسماني او 

و بودن در خانه پدر لذت ببريم، و اين كاملترين زندگي جاوداني است كه در پيش روي ما نهاده شده 

 ست. ا

  

محبت ابدي مسيح كه در اين دعا بيان شده است باالتر از افكار انساني است. چون عيسي صرفاً از جاللي 

تا دنيا بداند كه تو مرا فرستاده ايي،و آنها "( 21- 22كه در اين دنيا به ما خواهد داد صحبت نمي نمايد) )آيه

راهم نمودن راهي براي خوشي و بهره مندي (؛ بلكه در آيه آخر صحبت از ف"را مثل خود من دوست داري



من ترا به آنان شناساندم )كلمه اي محكمتر از اعالم كردم( و باز هم "زمان حال ما در محبت پدر مي نمايد: 

 "خواهم شناسانيد.

 

مسيح اطمينان مي دهد كه به ما خواهد  م و اعمال او بسيار كامل است.مكاشفه نام پدر در پسر بوسيله كال

و او اين قدرت شناخت را مانند واقعيتي در حال رشد به قلبهاي ما خواهد آورد. و به همين منظور  نيد،شناسا

. اگر مي "تا آن محبتي كه تو نسبت به من داشته اي در آنها باشد و من در آنها باشم"است كه مي گويد: 

مي قادر ، دهيماي خويش راه توانستيم قدري در افكار شگفت انگيز او وارد گشته و آن را به درون قلبه

ين آنگونه كه مسيح آنرا مي دانست،و خودش نيز مورد چن نيز محبت خدا را به اجرا در آوريم؛ما  شديم كه

تا قدرت و ظرفيت ما را براي  چون حياتي دوباره وارد وجود ما مي شود، محبتي قرار گرفته بود.او خود 

بت پدر را مكشوف نساخته بود هرگز نمي توانستيم تصور مح 32لذت بردن از آن  باال  ببرد. اگر فصل 

كنيم كه محبت پدر نسبت به ما اين چنين صورتي داشته باشد، و جايگاهي كه پسر در آن دارد مقياسي 

براي ما نيز محسوب مي شود. ما نمي توانيم با دست آنرا لمس نماييم، اما مي توانيم به آن اطمينان داشته و 

را ستايش كنيم، و يك چيز را با آگاهي كامل بدانيم كه پدر ما را همانند پسر دوست مي لذت ببريم و خدا 

 دارد.  

 

 مانع بزرگ

تفكر ديگري نيز وجود دارد كه دوباره ما را به رساله اول يوحنا بر مي گرداند .آن مانع بزرگ چيست كه 

 بركت خود را درك نمايد؟ ن امتياز ونمي گذارد جوانترين گروه از دايره خانواده الهي اولين و ساده تري

را مورد حمله قرار مي دهد  "مردان جوان"خود مي رسيم ، شيطان زمانيكه به اولين مرحله رشد روحاني 

. بايد در مورد دنيا ساكن است، بر شرير پيروز گردندكالم خداوند كه در آنان  ولي آنان مي توانند بوسيله

و مي داند چگونه در ميدان عملياتي خود كار  را شناخته جانهاي ما به آنان اعالم خطر شود. دشمن زيرك

كند، و چيزهايي را از دنيا عرضه كند كه قلب را به طمع بياندازند. آنچه كه در مقابل ما قرار گرفته خطر 

اصلي نيست، اما خطر واقعي آن چيزي است كه شرير ما را به داشتن آن تحريك مي نمايد.  كالم مي 

، اما او براي اينكه ما را در مقابل هوسها و خيانتهاي قلب قرار دهد؛  "نيا را دوست نداشته باشيدد"گويد: 

و  "را در مقابل چشمانمان، بسي فراتر از اميد و تصور مان ارائه مي نمايد اما كالم خدا مي گويد:  "دنيا"

    "چيزهاي كه در دنيا هستند را دوست نداشته باشيد.

 



يعني چنين  ."هر كسي كه دنيا را دوست داشته باشد محبت پدر در دل او نيست"مي گيريم  و در اينجا ياد

اين را در قلبش نهاده است. و چنين روح القدس دائماً سخن مي گويد چرا كه از محبت خداوند شخصي 

 مصداق دارد.  يوحنا شرايطي براي همه مخاطبين

ارتباط  از، و از شناخت او و آوردودي ببار مي با او، خشن خاص مشاركتاين محبت پدر است كه از 

از جاري شدن اين بركات جلوگيري مي شود،كه قلب زماني و  .حاصل مي شود يبركتچنين با او،  داشتن

چه به لحاظ اخالقي در قلب ما وجود دارد، و آنمي شود. با اين وجود،  پما مشغول امورات بي ارزش دنيو

داشتن چيزهايي كه آنها را نداريم، و يا  "شهوت"نرا بدانيم عبارت است از اگر بخواهيم از نقطه نظر خدا آ

وجود در ما كه صاحب آنها هستيم؛ و مطلقاً هيچ نكته اخالقي ديگري نسبت چيزهايي  تحقيرآميز "غرور"

چه زندگي هاي ايماندارني كه يك روز از  با اين وجود چه تقلب احمقانه اي صورت مي گيرد! ندارد.

وعده هاي الهي ماالمال بود و اينك بواسطه مقايسه هاي اخالقي به تيرگي سيه فامي  و پريدرخشش 

دنيا و شهوات آن در گذر است لكن كسي كه به اراده خدا عمل مي كند، تا به ابد باقي  "انجاميده است! 
كه خدا در او خداوند كسي را كه در او مي ماند بركت مي دهد؛ كسي كه در طبيعتي تازه اي  ." مي ماند

تجربه و آزمايش ايستادگي مي نمايند؛  كوتاهنهاده، رشد و ترقي يابد. همچنين خداوند آناني را در لحظات 

ما با قوت فيض خداي اليذال و بي كران و از شناخت و مشاركت بيشتر با ذات  مبارك خواهد ساخت.

  اقدسش شادي و وجد وصف ناپذيري را تجربه مي نماييم.  

    

 
 


