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 به نام آفریدگار عشق و آگاهی 

  سالم ایماندار یک خانوادهویژگیهای 

 بررسی نامه دوم یوحنا

نامه دوم یوحنا تنها نامه ای است که خطاب به یک زن نوشته شده است، این نامه " خطاب به 

 در کتابش (. برخی از مفسران اظهار می دارند که یوحنا 1و فرزندانش " می باشد ) آیه برگزیده بانوی 

لیسای محلی است، " این بانو و فرزندانش " یک ک  منظورازاز زبان سمبلیک استفاده کرده است، بنابراین 

(  13و وقتی که یوحنا در قسمت پایانی می گوید " فرزندان خواهر برگزیده تو سالم می رسانند" ) آیه 

اشاره به یک کلسیای محلی دیگر دارد. دستورالعملهای مفید و کاربردی ای که در این نامه کوتاه ذکر شده 

ی وجود ندارد که مطالب این نامه را به عنوان ند. اما دلیلهمچنین کلیسای محلی می باش اشخاص ومربوط 

در نظر نگیریم، حتی دستورالعملهای این  ی ایماندارکالمی برای تشویق و احتیاط های الزم به خانواده ها

 کتاب برای خانواده های تک والد که فقط پدر یا مادر در خانواده حضور دارند مفیداست. 

. این آیه اول این نامه تکرار شده اند 6مرتبه ( در  5یا  4در متن این نامه سه لغت به دفعات ) 

". همانطور که می دانید تکرار به منظور تاکید بر  دستوراتو " کلمات عبارتند از " عشق" ، " حقیقت " 

مسیحیت واقعی و حقیقی . ردعشق اهمیت داانداره یوحنا، حقیقت به  از نظرایده های مهم به کار می رود. 

یوحنا چه نوع حقیقتی است؟ یوحنا در کتابش کالمی منظور اما سوال اینجاست که نها نیاز دارد. به هر دو ای

از خداوندمان عیسی مسیح نقل قول می کند: " من راه هستم، من حقیقت هستم و من زندگی هستم" ) یوحنا 

است. اما  در اینجا " حقیقت " به یک شخص برمی گردد که این شخص عیسی مسیح(.  6: آیه 14باب 

آنها را با حقیقت تقدیس کن؛ کالم تو حقیقت است یوحنا کالم دیگری از عیسی مسیح را نقل قول می کند" 
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این احتمال وجود دارد که در اینجا منظور از حقیقت  " کالم خداوند " است. (.  17: آیه 17) یوحنا باب 

) یوحنا  برای همیشه با ما خواهد بود "  یوحنا در کتابش گفت " حقیقتی که در ما زندگی می کند ووقتی 

 هر دو این معانی مورد نظرش بوده است.(  2آیه 

 

 (  3-1یک خانواده سالم حقیقت خداوند را می داند ) آیه های  -1

ما متوجه می شویم که رابطه بین این جمله " بانوی برگزیده و فرزندانش " و " حقیقت " چیست؟ 

در دنیایی که اینطور به نظر (.  1را داشتند ) آیه  دانش حقیقتیوحنا، این خانواده و بسیاری از افراد دیگر 

و این قدرت تحمل  استپایین  آستانه تحمل انسانهامی رسد که همه چیزها باهم مرتبط هستند، و در جاییکه 

" خوب است که این " راضی باشند،  دارندحقیقت درکی که خودشان از " را وادار می کند تا به پایین آنها 

تذکر را به ما بدهند که خداوند عیسی مسیح و کالم خداوند حقیقت عینی هستند، آنها به همان شکلی که 

سیرهای ما تاثیری بر آنها ندارد. ماهیت حقیقت اینگونه است هستند باقی می مانند به طوریکه افکار و تف

خانواده های سالم به طور فعاالنه ای که حقیقت می تواند دانسته شود ) می توان حقیقت را درک کرد (. 

خیلی خوب و مفید  است که کتاب مقدس را با ند و کالم خداوند تشویق می کنند. دیگران را به درک خداو

و اینکار را باید در سطحی و به روشی انجام  مو با هم دعا کنی معنوان اعضای یک خانواده بخوانیهم به 

برای وجود معلمان با ایمان و فداکار و که برای فرزندان قابل درک باشد. خدا رو شکر می کنیم  مدهی

مات آنها استفاده جوانان مسیحی که به آموزش در این زمینه فعالیت می کنند. خیلی خوب است که از خد

ما نمی توانیم به عنوان والدین این فرزندان مسئولیتی که بر دوشمان است و آن هدایت اعضای کنیم، اما 

 خانواده مان برای بدست آوردن " دانش حقیقت خداوند " را به دیگران محول کنیم. 
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ن حقیقت خداوند به در پیدا کردن راههایی برای نشان دادبعنوان والدین فرزندانمان الزم است 

فرزندانمان را تشویق کنیم که در مراسم کلیسای محلی، اردوهای جوانان خانواده مان خالقیت به خرج دهیم، 

و از موسیقی ها، فیلم ها و کتاب هایی استفاده  شرکت کنند با موضوع کتاب مقدس،کنفرانس های مسیحی، 

که بسیار هم فعلی کره زمین  و وضعیت روال اشدیادمان بکنند که براساس کتاب مقدس ساخته شده اند. 

مطلوب خانواده های مسیحی نیست! توجه داشته باشید که دانش حقیقت، طبق گفته یوحنا،  ،قدرتمند است 

، موهبت رحمت (.  1بلکه این دانش حقیقت به عشق منتهی می شود ) آیه چیزی خشک و آکادمیک نیست. 

وقتیکه خداوندمان عیسی مسیح (.  3و صلح مفاهیمی هستند که باید در متن حقیقت و عشق بیان شوند ) آیه 

انسانهای دیگر  زمانیکه در درک کالم خداوند رشد کنیم، دیدمان و رفتارمان نسبت به  و را بهتر بشناسیم

که رحمت و بخشایش را به وجود می آورد حقیقت نه تنها به عشق منتهی می شود بل ستندانتغییر می کند. 

 و اینها باعث ایجاد صلح می شوند. دانش واقعی در مورد حقیقت خداوند روابط انسان ها را تغییر می دهد. 

 

 (  6-4یک خانواده سالم در حقیقت خداوند زندگی می کند ) آیات  -2

کلیسای مسیحیت زندگی  وایلدر اشده بود. او و فرتوت  پیرکامال وقتی یوحنا این نامه را نوشت، 

، و در عین می نمودکرده بود. او شاهد توسعه کلیسا بود که بسیار برایش مسرت بخش و هیجان انگیر 

او شاهد بود که همه حال شاهد مشکالت جدی ای بود که بر سر راه توسعه کیسا با آن مواجه می شدند. 

مه انسانها مایل نبودند هزینه شاگرد واقعی عیسی انسان ها با خلوص نیت خداوند را پیروی نمی کردند و ه

. می کردندهمه آنها طبق حقیقتی که ادعا می کردند به آن باور دارند زندگی نمسیح بودن را بپردازند. 

فرد واقعیت گرای با تجربه بود. چه چیزی " لذت بزرگ " را زمانیکه یوحنا این نامه را نوشت، او یک 

خبرهای مربوط به افزایش آمار کسانی که در مراسم کلیسا شرکت می کردند؟ به قلب این پیرمرد آورد؟ آیا 
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( جمع آوری  Judeaمبالغ بیشتری برای نیازهای جامعه در یهودیه ) یا اینکه شادی او به این سبب بود که 

! یوحنا به آن بانو می گوید : " این به من لذت . هیچیک از این موارد علت شادی یوحنا نبود شده بود؟ نه

برخی از بچه های شما در حقیقت گام برمی دارند، همانطور که پدر  متوجه شدمبزرگی داده وقتی که 

ر مراسم کلیسای محلی ( . وقتیکه به فرزندانتان یا به جوانانی که د 4آسمانی مان به ما فرمان می دهد ) آیه 

تان شرکت می کنند  می نگرید ، چه چیزی شما را شاد می کند؟ آیا آنها دارند یاد می گیرند که چگونه از 

 ؟  "در حقیقت گام بردارند "کالم خداوند اطاعت کنند، تا بتوانند

بعضی به نظر می رسند.  متضاددر ذهن بسیاری از انسان ها، عشق و اطاعت به عنوان دو چیز 

و ترجیح می دهند که مسیحیت از افراد دستورات و اقتدارخداوند  را به منزله قانون گرایی تلقی می کنند 

، و آزادی است. با انعطاف پذیری و نشاط بیشتری همراه باشد که از ویژگیهای بارز آن عشق، خودمختاری

از این  سند و مدرکیهیچ مسیحیتی که در آن می توانیم " خودمان باشیم" بدون هیچگونه محدودیت. اما 

فشار یا دوگانگی در نوشته های یوحنا وجود ندارد. تسلیم در مقابل اقتدار خداوند و  اطاعت از دستورات 

این دستورات همانند قوانین راهنمایی و در هم آمیخته اند.  نشاط آوریخداوند و عشق به طور طبیعی و 

رانندگی معقول هستند که منجر به حرکت امن و آزادانه ماشینها می شوند، بنابراین قوانین خداوند یک 

این چهارچوب قرار می گیرند.  درادی زچهارچوب برای ما ترسیم می کنند که لذت، خودمختاری، و آ

به ما می توانیم ض زیبایی در اینجا وجود دارد :  وقتیکه ما تسلیم خداوند می شویم ، تناق جالب است بدانید

ما عشق مان را به خداوند بیان می کنیم، ما اینکار را نه تنها از طریق دعا و درستی " خودمان باشیم". 

است: که ما در پرستش و آوازخواندن انجام می دهیم، بلکه بوسیله اطاعت از کالم خداوند. " و این عشق 

 ( 6اطاعت از دستوراتش گام برمی داریم" ) آیه 
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شاید به دلیل سوء استفاده هایی که در گذشته از اقتدار صورت گرفته است، ذهن انسان ها حتی 

که از اقتدار متنفر و منزجر باشد، آن را زیر سوال ببرد، با  چنان تربیت شده هستیماکنون که دوره مدرن 

ر جا که امکان پذیر باشد آن را رد کند. " هیچکس نباید به تو بگوید که تو باید به چه آن بجنگد، و در ه

یا چه کاری انجام دهی. " اما وقتی که از دین قبلی مان به مسیحیت روی می  چیزی باور داشته باشی و

ما را خریداری آوریم، ما انتخاب کرده ایم که آزادانه خودمان را به خداوند عیسی مسیح بدهیم. او زندگی 

و از این موضوع  –کرده است. اکنون ما به عیسی مسیح تعلق داریم. ما تحت اقتدار عیسی مسیح هستیم 

خوشحالیم. زمانیکه ما درک کنیم خداوند چه چیزی می خواهد، اطاعت از خداوند باید به طور طبیعی گام 

 یک اندازه دارد.نین اطاعتی را از پیر و جوان به بعدی باشد و خداوند انتظار چ

 

 (  7-13یک خانواده سالم از حقیقت خداوند محافظت می کند ) آیه های  -3

در قسمت دوم این نامه، یوحنا به پیش بینی مشکالت می پردازد. او می خواهد که به این خانم  

و فرزندانش این هشدار را بدهد که دقت داشته باشند، واقع گرا باشند، چشمهایشان را باز کنند، و از 

  قرار داشت. ر معرض خطرات جدیمحافظت کنند. ایمان آنها، مانند ایمان ما در این زمان د شانخانه 

 

مواظب باشید که چیزی را که برای بدست "  :از دست بدهیمچیزها را  امکان داردالف ( ) 

اش این تالش تان را دریافت ، بلکه به طور شایسته و کامل پاداز دست ندهیدآوردنش تالش کرده اید 

نجات و رستگاری خودمان کاری انجام دهیم؛ چون  این هدیه ای (. ما نمی توانیم برای  8کنید ) آیه 

است از طرف خداوند. همچنین نمی توانیم رستگاری مان را از دست بدهیم؛ زیرا رستگاری همچنان 

بعنوان ایمانداران می توانیم چیزهای زیادی  به عنوان هدیه خداوند در زندگی ما باقی می ماند. اما ما
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خشم و حسادت و ناراحتی می توانیم اعتماد و روابط خوبی که  ،با شایعه سازی را از دست بدهیم. 

ارائه و  درداریم را از دست بدهیم. این امکان وجود دارد که یک کلیسای محلی به خاطر بی دقتی 

اگر یک زندگی نباتی و همراه با تنبلی و کاهلی را سپری . ناموفق باشدآموزه های کتاب مقدس  اجراء 

دراداره  کلیسا دیگر نقش موثری نداشته باشیم. اگر از خداوند اطاعت کنیم، این احتمال وجود دارد که 

پاداش های ابدی همچنین نکنیم ممکن است بعضی از برکت هایی که خداوند برای ما در نظر گرفته و 

 محروم شویم.  از آنها یم وخداوند را از دست بده

(. این خطر انسان  9... " ) آیه  " هر کسی که پیش می رود :می توانیم فراتر رویمما ب ( ) 

های کاهل و تنبل را تهدید نمی کند بلکه افراد کنجکاو، فعال، پیشرف کننده ، و خالق را تهدید می کند. 

از . کسانی که نکنیم، اشتیاق ما می تواند ما را به آنسوی مرزهای حقیقت آشکار پیش ببرداگر دقت 

لط پیش می روند. این پیشرفت نادرست است زیرا از کالم این مرزها تجاوز کنند در واقع در مسیر غ

 یمخداوند منحرف می شو

 

" هر کسی که از او استقبال کند با او  : یک چیز غلط را تشویق کنیم) پ ( ما می توانیم 

(. یوحنا به این خانواده هشدار داد که اهریمن بزودی  11درفعالیت شرارت آمیزش شریک است" ) آیه 

ا را می زند. درها را باز نگذارید. به دقت نگاه کنید. یاد بگیرید که چه زمانی مودبانه و با در خانه آنه

اقتدار  " نه " بگویید. فقط آن چیزی را دریافت کنید که برای سالمت روحانی خانواده تان سازنده است. 

یزی را به درون اگر از چیزی که غلط است استقبال کنیم، فساد را تشویق می کنیم. چه کسی و چه چ

خانه هایمان پذیرا می شویم؟ آیا از اثر قدرتمندی که دوستان بد می توانند بر روی زندگی روحانی ما 

و بچه هایمان بگذارند آگاهی داریم؟ چه کانالهای تلویزیونی، برنامه های ویدئویی، موسیقی، وب سایت 
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ه می دهیم؟ آیا چیزی هست، اثر چیزی یا ها، بازیهای کامپیوتری و مجالت را به داخل خانه هایمان را

فردی ، که شما باید از این به بعد به درون خانه هایتان راه بدهید؟ آیا چیزی هست که باید قطع شود، 

دم مسیحایی خداوند که آرامش و هارمونی را در که  می خواهیم  ؟ اگرمتوقف شود، یا مردود شود

که خانه های مسیحیان می خواهیم ، اگرهایمان استشمام  شودزندگی هایمان جاری می کند در خانه 

 از درهایشان محافظت کنیم.  اساسیسالمت بمانند، باید به طور 

 نتیجه گیری 

خداوند عاشق و مراقب و مواظب خانواده هاست. اگر قرار است که خانواده های مسیحی به 

داوند عیسی مسیح را در بین خودشان عنوان واحدهایی باشند که رشد سالمی داشته باشند، باید خ

پذیراباشند و به دنبال راه های خالقانه ای باشند تا هر یک از اعضای خانواده را تشویق کنند تا کالم 

آیا کاری هست که بتوانید شروع به انجامش نمایید و بوسیله آن خداوند را بشناسد و از آن اطاعت کند. 

را بهتر بشناسند و در آن حقیقت گام بردارند؟ حال که می دانیم  خانواده تان را تشویق کنید تا حقیقت

که جامعه آتئیست در وضعیت کنونی بسیار قدرتمند است و در تضاد با ارزشهای میسیحیت سالم است، 

به ما، والدین، و باید بسیار دقت کنیم که چه چیزی را به خانه هایمان راه بدهیم. باشد که خداوند 

درت را عطا کند که در زندگی خانوادگی مان هدفمند و به دنبال اصالحات اساسی فرزندانشان این ق

باشیم. باشد که خداوند عیسی مسیح از  تفریحات و جشن های ما و انجام کارهای روزمره مان خشنود 

 باشند زیرا که این است معنای یک خانواده مسیحی سالم. 

 

 در دستان خداوند باشید

 آناهیتامترجم 


