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 ببین ! تو آن بچه هستی! 

 خطبه ای برای روز عید کریسمس 

 6-1؛ 3اول یوحنا  

 

 

ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم. اگر دنیا ما را آن   ببینید محّبت خدای پدر چقدر عظیم است كه1

ای دوستان عزیز، اكنون ما فرزندان خدا هستیم، 2شناسد، علّتش این است كه او را نشناخته است.  طوری که در واقع هستیم نمی 

ه وقتی مسیح ظهور كند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را  دانیم كقدر می اّما معلوم نیست كه در آینده چه خواهیم شد. ولی همین

هرکه  4طور كه مسیح پاک است.  سازد، همانهرکه در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می 3چنان كه هست خواهیم دید. آن

هر شد تا گناهان را از میان دانید كه مسیح ظاشما می 5شكند، زیرا گناه چیزی جز شكستن قانون نیست.  گناه كند، قانون خدا را می

کند، در گناه به سر  كه در اتّحاد با مسیح زندگی میبنابراین محال است كسی6گناه است.  دانید كه او کامالً بیبردارد و نیز می 

 کند، او را هرگز ندیده و نشناخته است.  ببرد! اّما هرکه در گناه زندگی می 

ن صدا  آچشم هایتان را باز کنید. یک چیز بزرگی اتفاق افتاده است.  «ببینید!: »اص آغاز می شودخبا این کالم روز کریسمس 

غیر  چیزی که ما می بینیم چیز  «!ببینید». اند ایرانی و تمام مردم جهان شنیده شناسانه ستارهمان صدایی بود که چوپانان و  

می    را فقیر و معمولی ما یک کودک  ،دندبه دنیا آمهمانند هزاران کودکی دیگر که در نزد یک خانواده فقیر  معمولی نیست. 

. زیرا  !« ببینید: «صدا می زند   ما را   یوحنا او را ندیده بگیریم. به این دلیل  است است که ممکن  معمولیآن کودک انقدر بینیم. 

و درک   نگاه کنیمبه خوبی   یستی  ن عیسی که تازه متولد شده است را نتوانیم بشناسیم . برای همین ما باآکه ما  پذیر است امکان 

خدا    خوددرک کنیم. از یک طرف  ودک می توانیم دو موضوع مهم را از طریق آن ک. ما داشتر قرار و: چه کسی در  آخ کنیم

قبول کرده است.     فرزندخواندهبه عنوان  ور در پیش آن آخخدا ما را   دیگر از طرفی   .  داشتدر میان مریم و یوسف فقیر قرار  

ما در      ستیم.   هستیم که در آغوش خدا ه بچه نماخوداز سوی دیگر    داشت از یک سو خدا در آغوش مریم و یوسف قرار 

!  ببینرا آخور آن  « . پذیرد می  خود   سرپرستیتحت  خدا باشیم. و خدا در این روز ما را  ی  روزهای کریسمس می توانیم بچه

 آنجاست که خدا شما را در آغوش  می گیرد.  «

کنیم. اولین چیزی که   نگاه دوران کودکی خودمان  به ال معنی فرزند خدا بودن چه می تواند باشد؟ ما برای درک این مطلب باید اح

من ، والدین من بهترین ، باهوش ترین  به نظر ن زمان خیلی مهم بودند. آاین است که پدر و مادرم برای من در  به خاطر دارم من 

    که کردممی  ث حی دیگر ب بچه ها با  چقدر  خاطر بیاورم  ه  جهان بودند. برای همین من می توانم این را ب  در کل ، قویترین افراد 

یکی   انشوالدین  بااحساس بچه ها این است که . ترین کسان هستندمهم  والدین  برای بچه ها    . را دارد ین والدینکسی بهتر چه 

از  ا م لتصخزیرا  مانیمنها می آاز هم کودک ب  در گذشتندحتی اگر والدین ساالن هم همینطور است.  بزرگ برای  تی ح شده اند. 

گفته    دنیوی والدین  رد در مو که است به همین گونه نیز م ی خدا می دان  انفرزندبه عنوان را  انخودم  . وقتی که ناشی می شودنها آ

بود  خدا خواست    فکر کرده بود حتی قبل از تولد ما.    اخدا بود که در مورد م . زندگی ما از اراده خودمان ناشی نمی شود شد.  

غسل تعمید  که   یخدا   من را با نام خودش مرتبط  ساخت زمان    ، بودنود گناه و ناپاک با وج م. ی برروی این دنیا پا بگذار اکه م

ما  اتفاق افتاده است. خدا اجازه داد که   درک   قابل  غیر . در آن زمان یک رویداد او تعلق دارم دریافت کردم. و من به خانواده 

 م.   ی در یافت کن  را  خصلت او 

 « محبتی به ما کرده است و ما می توانیم بچه های خدا نامیده شویم.ببینید که خدای پدر چه «
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از زمان آدم و  که  هان بچه آبود که  او این خواسته  .  کرد   را  کارهمین  اوآمد، عیسی برروی زمین عنوان ه ب  خدا  ن زمانی که آ  

  را  خودشان ی است که والدین بچه  یطبیعاشیم.  . ما اجازه داریم که دوباره کودکان خدا ب د ورآرا دوباره بدست  گم شده بودند  حوا 

است که بچه ها را   یدوست خواهد داشت. و این همان محبت به عنوان والدین را   شماخدا همیشه . یقین بدانید که  داشته باشنددوست 

د ن دریافت نکن  را از والدینشان در این دنیا محبتیها موزند. اگر بچه اکودکان محبت را از والدین می  می کند.  ه وابست با والدین 

  بستگان را   محبت  که    وجود دارندافراد زیادی   متاسفانه .    استمهم  برای ما انسان ها   ب و غذا آمحبت همانند  د.   ن میرمی 

برای همین این افراد  زندگی یعنی همان محبت را نمی شناسند.  چیز در  ترین ارزش قدر با و این انسان ها     ند.  ه اتجربه نکرد

عشق   کمبود  ن محبت سعی می کنند آنمی توانند این محبت را به فرزندان خودشان انتقال دهند. و همچنین این انسان ها به جای 

 جبران کنند.  را از طریق پول  

ت که خدا محبت  است و می توان گف کرانمحبت او بی خدای محبت سر و کار داریم.   باوقتی که ما از محبت صحبت می کنیم 

داده است. او شخصیت خودش را    است و محبت خود خدا است. و برای همین خدا در روز کریسمس بزرگترین هدیه ممکن را  

است و ما می توانیم   هدیه داده  به ما    را  خودش    خصلت پر ارزشبه ما داده است و خودش را برروی زمین قرار داده است. او  

ش  خدا خود   رویم.ب به سوی او  بتوانیم ما نیز تا ید آو این چه اتفاق خوبی است که خدا به سوی ما می  شیمبابدین ترتیب فرزندان او 

  اشیمعضای خانواده خدا ب . ما می توانیم یکی از ا  کندبرای ما باز می را  و بدین ترتیب در بهشت   داده استقرار  آخور را در یک 

 دوست دارد.  و ما را به عنوان فرزندش   اهدآن را می خوزیرا او  

 ببین.با دقت . تو یک فرزند خدا هستی ، !»ببین« : یوحنا می گوید

خودم   پدرمی گفتند که من چقدر شبیه اغلب افراد فامیل به من    : ورم آدوران کودکی خودم را به خاطر می در چیزی دیگری من 

بیند باید چهره خداوند را در ما  می خودمان بگوییم چراکه هر کسی که ما را هستم. ما این را می توانیم در مورد زندگی مسیحی 

کارهایی است که خود خدا از   دهیم.  می انجام را خدا  اعمال. لذا ببیند. ما این وجودیت را از طریق غسل تعمید دریافت کرده ایم

مسیر خدا در  . زیرا هستفایده  بی  نها آاین کارها برای افراد این دنیا غیر معمول می باشد و برای  ت اوقا بیشتر دارد.   رانتظاما 

          این دنیا بسیار متفاوت از درک انسان است.  

 کند، او را هرگز ندیده و نشناخته است. اّما هرکه در گناه زندگی می  

ما بر ضد خدا عمل کرده ایم. و   این است که آن کار   عنیم بیفتیمناه گبه . اگر ما خالصه می کندیوحنا زندگی ما را اینگونه  

اراده  . و ما می کنیمن محبتی که خدا به ما می دهد را به دیگران منتقل نکنیم بازهم ما بر ضد خواست خدا عمل آهمچنین اگر ما 

به این معنی   کار . و اینشویم می  از خدا و از تمام نعمت های او جدا  اینگونه   و . اراده خودمان جایگزین می کنیم.     اب  را خدا 

می  ی ارزش ب دانیم و دیگران را می   دیگران از  بیشتر   ما خودمان را    یم. است که ما دیگران را همانند خودمان دوست ندار

ن عمل کنیم یعنی جایی که تنفر  آباید برعکس . ولی فرزند خدا بودن به معنی دیگر می باشد و ما هستیمنها متنفر آاز  شمریم حتی  

به دیگران خدمت کنیم. یک      ه باشیم. ما باید امادنیمک همدلی باید    . جایی که افراد زجر می کشند ما یابیموجود دارد باید محبت 

 . دهد.می انجام را همان کار فرزند خدا 

   

یوحنا زندگی ما مسیحیان را اینگونه در این دنیا  . خدا زندگی می کنیم ه فرازندنیست چگونه  به عنوان  مشخص  هنوز  با این حال 

پیش بینی کند؟ زندگی ما مسیحیان همانند بچه های نابالغ       گیاز زمان بچ ینده خودش راآ   . چه کسی می تواند کند می  ه خالص

  ولی ما همیشه از راه درست منحرف شد ه ایم و ایم. . ما می دانیم که مسیحی هستیم و یا اینکه ما غسل تعمید دریافت کرده است

و یا  ن وصل شده است. آبه چه کسی تعلق داریم. برخی اوقات ما به دنبال پول می رویم زیرا زندگی ما به    یادمان رفته است 

بسیار ناراحت می    دهیممی دست از  را  مادی  چیزی . به این دلیل وقتی سویی کشیده می شویم به این سو یا به آن  تا اوق  بیشتر

ما می   دلیل . و برای همیندهد تسلی    می تواند به ما  خدا  یابیم و   نجات همه آن به درگاه خدا دعا کنیم تا از شویم. ما باید همیشه 

و    بگذارند ان  در این جهپا نها نمی توانند به تنهایی آ . دارندست ر  به یک سرپ    توانیم فرزندان خدا باقی بمانیم زیرا کودکان نیاز

ی توانای که به ما  ما همیشه نیاز به کالم خدا داریم است.  نیاز به کمک والدین دارند. و این امر برای ما مسیحیان هم همینگونه  

از طریق   امر بینیم. و این  ب  داخل کلیسا    ما تجربه خانواده او را تا  خت اسخدا از این طریق یک خانواده بزرگی معنوی ببخشد. 

خودمان یکی می شویم و متوجه می شویم که ما به چه کسی     خون و جسم عیسی محقق می شود. و ما با برادر و خواهرهای  

همیشه فرزندان خدا باقی می مانیم و این   این را بدانیم که   تعلق داریم. ما بچه های چه کسی هستیم و چه خانواده ای داریم و باید 

ما این  همیشه می توانیم به سوی او بازگردیم. ما در انجیل این را می خوانیم که خدا چقدر بخشنده است.  ن معنی است که ماآبه 

نشان می دهد که ما همیشه می توانیم به سوی خدا برگردیم و    به ما   داستان را می توانیم در داستان پسر گمشده بخوانیم . و این

در خدا باقی بمانیم زیرا  فقط که ما باید  دهد شروع کنیم. یوحنا به ما این اشاره را می دوباره از نو توانیم می شکست خوردیم  اگر 

در کنار خدا   آشکار بود،   ، مدآن زمانی که عیسی برروی زمین آ داشته باشیم.در محبت خدا قرار که   ن نیاز داریمآما فقط به 

کنیم تا خدا را ببینیم که در نزد ما   چشم های خودمان را باز    باید  ما   ،انشناسه ستارن چوپان ها ، آ. همانند معنی داردچه   بودن

قرار دارد. وقتی که ما او را می بینیم باید این را بدانیم که ما در نزد او باقی خواهیم ماند. ولی ما خیلی زود توسط مادیات این  

خدا برروی     بزند که : نگاه کن صدایوحنا باید این را  برای همیندنیا از عیسی دور می شویم و دیگر او را نمی توانیم ببینیم. 
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نچنان به تو نزدیک است که تو می توانی خودت را در دستان قدرتمند او قرار  آاو . مده است. و در نزدیکی تو قرار دارد  آزمین 

 بدهی و خودت را فرزند او بخوانی . آمین


