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 مقدمه 

 یشدن از دوستان و اعضا یمخف یاست که برا ی. اسمیستاو ن یاسم واقع یناست. البته ا یااسمش صوف

 ایینهاز زم یاشده است. صوف یحمس یروچون او حاال پ کندیاستفاده م کنندیمرگ مه ب یداش که او را تهدخانواده

دارد و در قرن  یتواقع یزکشورها ن یموضوع امروز هم در بعض ینختم شود. ا شدن به جفا یحیکه در آن مس آیدیم

چون آنها باور داشتند که  دردنکیم یرونب یسهرا از کن یماندارا یهودیان یوحنابوده است. در روزگار  یناول هم چن

 یوحنا. کردندیحذف م شانینو د یخشان است. آنها را از خانواده، از تارخدا به پدران یباستان یاهتحقق وعده یسیع

خواست یو پسر خداست. او م یحهمان مس یسیکه ع دهدیم یناننوشته و به آنها اطم یماندارانا ینبه ا خطاب

مند پربرکت در او بهره یو از زندگ مانندیوفادار م یسیهم به ع یطشرا ینترها در سختحاصل کند که آن یناناطم

 .  شوندیم

 یمقدس را مورد بررسمجموعه چهار کتاب از کتاب یناست. در ا یلاناج ۀدرس ما در مجموع ینپنجم این

به  یلانج»درس،  ین. عنوان اجهان کرد یخچگونه ملکوت و جالل خدا وارد تار یسیکه ع ینیمتا بب دهیمیقرار م

خدا را  و را بهتر درک یوحنا یلکند انج کخواند تا به ما کم یمخواه یادرس را به گونه یناست. ا «یوحنا یتروا

 . یممند شوبهره یبه پُر یحخودمان در مس یو از زندگ یممحبت کن تریقعم

 ینگاه یوحنا یلانج یشینۀل، به پ. اوکرد یمخواه یرا از سه منظر مهم بررس یوحنا یلدرس، انج ینا در

پرداخت.  یمخواه یوحنا یلانج یاصل ینبه مضام یتو در نها کنیمیم یآن را بررس یکرد. بعد ساختار و محتوا یمخواه

 .کنیمیشروع م یوحنا یلانج یشینۀکار را با پ

 

 پیشینه
 یسندۀبا نو ید. بگذارکنیمیم یسآن برر ینوشتار یتو موقع یسندهبه نو یرا با نگاه یوحنا یلانج یشینۀپ

 .یمشروع کن یوحنا یلانج

 

 نویسنده
 یو پسر زبد یعقوببرادر  یوحنا یعنی یسیرا به شاگرد ع یلانج ینهمواره ا یحیانمس یسا،کل یخدر طول تار

. دشیمحسوب م یهاول یحیمس ۀجامع یمانو ستون ا یسیمورد اعتماد ع ۀحلق یاز اعضا یکی یوحنااند. نسبت داده
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کتاب  یزو ن یوحنااول، دوم و سوم  یهارساله لکهب شودیمحدود نم یوحنا یلتنها به انج یداو در عهد جد یهانوشته

 ها هستند.  کتاب یناز جمله ا یزن یوحنا ۀمکاشف

که  یسنت یدگاهد ینا یدد یم. اول، خواهکنیمیم یرا در دو مرحله بررس یوحنا یلانج یسندگیموضوع نو

 یدگاهد یبا بررس ید. بگذارپردازیمیم یوحنا یدوم، به سرگذشت شخصاست، قابل اتکاست.  یلانج ینا ۀندسینو یوحنا

 است. یلانج ینچهارم یسندۀنو یوحنا،که معتقد است  یمشروع کن یسنت

 

 دیدگاه سنتی
 

 یدمن با . و به نظرکتاب بوده یسندۀنو یوحنامقدسه که دَرِش نوشته نشده که کتاب یهااز کتاب یکی یوحنا یلانج

وجود نداره  یقطع ۀگفت یچکه ه دونیمیم یم،دار یمانمقدس اکه به کتاب یحیانی. ما مسیمنکته شروع کن یناز هم

داشتند  یقین یگریو تعداد د یرنیوسو آ یانترتول یالدی،نوشته. در قرن دوم م یکتاب رو ک ینکه مشخص کنه ا

به  یکنزد یلیخ یزمان ۀکه در دور یافراد ینکه چرا ا یمبپرس یدسوال رو با ینا . حتماهیلانج ینا یسندهنو یوحناکه 

بودن،  باطبا اونها در ارت یدو شا کردندیم یحداقل در نسل بعد اونها زندگ یابودند و  یاتح یدکه در ق یرسوالن ینآخر

 یلبه خود انج یبعد وقت تند.داش ییادعا ینهم بودند که چن یگرید ۀو عد کردندیم یموضع پافشار ینا یرو ینقدرا

کتاب  یسندۀوجود دارن که نو ینیکه در آنجا شاهدان ع یمبه شواهد موجود در کتاب نگاه کن یدبا کنید،یمراجعه م

فره شه آن شخص سر سی، در شام آخر گفته محضور دارن. مثال که انگار در صحنه زنهیاونها حرف م ۀدربار یطور

 است.  یمحکم یاربس ۀنشان یک ینسر سفره نشسته و ا یسیبه همراه عرسول محبوب او،  یعنینشسته 

هارپر  یودکتر است -  

 

چهارم بوده  یلانج یسندۀنو یوحنا یقو یارکه به احتمال بس یمکن ییدتا توانیمیم یهبه استناد سه شاهد اول

 . کنیمیجعه ممرا یوحنا یلانج یمیو قد یاست. اول، به نُسخ خط

. کنندیم یمعرف یلانج ینچهارم یسندۀرا به عنوان نو «یوحنا»یمیقد یاز نسخ خط یاریبس .یخط نُسخ

را  یلانج ینهر دو ا گردد،یبرم یالدیم ۲۰۰آنها به  یبیتقر یخ،که تار 75 یروسو پاپ 66 یروسبه عنوان نمونه، پاپ

و  ینائیهس یخط ۀنوشتدست ۀ. نسخکنندیم بخطا «یوحنا یتبه روا یلانج»همان  یا «یوآنِنکاتا ا یوانگالیون»

 «یوآنِنکاتا ا»را فقط  یلانج یننوشته شدند، ا یالدیکه هر دو در اواسط قرن چهارم م یکانیهوات ۀنوشتدست ۀنسخ

 . خوانندیم «یوحنا یتروا»همان  یا

ه ره باشا اییژهبه طور و «یوحنا»اسم  یهاول یسایکل یهاهنبود. اما در نوشت یرمتداولیاسم غ یوحناالبته، 

 شده است.  یادرسول  یوحنایمقدس از او به عنوان دارد که در کتاب یوحناییهمان 
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 یزن یلانج یهانوشته یبلکه از شواهد درون یوحناست یسندگیاز اثبات نو یحاک یخط یمینه تنها نسخ قد 

 . یدرس یجهنت ینبه هم توانیم

 ۀکه دربار کندیصحبت م یهودو رهبران  ییسع ینب ییهاراجع به بحث یلانج یسندۀنو .یشواهد درون 

دارد،  یهود یعتاز شر ییآن درک باال یسندۀکه نو دهندیها نشان مبحث یناست. ا یهودی یعتاز شر ینکات خاص

 بود.   برخوردار یدرک یناز چن ینیفلسط یهودی یکبه عنوان  یوحنادرست همانطور که 

 یهودی یک یل،انج ینا ۀیسندنو دهدیکه نشان م یافت یمرا خواه یلیدال یم،قدم فراتر بگذار یکاگر 

در آن مشاهده کرد. به عنوان  یسیخدمت ع یفتوان در توصیرا م یلبودن انج ینیفلسط یژگیاست. و ینیفلسط

 . کندیاشاره م یهود لسطینیرهبران ف یدگاهاز د یمذهب یمتعال یتبه اهم یسنده، نو15:7 یوحنامثال، در 

 ینیفلسط یهودیان یهامشابه با نوشته یو عبارات یمذهب یناز مضام ینهمچن یلانج ینچهارم نویسندۀ

موجود  یهاو نوشته یوحنا یلانج یهانوشته ینرا ب یتشابهات ین،از محقق ینمونه، برخ ی. براکندیقرن اول استفاده م

هم در « زندان نورفر»ال، عبارت . به عنوان مثاندکرده یدااست پ« مرده یایدر یطومارها»م به در قُمران که موسو

 یوحناقمران و هم در  یهم در نوشته ها یزن «یاتنور ح»مشهود است. و عبارت  36:1۲ یوحنااسناد قمران  و هم در 

بوده که در آن به  یادر خانواده یلجان ینچهارم یسندۀکه نو دهندینشان م یتشابهات ینشود. چنیم یدهد 1۲:8

 است.  شدهیصحبت م در قرن اول ینیفلسط یمذهب یشسبک گو

که  دهدیداشته، بلکه نشان م یهودی ینیفلسط اییسندهآن است که نو ۀدهندنه تنها نشان یلمتن انج

 یزندگ ینیدارد چون او شاهد ع یهمخوان یوحناموضوع با مشخصات  ینبوده است. ا ینیع یآن خود شاهد یسندۀنو

نمونه،  یبوده است. برا ینیع یخودش شاهد یسندهنو دهندیکه نشان م وجود دارند یادیز یلبوده است. دال یسیع

 :گویدیم ینچن 35:19 یوحنا یسی،بعد از مرگ ع

 

 یوحنا) یدآور یمانا یزتا شما ن گویدیکه راست م داندیشهادت داد و شهادت او راست است و او م یدکه د یآن کس و

19 :35  .) 

  

 یمشابه یادعا ینبوده است. همچن یسیمرگ ع ینیکه شاهد ع کندیم اشاره یبه روشن یسندهنو ینجاا در

او را محبت  یسیع»که  یرا به عنوان شاگرد یشخص ینیشاهد ع ینکه در آن ا بینیمیم ۲4-۲۰:۲1 یوحنادر 

 داشته است.   یسیبا ع یکینزد یشخص ۀرابط یسنده،نو دهدیکه نشان م کندیم یمعرف «نمودیم

 

 ینکه ب یکینزد ۀزده بود، چگونه بوده! رابط یهتک یسیع ینهکه در شام آخر به س یوحنا یتکه وضع یدفکر کن ینبه ا

رها و خواهراش براد یو مادرش رو به جا دادهیجان م یبصل یرو یسیکه ع یا! لحظهیددو بوده را تصور کن ینا
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دو شخص وجود داشته.  ینا ینب یمیو صم یقعم یاربس ۀکه رابط گیریمیم یجه. باز نتسپارهیرسول م یوحنایبه 

دوست  یسیکه ع یبلکه خودش رو شاگرد کنهیصحبت نم یخودش با غرور و خودپسند یدر معرف یحت یوحنااما 

 . کنهیم یمعرف داشتیم

یمزتاد ج یشکش -  

 

نه، نمو یاشاره شده است.  برا یوحنا یلبار در انج ینچند «نمودیاو را محبّت م یسیع»که  یشاگرد ینبه ا

 ینبا ا یسیع ۲7-۲6:19 یوحنانشسته است. در  یسیشاگرد محبوب در شام آخر در کنار ع ینا ۲3:13 یوحنادر 

شاگرد در صبح  ینواهد کرد. همخ راقبتکه او از مادرش م کندیحاصل م ینانو اطم زنندیشاگرد محبوب حرف م

بود که  یکس ینشاگرد محبوب اول ینهم 7:۲1و در  رودیسر قبر م 8-۲:۲۰ یوحنابه همراه پطرس در  یزرستاخ

  . شناسدیرا در ساحل م یسیع

  

 یبوده که خودش رو کس ینا یوحنا یحاشاره نشده چون ترج یسندهرسول به عنوان نو یوحنایبه اسم  یل،انج ینا در

 یربه تصو ای دهیخودش رو نشون م یفروتن یکار به نوع ین. او با اداشتهیاو را دوست م یسیکنه که ع یمعرف

 یلیخ خونید،یاو را م یلانج ی. وقتدهینشون م یگهلحاظ د یکخودش با خداوندش از  ۀرابط ینکهو بعد ا کشهیم

 . کنهیاشاره به اسم خودش نم یول کنهیشاگردان اشاره م ۀکه او به هم یاستجالبه و خودش گو

کاکرِل یلر یشکش -  

 

نامش  یگرد یلکه در اناج یاشاره نشده است. جالب است کس یوحنابه نام  یلانج ینهم در ا بار یک یحت

 یسیهمان شاگرد محبوب ع یوحنااست که  ینا یحتوض ترینیاست. منطق یبنام او غا یلانج ینبه کرّات آمده، در ا

ت است که اگر محب یناو بر ا یدنام خود را ذکر نکرده است. در عوض، تأک یحت یفروتن یاز رو یلانج ینبوده و در ا

 . شدینم یسیع یرودر قبال او نبود او هرگز پ یمنج

 یهانوشته یول کندینم یترا نوشته حما یلانج ینا یوحنا یبه احتمال قو ینکهاز ا یلخود انج ینکهبا ا

 .کنندیم ییدرا تأ ایگیرییجهنت ینچن یهاول یسایکل

رسول  یوحنایتوسط  یلانج ینرمهاچ ینکهاعتقاد بر ا یالدی،م 19۰تا  17۰ یهادر سال .یهاول یسایکل

 کنندیم یقتصد یرنیوسو آ یانترتول یه،قرار گرفت. کلمنت اسکندر ییدمورد تا یسادر کل تینوشته شده است به قطع

در کتاب   یرنیوساز آ یالدیم 3۲5، در سال یسامورخ کل یوسیبیوس،است.  یلانج ینا یسندۀنو یپسر زبد یوحناکه 

 :آوردینقل قول م ینچن 4، بخش 8صل ، ف 5جلد   یساکل یختار
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 یادر شهر افسس در آس که یچهارم را در زمان یلزد، خود انج یهتک یو ینۀبر س یشاگرد خداوند، که حت یوحنا،

 درآورد.  یرتحر ۀبه رشت زیستیم

 

 گویدیم یوسیبیوسهمانطور که  ینکه،برخوردار است. اول ا اییژهو یتاز اهم یلبه دو دل یرنیوسآ شهادت

شان رباره شهادت اسقفد یراِزم یسایکه از کل یابوده و بر اساس نامه یراِزم یسایاسقف کل یکارپشاگرد  پول یرنیوسآ

 یسندگینو ۀدربار یرنیوسآ یادعا ینشده است. بنابرا دهرسول خوان یوحنایاز شاگردان  یکی یکارپفرستاده شده، پول

بود.  یدهموضوع را شن ینا شناختیم را شخصا یوحناکه  یکارپمثل پول یمعتبر است چون از منبع معتبر یلانج ینا

 ۀسندینو یوحنا ینکهبر ا یمبن یادیز یارداشته و اطالعات بس یهاول یساهایبه کل ارییبس یسفرها یرنیوسآ ینکه،دوم ا

 داشته است.  یاربود در اخت یلانج ینچهارم

از  ییجا یچوجود نداشته است. در ه یوحنا گییسندبا نو یمخالفت یچمهم است که ه یاربس ینهمچن

 یسندۀنو یپسر زبد یوحنابه جز  یگریشخص د ینکهبر ا یمبن یافت ییادعا توانینم یهاول یسایکل یهانوشته

و  یانثبت کرده است: آلوگ یوحنا یلفقط دو گروه را در مخالفت با انج  یخبوده است. در اصل، تار یلانج ینچهارم

 . کنندیرا انکار نم یوحنا یسندگینو یول کردندیرا رد م یوحنا یلانج یمدو تعال ینند ا. هر چیونیانمرق

قابل  یبوده ول یوحناناشناس  یلانج ینا یسندهاعالم کرد که نو یاههشب یچبدون ه توانینم نکهیبا ا

 . داندیم یلانج ینا یسندۀرا نو یوحنااست که  یخیتار یادعا همان ادعا ینترقبول

و به شواهد  یمقرار داد یرا مورد بررس یوحنااز  یلانج ینچهارم یسندگینو ۀدربار یسنت یدگاهکه د حال

 .پردازیمیم یوحنا یحاال به سرگذشت شخص یم،اشاره کرد یاکنندهقانع

 

 سرگذشت شخصی
وان عن به یوحنااز  یلاست. در اناج یسیشاگردان ع یراز سا یشترب یوحنااطالعات ما در مورد  یقت،درحق

 یابرادر دوم  یوحناکه اشاره شده  ینشده است. همچن یاد «یپسران زبد»از هردو به عنوان  ینو همچن یعقوببرادر 

خانواده  ینا یگیریآمده، کسب و کار ماه ۲1-14:1بوده است. بر اساس آنچه در مرقس  یگریتر از دکم سن و سال

 یگریخوب بوده که افراد د ی، کسب و کارشان به قدر۲۰ ۀیآبوده است. طبق  یلجل یایکفرناحوم و در یکیدر نزد

 یکسب و کار هنوز به اندازه کاف ینا یسیهم، پس از مرگ ع 14-1:۲1 یوحنا. بر اساس کردندیستخدام ما یزرا ن

 بود که آنها بتوانند به کار سابق خودشان برگردند.  یقو
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 یسیاز ع یمادر آنها بود و حداقل مدت« سالومه»که  یدد توانیم 56:۲7 یو مت 4۰:15مرقس  یسهمقا با

در ملکوت  یا یژهو یگاهتا به پسرانش جا خواهدیم یسیاز ع ی،  او روز۲1:۲۰ یاست. با توجه به مت کردهیم یرویپ

 یمخواهر مر ی،مادر فرزندان زبد یعنی لومهدهد که سایهم نشان م  56:۲7 یو مت ۲5:19 یوحنا یسهمقاببخشد. 

داشته باشد،  یقتموضوع حق ین. اگر اشدیمحسوب م یسیع ۀخالپسر یوحنا یجه،بوده است. در نت یسیعمادر 

 تا از مادرش مراقبت کند.   خواهدیم یوحنااز  یبصل یبر رو یسی، ع۲7-۲5:19 یوحناکه چرا در  کندیمشخص م

دو  ینکه ا آیدیبر م ینچن یهآ ینشوند. از ایخوانده م« پسران رعد» یوحناو  یعقوب 17:3در مرقس 

گذراندن شب در  یبرا یسیکه در آن ع یسدنویم یدادیعنوان مثال، لوقا درباره رو داشتند. به ییطبع تندخو احتماال

 کنند،یم یریو شاگردانش جلوگ یسیع سکونتشهروندان آن شهر از  ی. وقتگرددیم ییبه دنبال جا یسامر یشهر

 :یدگوش کن 56-54:9. به لوقا دهندیالعمل نشان مکسبا خشونت از خود ع یوحناو  یعقوب

 

 یده،که آتش از آسمان بار ییمبگو خواهییم یاخداوند آ یا»گفتند:  یدندرا د ینا یوحنّاو  یعقوبون شاگردان او، چ و

 (56-54:9رفتند. )لوقا  یگرید یرا سرزنش کرد و به روستا یشانا یسی. اما عیردرا فرو گ ینهاا

 

و احساسات  یجاناتزود ه یلیبوده که خ یشخص یسیع یدر زمان همراه یوحناکه  رسدیر مبه نظ چنین

از  یشکه ب شودیم یلتبد یداز عهد جد اییسندهبه نو یشخص ینآور است که چناست. شگفت دادهیخود را بروز م

 .   کندیم یدبر محبت خدا و محبت قوم خدا تأک یگریهر کس د

 یفرد یاتچهارم، با خصوص یلبر رحمت و محبت انج یمبتن یتکه ماه رندگییم یرادا ینمنتقد یبرخ

 ینچن دهندیوجود دارند که نشان م یبه آنها اشاره شده، منافات دارد. اما دو خط فکر یلاناج یرکه در سا یوحنا

 یوحناه است. ردک ییراست که در اثر محبت خداوند تغ یداستان کس یوحناداستان  ینکه،وجود ندارد. اول ا یمنافات

داد، او را به انسان  ییرتندخو را تغ یوحنایخدا  یوقت ینکه،شد. دوم ا یلبه رسول محبت تبد یسیمحبت ع یرتحت تاث

 ییررا تغ یوحنا یکرد. خدا ذات وجود یلمحبت تبد یلپرشور انج یارنکرد بلکه او را به واعظ بس یلتبد احساسییب

 نبرد.   یاناو را از م یوجود یشۀجهت داد و از آن استفاده کرد اما ر

 یناست. فقط ا یعقوبهمراه پطرس و  یعنیشاگردان  یداخل ۀحلق یاز اعضا یکی یوحنا یل،اناج یاتر رواد

. در کردندیم یاو را همراه یمانیاو در شب باغ جتس یو دعا یسیع تئیه ییرمثل تغ یمهم یعافراد بودند که در وقا

 یهااز ستون یکیرا  یوحناپولس،   9:۲ طیانغالرهبران شاگردان بودند و در  حناویکتاب اعمال رسوالن، پطرس و 

 . نامدیم یماورشل یسایکل

در شهر افسس بعد از ترک شهر  یوحنا یاز خدمت طوالن یگری،د یارو منابع بس یرنیوسآ یه،اول یسایدر کل

 یدپَطمُس تبع یرهبه جز یتدر نها یوحناد که وجود دار یمبنا ینبر ا یمستدل یتروا ین. همچندهندیخبر م یماورشل
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تراژان  یگردد و در همان جا در زمان امپراتوریآزاد شده و به افسس بر م یدمنابع، بعدها از تبع ی. طبق برخشودیم

 . کندیو در اواخر قرن اول فوت م

هم  یوحنا یرگذشت شخصچهارم را نوشته است و با س یلانج یوحنا ینکها ۀدربار ینگاه سنت ییدحال، با تا 

 .  یمکن یرا بررس یوحنا یلانج ینوشتار یتموقع یدبگذار م،یآشنا شد

 

 موقعیت
مخاطب و  یاییجغراف یت. اول، به موقعکنیمیم یبررس را یوحنا یلانج ینوشتار یتموقع یقما به چهار طر

 یلنگارش انج یخداشت. سوم، تار یمخواه یلانج یهمخاطبان اول تیبه هو ترییق. دوم، نگاه دقپردازیمیم یسندهنو

 یلمکان نگارش انج یدکرد. ابتدا اجازه بده واهیمتامل خ یلدرباره هدف انج ینکه،کرد و چهارم ا یمخواه یرا بررس

 .یمکن یرا بررس یوحنا

 

 مکان
 یایآس یدو شا ینمخاطبان ساکن در خارج از فلسط یخود را در افسس و برا یلانج یوحنا یادبه احتمال ز

را  یاستنباط ینوجود دارند که چن یلیدال یول یمنظر بده ینبه طور قطع راجع به ا توانیمینوشته باشد. نم یرصغ

مخاطبان  یرا برا یلانج یندهد که او این نشان میفلسط یهودیانبه رسوم  یوحنامثال، اشارات  ی. براکنندیم ییدتا

 :یدکنگوش   9:4 یوحنا ۀنوشته است. به نوشت ینیفلسط یرغ

 

که  یراز باشم؟یم یو حال آنکه زن سامر خواهییاز من آب م یهست یهودچگونه تو که »بدو گفت:  یسامر زن

 (9:4 یوحنا)« معاشرت ندارند. یانبا سامر یهود

 

 ینساکنان فلسط یبرا یدشمن ین. ایسدنویم یانو سامر یهودیان ینب یدشمن ۀدربار یوحنا یه،آ ینا در

 .کردندیم یزندگ یگرد یکه مخاطبان آن در جا دهدینشان م یوحنا یرتفس یجه،در نتآشنا بود.  کامال

 ینمردم خارج از فلسط یبار برا یننحست یلانج ینکه ا کنندیهم اشاره م یهاول یسایکل یهانوشته ینهمچن

را در افسس  یلانج ینا یوحنانوشته است که  یرنیوسبه نقل از آ یوسیبیوسکه  یماشاره کرد نوشته شده است. قبال

 یرا قبول دارند و به همراه آنها افراد گیرییجهنت ینا یباستان یساهایکل ۀهم یبا. تقرنویسدیم یرصغ یایواقع در آس

 یچه ین،وه بر ا. عالکنندیم ییدمطلب را تا ینا یزن یدشه ینو ژوست یهکلمنت اسکندر یکراتس،پول یرنیوس،مثل آ

 نوشته باشد.  یرصغ یایافراد خارج از آس یرا برا یلانج ینا یوحنانشان دهد وجود ندارد که  یمنبع باستان
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کتاب مکاشفه است  ۀیسندنو یوحناو کتاب مکاشفه وجود دارد.  یوحنا یلانج ینب یکیارتباط نزد ینهمچن

د در انآمده 3-۲ یهاکه در مکاشفه باب یساییهفت کل ۀبودند چون که هم یرصغ یایاز آس و مخاطبان او قطعا

بودند را  یکیرا که مخاطبان هر دو  ضفر ینو مکاشفه ا یوحنا یلانج یرقرار داشتند و شباهت چشمگ یرصغ یایآس

اهل  یهودیانو  یحینوگروندگان مس یناختالف ب ۀدربار یاریبس یمتعال یوحنا یلمثال، انج ی. براکندیم یتتقو

خود  یسایخداوند خطاب کل یها. به گفتهکندیزگو مبا را یمشکل ین. کتاب مکاشفه هم چنکندیرا بازگو م یسهکن

 :یدگوش کن 9: 3و  9: ۲در مکاشفه 

 

هستند  یهودی کنندیکه ادعا م یآن کسان دانمی! میتوانگر هست ینبا وجود ا یاز عذاب و فقر تو آگاه هستم ول من

 یهودیت یهستند و ادعا یطانجماعت ش که را ی!... آنان یطانند. آنان جماعت شزنندیور به تو افترا مچط یستندن یول

تو خواهم افکند و آنان خواهند دانست که تو محبوب  یپا یشپ وخواهم آورد  گویندیو دروغ م یستندن یول کنندیم

 (یفشر ۀترجم، 9: 3؛ 9: ۲)مکاشفه  یمن هست

 

دهنده به کار یدتعم یایحی یروانکه در افسس، پ یمدانیم 17-1:19از اعمال رسوالن  یگر،د اییهزاو از

نوشته باشد،  یحیی یرواناز جمله به پ یرسول به مخاطبان یوحنای. حال اگر دادندیخود حداقل تا آن زمان ادامه م

 دارد.  یاریبس یدتأک یسیع ازدهنده یدتعم یایحی یتبر تبع یلشدر انج دهد که چرا اوینشان م

بوده در افسس  یلدر حال نوشتن انج یوقت یوحناکه رسد یبه نظر م یگفت ول یتتوان با قطعیچند نم هر

 گذاشته است.    یراو تاث ۀنوشت یریگبر شکل یرصغ یایآس یتوضع اقامت داشته و

 یزن یوحنا یلانج یۀدر افسس بوده، به مخاطبان اول یلمکان نگارش انج یادل زبه احتما یدیمحال که د

 .یندازیمب ینگاه

 

 مخاطبان
 ۀهم یساهایکل ۀهم یبرا یلانج ینا دهدیوجود دارد که نشان م یوحنا یلدر انج یحس یل،اناج یرمثل سا

با  یوحنا یلاز انج ییهاقوم خدا قائل است. اما بخش ۀهم یبرا یحد و حصر یها نوشته شده است و ارزش بدوران

انگار  یوحنا یل،جان یناز ا هاییبخشحداقل در  .کنندیم یداپ یارتباط خاص یدر مکان و زمان مشخص یساییکل

 یسههنوز در کن یاند ولآورده یمانموعود ا یحبه عنوان مس یسیذهن دارد که به ع را در یهودی ۀجامع یک یاعضا

 1۲تا  5 یهاباب یتمام بخش اصل یبادارند. در واقع، تقر یهودیانبا جامعه  یگریروابط خاص د یاو  کنندیعبادت م

 پردازد. یم یهودیانو  یسیع ینب یدبه کشمکش شد
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کشمکش را برجسته  ینتکرار شده، ا یلشبار در انج 7۰از  یشکه ب «یهودیان» ۀبا کاربرد کلم یوحنا

 یکلمه برا یناز ا یوحنامواقع،  یشترکلمه را استفاده کردند. در ب ینبار ا ۲۰هم  یرو یگرد یلاناج یکه. درحالکندیم

 . دکنیاستفاده م یسیمخالف ع یاشاره به رهبران مذهب

و  «یلاسرائ»مثل  یاز کلمات کندیصحبت م یقمثبت عهد عت هاییتشخص ۀدربار یوحنا یوقت یول

که در او  یقیحق یلیاسرائ ینک،ا»: یدگویم یلنتنائ ۀدربار یسی، ع 47:1 یوحناال در . مثکندیاستفاده م «یلیاسرائ»

 « .یستن یمکر

 «یحمس» ۀاستفاده کرده است. کلم یگرید نویسلیاز هر انج یشب یحمس یونانی ۀاز کلم ینهمچن یوحنا

« مسح شده» یبه کار رفته که هر دو به معن «یاخماش» یعبر ۀو هم کلم «یستُسکر» یونانی ۀکلم ۀترجم یهم برا

 .    دادیآزاد نجات م یگانهب اکمانرا از گناهان و ح یلاسرائ یدخدا  بود که با ۀمسح شد یمنج یحهستند. مس

در حال  یسایو کل یسهکن یزداشت چون وجه تما اییژهو یتاهم یهودی یحیانمس یراب «یحمس» ۀواژ

است که قوم خدا مدت  یقموعود در عهد عت یحهمان مس یسیبر اساس آن عبود که  یباور یحیان،گسترش مس

 بودند.   یدهانتظار کش یمنج ینظهور ا یرا برا یادیز

 

 ۀکلم یهودیان ینکهتر از اقبل یلیرا شکست خواهد داد خ یتشرو ذ یطانش یعنی یرزن، شر یتذرّ  ینکها  وعده

 یمابراه یتزن همان ذر یتآمده بود. بعدها مشخص شد که ذر 15:3 یدایشاو به کار ببرند در پ یرا برا «یحماش»

خواهد شد و از  یداور یطانشد که ش دادهوعده  ینو ا یهوداستمتعلق به  یتذر یناست و بعد مشخص شد که ا

 ینا ۀدور نخواهد شد. هم دایهو هاییپا یراز ز ییفرمانروا ینکهو ا یافتها برکت خواهند قوم یعجم یمابراهنسل 

و بر  آمدیم یدبا «یحمس» یا «یحماش»و همانطور که از قبل خدا مقدر کرده بود،  شهیم یدهبلعام د یها در وحوعده

 یهوهخشک از جالل  هاییناره باز خواهند شد و زمدن دوبباغ ع یدرها یتکار در نها ینو با ا شدمیغالب  یطانش

 پر خواهند شد.  یاهامثل آب در

یلتنهم یمزدکتر ج -  

 

  یهودی یحیاناو مس یۀاول یندهد که مخاطبینشان م یوحناموضوعات توسط  ینو روش طرح ا موضوعات

 کندیم یمقدس، کارکتاب یهابخش یرالقدس، مثل سابودند. اما روح یدر سخت یسیاز ع یرویبودند که به خاطر پ

 ۀکلم او ۲5:4و  41:1 یوحنااصل، در  در. یردها مورد استفاده قرار بگدوران ۀمو ه یساهاکل ۀهم یکتاب برا ینکه ا

 یبرا یوحنا یلثابت کرده که انج یخ. و البته تاربردیهم به کار م یهودی یرمخاطبان غ یرا برا «یحمس» یعبر

 داشته است.  ییارزش باال یریهودیو غ یهودی یماندارانا
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نگارش آن  یخبه تار ینوبت آن است که نگاه یم،کرد یرا بررس ایوحن یلکه مکان و مخاطب انج حال

 .یندازیمب

 

 تاریخ
خود را نوشته  یلانج یالدیم 9۰تا  85 یهاسال ینب یدر فاصله زمان یوحناادعا کرد که  توانیدر کل، م

را نوشته باشد.  یلانج یالدیم 85قبل از سال  توانستهینم یوحنا دهندیرند که نشان موجود دا یاریاست. عوامل بس

اتفاق افتاده،   یالدیم 7۰و معبد که در سال  اورشلیم یرانیو یشگوییاست که در آن پ یلیتنها انج یوحنا ینکه،اول ا

 گذشته بود.   یرانگرو عیفجا یناز ا یباشد که مدت قابل توجه ینا یلشدل یدشا است. یامدهن

 یدهسطح خود رس ینتربه تلخ یسهو کن یساکل ینب ییکه جدا کندیاشاره م یابر دوره یلانج ینا ینکه،دوم ا

 یسهروزانه در کن یدر دعاها یمقابله با هر بدعت یو برا شوندیم یرترسختگ یهودیان یماست. بعد از سقوط اورشل

 یمانکه ا شدیم یشامل حال کسان ینقرار گرفت و ا آنها یبدعتگزاران در دعاها ینکردند و با لعن و نفر یداپ ییرتغ

 ییهاتنش در بخش ینهم جزو رسوم متداوال آن روزگار شد. ا یسههمان پسر خداست؛ و اخراج از کن یسیداشتند ع

ده است. به نوشته او را شفا دا یسیدهد که عیخبر م یاز طرد شدن مرد کور یوحناشود که یم یدهد 9 یوحنامثل 

 :یدگوش کن ۲۲:9 یوحنامورد در  ینا در یوحنا

 

 (۲۲:9 یوحناکنند. ) یرونشب یسهاست، از کن یحبا خود عهد کرده بودند که هر که اعتراف کند که او مس یهودیان

 

در  یو محروم شدن از زندگ یسهدر کن یتعدم عضو یااخراج  یبه معنا یسهشدن از کن یرونمتن ب ینا در

 است. یهودیعه جام

حداقل به  یهنظر یننوشته شده است. ا یگرد یلبعد از سه انج یوحنا یلرسد که انجیبه نظر م ینکهسوم ا

به خصوص در  یلاناج یگربه عنوان مکمل د یوحنا یلاو، انج ۀ. طبق گفتگرددیم بر یوسیبیوسمورخ قرن چهارم 

 یسا،کل یخدر کتاب تار یوسیبیوس هده است. به آنچدهنیدتعم یایحی یریقبل از دستگ یحمس یسایمورد خدمت ع

 : یدنوشته است گوش کن 1۲، بخش ۲4، فصل 3جلد 

 

 رساندیانجام داده را به ثبت م یددهندهتعم یایحیقبل از به زندان افکندن  یحرا که مس ییخود کارها یلدر انج یوحنا

 زمان رخ داده بود.  ینا از که بعد کنندیاشاره م یبه اتفاقات یگرد نویسیلسه انج یول

یساکل یخ، تار یوسیبیوس -  
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 یلانج یعنیبه هم  یهشب یاربس یلکه با سه انج رسهیم یجهنت ینبه ا کنه،یرو مطالعه م یلکه چهار انج هرکسی

. کننیم یترو روا یسیاز خدمت ع یمشابه یمشابه و ساختار و محتوا یهامرقس و لوقا روبروست که داستان ی،مت

 یوحنا یلکه انج یادمتفاوته. به نظر م یتوجهشکل قابل هکه ب یمروبرو هست یوحنا یلبا انج یلاناج ینبعد از ا یول

 یایاز دن یبا مشکالت متفاوت یسانوشته شده که کل یالدیدر اواخر قرن اول م یعنی یلاناج یراز سا یرترد یلیخ

در ارتباط بودند به  یسیبدون شک با خود شخص ع ینوعها به چالش نیروبرو بوده. ا دینانیو ب یهودیان یرون،ب

 یدتأک یقتحق ینبا اقتدار بر ا یوحناچونکه  بوده یاریمورد انتقاد بس یسیمفهوم که او که بوده. خدا بودن ع این

غلط هم در  یموجود نداشته. تعال یچالش ینچونکه در اون زمان چن یستله مطرح نئمس ینهمنوا ا یل. در اناجکنهیم

له مربوط به ئمس ینرا مطرح کنه. سوم یمتعال ینا وضوعیتتا م کنهیتالش م یوحنادر حال گسترش بود و  یسالک

 یلرا در اناج یشکاف ینما چن یکرده بودند ول یجادشکاف ا یحیانخود و مس یانکه آشکارا م شدیم یمخالف یهودیان

 .  ینیمب یمرقس و لوقا نم ی،مت

دکتر مارک استراس  -  

 

 یهادر سال یلانج یندرست باشد و ا تواندیم یساکل یسنت یریگیجهکه نت دهندیموارد نشان م ینا ۀهم

باشد،  یلانج ینا یسندهنو یپسر زبد یوحنانوشته شده است. اگر  یالدیم 85بعد از سال  حدودا یوحنا یزندگ یانیپا

حدود  یدر جوان یوحنامتوجه شد.  یوحنا یزندگاز سبک  یدرا با یلانج نگارش یممکن برا یختار ینآخر ینبنابرا

 یجهتوان نتیبوده باشد، م یدوران نوجوان یاندر پا یوحناشد. اگر در آن زمان  یسیع یروپ یالدیم 3۰ یهاسال

مورد  یارسن و سال بس ینساله بوده است. احتمال زنده بودن او بعد از ا 8۰حدود  یالدی،م 9۰گرفت که در سال 

 است.  یدترد

 یزمان برا ینترمحتمل یالدیم 9۰ یا 85 یهاسال به دست آمده یکه از نسخ خط یاس شواهدبر اس

است که به آن  5۲ یروسپاپ شود،یم یداز عهد جد یکه شامل بخش یانسخه ترینیمیاست. قد یلانج یننگارش ا

 شود. یم 18باب  یوحنااز  یقطعه شامل بخش ین. اگویندیهم م «یلندزرا» یروسپاپ

کوچک  ۀقطع ینا ینکه،. با فرض اگرددیم بر یالدیم 15۰تا  1۰۰ ینب یهابه سال 5۲ یروسپاپ تقدم

قرن  یلتا اوا تواندینوشته شده که م یخیدر تار یلانج ینکه ا دهدیکامل باشد، نشان م یلاز انج یمتعلق به بخش

در اواخر قرن دوم کشف شده است.  زین یلاز انج یگریشده باشد. نسخ د یعتوز یابه شکل گسترده یالدیدوم م

از  یاییاست که نقل و انتقاالت جغراف یدبا هم فرق دارند. بع یبودند و و از لحاظ نگارش یها، مصرنسخه ینا ۀهم

به نظر  ینسال اتفاق افتاده باشد. بنابرا 5۰تا  4۰در نوع نگارش در کمتر از  ییرتغ ینهمچن به مصر و یرصغ یایآس

 متصور شد.  یالدیم 1۰۰تا  9۰ یهارا در سال یوحنا یلنگارش انج یخراست که تا یمنطق

 .یمپردازیم یلشاز نوشتن انج یوحنابه هدف  یم،کرد یرا بررس یوحنا یلانج یخکه مکان، مخاطب و تار حال
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 هدف
. یستن یقاعده مستثن یناز ا یزن یوحنا یلدارند و انج اییچیدهاهداف پ یدپرحجم عهدجد یهاکتاب ۀهم

موضوعات  یسیدر ثبت خدمت ع یزن یوحنا گیردیرا در خدمت خود به کار م یمختلف ینمضام یسیهمانطور که ع

کرد. در واقع، خود  یفوسته و واحد توصیپ یاهداف را به شکل ینا ۀتوان همی. اما هنوز هم مکندیرا مطرح م یادیز

موعود  یحهم مس یسیکه ع یقتحق ینتا ا کندیم یعکند. او به طور خاص سیما خالصه م یاهداف را برا ینا یوحنا

 : یدگوش کن یسدنو یم 31-3۰:۲۰ یوحناکند. به آنچه او در  ییدو هم پسر خداست را تأ

 

 یدآور یمانقدر نوشته شد تا ا ینا یکنکتاب نوشته نشد. ل یننزد شاگردان نمود که در ا یاربس یگرِ معجزاتِ د یسیع و

 ( 31-3۰:۲۰ یوحنا. )یابید یاتآورده، به اسم او ح یمانست و تا او پسر خدا ا یحمس یسی،که ع

 

پسر خداست و به  یح،مس یسایکه ع یاورندب یمانا تا خواهدیاز مخاطبان خود م یوحنا ییم،ساده بگو یمبخواه اگر

 مند شوند.  بهره یلانج ۀبه مژد یماناز برکات ا یبترت ینا

 

هدف نوشته  ینبا ا یزهاچ ینا ۀکه هم گهیم 3۰:۲۰ یوحنا. در یحهصر امالک یلهدفش از نوشتن انج یاندر ب یوحنا

 ینرا را به همراه داره. با ا یابد یاتبه او ح مانیا ینکهو پسر خداست و ا یحهمان مس یسیع یاوریمب یمانشدند که ا

در ذات  یوحنا یلانج که ینههدفش ا ینو مهمتر ین. اولکنهیدو هدف دنبال م یمدو وجه داره، بهتره بگ ینحساب، ا

خدا  ۀهر وقت که در اراد ی،رو نوشته تا خوانندگانش رو زمان یلانج یوحنااست. کامال مشخصه که  یخودش بشارت

که خوانندگانش رو  خواستیاونه. او م یاتیوجه دفاع یل،انج ۀجبن ینکنه. دوم یتآوردن هدا یمانباشه، به سمت ا

 است.  یافتهسان تجسم ان-خدا یقتدر حق یسیمتقاعد کنه که ع

کاکرل یلر یشکش -  

 

پسر خداست. و بعد او پسر  یسی. عیدرا درک کن یسیع یتشما هو تا نویسمیرو م یلانج ینکه من ا گهیم یوحنا

موعود  یحهمان مس یسیکه ع یدهنزد خدا بوده و بعد جسم پوش ۀاو کلم شکل که ینبه ا دهیم یحخدا بودن را توض

 یمانبه اونها ا یدکه با گهیم یوحناکرد بلکه رو قبول  هااون یدکه با یستندن یا اطالعات انتزاعتنه یلمسا ینبود و ا

 . یممند بشبهره یدهبه ما بخش یسیع یقاز طر یپدر به طور مجان یکه خدا یآورد تا از زندگ

دکتر رابرت پالمر -  
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دو مورد از  ینو پسر خداست. ا حیهمان مس یسی،باور است که ع ینا یتتقو یلدر انج یوحنا یاصل تأکید

 یحرا به عنوان مس یسیع یدداشتند. آنها با یسهاختالف را با کن یشترینب تباریهودی یحیانبودند که مس یلیجمله مسا

 مند شوند.   تادند تا از برکت نجات بهرهایسیباورشان محکم م ینبر ا یدو با کردندیو پسر خدا قبول م

مثال،  ینوشته شده است. برا یماندارانا ۀهم یبرا یلانج ینا نددهیند که نشان موجود دار یمیالبته مفاه

 یسیکه هرچند ع گویدیم یدکند و با تاک یترا تقو یماندارانا ۀهم یمانتا ا کندیم یسع یسندهنو 17تا  13 یوحنادر 

 یبرا یسیع یمحضور دارد. تعال نیمانداراا ۀهم یدر زندگ سالقدروح ۀبه واسط یول رودیراه نم ینزم یبر رو یگرد

 است.  یماندارانا ۀهم یزندگ یغنا

در آن دست و پا  یها به سختاست که بچه یحوض» یوحنا یلکه انج گویندیمقدس مکتاب ینمحقق

و پسر  یحهمان مس یسی،روشن و ساده است: ع یلانج ینا یاصل یامپ« .کنندیدر آن شنا م هایلف یول زنندیم

 را دچار زحمت کرده است.  یلانج ینا ینها مفسرسال ی،اصل یامپ ینا یاتزئخداست. اما ج

داد که با وجود  یادبه آنها  یلانج یناز آن دلگرم شدند. ا یقارا خواندند عم یلانج ینکه ا یحیانیمس یناول

که تنها منشا  یحمس هتا در محبت و احترام ب خواستیخود استوار بمانند و از آنها م یحیمس یمانها در امخالفت ۀهم

فراهم  یزامروز ن یحیانمس یها را براو چالش هایدلگرم ینهم یوحنا یلپر از نعمت است رشد کنند. انج یاتح یاصل

 .کندیم

آن  ینوبت آن است که به ساختار و محتوا یم،را با هم مورد مطالعه قرار داد یوحنا یلانج یشینۀحال که پ

 .یمبپرداز

 

 ساختار و محتوا

را انتخاب  یدرس ما روش ین. در اکنندیم یفتصو یرا به اشکال مختلف یوحنا یلساختار انج ینققمح

ارتباط برقرار کرده است. به  یوحناکتاب  یو محتوا یسیو خدمت ع یاز زندگ یوحنا ۀمقدم ینکه در آن ب یمکرد

 :یدگوش کن 14-1۰:1 یوحنااز کالم در  یبخش

  

شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او  یدهسطۀ او آفروا در جهان بود و جهان به [یسیع]

 یانو م یدگرد جسم کلمه و ...که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یو امّا به آن کسان یرفتند؛را نپذ

 (.  14-1۰:1 یوحنا) یو راست یضما ساکن شد، پُر از ف
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از طرف آنها  یبه جهان آمد؛ به نزد خاصّان خود آمد ول یسی: عکندیم یدتاک یر اصلمتن بر چهار  نظ این

 یماندارانا ینو سپس هم آوردند فرزندان خدا شدند؛ یمانو به او ا یرفتندکه او را پذ یکسان یل؛قوم اسرائ یعنیرد شد 

 شدند.   یسیشاهدان ع

 : آوریمیوار مشکل فهرست ینرا به ا یوحنا یلانج  ی،چهار نظر اصل یناساس ا بر

 

 . کندیآغاز م 18-1:1 یوحنادر  یسیکوتاه از تجسم ع یخود را با مقدمه ا یلانج یوحنااول،  •

 مخلوقات یانکه او به م نویسدیم  5۰:1۲-19:1در  یسیع یخدمت عموم ۀدربار یوحنادوم،  •

 دند. ده بود، او را رد کرنجات آنها آم یکه برا ینسل بشر یآمد ول یشخو

13 یوحناآوردند را در  یمانو به او ا یرفتندکه او را پذ یبه کسان یسیخدمت خاص ع یوحناسوم،   •

 . آوردیم  31: ۲۰ -1:   

شاگردان در شهادت دادن  یگربه نقش رسوالن و د ۲5-1:۲1در  یریگیجهبا نت یوحناو چهارم،  •

 . پردازدیم یسیبه جالل ع

  

از همه کار را با مقدمه  یشکرد. پ یمخواه یرا بررس یوحنا یتبه روا یلانج یاهبخش ینهر کدام از ا ما

 .کنیمیشروع م

 

 مقدمه
 یسیکه ع دهدیم یم. او تعلکندیرا ارائه م یلاز انج یاخالصه یباییبا صالبت و به ز 18-1:1در  یوحنا

که از گوشت و  یاو به شکل انسان ینهااست. اما با وجود تمام ا یاتو منشأ ح یدهرا آفر یزخداست که همه چ ۀکلم

بود،  یدهکه خود آفر یپدر را به جهان اللج یافته،تجسم  یجهان گذاشت. و در شکل خدا ۀخون است پا بر عرص

 نشان داد. 

 یروارد شد، به تصو یکبود که به جهان تار ینور یسیع ینکهو با گفتن ا 5-4:1موضوع را در  ینا یوحنا

مقدس در کتاب یکهغالب شود. در حال یکیتار ینخداست، توانست بر ا یضمظهر کامل ف ینکه. او به خاطر اکشدیم

که جسم  کندیم یدتأک یوحنا مانده،  ناو پنها یافتگیدوران تجسم  یدر ط یسیکه جالل ع گویدیاوقات م یبعض

بلکه  ماندینم یمخف یسیو نه تنها جالل ع کندیآشکار م یجالل او را از طرق مهم یقتدر حق یسیع یدنپوش

 :یسدنو یم 14:1در  یوحناجالل اوست.  ۀتجسم او به شکل انسان خود آشکار کنند
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پدر  یگانۀپسر  یستۀشا یجالل یدیم،ل او را دو جال ی؛و راست یضما ساکن شد، پر از ف یانو م یدکلمه جسم گرد و

 (.14:1 یوحنا)

 

 

 مسیح یاعیسمی موخدمت ع
بخش،  ین. در اپردازدیم 5۰:1۲-19:1 یوحنادر  یحمس یخدمت عموم ۀوشتن دربارپس از مقدمه، به ن یوحنا

در  یسایع یلقوم اسرائ یآمد ول یلاسرائ یعنی یشقوم خو یانبه م یسیکه ع کندیم یدتاک یقتحق ینبر ا یوحنا

 : گویدیم یوحنا یدیم،د 11:1 یوحناو خداوند را رد کردند. همانطور که در  یحمقام مس

 

 (11:1 یوحنا. )یرفتندبه نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذ [یسیع]

 

 یحمس یسایع یبه خدمت عموم یلدر کل، پاسخ قوم اسرائ یوارد است ول هجمل ینبه ا یاستثنات هرچند

 بوده است.  ینچن یوحنا یلدر انج

آغاز  یاده شدن او براداد که اول با آم یمقرار خواه یرا در هفت بخش مورد بازنگر یحمس یعموم خدمت

اول  یایید. بدهیمیدرس را ادامه م یهودیانمختلف  یدشش ع یرامونو بعد با اتفاقات پ کنیمیخدمت، کار را شروع م

 آمده است. 1۲:۲-19:1 یوحناکه در  یندازیمخدمت ب یبرا یحبه آماده شدن مس ینگاه

 

 ادگی برای خدمتآم
متن  ین. در اشودیآغاز م 36-19:1 یوحنادر  یددهندهعمت یایحیخدمت با خدمت  یبرا یسیع یآمادگ

 ی،یسع ینکهپسر خداست و ا یسیبود که ع یتواقع ینبر ا یشاهد مهم یددهندهتعم یایحیکه  کندیم یدتاک یوحنا

 برداشتن گناهان جهان خواهد بود.   یخدا برا یقربان ۀبر

. در کنار نویسدیم 51-37:1 یوحناردانش در شاگ یناز نخست یسیدعوت ع ۀدربار یوحناقسمت،  ینبعد از ا

« معلم» یعنی «یراب» 39 ۀیاست. شاگردان او را در آ یسیع یتبخش بر هو ینا یدتاک یددهنده،تعم یایحیصحبت از 

که  خوانندیم یاو را کس 45 ۀیند و در آزنیصدا م «یحمس» یبه معن« کرستس»او را  4۲ ۀی. در آزنندیصدا م

پسر »او را همزمان  49 ۀیدارد. در آ یحمس ۀدربار یموس یشگوییراجع او نوشته است و اشاره به پ «در تورات یموس»

که فرستاده شده تا  خواندیم« پسر انسان»خود را  یسیع 51 ۀیر آو سرانجام د خوانندیم «یلپادشاه اسرائ»و « خدا

 به حضور خدا را فراهم کند.  یدسترس
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است.  یدهبه ثبت رس 1۲-1:۲ یوحنامعجزه اوست که در  ینخدمت اول یبرا یسیع یبخش از آمادگ آخرین

 ید. گوش کنیستبر خود معجزه ن ید. اما تاککندیم یلآب را به شراب تبد یسیاست که در آن ع یاهمان واقعه ینا

 :یدگو یچه م 11:۲در  یوحنا

 

خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او صادر گشت و جالل  یلجل یدر قانا یسیاست که از ع یمعجزات یابتدا ینا و

 (11:۲ یوحناآوردند. ) یمانا

 

بود  یسیجالل ع ۀمعجزه آشکارکنند یناست که ا ینا کندیمطرح م یوحناکه  ینکات ترینیاز اصل یکی

 آوردن شاگردانش شد.  یمانا یبرا یلیکه دل

 

اغلب  یوحنادر مورد طاعون. هرچند  یژهبه وبه کار رفته،  یاشاره به معجزات موس یدر کتاب خروج برا «یاتآ» کلمۀ

نبوده بلکه  یاسیق ینچن یانب «یاتآ» ۀبه نظر من تنها هدفش از کاربرد کلم یکرده ول یسهمقا یسیرو با ع یموس

نشون بده،  یزیچبه مردم  یمعجزات ینخواست با چنیم یسیکتاب خروج نشون بده که ع یسندۀکرده مثل نو یسع

بخواد که مورد انتظارش بوده.  یجواب یا یبده تا در قبال اون از مردم عکس العمل یاطالعاتمثال  یدبگ تونیدیم

 و از اونها انتظار داره پاسخ بدن.  گهیبه مردم م یزیجهت که نشان بده خدا داره چ ینبه ا مخصوصا

ینگزردل یویددکتر د -  

 

 

اشاره به  یبرا« هانشانه» یبه معنا «یونسِم» ۀبه طور منظم از کلم یلاست که در انج یتنها کس یوحنا

 یانشانه یعنیفراتر از آن،  یزینشان دادن چ یمعجزات بر خودشان نبود بلکه برا یداستفاده کرد. تاک یسیمعجزات ع

بود که  با « پسر خدا»و  «یحمس»مقام  در یسیع یتمعجزات آشکار کردن هو ینبود. به خصوص هدف ا یسیاز ع

 آورده است. 31-3۰:۲۰را به صورت خالصه در  ینا یوحناداشت و   یکتاب هماهنگ ینهدف ا

 

 

معجزات به  ینکه چشمانشون باز شده بود، تونستند از ا یکم ۀفقط عد یبهره بردند ول یسیاز معجزات ع هاخیلی

 کنهیفاده ماست یااز کلمه یوحناکه  یلهدل ینمن، به هم یداز د ینببرند. بنابرا یبودن او پ یحمس یعنی یسیع یتهو

 یسیع یته بلکه تا هوبودن اونها مطرح باشه، حرف بزن العادهخارق ۀتا نه فقط در مورد معجزات، که فقط صرفاً جنب

 یمانخاطره که شما ا ینمطالب به ا ینکه نوشتن ا گهیخاطر م ینبه هم یوحنابودن او رو هم نشان بده.  یحمس یعنی
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 «یاتآ» ازو استفاده  یدکن یدارو پ یزندگ یاتح یسیخودتون در نام ع یمانا موعوده و با یحهمان مس یسیکه ع یاریدب

 . کردنیم یبخش از عمکرد معجزات را باز ینا« هانشانه» یا

یبرتو یموندکتر سا -  

 

شما  ید. پس اگر دکنهیخودش استفاده م یقیحق یتنشان دادن هو یاز اون برا یسیاست که ع یزینشانه چ یا آیه

آب به شراب،  یلعجزه تبدم ینکه ا کنهیبه حال شما نم یفرق یگهباشه، د یابزار یدالعاده، دخارق یعِوقا ینبه ا

العاده نبوده خارق یعنگاه به وقا معجزات صرفا ینبه ا یوحنا ید. دینامرد ناب یشفا یابا نان باشه  یتخوراک دادن جمع

. اوست که به ما یاتهکه او نان ح شهیبراتون آشکار م یسیع یقیحق یتهو ید،خدا نگاه کن یدبلکه اگر به اونها از د

 گرفت.  یمرو جشن خواه ینو ما ا یارهما م ینو برا یاتو اوست که شراب تازه را در ح دهیم یناییب

دکتر رابرت پالمر -  
 

 

 اولین فصح
بود جشن گرفته شده  یمکه در اورشل یفصح یداست که از ع یسیع یبخش راجع به خدمت عموم یندوم

به آن اشاره شده است.  یوحنا یلاست در انج یفصح ینچون نخست گوییمیفصح م یناول یدع ین. به اشودیشروع م

 .شودیم 54:4-13:۲ یوحنابخش شامل  ینا

و  شودیشروع م یسیاز کسبه توسط ع یکله یسازاز پاک یوحنا یت، با روا۲5-13:۲ یوحنابخش از  این

 :یدگوش کن 18: ۲ یوحنادر  یسیاز ع یهودیاناست. به سوال  ییسع یتبر هو یدتأک یگربار د

 

    (18:۲ یوحنا) کنی؟یکارها را م ینکه ا نمایییما چه عالمت م به

   

نشانه در طول  ینبزرگتر تواندیخود م ینکه ا دهدیبه آنها جواب م یامشمرگ و ق یشگوییبا پ عیسی

 خدمت او باشد که او پسر خداست. 

به انجام  یزن یگریو معجزات د یاتآ یسیکه ع کندیه ماشار ،۲5-۲1:۲در خود  یهاصحبت ۀامدر اد یوحنا

 . یاورندب یمانبه او ا ولو ظاهرا یادیز ۀرساند که باعث شد عد

گزارش  یهود یاز روسا یکیکه  یقودیموسبا ن یسیجالب ع یگفتگو ۀدربار ۲1-1:3در  یوحنا سپس

و نقش او به عنوان « پسر خدا»عنوان  و هم به« پسر انسان»هم به عنوان  یسیع یتهو یزبار ن ین. ادهدیم

 اوست. یددهنده مورد تاکنجات
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 کندیم یدتأک یوحناقسمت  ین. در اخوانیمیم دهندهیدهتعم یایحیدرباره  یگرید یتروا 36-۲۲:3یوحنا در

 یچکسه یبانجات شهادت بدهد اما تقرخدا و  ۀآمده تا دربار یسیپسر خداست. او  گفت که ع یح،همان مس یسیکه ع

 . یردپذ ینم یماناو را به ا

 یگربار د یک. دهدیدر سامره گزارش م یبر سر چاه یبا زن سامر یسیمالقات ع ۀدربار 4۲-1:4در  یوحنا

 هد داد.خوا یحامور را به قومش توض ینا ۀو هم آیدیاست که م یحمس یا یحبه عنوان ماش  یسیع یتاو بر هو یدتأک

و از او  یدافکار زن را به چالش کش شود،یر میساو م یقو به خصوص از طر یهودنجات از  ینکهبر ا یدبا تأک یسیع

با پاسخ مثبت  یادیز یانکند و سامر یداخواست آن زن بود در او پ یشهخدا را که هم یتو واقع یاتدعوت کرد تا ح

 آوردند.  یمانا یسیبه ع یمتعل ینبه ا

معجزه هم، مثل  ین. ازندیحرف م یسیع یآسامعجزه ۀنشان یندرباره دوم 54-43:4در  ایوحن باالخره،

 یب. عجدهدیشفا م یدند یابدون لمس کردن  یرا حت یکودک یسیبار ع یناول، در قانا اتفاق افتاد. اما ا ۀمعجز

 ینآوردن شاهدان ا یمانعث او با گیردیانجام م یسیعصحه گذاشتن بر اقتدار  یداستان برا یندر ا یدکه تاک یستن

 واقعه شد. 

گزارش  11:۲در  یوحنااست.  یمانا شود،یم یدهفصح د یناول یعنیبخش  ینمضمون مهم که در ا یک

آوردند.  یمانا یسیع یمبه خاطر تعل یانسامر 4۲:4آوردند. در  یمانا یسینشانه شاگردان به ع ینکه پس از اول کندیم

هم به  یقودیموسکه ن یابیمیم یلیدال 39:19و  5۰:7 یوحنا. در آورندیم یمانا افتهیخانواده پسر شفا 53:4ر و د

 ینو نجات او بود که به هم یتبر هو یاو شهادت قدرتمند یقعم یمو تعال یسیآورد. معجزات عیم یمانا یسیع

 آوردند.  یمانبه او ا یاریخاطر بس

 

 یلانج یدمورد تاک یشهآوردن هم یمان، اهست «بخشنجات انیما» یوحنا یلانج ینمضام ترینیاز اصل یکی قطعا

است که خود خدا  یآوردن و فرزند خدا شدن کار یمانا ینکها یکی: گیرهیقرار م یهاون در دو ناح یدو تاک یوحناست

 یۀهد یکبه عنوان  یدحتما بابخش نجات یمانا یدبا یاست که توسط هر فرد یعمل یو در بخش بعد دهیانجام م

 یوجود، بستگ ین. اما با اآریمیم یمانما ا شهیماست که باعث م یخدا در زندگ یضف ینا یعنیبشه  یتلق یهاال

 یسایدرک بشه که ع یقتحق ینا یدداره. با یمعرفت یا یشناخت یاجنبه یدپس با دیمیداره که ما انجام م یبه کار

هم  یقتحق ینا ییدو تا یرشحس پذ ینوع یدبا طورین. همیدمرگ را به جان خر یبگناهان ما، بر صل طربه خا یحمس

 ینحس اعتماده و ا ی. در واقع، نوعیرشهدرک و پذ ۀفراتر از مقول یلیوجود داشته باشه. اما در مجموع، نجات خ

 یحکه خدا در فرزندش مس یشهم یون کارا ۀهم یرایپذ یفرد با دست خال یعنی. شهیم یتلق یمانا ۀجنب ترینیاتیح

 ه.انجام داد

دکتر جِف لومَن -  
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هستند که  یا. عدهرهیاون به کار م یو بدون توجه به مفهوم اصل یسرسر «یمانا» ۀامروز کلم یایدر دن متأسفانه

. کنهینگاه نم ینطورا یمان،به ا یحیتدارن. اما مس یمانا یمان،که انگار به خود ا کنندیصحبت م یمانا ۀدربار یطور

 دارهیمنو نگه م یصندل یندارم که ا ینشستم و اعتماد کاف یصندل یجود داره. من اآلن روو یمختلف هاییمانا

جز نگه داشتن من انجام  یکار یصندل ینندارم که ا یمانحال، ا یندارم. با ا یمانا یصندل ینمن به ا یبه نوع یعنی

 یمانمقصودمان ا کنیم،یصحبت م« شبخنجات یمانا»راجع به  ینداره. وقت اییگههدف د یا. در واقع، کار دهیم

بخشش گناهان ما  یکه الزم بوده، برا یهر کار یسیباور که ع یناعتماد کردن و اتکا به ا یعنی ین. ایحهدر مس

گناهان ما رو پرداخت کرده؛  یبها یحمس دونهیکه م یمانیا یحه؛به مس یمانِا« بخشنجات یمانا»انجام داده. 

گناهان ما رو به طور کامل پرداخت  ۀکفار یحمس دونهمیکه  یمانیا یده؛جات ما رو خرن یحمس دونهیکه م یمانیا

خاطر از  یناناطم یعنیبخش نجات یمانشدن. ا یدهبخش گناهان ما کامال دونیمیاون م یقکه از طر یمانیکرده؛ ا

انجام  یبرا یگریکار د یچه ینکهو ا کارها رو به خاطر ما انجام داده، ینا ۀاو هم ینکها یعنی یحو اعتماد در مس نیماا

 یادیتا ابد حفظ خواهد کرد. مفهوم بن رنایم یمانا یسیرا که به ع یاو همه اون کسان ینکهنمونده و ا یدادن باق

 یمندار اییگهد ۀخواست یم؛ندار اییگهد یز. چکنیمیاعتماد م حیبه مس یمان،ا ینکه در ا ینها« بخشنجات یمانا»

 . کنهیم یتنجات ما کفا یبرا یحه مسک دونیمیو م

دکتر آلبرت موهلر -  

 

را ناپاک کرده بودند  یکلکه ه یکسان ۲۰-1۲:۲در  یسی. عیاوردندن یمانا یسیبه ع هایلیخ متاسفانه

 یمانا دانستینداد چون م یتعهد یانسپرد  یزیاز افراد اعتماد نکرد و به آنها چ یاریبه بس یسی. عکندیم یرونب

 .آورندینم یماناست که به او ا نیکسا یرو یشدر پ یکه داور خوانیمیم ۲1-18:3. در یستن یاقعآنها و

 

 

 نامعید بی
 آمده است.  47-1:5 یوحناکه در  شودیم نامییب یدمربوط به ع یسیع یبخش از خدمت عموم ینسوم

چون که روز سبّت بود  یشده بود. ول گیرینسال زم 38که  دهدیرا شفا م یمرد یسی، ع15 -1 یاتآ در

-16:5در  یوحنا. گیرندیکار نکردن در روز سبّت خرده م یعنی یعتاز قانون شر یبه خاطر تخط یسیاز ع یهودیان

است که  یکسان ۀبه هم یابد یاتح ۀدینکه بخشا شودیم یعمد یسیع رساندیبه ثبت م ینطوررا ا یسیپاسخ ع 47

 .آورندیم یمانبه او ا
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 دومین فصح
فصح را جشن  یدع یناست که او دوم یزمان 71-1:6 یوحنادر  یسی،ع یبخش از خدمت عموم ینچهارم

 . گیردیم

 ینتعجب ندارد که ا ی. پس جاگرفتندیخروج خود را از مصر جشن م یهودیانبود که  یدیفصح ع عید

پنج هزار نفر را با  ییآسابه طور معجزه یسیع 15-1:6 یوحنابه کتاب خروج داشته باشد. در  یادیبخش اشارات ز

از اسارت در  ییرا بعد از رها یلاسرائ وندبود که خدا یزمان یادآورکار او  یندهد. ایغذا م یپنج قرص نان و دو ماه

 . دهدیمصر با منّا غذا م

است که  یاز موس یشها برود تا نشان دهد که قدرت او بر آب یآب راه م یرو یسیع ۲4-16:6 یوحنا در

است  ییخواند که برتر از منّا یم« از آسمان یقینان حق»خود را  یابعد از عبور از در یسیسرخ را شکافت. ع یایدر

 ۀهم یبرا یقیحق یاترا با فراهم کردن ح صحف یدع یقینان حق یگاهدر جا یسیخروج به قوم داد. ع یامکه خدا در ا

 به کمال رساند. یماندارانا

 

 هاعید خیمه
شرکت  هایمهخ یداست که او در ع یزمان ۲1:1۰ - 1:7 یوحنادر  یسیع یبخش از خدمت عموم ینپنجم

 .کندیم

 .  رساندیو به کمال رساندن آن را به ثبت م یسیع یاز سو هایمهخ یدع یبرگزار ۀنحو 5۲-1:7در  یوحنا

 ییجشن رها یادبود هایمهخ ید. عکندیادا م هایمهخ یدحق مطلب را در مورد ع یسیع 5۲-1:7 یوحنادر 

محصول هم بود.  یجشن باران مستمر خدا برا یدع ینبود. ا یابانقوم در ب یاز مصر و فراهم شدن آب برا یلاسرائ

اطراف قربانگاه  کاهن آب را ید،ع ینند. در اکردیرا برگزار م یدع ینخدا هم ا یینجات نها روز یدبه ام ینهمچن

شد که تنها  یبا استفاده از نماد آب، با صراحت مدع یسیبکشد. ع یرخدا را به تصو یاگرمه یضتا ف یختریم یکله

 را ببخشد.    «یاتآب ح»تواند  یاوست که م

. او خودش را خواندیسخن گفت و خودش را پسر خدا م یقیفرزند حق ۀدربار یسیع 59-1۲:8 یوحنادر 

 هستند.  یمفرزندان مشروع ابراه ایمانیب یهودیانرا انکار کرد که  ینا یپسر خدا خواند. حت

با  یزن شکاک یسیانبود. در مقابل، فر یناکه از زمان تولد ناب دهدیرا شفا م یمرد یسیع 4۲-1:9 یوحنا در

هستند  یسیانفر یواقع ینایاناعالم کند ناب یسیآنها باعث شد تا ع یمانیا ی. بکردندیرا دنبال م یسیع یدقت کارها

 .بینندیکه م کردندیهرچندکه آنها ادعا م

بود چرا  یکوشبان ن یسیع یسیانکرد. برخالف فر یمعرف یکوخود را شبان ن ۲1-1:1۰ یوحنادر  یسیع و

 بود جانش را در راه گوسفندانش بدهد. که او حاضر



یل به روایت یوحناانج: ۵درس  ناجیلا     

 

 

-21- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

 عید تجدید
-۲۲:1۰ یوحنادر  یدتجد یدع ییاست که در برپا یعیشامل وقا یسیع یبخش از خدمت عموم ینششم

 را نگاه داشت و آن را به کمال رساند.  یدتجد یدع یسیکه ع دهدیگزارش م 4۰-۲۲:1۰ یوحنا. افتندیاتفاق م 57:11

بنا  یقدر عهد عت یدع ینرا نگاه داشت. اساس ا یدتجد یدع یسیبه ثبت رسانده که ع 4۰-۲۲:1۰ یوحنا

 یوخوسآنت یهعل یشورش موفق یونآغاز شد که خاندان کاهنان مکاب یالدقبل از م 165از سال  یدع یننشده است. ا

 یبود چون اعتقاد داشت که خودش تجل رگزیدهخود ب یرا برا یفانسلقب اپ یوخوسند. آنتداشت یونانپادشاه  یفانوساپ

زئوس را بپرستند.  یهودیان،حرمت کرد و دستور داد تا یرا ب یکلقتل عام کرد؛ ه یمرا در اورشل یاریاو بسخداست. 

گرفت. امروزه یشده بود جشن م یااح یاندوباره آن را که توسط مکاب یسو تقد یکله یسازپاک یدتجد یدع ینبنابرا

 شود.  یاست شناخته م «یدتجد» یحنوکا که به معن یعنیخود  یهودیبا عنوان  یدع ینا

خود را از خدا  یوخوسطرف آنت یک. از دهدیقرار م یوخوسرا در مقابل آنت یسیع یمتن به طور ضمن این

پسر  واقعا یسیع یگر،حرمت کرده است. از طرف دیاو را ب یکلدا را قتل عام کرده و هکه قوم خ یدر حال داندیم

 یوحنادر  یسیعبخشد. یم یجاودان یاتبه قوم او ح ینکهرساند از جمله ایخدا را به انجام م یخداست که کارها

فرستاده شده است. از  و به جهان - شده« وقف» یگرد ۀدر ترجم ای -شده  «یستقد»که او  کندیاعالم م 36:1۰

 یامق ۲1-19:۲در  قبال یسی. البته عشودیدوباره استفاده م یدتجد یددر ع یکله یسزبان و کلمات در تقد ینهم

 کرده بود.   یسهمقا هیکل یخود را با بازساز

 یدهبر مرگ است د یسیکه نشانگر قدرت ع 57-1:11 یوحنادر  یلعازرزنده کردن ا یتدر روا ینمضام این

 ۀاست که هم یلانج ینا یاندر پا یسیخود ع یاماز ق بینییشپ یریاز مردگان تصو یلعازرا یامق ین. همچنشوندیم

 .رسندیبه تحقق م یتدر نها یدتجد یدع یدهایام

 

 سومین فصح
 تمرکز دارد.   5۰-1:1۲ یوحنادر فصح  یدع ینسوم یبرا یبر آمادگ یسیع یبخش از خدمت عموم ینهفتم

 17تا  13 یهاخدمت او به شاگردانش در باب یرا برا ینهفصح زم یدع ینسوم یبرا یسیآماده شدن ع

 یاو برا ینبا تده یسی. آماده شدن عکندیم یامه 19فصح در باب  ۀشدن او به عنوان بر یقربان ینو همچن یوحنا

 یوحنارا ثبت کرده است. در  یماورشل به یسیع ۀیروزمندانورود پ 19تا  1۲ یات. آشودیآغاز م 11-1:1۲در  ینتدف

 یاز کسان یسیبه جالل برسد. ع یامشتا با مرگ و ق یدهکه وقت آن فرا رس کندیبه همه اعالم م یسیع ۲۰:1۲-5۰

از  یاریکه در حضور آنان انجام داد، بس یجود معجزات. اما با ویاورندب یمانخواست تا به او ا یدندکه سخنانش را شن

 . یاوردندن یمانا یاعده ین آوردند ولیماا یهودیان
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 یداآوردند، اختصاص پ یمانکه به او ا یبه کسان یسیبه خدمت خاص ع یوحنا یلانج یبعد یاصل بخش

 .شودیم یدهد 31: ۲۰تا  1: 13 یوحنابخش در  ینکه در ا کندیم

 

 خدمت خاص عیسی
او  یاممصلوب شدن و ق یری،با شاگردان، دستگ یسیاز شام آخر ع یوحنا یتشامل روا یلبخش از انج ینا

چگونه با  یسیداد که ع یمتعل یوحنابه قوم خاص اوست.  یسیبخش داستان نشان دادن جالل ع ین. اشودیم

 یع،وقا ینا یآنها فدا کرد. در ط یبراآوردند، خدمت کرد و  داوطلبانه جان خود را  یمانکه به او ا یبه کسان یمیتصم

 نشده بود آشکار کرد.  یدهد که قبال یاجالل خدا را به گونه یسیع

 آورده است:    یردر کلمات ز 1۲-11:1در  یوحنا ۀتفکر مورد اشار یوحنا یلبخش از انج این

 

که او را قبول کردند قدرت داد تا  یو امّا به آن کسان یرفتند؛به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذ [یسیع]

 ( 1۲-11:1 یوحناآورد ) یمانبه هر که به اسم او ا یعنیفرزندان خدا گردند، 

 

. بعد، از شروع یرفتندقومش او را نپذ یحت یبه جهان خدمت کرد ول یسیع یوحنا یلباب اول انج 1۲ در

 شاگردانش! یعنی شودیمتمرکز م یرفتندکه او را پذ یبر کسان یسیع 13باب 

 یمخواه یشام آخر را بررس یعانداخت. ابتدا وقا یمرا در قسمت نگاه خواه یوحنا یلبخش از انج ینما به ا

 یعکار را با وقا یدپرداخت. اجازه بده یماو خواه یاممرگ و ق یعنی یسیساعت ع ینتربه پرجالل ینکه،کرد. دوم ا

 .یممربوط به شام آخر شروع کن

 

 م آخرشا
با  یسیشده است. در قسمت اول، ع یتبه شاگردانش در شام آخر در چهار قسمت مجزا روا یسیخدمت ع

 به آنها خدمت کرد.  3۰-1:13 یوحناشاگردان در  یشستن پاها

 

واقعه هم  ینشاگردان نشان داد. ا یخودش را با نماد شستن فروتنانه پاها ینیخدمت زم یسیع .خدمت

 ی. خالق جهان در مقابل مخلوق خود زانو زد و پاهایدکش یربه تصو یبصل یشدن او را بر رو یتجسم او و هم قربان

آنها را با خون  ۀناپاک و خست هایانج یسیبود که روز بعد ع یخدمت زمان ینآنها را شست. اوج ا یفخسته و کث

خواهد  یانتاگردان به او خاز ش یکیآنها اعالم کرد که  یبعد از شستن پاها یسی. عشویدیم یبصل یخود بر رو

 خود را به اتمام برساند. یانتخ ینکهشد، او اتاق را ترک کرد تا ا یهوداوارد  یطانش یکرد. بعد از آن وقت
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 داد.   یبه آنها تسل 31:14-31:13شاگردان در  یهایپس از شستن پا یسیع 

 

آن شاگردان  یمعروف است انجام داد و ط« سخنان وداع»آنچه را که به  یسیع یهودا،بعد از رفتن  .تسلی

 آنها خواهد رفت آماده کرد.   یاناز م یکه به زود یقتحق ینوفادار خود را با ا

 

خدمت  یگفتار برا ینوجود داره که ا یلیدل یسخنان رسوالن بودند ول ینبدون شک مخاطب ا ینکهوجود ا با

 یکمثل  خوادیباشه که م یکس یبرا تونهیمطلب م ینا یگه،شته شده. به عبارت دشاگردان نو یبعد یهانسل

 دونیدیم فرستاده شده. اگر واقعا یان دنیو درک کنه که به ا یرهبگ یاد خوادیکه م یکنه، کس یرسول و شاگرد زندگ

متن نکات  ینشما داره. به نظر من در ا یبرا یادیز یهاباالخانه حرف یهاصحبت ید،که چرا به خدمت خوانده شد

 یرهبر یگاهدر جا یحکه در بدن مس یکسان یها براباب ینا ۀمن، مطالع یدرهبران وجود داره. از د یبرا یخاص یعمل

در ارتباط هستن  17باب  یوحنابا  یبه نوع یحیانمس ۀباشه. اما به نظر من، هم یدمف یلیخ تونهمی کنند،یخدمت م

فقط  ینهاا ینه برا»: گهیو بعد م کندیرسوالن دعا م ی. او براکنهیم بندییمخودش رو تقس یعاد یسیچونکه ع

 ینمخاطب تمام ا ینبنابرا« ان خواهند آورد.یمبه من ا یشانکالم ا یلۀوسکه به  یزآنها ن یبلکه برا کنم،یسوال م

 ینا ینهستند که بعد از آن دوازده نفر خواهند اومد. بنابرا یرسوالن و هم کسان 17و  16، 15، 14 یوحنا یعنیبخش 

 .یماندارانها ۀهم یبخش برا

هارپر    یودکتر است -  

 

وقت آن  یعنی کندیکند آغاز م یداتا جالل پ یدهزمان آن رس ینکهخود را با گفتن ا« سخنان وداع» عیسی

بدون حضور  ید. شاگردان بایونددخود در باال بپ یپدرآسمان یشکند و به پ یاممردگان ق یانماز  یرد،تا بم یدهفرا رس

که  کندیم یشگوییپ ینو حرف بزنند. او همچن بروندبا او راه  توانستندینم یگرو د کردندیم یاو زندگ یزیکیف

 ینخواهد کرد. به هم یناگردان را غمگاخبار ش ینکه ا دانستیم یسیپطرس او را سه بار او انکار خواهد کرد. اما ع

تنها  راخاطر داد که آنها را هم به نزد پدر خواهد برد. بعد به آنها گفت که آنها  ینانداد و به آنها اطم یبه آنها تسل

 :  یدگوش کن ۲6: 14 یوحنادر  یسیع ۀبه وعد القدس را خواهد فرستاد.خود روح ینخواهد گذاشت و به جا

 

خواهد داد و آنچه  یمرا به شما تعل یزچاو همه  فرستد،یالقدس که پدر او را به اسم من مروح یعنی دهندهیتسلّ لیکن

 (۲6:14 یوحناشما خواهد آورد. ) یادبه شما گفتم به 
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وعده داد که شاگردان خود را هرگز تنها نخواهد گذاشت. آنها تجربه خواهند شد، مورد جفا قرار  عیسی

 یشانبه ا یو خودشان دفاع کنند. روح راست یسیاز نام ع ییکه به تنها یستوقت الزم ن یچه یولخواهند گرفت، 

 .  ویسندحرف بزنند و بن یسیقدرت خواهد داد تا بدون خطا و مقتدرانه از جانب ع

اده آم 33:16-1:15 یوحنادر  یندهوداع با او و خدمات آ یدادن به شاگردانش، آنها را برا یبعد از تسل یسیع

 کرد.

 

را که در آنجا جمع شده بودند ترک کردند و در  یو شاگردان مکان یسیع ی،بخش قبل یاندر پا .سازیآماده

 18-1:15 یوحنادر  «یقیتاک حق»خود به عنوان  ی. او با معرفکندیرا آغاز م یاسخنان تازه یسیع یدبخش جد

 یتاکبه شکل  یلکه در آن اسرائ 7-1:5 یاو اشع 8:8۰استعاره در مزمور  ین. اکندیخود را شروع م یهاصحبت

 «یمو فاسد و وحش»با عنوان  ۲1:۲ یابعدها در ارم یل،شده آمده است. اما به خاطر سقوط و گناه اسرائ یرپرجالل تصو

را  یلو وفادار اسرائ یقیداد که خود او قوم حق یناننماد به شاگردانش اطم یناز ا یریگبا بهره یسیخوانده شد. ع

 :  یدگوش کن 5 -1: 15 یوحنادر  یسیع یهاگفته بزرگ بودند. به ۀنقش یناز ا یو آنها بخش دهدیدوباره شکل م

 

 یوحنا.) آوردیم یاربس یوۀو من در او، م ماندیها. آنکه در من مهستم... من تاک هستم و شما شاخه یقیتاک حق من

1:15-5) 

 

کرد  یندگیرا نما یلاست. او اسرائ یواقع یلکه خود او اسرائ گفتیدر اصل م یقی،حق تاک یبا ادعا عیسی

 یسیع یشکست خورده بود ول ینملکوت خدا بر زم یبرقرار یبرا یلرا به انجام رساند. اسرائ یلو سرنوشت اسرائ

 ۀیلوسه بودند که خداوند ب یاز قوم خدا و عوامل یتاک بودند. آنها بخش ینا یها. و شاگردان او شاخهشدیم یروزپ

 .  رساندیها به انجام متمام دوران یاش را براآنها نقشه

نفرت داشت.  یسیاز خود ع جهان از شاگردانش نفرت خواهد داشت چون قبال یندانست که ایم یسیاما ع

 یمقتدر او رو یندگانو نما یران. آنها سفکندیآنها باز م یپدر را برا یداد که در دعا به خدا ینانبه آنها اطم ینبنابرا

 ۲4 -۲3: 16  یوحنادر  یسیگوش خواهد کرد. ع  یسیع یآنها مثل دعا یخاطر پدر به دعاها ینبودند. به هم ینزم

 به آنها گفته بود:  

 

 ید،کن که هر آنچه از پدر به اسم من طلب گویمیبه شما م ینآم ینکرد. آم یداز من سوال نخواه یزیدر آن روز چ و

 یوحناشما کامل گردد. ) یِو خوش یابیدتا ب یدبطلب ید،طلب نکرد یزیبه شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چ

۲3:16-۲4) 
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 آنها دعا کرد.  یبرا ۲6-1:17 یوحنابعد از آماده کردن شاگردان، در  عیسی

 

 یکدعا مثل  ینچون در ا شودیکاهن اعظم شناخته م یبه عنوان دعا 17 یوحنادر  یسیع یدعا .دعا

از  یاریتا از آنها مراقبت کند چون بس خواهدیبه طور خاص از خدا م یسی. عکندیشاگردانش شفاعت م یکاهن برا

جهان حفظ کرده  ینا یروهایآنها را از ن نخواهند آورد. او دعا کرد تا خدا آنها و شاگردا یمانا یسیآنها به ع یقطر

 آنها باعث جالل خدا شود.  یکند تا زندگ یتو در اتحاد آنها را تقو

 

برگرده و مثل زمان « نزد پدر» مونده و وقت اونه که به قول خودش  یبراش باق یکم یکه وقت دونستیم عیسی

حفظ خواهم  ی،رو که به من داد یاون کسان ۀکه هم گهیم یسیع ینجاباشند. ا یکیجهان با هم  یدایشاز پ یشپ

به خاطر شاگردانش به پدر  واقعا یسیع براینکالم خدا محقق بشه. بنا ۀفرزند هالکت تا گفت یعنی یکیکرد به جز 

نقطه برسونم. اما  ینکنم و به ا یسبا آنها کار کردم تا اونها را تقد یم. او گفت که من سه تا سه سال و نکردیدعا م

و  هارو ادامه بده چون اونها  با تجربه یسعمل تقد ینپدر، تو اونها را حفظ کن و ابا اونها بمونم پس  تونمیحاال نم

 یاست برا ییدعا ینروبرو خواهند شد. پس اونها چطور قرار بود به کارشون ادامه بِدَن؟ در واقع، ا یاریبس یجفاها

 یبرا یدکه با یزهاییتمام اون چآنهاست و  یرو یشکه پ یها، جفا و شهادتکار، تجربه یشاگردان تا اونها رو برا

 .کنهیم ادهمتحمل بشن، آم یحمس یسایع یلانج یغاماعالم پ

   یمزتاد ج یشکش -

 

 دهد.یم گزارش  31:۲۰ – 1:18را در  یسیع یامبعد از شرح شام آخر، مرگ و ق یوحنا 

 

 مرگ و قیام
 یفتوص یسیبا عنوان ساعت جالل ع معموال یوحنا، یلمرتبط به آن در انج یعو وقا یسیع یاممرگ و ق

 یل،اسرائ یخقوم خود داشت. در طول تار یاناشاره به حضور خدا در م معموال« جالل» ۀکلم یق. در عهد عتشوندیم

آنها را در خروج  یاباندر ب یبه شکل ابر رائیل،اس یسرگردان یام. جالل خدا در اکردیم یرا همراه یلجالل خدا اسرائ

جالل  11:8شود و در اول پادشاهان یم یدهد 35-34:4۰خدا در خروج  یمه. جالل خدا در خکندیم یتهدا 1۰:16

که  کندیمجسم اشاره م یبه خدا «جالل» ۀکلم یوحنا یلدر انج یب،ترت ینساکن شد و به هم یمانخدا در معبد سل

است  یاو به زمان ۀاشار کند،یاشاره م «یشساعت جالل خو»به  یسیع یساکن شد. اما وقت خودشقوم  یاندر م

 . کردیاشاره م یامشاو به مرگ و ق یگر،آشکار خواهد شد. به عبارت د یمحسوس یارکه جالل او به شکل بس



یل به روایت یوحناانج: ۵درس  ناجیلا     

 

 

-26- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

 ی. او با قربانیدمصالحه خدا را با قومش خر یسیع یام. اما مرگ و قدانیمیما مرگ را پرجالل نم معموال

و به عنوان  یاوردب یمانهر کس که به او ا یرا برا یاز مردگان، نجات و زندگ یامشخودش و ق ۀاوطلبانکردن د

 ینطوربه ما نشان دادند که تا به حال آن ا یقدرت و محبت خداوند را طور یام،. مرگ و قکندیم یههد یرد،بپذ یحمس

خدا  ۀاندازیو جالل ب یشستا یۀبودند و ما یباز ی،سفناکا یارکه بس حالیندر ع ینها. ایمنگاه نکرده بود یاقضا ینبه ا

 بشر رخ دادند.   یخبودند که در تار یاتفاقات ینترپر جالل یعوقا ینا ینکهشدند. خالصه ا

-1:18 یوحناها در و تجربه یریو با دستگ شودیم یمتقس یبه سه بخش اصل یسیع یاممرگ و ق یتروا

 . شودیشروع م 16:19

 

به  یهوداشد. بعد از آنکه  یردستگ یسیکه ع خوانیمیم 11-1:18 یوحنااول در  ها.و محاکمه دستگیری

 ۲7-1۲:18 یوحنا. در آیندیاو م یریدستگ یبرا یسیانسربازان و مأموران کاهن اعظم و فر کندیم یانتخ یسیع

 یسی،ع یشگوییاتفاقات، طبق پ ینهم یانم . دربرندیم یافاکاهن اعظم ق یشپ ییبازجو یرا برا یسیکه ع خوانیمیم

 . کندیپطرس سه مرتبه او را انکار م

معتقد  یالطس. پگیردیقرار م ییمورد بازجو 16:19-۲8:18در  ی،فرماندار روم یالطس،توسط پ یسیع بعد

و محاکمه  ییرکه در پس دستگ یقیاو را آزاد نکرد. اما قدرت حق یهودیاناز ترس  یاست ول گناهیب یسیبود که ع

طبق نقشه خدا اتفاق  یزکارها نداشتند. همه چ یندر ا یاریاخت یچه یافاو نه ق  یالطسبود خود خدا بود. نه پ یسیع

 : خوانیمیم 11-1۰:19 یوحنارا در  ینافتاد. ا

 

 یچه»جواب داد:  یسیع» یم؟کنم و قدرت دارم آزادت نما یبکه قدرت دارم تو را صل دانیینم»گفت:  پیالطس

 (11-1۰:19 یوحنا)« .شدیاگر از باال به تو داده نم داشتییقدرت بر من نم

 

آمده   37-16:19 یوحنااو اختصاص دارد که در   یدنکش یببه صل یسیع یاممرگ و ق یبخش اصل دومین

 است.

 یسیخاص مصلوب شدن ع یعاد که چگونه وقاشرح د یسیمرگ ع یتبا روا یوحنا شدن. مصلوب

نشده  یرغافلگ اصال یسیکه ع دهندینشان م یاتئجز ینرا محقق کردند. ا یحدر مورد مس یقعهد عت هاییشگوییپ

 اتفاقات طبق نقشه خدا در حال اجرا بود.  ۀبود چون هم

پسر خدا جان خود  و مصلوب شدن در سکوت عزت و احترامش را حفظ کرد. یریدستگ یاندر جر یسیع

نجات  ینشده بود آشکار کرد. خدا برا یدهکه هرگز د یکار جالل خدا را به شکل ینقومش فدا کرد و با ا یرا برا

  رفت! یشپ یبصل یرفت؟ خدا تا پا یشقومش تا کجا پ
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 یبرفت. صل یبصل یقرار گرفته بود به سو یشرو یشکه در پ یبه خاطر خوش یسیکه ع گویدیمقدس م کتاب

 یبصل یکه پسر خدا رو یزیاون چ باالتر از یعذاب یچمتحمل شده. ه یاست که تا به حال کس یاتجربه ینرسختت

شکل ممکن جان داد بلکه بار گناهان ما و  ترینیانهبه وحش ینه تنها از نظر جسم یحتجربه کرد وجود نداره. مس

بود که تا به  یکار ینترخودش تحمل کرد. پس سخت یهاشانه یت به اون داشت رو، روکه خداوند نسب یخشم

 ینکه در پس خود داشت انجام داد. خُب، او چرا ا یاون رو به خاطر خوش یسیاما ع دادیاون رو انجام م یحال کس

کار جالل خدا رو نشون  ینخواهد داشت. ا اییجهکه چه نت دونستیداد چون م انجامکار رو  ینکار رو کرد؟ او ا

به ما قدرت  ین. همیدد یسیع یبصل یرو شهیرا م ینهاا ۀهمشفقت... . محبت خدا، عدالت، خشم، تقدس و دادیم

کرد.  یمرو پرستش خواه اواست که  یی. تخت او جایمو تا به ابد او رو پرستش کن یمجمع بش یقربان ۀدور بر دهیم

. پرستیمیخاطر او رو م ینو ما به هم یستک یبصل یاو رو ینکهو جالل خودش رو نشون داد و ا یتپس خدا شخص

انجام داد چرا  یکار را با خوش ینخاطره که او ا ینآورد. به هم یابه دن یبصل ینو در ا را در جالل یادیاو فرزندان ز

 خواهد داشت.  ایرهکار چه ثم ینا دونستیکه م

توئنس یکدکتر ار -  

 

 آمده است.   31-1:۲۰ یوحنارسد که در یم یانبه پا یامبا خود ق یسیع یامبخش، مرگ و ق سومین

 

خودشان  یوحناپطرس و  یم،است. مر یخیتار یتواقع یک یسیقبر ع 19-1:۲۰ یوحنا یتطبق روا .قیام

 ینجا. در اشودیا ظاهر مشاگردان و توم یه،مجدل یمبه مر 31-1۰:۲۰ یوحنادر  یسیدر آنجا نبود. ع یسیکه ع یدندد

 شکاک بودند.  یکم یگول نخوردند ول یکه شاگردان به راحت ینیمب یم

توما  یجهبار بر شاگردان ظاهر شد در آنجا حضور نداشت. در نت یناول یبرا یسیکه ع یوقت توما مخصوصا

 یتاوج روا ،۲8 یۀرا باور کند. اعتراف او در آ یامق یبداستان عج خواستی. او نمگشتیشک داشت و دنبال مدرک م

 «من. یخدا یخداوند من و ا یا»: دهدیرا مورد خطاب قرار م یسیکلمات ع ین. توما با ایوحناست

 

اونها رو  که شخصا یباور کنه، در حال یسیع یامق ۀشاگردان رو دربار یهاحرف تونهیجالبه که چطور توما نم خیلی

قبول کنه.  تونهیاون نم یول یدنرو د کردهیامق یسایکه ع گنیا اونها همسفر بوده. اونها مب یشهو هم شناختیم

باور  خوادیاو نم یول .یدنعقشون هم همن و جالبه که همهگیدارن بهش م هایبهحرف رو غر یننبود که ا ینطورا
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او از  کنمیاوست. من فکر م ۀشدن دوبار یدو ناام یمانا یسکر یرشاو در پذ یناتوان یلشدل کنمیکنه. من فکر م

 .ترسیدیبشه م یددوباره ناام ینکها

ینگزردل یویددکتر د -  

 

نگذارم و  هایخم یتا انگشت خود را در جا»: گهیمعروف را م ۀجمل ینو ا کنهیکه  شک م یدتوما رو دار یتروا شما

 یتوما» شک توماست. توما رو معموال ۀدهندگفته نشان ینا« نخواهم آورد. یمانننهم، ا یشدست خود را بر پهلو

 یسیع یوقت کنهیاعالم م یوحنا ینکه،سرزنش کرد. اول ا روحد توما  ینتا ا یدبه نظر من نبا یلقب دادند ول« شکاک

 ینیشاهدان ع یددان باشاگر یماگر قبول کن ینکه،خودش رو به شاگردان ظاهر کرد، توما  اونجا حضور نداشت. دوم ا

 یوقت ینکه،. سوم اوردایم یمانو ا دیدیاو رو م یدکه توما هم با رسیمیم یجهنت ینپس به ا بودند،یم یسیع یامق

اعالم  یوحنا یلرو در کل انج یمانیشهادت ا ترینیحو صر ینترتوما جسورانه شه،یظاهر م یگهبار د یک یسیع

تو »که  کنهیرو نقل م یسی، گفته ع۲۰باب  یاندر پا یوحناو بعد « من یخدا یخداوند من و ا یا»: گهیو م کنهیم

 یمانو ا دیدیم یدکه توما با دایبه نظر م. «یاورندب ایمان یدهکه ند یخوشابحال کسان یول یآورد یمانو ا یدید

مورد توما  در یبه نظرم، کم .ریمایب یمانا ،یدندبه آنچه اونها د یدرو بده که ما هم با یامپ ینتا به ما ا آوُردیم

نشون داد.  شاز خود یاالعادهفوق یمانا ید،رو د یسیاو ع یداره؛ وقت یچون نقش منحصربفرد کنیمیم انصافییب

و او را  افتیمیاو م یبه پاها کنیم،یرا درک م یسیع یالگوست چون که ما هم وقت یکما  یدر واقع، توما برا

 . پرستیمیم

یبرتو یموندکتر سا -  

 

 -1: ۲1 یوحنااست که در  یسیع ینیو خدمت زم یاو از زندگ گیرییجهنت یوحنا یلبخش از انج آخرین

 است. یدهبه ثبت رس ۲5

 

 گیرینتیجه
.  کندیجلب م یندهو بعد توجه خوانندگان را به آ گیردیدر بر م یلرا از کل انج ینیمضام گیرییجهنت ینا

بر ظاهر  یراو ید. اما تأککندیگزارش م 14-1 یاترا در آ یسیو ظهور ع یامق ی،قبل یهاست مثل باببخش در ینا

اصطالح در  ینو از هم کندیمکاشفه نگاه م یدد هب یح، به ظهور مس14و  1 یۀدر هر دو آ یوحنابلکه  یستن شدن

 ینکها یبه جا یوحنا. پس، کندیم« مکشوف» یا« ظاهر»جالل خود را  یسیکه در آن ع کندیاستفاده م 11:۲

را به عنوان مکمل مکاشفه  یتروا ینقصد داشت ا یرد،او به کار بگ یاماثبات ق ۀرا تنها به منزل یسیبخواهد ظهور ع
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را ادامه داده  کار ینا هایشیتشروع کرده بود و در تمام روارا  ینا یلشبخواند که در باب اول انج یسیو جالل ع

 است. 

 یبتوانند شاهد ینکها یشاگردان برا یرالن و ساسواست بر اقتدار ر ییدیتا گیرییجهنت ینا ین،بر ا عالوه

 ۲3-15:۲1 یوحنارا انکار کرده بود. در  یسیپطرس رسول بزرگ سه بار ع قبال ینکهرغم ا یباشند، عل یسیع یبرا

در  یسی. عبردیم ینسه بار انکار را از ب ینا ،باره از پطرس به خدمت و با دعوت سه یدانکار پطرس را بخش یسیع

بود باشد  یکوشبان ن یسیخدا باشد. فقط خود ع ۀتا مراقب گلّ خواهدیبازگشت و دعوت به خدمت، از پطرس م ینا

 از او از قوم خدا مراقبت کند. یتکه به تبع خواهدیاما حاال از پطرس م

دهد یش فرمان میگربه رسوالن و شاگردان د یسی. عرسندیم یانبا حکم اعظم به پا یبه نوع یلاناج ۀهم

 یشهوعده داده بود تا هم یسی. عیساستکل یندۀبه آ یوحنابازگشت پطرس طرز نگاه  یتروا ینرا بنا کنند. و ا یساتا کل

مثل پطرس  یگریکار از شبانان د ینانجام ا یفرصت استفاده کرد تا نشان دهد که برا نیبا قومش باشد. و او از ا

 :نویسدیم ینچن  ۲-1:5استفاده خواهد کرد. پطرس بعدها در اول پطرس 

 

 یدر جالل یکو شر یحهستم و شاهد بر زحمات مس یربا شما پ یزمن که ن کنم،یم یحتشما نص یانرا در م پیران

 ی،نه به زور بلکه به رضامند ید،و نظارت آن را بکن یدشماست بچران یانگلۀ خدا را که در م شد.که مکشوف خواهد 

 (. ۲-1:5بلکه به رغبت )اول پطرس  یحجهت سود قبه و نه ب

 

رسوالن در حال مرگ  ینآخر نوشتیرا م یلانج ینا یوحنا یباورند وقت ینمقدس بر اکتاب ینمحقق اکثر

 یتقوم خدا اهم یموضوع برا ینزمان، زنده مانده است. پس، ا ینبوده که تا ا یرسول ینآخر یوحنا یدشا یبودند. حت

 یچنه پطرس و نه ه حاضر است. باالخره نهاآ یاناو در م ۀشبانان گل یقهنوز از طر یسیداشت که بشنوند که ع

 یگاه. آنها فقط در جاکردندیم یرویبود که از او پ یسیع ین. بلکه اکردیم یرا رهبر یسانبود که کل یگریرسول د

باز خواهد  یشههم یخودش در جسم و برا به قومش قول داد که یسیو ع کردندیو همکارانش خدمت م یرانسف

 کند.   یرهبر آیندهگشت تا آنها را در 

 یاصل ینتا به مضام رسدینوبت آن م یم،دکر ینگاه یوحنا یلانج یساختار و محتوا یشینه،حال که به پ

 .یندازیمب ینگاه یوحنا یدمورد تاک
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 مضامین اصلی
 ینوار آورده است. در افهرست  31-3۰:۲۰خودش، چند مضمون مهم را در باب  یدر گفتار اصل یوحنا

 :خوانیمیبخش م

 

 یدآور یمانقدر نوشته شد تا ا ینا یکنکتاب نوشته نشد. ل یننزد شاگردان نمود که در ا یاربس یگرِ معجزاتِ د یسیع و

 (. 31 -3۰: ۲۰ یوحنا) یابید یاتآورده، به اسم او ح یمانو پسر خدا است و تا ا یحمس یسی،که ع

 

آوردن،  نیما: عمل ایمپردازیم یوحنامرتبط به هم از سخنان  یبابخش از درس به چهار مضمون تقر ینا در

 .پردازیمیم یمانبر ا یوحنا یداو. اول به تاک یدر مقام پسر خدا، و برکات زندگاو  یتهو یح،در مقام مس یسیع یتهو

 

 ایمان
هم  یرو یگرد یلاستفاده کرده است. سه انج «یمانا» یبه معنا «یستِیوپ» یونانی ۀبار از کلم 1۰6 یوحنا

تفاوت در  ینبه کار برده است. ا یوحنااست که  یسوم تعداد یک یباکلمه استفاده کردند که تقر ینبار از ا 34فقط 

 مهم بوده است.   یوحنات یروا یموضوع چقدر برا ینکه ا دهدینشان م یمانا یرو یدتأک

اللت د« شناختن»و « آمدن»، «قبول کردن»که به کلمات  یمیمفاه یربا سا یمانمفهوم ا یوحنا، یلانج در

او آمدن و شناختن او  یقبول کردن او، به سو یبه معنا یحآوردن به مس یمانا یندارد. بنابرا یکیدارند، ارتباط نزد

 است.  یفرد ۀدر تجرب

 یشخص گیرییمتصم ۀدر لحظ اغلب یسیع یآوردن، قبول کردن، شناختن و آمدن به سو یماننوع از ا این

 ین. اگر اگویندیم «یافتن یلتبد»به آن  یامروز یحیانکه مس یزیچ - شودیم آغاز یسیاز ع یرویاعتماد و پ یبرا

. یمکن یافتبرکات او را در یمختلف یهاراه زو ا یمتا در کار خدا مشارکت کن شودیباشد باعث م یواقع ،«یلتبد»

 یف. به تعرکندیمطرح م «یابد یاتح» یافتشدن و در« فرزند خدا»را به  «یلتبد» یلش،بخش از انج یندر ا یوحنا

 :یدگوش کن 1۲:1 یوحنادر  یماناز ا یوحنا

 

 یوحناآورد. ) یمانبه هر که به اسم او ا یعنیکه او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند،  یامّا به آن کسان و

1۲:1 .) 

 

 : یدگوش کن یهآ یناستفاده شده. به ا 36: 3 یوحناکلمات در  ینهم از
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بلکه غضب خدا  ید،را نخواهد د یاتح یاوردن یماندارد و آنکه به پسر ا یجاودان یاتآورده باشد، ح یمانبه پسر ا آنکه

 (. 36:3 یوحنا. )ماندیبر او م

 

 یمو تسل یبر اعتماد شخص یمبتن ی،از احساسات قلب یناش یا،ریاست ب یعمل یمانا یی،هامتن ینچن در

به  یو زمان کندیثبت م یخما را به عنوان کار خدا در تار یمانیا ین. چنکندیکه ما را با او متحد م یسیشدن به ع

 در جالل کاملش ظاهر شود.   یحرسد که مس یکمال م

ها، از متن یر بعضد یوحنا. کندیشکل استفاده نم ینبه ا «یمانا»از  یشههم یوحناکه  یممهم است بدان حال

نامند. به یم «یاکارانهر» یا «یموقت»آن را باور  یدانانکه االه کندیاستفاده م یسطح یماناشاره به ا یبرا یمان،از ا

 :یدگوش کن ۲4-۲3:۲ یوحناعنوان مثال، به 

 

اما  یدندبه او گرو یدند،که معجزات او را د یاریبود اشخاص بس یمفصح در اورشل یدع یبرا یسیآن روزها که ع در

 (یفشر ۀترجم، ۲4-۲3:۲ یوحنا) .شناختیبه آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب م یسیع

 

 یدانانهآنها خالص و به قول اال یمانبود. ا یآنها سطح یمانچون ا کندیاعتماد نم یافراد ینبه چن عیسی

 نبود.« بخشنجات یمانا»

بخش و نجات یمانا معموال ،«یمانا»از  یوحنامنظور  که معموال دهدینشان م یاتآ ینا از یبخش بزرگ

ما  یمانا یروین ینبود. ا یشرط اصل یمانیمفعول ا یسی،و ع یوحنا یدهنده بود. برانجات یسایبه ع یقیباور حق

 . آوریمیم یماناست که به او ا یبلکه قدرت کس دهدیکه ما را نجات م یستن

از ما  یوحناکه  یمپردازیم یگرید یبه موضوع اصل یم،درک کرد یوحنا یدگاهرا از د یمانل که مضمون احا

 یمیقد یهاو تحقق وعده یحماش یا یحهمان مس یسیع ینکها یعنی یمآور یمانبه آن ا یسیتا در مورد ع خواهدیم

 است. یلخدا به قومش اسرائ

 

 مسیح
. به هر حال، در قرن کندیم یتلق یلبه طور مشخص او را پادشاه اسرائ یسی،خواندن ع «یحمس»با  یوحنا

 یحاست که مس یهمان کس ین. اشدیمحسوب م «یلپادشاه اسرائ» یمعادل عمل «یحماش» یا «یحمس» ۀاول کلم

 . کندیماز آنها اشاره  یبه برخ یوحنادارد که  یادیز یهااست نشانه یلپادشاه اسرائ یسیکه ع یقتحق ینبود. اما ا

مظهر  یقدر عهد عت یلو اسرائ یهوداپادشاهان  یرمثل سا یحکه مس کندیاعالم م یدبا تاک یوحنامثال،  برای

 یلدر آن شکست خورد، تبد یلرا که اسرائ یزهاییآن چ ۀبه هم یسی. عکردندیاست که بر آنها حکومت م یمردم
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 یل،پادشاه اسرائ یگاهدر جا یسیآورد. ع تنتوانست صاحب آن شود، به دس یلرا که اسرائ یبرکات یجهشد و در نت

برکات خدا  یافتدر یبرا ییآن و هم مجرا یگزینخود ارائه داد و هم در نقش جا هاییترا با تمام ظرف یلاسرائ

 آنها شد.  یبرا

او هستند  یهاهشاخ یروانشاست و پ یقیتاک حق یحمثال که مس ینبا ا 8-1:15را در  یقتحق ینا یوحنا

 :یدگوش کن 8-5:15 یوحنادر  یسیع یها. به گفتهکندیم یحتشر

 

 شودی... جالل پدر من آشکارا مآوردیم یاربس یوۀو من در او، م ماندیها. آنکه در من متاک هستم و شما شاخه من

 (. 8-5:15) یدو شاگرد من بشو یاوریدب یاربس یوۀم ینکهبه ا

 

مثل  یرا در متون یرتصو ینشده است. ا یدهکش یربه عنوان تاک خدا به تصو یلاسرائ یق،سراسر عهد عت در

 یداوود و حت یسلطنت ۀخانواد ین،. عالوه بر اینیمبیم 1۰و هوشع باب  17باب  یال، حزق۲باب  یا، ارم8۰مزمور 

توان در یمورد را م ین. اییداز آنها خواهند رو اشدند که کل قوم خد یرتصو ییهابه عنوان شاخه ینده،بزرگ آ یحماش

است  یقیکه تاک حق کندیادعا م یسیع یموجود، وقت زمینهیشپ ینا در تقابل با ین،مشاهده کرد. بنابرا 1:11 یااشع

 یلاسرائ یقیهمان پادشاه حق یسیکه ع شوندیو تنها راه خشنود کردن و جالل دادن خداست، شاگردان متوجه م

 قوم خداست. یندۀظهر و نمااست که م

است؟ اول  یقیو حق یواقع یلپادشاه، همان اسرائ یسایموجود است که نشان دهد ع ییهااما چه نشانه

 یگاهیجا یبرا یلآن خوانده شده بود را محقق کرد. اسرائ یبرا یلآنچه که اسرائ یسیمعناست که ع ینبه ا ینکه،ا

به خاطر  یلبود، ناتوان مانده بود. هر جا اسرائ دهکه از او خواسته ش یدر انجام کار که از طرف خدا خوانده شده بود و

عهد  یخقرن از تار ینچند را به فرجام رساند. او شخصا یلشد. او سرنوشت اسرائ یروزدر آنجا پ یسیگناه افتاده بود، ع

 عیخاطر، افراد واق ینور پرجالل خدا را آنگونه که هست نشان داد. به همحض یتجمع کرد و واقع جا یکرا در  یقعت

که  یکسان یعنی شوندیشناخته م یقیتاک حق یهابلکه به عنوان شاخه یلقوم اسرائ ینه به عنوان اعضا یلاسرائ

 . شوندیبا او متحد م یمانو در ا آورندیم یمانا یحبه مس

انتظارات عهد  ۀهم یسیتوسط ع یقموعود به سه طر یحنوان مسبه ع یسیع یندگینقش نما ۀدربار بحث

 یکله یسیع ینکه،دارد. اول ا ینقش خاص و مهم یوحنا یلموضوع در انج ینرا برآورده کرد که ا یحاز ماش یقعت

خدا را کامل  یعتشر یسیع ینکهسوم ا ورا محقق کرد  یلاسرائ یادانتظارات برآمده از اع ینکه،را محقق کرد. دوم ا

 .کنیمیشروع م یسیتوسط ع یکلپرداخت اما کار را با نقش تحقق ه یمموارد خواه ینکرد. ما به تک تک ا
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 کلهی
در کنار  یخاص یقاست که خدا وعده داده بود که به طر ینمقدس ادر کتاب یکله یتاهم یلاز دال یکی

حضور  ۀدربار یدر همه جا حاضر است اما وقت شهیکه خداوند هم دانیمیقوم خود در آنجا حضور خواهد داشت. م

 یدر مکان خاص که خدا یمواقع مثل. درست ینیمحضور او را بب «یتجلّ»که  یمانتظار دار کنیمیخاص او صحبت م

 بود.   یتقابل رو یبود که اغلب به طور پرجالل یافته

 

دو جهان  ینعالَمِه. ا ینیاتوریم ینماد یکلو ه یمهاست چون که خ یپر معن یاربس یکلو ه یمهخدا در خ حضور

است که خدا ساخته تا با قومش  یکلیدهنده حضور او در جهانه. جهان ههستند که حضور خدا در اونها نشان یکوچک

شدند، انتخاب کرد  یلتبد یلکه بعدها به قوم اسرائ رواز مردم  یکرد، خدا گروه یآدم نافرمان یدر ارتباط باشه. وقت

از جهان بود و حضور خدا در اونجا حضور  یانسخه کرد،یم یداکه حضور پ ییاونها ساکن شد و هر جا نیو در ب

 درآمدییششد و پ یکلبه ه یلتبدکه بعدها  یمهدر خ یعنیرفت یدر آنجا به حضور خدا م یلبود چونکه اسرائ اییژهو

خروج  یانکار تا پا ینو با حضور مقدسش پر کرد و ار یمهدر جهان انجام بده. خداوند خ خواستیبر اونچه خدا م ودب

که  بینیمی. و ما مرو هم پر کرد یکلتمام شد، ه یکلکه کار ساخت ه  8کرد. بعد تا اول پادشاهان باب  یداادامه پ

 در جهان خواهد افتاد.  یبشه، چه اتفاق یدهبه طور کامل د خداجالل  یوقت که دهیبه ما م نمایییشپ ینهاا ۀهم

یلتونهم یمزدکتر ج -  

 

. در ابتدا، باغ عدن شودیم یدهمقدس دکتاب یخصحنه از تار ینقومش در چند یانخاص خدا در م حضور

 ینیمکان نقش تخت زم ین. در ایددر آن د توانیو خاص خدا را م یحضور اصلبود که  ینزم یرو یمکان مقدس

 .کردیم یلمقدس خدا تبد یو آن را به پادشاه کردیم یسرا تقد ینکل زم یدکه انسان با شدیم یخدا تلق

و سپس  یمهحضور خاص او در خ ید،را به عنوان کهانت ملوکانه خودش برگز یلخدا قوم اسرائ یوقت بعدها

باغ عدن  یبه جا یددو با ینشد و ا یینتع یکلو ه یمهکرد. پس از باغ عدن شکل و لوازم خ یداپ یتجل یکلدر ه

هستند و خدا در  ینزم یخدا بر رو اهیتخت پادش یکلو ه یمهگفته که خ ینمقدس با ا. کتابکردندینقش م یفایا

را در اول  یقتحق ینا توانی. مکندیم ییدرا تأ یقتحق ینا کند،یم یداقومش حضور پ یانآنها با جالل خود در م

ها در کل جهان بودند که قوم مکان ینتردو مقدس ینمشاهده کرد. ا 1:6 یاو اشع 4:11 یر، مزام۲:۲8 یانقرنت

و قوم خدا  رفتندیخدا به شمار م یمرکز پادشاه یزدو ن ینو مثل باغ عدن ا یابددر آنها ب رابرکت خدا  توانستیم

 ینا یحمس یسایع تیراه درک اهم ینترمهم یزن یوحنا یل. از نظر انجکردیم یساو تقد یپادشاه یرا برا ینزم یدبا

 : یدگوش کن 14:1در  یوحنا نوشتۀرا به کمال رسانده است.  به  یقدر عهد عت یکلو ه یمهاست که او مضمون خ
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 یگانۀپسر  یستۀشا یجالل یدیم،و جالل او را د یو راست یضما ساکن شد، پُر از ف یانو م ید[ جسم گردیسی]ع و

 (14:1 یوحناپدر. )

 

به  «ینهاِسکِ»اسم  یشۀرکه هم« اِسکِناوُ» یونانیاز فعل « ما ساکن شد یانم»که  گویدیم یوحنا وقتی

 ۀهمان ترجم یا گانیهفتاد ۀمقدس خدا در ترجم یمۀخ یاسم برا ینهم. در اصل، کندیاستفاده م یمهخ یاچادر  یمعن

دهد یخدا نشان م« جالل»ط کردن آن با کلمه و مرتب ینبا استفاده از ا یوحنا استفاده شده است. یزن یقعهدعت یونانی

در دسترس  یمهدر خ که قبال کندیبه حضور خاص خدا فراهم م یدسترس یرا برا یگاهیحاال همان جا یسیکه ع

 بود. 

 :نویسدیبرد و میخدا به کار م یکله ۀنکته را دربار ینهم ۲1-19:۲در  یوحنا

 

گفتند:  یهودیانآنگاه « که در سه روز آن را برپا خواهم نمود. یدقدس را خراب کن ینا»گفت:  یشاندر جواب ا عیسی

 قدس او درباره یکنل  کنی؟یتو در سه روز آن را برپا م یااند؛ آقدس را بنا نموده یندر عرصه چهل و شش سال ا»

 (۲1-19:۲ یوحنا. )گفتیم جسد خود سخن

 

 است.   یکلتحقق ه یسیکه ع کندیم یانبه صراحت ب یوحناهم  ینجاا در

 یروانشپ ین،زم یاز رو یسیع یبعد از ترک جسم یکه حت کندیمورد را هم به صراحت اعالم م ینا یوحنا

زود  یلیکه خ گویدیم یبه زن سامر یحخاطر است که مس ینمند خواهند شد. به همهمچنان از حضور خدا بهره

پرستش خدا نخواهند داشت.  یبرا یتیارجح یچه یانسامرو نه مکان مقدس  یماورشل یکلکه نه ه رسدیفرا م یروز

 :گویدیم ینچن ۲4-۲3:4 یوحنادر  یسیع

 

پرستش خواهند کرد... خدا  یپدر را به روح و راست یقیبلکه اآلن است که در آنْ پرستندگانِ حق آیدیم یساعت لیکن

  (۲4-۲3:4 وحنایبپرستد. ) یبه روح و راست بایدیروح است و هر که او را پرستش کند م

 

 یامیدر ا یقادلگرم کننده باشد چون ما دق یارامروز بس یسایکل یبرا تواندیم یبه زن سامر یسیع سخنان

ندارد. همانطور که  ینبر زم یحضور جسم یحمس یگر. امروزه دکردیاش صحبت مدرباره یسیکه ع کنیمیم یزندگ

ما حاضر  یاناست. اما او در روح در م ساکنخدا در آسمان  یمهآمده، او اکنون در خ 1۲-11:9و  ۲:8 یاندر عبران

و اول پطرس  ۲۰:18 یموضوع را در مت ین. اآییمیاو گرد هم م یسایدر کل یکدیگرکه با  یاست، به خصوص زمان
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 ینزم یمقدس حضور خاص خدا رو یکلما حاضر است، حاال ما ه یاندر م یسیکه ع یی. از آنجابینیمیم 4:۲-9

 .یمهست

مثل مکاشفه  ییها. بخششودیتر مدر جالل کامل یسیبا بازگشت ع یحدر مس یمتجل یکله ینا یحت اما

 یحخواهد کرد. در آن زمان مس یلبازگردد، تمام خلقت را به مسکن خدا تبد یحمس یکه وقت دهندیم یمتعل 1:۲1-5

 از جالل خدا پر خواهد شد.  یند و تمام زمبا ما خواهند بو یشهپدر هم یو خدا

مربوط به  کندیمحقق م  یوحنا یلموعود را در انج یحاز مس یقانتظارات عهدعت یسیکه ع یقیطر دومین

 است. یلاسرائ یاداع یتتحقق اهم

 

 یاداع
در آنها  یسیاست که ع یادیفهرست اع یرندۀدر برگ یشترب یوحنا یلانج یم،اشاره کرد همانطور که قبال

 یینرا تع یاداع یناشاره کرد. خدا ا یدتجد یدو ع هایمهخ یدفصح، ع یدبه ع توانیم یاد،اع ینا ۀشرکت کرد. از جمل

 یکلو ه یمهآماده کند تا از برکات حضور او در خ آنها یرا برا یرا نشان دهد و راه یلاسرائ ۀکرد تا کهانت ملوکان

 را به کمال رساند.  یاداع ینا یهدف اصل یسیکه ع بینیمیم یلانج ینمند شوند و در ابهره

خروج خود را از مصر جشن  یلاسرائ یدع ینبود. در ا یلاسرائ ۀساالن یاصل یداز سه ع یکیفصح  عید

را به کمال رساند چرا که او مثل برّه فصح که ذبح و  یدع ینا یسیگفت که ع توانی. به طور خالصه مگیردیم

. اما کنندیم یفصح معرف یقیحق ۀرا بر یسیع یلاز مصر بود. هر چهار انج یلاسرائ ییخورده شد و خونش نماد رها

برّه  ینک،ا»: گویدیکه م کندیبرجسته م  ۲9:1دهنده در یدتعم یایحیسخنان  آورییادرا با  یقتحق ینا یوحناتنها 

او را  یهاساق»مُرد، سربازان  یسیع یکه وقت کندیگزارش م 33:19 یوحنادر . «داردیم رخدا که گناه جهان را ب

 «یدمشکن از آن یاستخوان» ینکهبر ا یمبن یقربان ۀبرّ یبرا 46:1۲که در خروج  یکار شرط ینو با ا« نشکستند

 فصح را به کمال رساند.  ینماد و معنا یسیکه ع دهدینشان م یادیو به طرق ز یقطر یناز ا یوحنا. شودیم یترعا

 هایمهخ یدع یعنی یلاسرائ یگرد ۀساالن یدرا در ع یسیهم از  مشارکت ع یگزارش یوحنا 37و  ۲:7 یوحنا در

 یزو ن یابانقوم در ب یفراهم شدن آب برا یادآب بود که به  یختنر یدع ینمراسم ا ینتراز مهم یکی. دهدیارائه م

آخر  یخداوند در روزها یگرکه آنها در انتظار برکات دینو ا شدیانجام م یلبارش هر ساله باران بر محصوالت اسرائ

است  یبرکات ۀهم یوجود دارد که مجرا یسیو ع یدع ینا ینب یکه ارتباط محکم دهدینشان م یوحنا. و نشستندیم

که  یسدنویم هایمهخ یدروز آخر ع ۀدربار یوحنا، است. مخصوصا یختهبر آنها ر یخیکه خدا در لحظات حساس تار

گوش  گویدیم یتبه جمع 37:7 یوحنادر  یسیبرکات خدا در دست اوست. به آنچه ع یاراخت کندیم اعالم یسیع

 :یدکن
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 (.37:7 یوحناو بنوشد ) یدزد من آکه تشنه باشد ن هر

 

. برکات گذشته، برکات امروز شودیم یجار یحمس یایسبرکات خدا از ع یاتکه نهر آب ح نویسدیم یوحنا

 یربه تصو هایمهخ یدبرکات خداست که در ع یدهایام ۀتحقق هم یسی. عآیندیاو م یقاز طر یهمگ یندهو برکات آ

 شده بود. یدهکش

نبود  یاصل یاداز اع یدتجد ید. عگیردیحنوکا را جشن م یا یدتجد یدع یسیع 39-۲۲:1۰ یوحنادر  سرانجام

شد  یلتبد یلقوم اسرائ یاداع ینترماز مه یکیبه  یالدیشده باشد اما در قرن اول م گذارییهپا یقکه در عهدعت

 یروزیپ ینبعد از ا یکلمذبح و ه ۀدوبار یمد و تقدیالقبل از م 165ستمگر در  یونانیانبر  یلاسرائ یروزیپ یادآورچون 

 کرد:  یزیشگفت انگ یبود، ادعا یدتجد یدمشغول جشن گرفتن ع یسیکه ع یوقت 3۰:1۰ یوحنا. در شدیم

 

 (.3۰:1۰ یوحنا) یمهست یکو پدر  من

 

در دفاع از  یسیاو سنگ پرتاب کردند. ع یپس به سو کندیم ییخدا یمتوجه شدند که او ادعا یهودیان

 :کندیم یمعرف ینگونهخود را ا 36:1۰ یوحناخودش در 

 

 (.36:1۰ یوحناکرده ) یسرا که پدر تقد کسی

 

 ین. اکندیاستفاده م «یازیوهاگ» یونانی یجرا ۀاز کلم« کرده یستقد»پدر او را  ینکها یانب یبرا عیسی

 «یازیوهاگ»متن کلمه  ین. در ارفتیبه کار م یکلدر مراسم ه یمو تقد یسمقدس در رابطه با تقدکلمه در کتاب

 به کار رفته است.  «یدتجد یدع»در عبارت  «یدتجد» یا «یمتقد» یبه معن «ینیااِگک»مترادف با  اصطالح  یباتقر

بود  یجشن ین. اکندیمرتبط م یکله یستقد یا یدتجد یدرا به ع یسیها، عروش ینبا استفاده از ا یوحنا

 شد.  یستقد ینزم یحضور خدا بر رو یبرا یزن یسیصورت، ع ین. به همشدیم یسحضور خدا تقد یبرا یکلکه ه

موضوع را  ینرا محقق کرده، ا یادو اع یکلانتظارات مربوط به ه یسیع ینکهعالوه بر نشان دادن ا یوحنا

 .یدکش یرکامل کرده، به تصو یزخدا را ن یعتکه او شر
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 شریعت
نگاه  - کندیکه ما را محکوم م یزیبه عنوان چ -خدا  یعتبه شر یمنف یداغلب با د یحیانهر چند مس

 داده شده تا آنها را به سمت برکات خدا یقیحق یماندارانبه ا یعتشر ینکه ا یمداشته باش یادبه  یدبا یول کنندیم

 کند. یتهدا

 

که فقط دارن  کننیفکر نم خونن،یمردم اون رو م یواضحه که وقت کنید،یمقدس نگاه مدر کتاب یعتبه شر وقتی

بخونن،  یدد ین. و اگر بتونند با ادادیجهت م یبه زندگ یعت. شرخوننیرو م یدهاو نبا یدباو  ینفهرست از قوان یک

 یبرا یادیز یلو به نظر من دال بردندیاز برکات خدا بهره م یعت،اصول شر یتکه با رعا رسیدندیم یجهنت ینبه ا

که خدا  دهینشون م یعتخداست. در واقع، شر ۀمکاشف یعتکه شر ینها یلاز اون دال یکیموضوع وجود داره.  ینا

من رغبت  یخدا یادۀ تو ادر به جا آوردن ار»: گهیم 8 یۀآ 4۰در باب  یس. مزمورنویمکن یچطور زندگ خوادیم

و  یدهابا انجام دادن با کنیم،یدرک ماو رو  ۀو اراد کنیمیخدا همسو م ۀخودمون رو با اراد یوقت ینبنابرا« ارم.دیم

 ییخودش به تنها یعت،بودن شر یفقط الهام یجه،. در نتریمایبه دست م یمیو برکات عظ یخوش یدهاانجام ندادن نبا

 یعتخودش برکته چون در اصل، شر ینا کنمینکته، من فکر م ینتر از الطف خداست. اما مهماز برکت و  یانشانه

 . یمبش یکانجام بده شر یندر زم خوادیدر واقع دعوت از ماست تا در اونچه خدا م

هارپر  یودکتر است -  

 

هم از  یرمزامخداست.  یتاز شخص یبازتاب یعتاست چون شر یکاربرد مثبت یقدر عهدعت یعتشر یاصل کاربرد

از  تریرینرو ش یعتشر یر. داوود در مزامکنهیما صحبت م یپاها یبرا یراه و چراغ یبرا یبه عنوان نور یعتشر

در اون  یکه پاداش بزرگ هگیو م کنهیم یآویادد ینو اون رو به خادم کنهیم یعسل، با ارزش تر از طال، معرف

نرود و به راه  یرانکه به مشورت شر یخوشابحال کس»: شنیشروع م نطوریا یروجود داره. در واقع، کل مزام

در ادامه،  یکمزمور « خداوند است. یعتبلکه رغبت او در شر یند؛و در مجلس استهزاکنندگان ننش یستد،گناهکاران نا

 یننده. بنابرا یوهکه م یستوقت ن یچکاشته شده و ه یکه در کنار رود کنهیم یهتشب یدرخت هرو ب یعتحافظ شر

 یحمس یقاز طر یشبخشا ینو ا یدهاست که خدا اونها رو بخش یکسان یبرا ییفقط جا ینبرکته. اما ا یجا یعتشر

تا از برکات  یمکن یزندگ یحمس یۀسا یرچطور ز دهیاست که به ما نشون م ییراهنما یعتشر یجه،. در نتشهیم یسرم

هدف  یحمس گه،ی. همانطور که پولس مرهایرو به جا م یعتت دارد، شررا دوس یحمس که ی. پس هر کسیماو بهره ببر

ما انجام  یبرا یچه کار یحکه مس شهیآور م یادحال  یناما در ع دهیگناهان ما رو نشون م یعت. شریعتهو منظور شر

دل،  یخود را به تمام یرا در دو قانون خالصه کرد: خدا یعتشر یسی. عدهیم یادرا به ما  یراه زندگ یتداده و در نها

 شناسهیرا م یکه شخص یخود را مثل خودت محبت کن. پس هر کس یهجان، فکر و قوت خود محبت نما و همسا
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. و هر کس یدهرو د ین شخصیمطمئناً برکات چن کنه،یدل، جان، فکر و قوت خود محبت م یکه خدا را را به تمام

کار نهفته است. بودن  یندر ا یچه برکت دونهیست داره، مخودش را مثل خودش دو یهرو بشناسه که همسا یشخص

به همراه  یادیو برکت ز یدرکنار اونها بودن سخاوت، رحمت، فراوان یحت یاهستن و  یبندکه به اوامر خدا پا یبا کسان

 داره.

گلودو یکائیلم یشکش -  

 

 یرو سا 119د. در مزمور شده بو یمقوم او ترس یمخصوص برا اییهبه عنوان هد یقخدا در عهد عت شریعت

در  یعقوب. شمارندیبه برکات خدا محترم م یدنرس یبرا ییرا مثل راهنما یعتشر یلکه قوم اسرائ بینیمیها ممتن

 یاندر اول قرنت یزو پولس ن بخشدیم زادیکه آ خواندیکامل م یعتیشر ۲5: 1 یعقوبخدا را در  یعتشر یدعهد جد

 :کندیاشاره م یعتشر یتبر اهم 35:1۰ یوحنادر  یزن یسی. خود عخواندیم یحمس یعتآن را شر ۲1:9

 

 (.35:1۰ یوحناکه کتاب محوگردد ) یستن ممکن

 

 یشگیو هم یکالم جاودان شود،یرا هم م یعتکه شامل شر یقداد که کل عهد عت یمتعل یسیع ینجاا در

 خدا به قومش است. 

 ینآن در ا تیمبلکه اه یستکار ن یانخود پا یخود یعتکه شر کندیاعالم م یحاصر یوحنااوصاف،  ینا با

 ایمانیب یهودیانبه  47-46:5 یوحنادر  یسی. عکندیاشاره م یسیع یعنیفراتر از خود  یزیبه چ یشهبوده که هم

 :گویدیم

 

 یهاامّا چون نوشته چونکه او دربارۀ من نوشته است. کردیدیم یقتصد یزمرا ن کردید،یم یقرا تصد یاگر موس زیرا

 (.47-46:5 یوحناکرد ) یدمرا قبول خواه یهاپس چگونه سخن کنید،ینم یقاو را تصد

 

 یسی،اشاره داشت پس انکار ع یسیبه ع یقعهدعت یعتکرد. شر یدتاک یلشموضوع در کل انج ینبا ا یوحنا

 کرده بود. یشگوییبود که او را پ یعتیانکار همان شر

از  یشترپ یهودیتکه  دادیرا نسبت م یو اعمال ها،یژگیالقاب، و یسیبه ع یقت،حق ینا یدتاک یبرا یوحنا

. یدخوراک ده« نان تورات»دشمن خود را با  یدشما با گویدیم یهودیتمثال،  ینسبت داده بود. برا یعتآن  به شر

و « جهان است یاتکالم تورات ح»که  کردیادعا م یهودیت. شودیخوانده م «یاتحنان » یسیع 35:6 یوحناو در 

است که به هرکس  ینور یعتشر»معتقد بود که  یهودیت یناست. همچن «یاتآب ح» یسیع 11:4 یوحنادر 
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 یعتتبلور شر یسیع دهندیهستند که نشان م یادیز یهااز نمونه یها تنها تعدادمثال ینا«. بخشد یم ییروشنا

 او هستند. یروانهمه پ یو نور برا یاتح بعهنوز من یمشو تعال یسیخداست. ع

. یستاست چ یحهمان مس یسیع ینکهکه مخاطبانش درک کنند که مفهوم ا خواستیم یاقبا اشت یوحنا

ما  یاندر مبا  یشهرا ترک نکرد بلکه هم یسایشوقت کل یچه یسیآسوده باشد چون ع یالشاو از آنها خواست تا خ

کنند و از آنها خواست تا  یافترا در دااو برکات خ یقاعتماد کنند تا ار طر یححاضر است. او از آنها خواست تا به مس

 او جالل بدهند. یکالم خدا باشند تا خداوند را در مقام کاهنان پادشاه یعمط

بهتر است با نگاه  یم،انداخت ینگاه یحمس یگاهاو در جا یتو هو یسیبه ع یمانا یاصل ینکه به مضام حال

 .یمکن یاو به عنوان پسر خدا را بررس یتهو یترموشکافانه

 

 پسر خدا
 یتیآنها به واقع یراستاست چون هر دوهم یحاو به عنوان مس یتبه عنوان پسر خدا با هو یسیع یتهو

اصطاحات را به  ین. اما بهتر است اکندیحکومت م یناست که بر ملکوت خدا بر زم یکه او پادشاه کنندیاشاره م

 دارند.  یمختلف یهاچون هر کدام ظرافت یمکن یصورت جداگانه بررس

 یهاشاره به پسر اال ی،اشاره دارد. از طرف ییحایمس یهعبارت پسر خدا اشاره به پادشاه اال یوحنا یلانج در

از  یحمس یا یلمعادل پادشاه اسرائ تواندیم یگر،. از طرف د4۰-۲۲:1۰ یوحناآمد، مثال در  یندارد که از آسمان به زم

 مشاهده کرد.  ۲7:11و  49:1 یوحنادر  توانیمصداق را م یناست.ا یلداوود باشد که پادشاه محق اسرائ ینسل انسان

که  یبر سّر بزرگ یوحنا یدنگاه به تاک یوحنا، یلبه عنوان پسر خدا در انج یسیع یدرک بهتر معنا یبرا

 یهاال کامال یسیع ینکهبا موضوع ا یاییدبه ما کمک کند. ب تواندیانسان بود م و هم کامال یهاال هم کامال یسیع

 .یماست کار را شروع کن

 

 یااله
در مقام پسر با  یسیع ۀرابط کندیاستفاده م« پسر» یتنشان دادن الوه یاز آن برا یوحناکه  یروش یناول

رابطه از لحاظ  ینکه ا دهندیوجود دارند که نشان م یمقدسدر متون کتاب یادیزپدر است. موارد  یگاهدر جاخدا 

و  یسیع ینمباحثه ب ینوت است. به امتفا یماندارانا خودمثل رابطه با  ی،انسان پدر با فرزندان صرفا ۀبا رابط یفیک

 :یدگوش کن 33-3۰:1۰ یوحنادر  یهودیان

 

 یشانبد یسیها برداشتند تا او را سنگسار کنند. عباز سنگ یهودیانآنگاه « .یمهست یکمن و پدر »فرمود[:  یسی]ع

 «کنید؟یا سنگسار ماز آنها مر یکسبب کدام به شما نمودم. به  یکن یکارها یاراز جانب پدر خود بس»جواب داد: 
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و  یتو انسان هست یراسبب کفر، زبلکه به  کنیم،ینم ارتو را سنگس یک،سبب عمل ن به»در جواب گفتند:  یهودیان

 (.33-3۰:1۰ یوحنا) «خوانییخود را خدا م

 

بود که  ییاش با پدر، در واقع، ادعااز اتحاد در رابطه یسیبودند که منظور ع یدهفهم یبه درست یهودیان

 در اصل خدا بود.  یسیع

خدا را  توانستیاز او نم یرکس به غ یچخداست که ه یگانهپسر  یسیع 9:14 یوحنادر  ین،بر ا عالوه

تمام و کمال  یسیاست. ع ینهم یقامنظور دق یاستفاده نشده است ول« پسر» ۀاز کلم 18:1در  ینکهکند. با ا مکشوف

خدا را  یدهکه او را د یکس» ید،گو یم 9:14 یوحنادر  یسیقومش مکشوف کرد. در واقع، همانطور که ع یخدا را برا

 « است. یدهد

در  یینها یو مرگ و داور یزندگ یلاز قب یزهاییبر چ یهکامل اال یاراخت یسیمکاشفات، ع یناز ا فراتر

 : خوانیمیم ۲۲-۲1:5 یوحنادست داشت. همانطور که در 

 

 یرا.  زکندیزنده م خواهدیهر که را م یزپسر ن ینهمچن کند،یو زنده م خیزاندیهمچنان که پدر مردگان را برم زیرا

 (.۲۲-۲1:5 یوحنارا به پسر سپرده است ) یبلکه تمام داور کندینم یداور کسیچکه پدر بر ه

 

ام جان یبرا نهایتیاست. او خود خداست و از اقتدار ب یدهجسم پوش یخدا یسیکه ع کندیم یحتصر یوحنا

 برخوردار است. ینزم یخدا رو یکارها

از خودش داشت که  یسیبود که ع یفیبودن پسر توص یهاال یا یتنشان دادن الوه یبرا یوحنا یگرد روش

 هستم»: کندیم یفمعر ینچن یخداوند خودش را به موس 14:3. در خروج کندیاستفاده م« هستم»در آن از عبارت 

و در « The Lord»از عبارت  گلیسیان یهابود که در ترجمه یهعبارت اساس نام اال ینهم اصوال«. هستم آنکه

مقدس بود که از به زبان  یبه قدر یسیزمان ع یهودیان ی. نام خدا براشودیاستفاده م« خداوند» ۀاز کلم یفارس

 خودش به کار برد.   یآن را برا یسی. اما عکردندیم یزآوردن آن پره

 

از هر  یشعبارت ب ین. اکنهیدر سخنان خودش استفاده م« هستم»بار از عبارت  ۲4 یباتقر یسیع یوحنا، یلانج در

 یناست. اول یوحنا یلدر انج ید،عبارت در عهد جد یناز کاربرد ا یمیآمده و در واقع ن یوحنا یلدر انج یگرید یلانج

از  صرفا یسیکه ع ییدر جاها ی.  حتیقهعهد عت یخدا بااو  ۀو نشون دادن رابط یسیع یمعرفعبارت  ینمفهوم ا

که خودش  ینکهو به خاطر ا دارندیم ،  مردم سنگ بر59و  58:8 یوحنامثل  کنه،یاستفاده م« من هستم»عبارت 

، «نور»، «نان»مثل  یعبارات «هستم»جمالت عبارت  یربه دنبال مجازات او هستند. در سا دونه،یم یکیرو با خدا 
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 یکه به زندگ ییخدا خونه،یخودش رو خدا م یسیکه ع یدعبارات شاهد یناومده. در ا «یاتو ح یراست وراه »

که  58:8 یوحنا. مثال در یمرو درک کن یسیجمالت را با هم خوند تا منظور ع یدخاطر، با ینها مرتبطه. به همانسان

هم بوده چون  یمکه او قبل از ابراه ینها یسیمنظور ع«.  شود من هستم یداپ یماز آنکه ابراه یشپ»: گهیم یسیع

نشون بده که او  خوادیحضور داشته بلکه م یشکه بگه از دو هزار سال پ یستن ینکه او خودِ خداست. هدف او ا

 ارتباط داشته.  یازل یو خدا یمخداست و با ابراه

  ینلیکدکتر جان مک -

 

 یادعا ۀ. مباحثه دربارگیرندیقرار م یکدیگربا  یدیدر تقابل شد یهودو رهبران  یسیع 59-1۲:8 یوحنا در

که آنها  گویدیبه آنها م 44 ۀیدر آ یسیبود. ع یمابراه یفرزند ۀدربار یهودیان یاو و ادعا یپسرخواندگ ۀدربار یسیع

 یهآ ینبحث را با ا یسیبزرگتر است. ع یماو از ابراه یاآ که پرسندیاز او م یهودیانهستند. در جواب،  یسفرزندان ابل

 :رساندیم یانبه پا

 

 (.58:8 یوحناشود من هستم ) یداپ یماز آنکه ابراه پیش

 

. او گفت: کردیاستفاده م« من بودم»بزرگتر است از عبارت  یمبود که از ابراه ینا یسیمنظور ع اگر

 یلاسرائ یابد یاست بلکه نشان دهد که خود خدا یمتر از ابراهتا نه تنها نشان دهد که بزرگتر و باعظمت« هستم»

 است. 

 یسی: عیعنی پردازیم،یمطرح کرده م یوحناکه  یگرید یقتبه حق  یم،کرد یرا بررس یسیع یتکه الوه حال

 انسان کامل هم بود. یکدر مقام پسر خدا 

 

 انسانی
 یلرفت که بر تخت داوود نشسته و بر اسرائیبه کار م یپادشاه انسان یبرا« پسر خدا»ز زمان داوود عبارت ا

نشان  4۲:7 یوحنااشاره کرد.  14:7 یلو دوم سموئ 7:۲ یربه مزام توانیموارد، م ینا ۀ. از جملکردندیحکومت م

پادشاه »معادل عبارت « پسر خدا»عبارت  49:1وحنا یاز نسل داوود بودند و در  یحیمنتظر ماش یهودیانکه  دهدیم

 به کار رفته است. «یلاسرائ

شده است. مثال،  یاد یهودبه عنوان پادشاه  یسیکه  از ع یدد توانیم یزن یوحنا یلاز انج یگریمتون د در

 کندیرا با عنوان پسر خدا خطاب م یسیع یوحنا. به طور خالصه، هروقت ۲1-1:19و  4۰-33:18و  13:1۲-15

 حکومت خواهد کرد.  یلاز نسل داوود است که تا ابد بر اسرائ یسیمنظور او همان ع



یل به روایت یوحناانج: ۵درس  ناجیلا     

 

 

-42- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

 را در یانسان یو پادشاه یهاال یپسر خدا، هم پادشاه یگاهدر جا یسیکه ع کندیم یدتاک یوحنا انجیل

از  یقکه عهد عت یدیقرار گرفت، و هر ام یقعتدر عهد  ینخدا بر زم ییکه از فرمانروا یدیدارد. هر ام یاراخت

 و محقق شد. یدبه کمال رس یسیع دشاهیگذاشته شد، در پا یانبن یقاز نسل داوود در عهد عت یحیماش ییوافرمانر

و پسر خدا. حال  یحمس یگاهاو در جا یتو هو یسیبه ع یمانا یاصل ینبر مضام یمداشت ینگاه ینجا،ا تا

 .آورندیم یمانا یحکه به مس یمبپرداز یکسان یتا به برکات زندگ یماآماده

 

 حیات
بار  16همه در مجموع  یگرد یلخود استفاده کرده است. سه انج یلبار در انج 36 «یاتح» ۀاز کلم یوحنا

 دهدیم یمضاعف یتکه به آن اهم یستن «یاتح» ۀاند. اما تنها به خاطر تعداد کاربرد کلمکلمه استفاده کرده یناز ا

 :کندیم یفتوص ینچنینرا ا «یاتح» یسیع 3:17ا یوحندارد. در  یتاست که اهم یلانج یغامدر پ «یاتح»بلکه نقش 

 

 (3:17 یوحنابشناسند. ) یرا که فرستاد یحمس یسیو ع یقیواحِد حق یاست که تو را خدا ینا یجاودان حیات

 

 یتو عقالن یخردمند یازمندن یشناخت ینهرچند چنخداست.  یفراتر از شناخت عقالن یشناخت ینچن البته

 یکیماست. مصاحبت با خالق  یحضور او و نقش او در زندگ ۀبا خدا و تجرب یشخص ۀتر از آن رابطمهم یاست ول

وقت به  یچه عنییباشد  «یابد»اند تویم یاتآمده، ح 16:3 یوحنااهداف بشر است. همانطور که در  ینتراز مهم

 یماندارانا یقت،. در حقیریمحتما بم یستالزم ن یاتیح ینبه چن یابیدست یکه برا کندیم یحتصر یوحنانرسد. اما  یانپا

 :گویدیم ۲4:5 یوحنادر  یسیهمانطور که ع اند،یافتهرا  یاتیح یناز قبل چن

 

بلکه از موت تا به  آید،ینم یدارد و در داور یجاودان یاتآورد، ح یمانمن ا ۀکه کالم مرا بشنود و به فرستند هر

 (. ۲4:5 یوحنا) منتقل گشته است یاتح

 

 . آورندیم یمانا یسیاست که به ع یخدا به کسان یۀهد حیات

 

 دونیمی. میدیممقدس دچون ما اون رو به دفعات در کتاب دایساده به نظر م یاربس «یابد یاتح»ما عبارت  یدد از

وابسته به ساعت  یکه ما مخلوقات دونینیاست. اما شما م «یابد یاتح» یحمس یقنجات از طر یایاز عطا یکیکه 

نگاه  یلو ساعت و روز و ماه و سال به مسا یقهه و دقی. ما با ثانکنیمیفکر م ینطوریما ا یعنی. یمهست یخیتار

 یانوقت به پا یچکه ه یمی. در اصل، تقویهطوالن یاراون بس یماست که تقو یاتیح ی،ابد یو نگاه ما به زندگ کنیمیم
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 یاتح ی،ابد یاتمقدس از حکتاب یفتعر ینمقدس وجود نداره. اولدر کتاب یفیتعر ینچن یقت،در حق ی. ولرسهینم

 یموقت یلیما خ یاست ول یکه او ابد ینهو ما مخوقات او، اخدا  ینفرق ب یک. یهخداست که ابد ینخداست. ا در

ما فراهم  یبرا یحکه مس یابا کفاره .پایانهیب یا یتناهیخدا ال یزمان برا یول کنیمی. ما زمان رو حس میمهست

با خدا  یحاست که ما در مس یمعن ینبه ا یابد یاتن. حشیخدا م یابد یاتهستند وارد ح یحکه در مس یکرد، کسان

است که  یوجود یعتوض یکبلکه  یستن ینامتناه یهابا تعداد برگ یمتقو یهمثل  یابد یات. حیمهستتا ابد زنده 

و  «یاتح» ینمقدس ببرخورداره چون در کتاب یادیز یتاز اهم «یاتح»در اساس اون خود خداست. اما کلمه 

 یابد یاتح ینو مرگ دوم تفاوت هست. بنابرا یابد یاتح ینب یوجود داره. و بعد از داور زیادیتفاوت « موت»

خواهند کرد. ما تا ابد در  یزندگ یحشان بخشوده شده تا ابد با خدا و مسگناهان یحکه در مس یافراد کنهیم ییدتأ

دهنده جالل که نشان یتناهیهال یامان زیو ب یکه ابد شیمیم یدیجد یوجود یتبود. ما وضع یمحضور خداوند خواه

مقابل اون، جهنم قرار داره که  ۀر نقطو شورِ حضور خدا و پرستش اوست. و د یخداست که با خودش آرامش، خوش

 یکه به جا ینهبلکه مهم ا یستاون مطرح ن یتتنها ابد یابد یات. در مورد حشهیم یاداز آن به عنوان مرگ دوم 

 کرد. یمخواه یو مشارکت با خدا زندگ یحبودنِ با در کنار مس تمندیِدر جهنم، در دول یزندگ

دکتر آلبرت موهلر  -  

 

 یمانا یقتوان آن را از طریاست و تنها م یو خوش ابد یو ورود به آرام یاز داور ییرها یۀهد یابد حیات

خالق و  یحمس ینکه. اول اآوردیآن م یبرا یلحداقل دو دل یوحنا یلد و انجروبه دست آ یسیع یعنیبه پسر خدا 

حق را دارد  ینا یسیع ین. بنابراینیمب یآن را م 6: 14و ۲5:11و  ۲6:5و  5-1:1 یوحنااست که در  یاتح ینمنشأ ا

 . کندیاعالم م ۲1:5 یوحنارا به صراحت در  یقتحق ینا یسیکه بخواهد بدهد. در واقع، ع یرا به هر کس یاتکه ح

است که تنها اوست کلمات  یندست آورد اه را ب یاتح ینا یسیع یقاز طر توانیکه تنها م یلیدل دومین

 یسی. عکندیم یتبخش خدا هداشناخت نجات یاست که مردم را به سو یلیانج میغادارد که آن پ یاررا در اخت یاتح

 . کندیم ییدآن را تا 68:6حنا یوو پطرس در  دهدیم یحتوض 5۰-49:1۲و  63:6 یوحناموضوع را در  ینا

خداست. « فرزند یگانههمان »آمده او  18:1 یوحناهمانطور که در  یا« همان شخص و فقط اوست» عیسی

است.  یامدهاز جانب خدا ن یسیاز او مثل ع یرکس غیچنتوانسته خداوند را مکشوف کند چون ه یسیکس مثل ع یچه

. او گیردیسرچشمه م «یگانهواحد و  یخدا» یعنیاو  یتیهو یتمکشوف کردن خدا از خصوص یسیع نظیرینقش ب

 ببخشد.   یابد یاتآمد تا پدر را به ما نشان دهد و به ما ح

 یمانکه ا یبخشد. کسانیم یاتح وردایب یمانکه به او ا یبه هرکس یسیع یوحنا، یلسرتاسر انج در

 آورندیم یمانکه ا ی. اما کسانکنندیرا رد م یسیع یابد یاتو در واقع ح کنندیدرک نم او را یهاو حرف آورندینم

 .کنندیت میافرا در ینپس از ا یایدن یشمارو برکات ب یجاودان یاتبالفاصله ح
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 گیرینتیجه
نگارش،  یریگجهت یسنده،نو یعبارات به کار رفته از سو یوحنا، یتبه روا یلانج ۀیشیندرس به پ ینما در ا

در نام او  یو پسر خدا و برکات زندگ یحبه عنوان مس یسیع یتهو یعنی یمانا یاصل ینساختار و محتوا و مضام

 . یمپرداخت

 یحهمان مس یسیبرکت خداست. ع یهاوعده کنندۀیلتکم یسیکه ع دهدیما نشان م به یوحنا انجیل

ها و خداوند است. و آن وعده ۀدهندپسر نجات یسیپرجالل خداوند را نگاه خواهد داشت چون ع یهااست. او وعده

آنها را  یم،کن یهتک یدهاام ینبه ا یوحنا یلانج ۀرا به همراه دارند. اگر هنگام مطالع یجاودان یاتخود ح ینجات در پ

جالل  یبرا یم،آنها را به قلب خودمان بسپار ی. و اگر در زندگبندیمیخودمان به کار م یبهتر درک کرده و در زندگ

 شد. یممند خواهبهره یدهبه ما بخش یسیپسرش ع یقکه از طر یابد یاتو از ح شویمیتر مدادن خدا  آماده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


