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  مقدمه

 جهانن كتاب يرتمحتوا پرترين و  عميق

  رابرتسون .تي .اي
  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

. )31:20( »ديـ مـان آور يتا ا« –ل او بشارتي است يد كه انجيگو مي به ما به وضوحبه طور خاص و وحنا ي
 سـاخته تـا   منتشرن قرن يدر ا راوحنا يل يانجاز ها نسخه ونيليمسنت رسوالن،  ي معاصر نيز در پيروي ازسايكل

  .دهد قت شهادتين حقيبر ا
 وفـادار ان بـالغ و  يحيان مسـ يدر ممقدس كتابپرطرفدار  كي از كتبيوحنا همواره ياز طرف ديگر انجيل 

-انديشهي طوالني و ها خطابه بلكه حاوي پردازدنميع زندگي خداوند ما يوقا صرفاً به روايتوحنا ي .بوده است

زندگي ا با خداوند يالت آسيدر ادوران جواني در جليل تا نهايت كهنسالي  هاي عميق رسولي است كه از ابتداي
ن لـوتر آن را  يكـه مـارت   اي، آيه)16:3وحنا ي( شود مي يافتل او يانج در ديه عهد جدين آيمعروفتر .است كرده

  «» .دينام »جملهك يل در يانج«
بـراي  كـالم خـدا   ) ريشـ و (كافي گوشـت  باز هم به اندازه  ،بود مي ديوحنا تنها كتاب عهد جديل ياگر انج

  .در تمام عمر داشت تعمقم و يتعل
  

  سندهينو )ب

ـ ا .مطرح بوده اسـت ر يسال اخ 150اي در گستردهي ها بحثل چهارم يده و نگارش انجسنيدر مورد نو ن ي
ت يـ در مـورد الوه صـريحي   بسـيار واضـح و  شـهادتهاي   حـاوي ن كتاب يل است كه ايدل آنامر بدون شك به 

ني نبـوده بلكـه   يك شاهد عيل كار ين انجيثابت كنند كه ا اند هن سعي كرديمخالف. دباش مي حيمسد عيسي خداون
ه ابـراز شـده   يـ ن نظرين ايهمچن .سته استيز مي زيا صدسال پس از او نيك نابغه مذهبي و شخصي كه پنجاه ي

 ،ت واقعـي او ينـه شخصـ   ح مـنعكس كـرده اسـت و   يسا را دربـاره مسـ  يد كليعقا ،لين انجيسنده اياست كه نو
  .ش رايش و كارهايصحبتها

كي يوحناي رسول يم توسط يل خوبي هست كه باور كنيدارد ولي در آن دال سنده ناشناسييل نويانجخود 
   .ح نگاشته شده استياز دوازده شاگرد مس

كش ين رسول توسط بعضي از دوستان نزديا ،وحنايدهد كه در زندگي طوالني  مي ه شرحيكلمنت اسكندر
تحـت   .سـد يگر بنويمختصر دل يلي براي كامل كردن اناجيكه از افسس به نزدش آمده بودند دعوت شد كه انج

گر روحاني نبودند ولي يل ديست كه اناجين بدان معني نيا .لي روحاني را نوشتيوحنا انجي ،القدس روحت يهدا
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روحـاني   مخصوصـاً ل يـ ن انجيـ ن ايراي همـ د دارد و بيتاك ها ات ونشانهيح و مفهوم آيوحنا بر كالم مسيل يانج
   .ده شده استينام

  
  شواهد خارجي

بـه  وحنـا را  ي بـه صـراحت  است كه اي  سنده شناخته شدهين نوياول) الدييم 170حدود (انطاكيه لس يتئوف
د ين شـه يژوسـت ي هـا  ن نقل قولها و اشـاراتي در نوشـته  يهمچن .ل چهارم معرفي كرده استيسنده انجينو عنوان

 افـت يل يوس از انجنييس و والنتديليباس گزاراني چونبدعتنيز در آثار و  فهرست موراتوري ،انيتات ،)احتماالً(
  .شود مي

 پوليكارپ هوحنا بيوحنا، از ي هسي بيخداوند ع گويد كه ازسخن مي شاگردي پيوسته رهيزنجاز  سائورنيا
 .دهـد  مـي  ت تا آخـر قـرن دوم قـرار   يحيمس ان شروعين ما را در جريا .وي امتداد داردخود  هب پوليكارپاز  و
وحناي رسول نگاشـته شـده و   يلي كه توسط يانج به عنوانكند  مي وحنا نقل قوليل ياز انج به وضوحس ائورنيا

ن يـ د شده اسـت و ا ييلي واضح تأيخ به طورل ين انجياس ائورنيااز زمان  .رفته شده استيسا قاطعانه پذيدر كل
  .باشد مي انيه و ترتولياسكندردات شامل شهادات كلمنت ييتأ

سنده كتاب ينو به عنوانوحناي رسول را ي (Alogi) گيآلو ي موسوم بهآغاز قرن نوزدهم تنها فرقه گمنام تا
 .رد كردند

سا در افسس در اواخر قرن اول نوشته شده است تـا بـراي   ين باب است توسط كليوحنا كه آخري 21باب 
و نيـز   20در آيه كند كه  مي به شاگردي اشاره 24ه يآ .وحنايل يرفتن انجيقي باشد در جهت پذياران تشود ايمان

  .وحناي رسول نسبت داده شده استيشه به ين اشاره هميا. نمودمي سي او را محبتيع 13در باب 
ل چهارم حتي در اواخر قـرن دوم  يانج اين ديدگاه در ميان متفكرين و مفسرين ليبرال بسيار رايج است كه

هاي روشـ  باكه  ،52روس يپاپ(وحنا ي 18باب  اي ازقطعه 1920 سال دربا اين وجود  .اشته شده استالدي نگيم
در ) گـردد برمـي الدي يم 125سال مه اول قرن دوم و احتماال حدود ينكه تاريخ آن به  هنقادانه ثابت شددقيق و 

 نشان هدا شديپ) هياسكندر درنه يعني (تخت يشهري دور از پاروس در ين پاپيقت كه اين حقيا .مصر كشف شد
چرا كـه  است  صحيح و نزديك به واقعيت الدييم اواخر قرن اولدر  سنتي نگارش اين انجيلخ يدهد كه تار مي

همچنين قطعه مشابه ديگري از  .برسدمصر  )جنوب(بخش عليا روس از افسس به يآن پاپبرد كه مدتي وقت مي
ايـن  كـه  اين دليل ديگري اسـت بـر  ل قرن دوم ياوامربوط به  نتواگر 2يوحنا معروف به پاپيروس شماره  5باب 

  .انجيل در زمان زندگي يوحنا نگارش يافته است
  

  شواهد داخلي
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وحناي رسـول  ين درباره يكساي انگليمعروف كلبرجسته و ستكات محقق اسقف و ،در اواخر قرن نوزدهم
سـبك  هـودي بـوده اسـت؛    يفردي سنده ينو) 1( :شود مي ن خالصهين چنين بحث ايا .ره بحث كرديدر مركز دا

ـ نـه عهـد عت  يزمپـس  نيز هودي وي آداب و رسومها و ويژگيي با يآشنا ،كلمات ،نگارش ـ ايـن انج  ق كـه در ي ل ي
كـرده  زندگي مين يفلسط بوده كه در هوديي فردياو ) 2( .كنند مي ديياً تأيه را قوين نظريهمگي امنعكس شده 

؛ 1:18؛ 7:9؛ 2:5(آن شـناخت كامـل داشـت     معبـد  م وياورشـل  به و )2-21:1؛ 54،18:11؛ 46:4؛ 1:2،11 28:1(
جزئيات  .كندي بوده كه روايت ميعيني وقاياو شاهد ع )3(). 22:10؛ 20:8 ؛16-2:14ك .؛ نيز ر41،20،17،3:19

 ؛1:13؛ 21:12 ؛59:6 ؛14:5 ؛46:4(خـورد  به چشم ميدر آن  رفتارهازمان و  ،اشخاص ،راجع به مكانهابسياري 
ـ   درونـي زيـادي  بوده و اطالعات  رسوالنكي از ياو  )4( .)31:19 ؛6:18 ؛8،5:14 ره شـاگردان و  يـ ن دايرا كـه ب

چونكـه   )5(). 19:16و  28،22:13و  16:12و  61،60،19:6(دهـد   مـي  خداوند شخصاً بوده اسـت كـامالً نشـان   
دهـد كـه شـخص     مـي  ته اسـت نشـان  گر شاگردان با دقت است و اسم خودش را ننوشيسنده در نام بردن دينو

شـتر در مـورد   يسه متن مهم براي بررسي ب .وحناي رسول استي 20،7:21و 2:20و  26:19و 23:13ناشناس در 
  .هستند 24:21و  35:19و  14:1ات يل آين انجيني ايسنده و شاهد عيت نويشخص

  

  تاريخ نگارش )ج

 د،يـ ن اگـر او درسـت بگو  يسس نوشته و بنـابرا ل خود را از افيوحنا انجيسد كه ينو مي وس قاطعانهائنآير
وحنا به يچونكه  .كه آن رسول به افسس رفت يعني زمانيالدي باشد يم 70ا ي 69تواند  مي ن زمان ممكنيزودتر

ن امر زمـاني  يوسته بود كه ايوقوع په ن امر ممكن است كه در آن زمان هنوز بيا ،كند نمي م اشارهيراني اورشليو
  .عني قبل از آن واقعه هولناكيدهد  مي به مال يبراي نگارش انج

ن يبمـا زمـاني   وجـود دارد  اي مردهين آن و طومارهاي دريبكه تشابهاتي  به علت برالين لياز محققبعضي 
خ يكـاران تـار   محافظـه ي كـه  ر معمول است تا زمانين غيا .شوند مي وحنا قائليل يرا براي انج66تا  45سالهاي 

رتـر  يخ ديه تـار ين طرفدار نظريساي نخستيآباي كل .كنند مي شنهاديرتر را پيخي ديتار كاران ر محافظهيزودتر و غ
  .براي نگارش آن هستند

اكثـر   .رسـند  مـي  تر به نظـر  يالدي قويرتر نگارش در حدود اواخر قرن اول ميي مربوط به زمان دها بحث
ـ    ين انجيآخر وحنايموافق هستند كه  ژرومه و يكلمنت اسكندر ،وسائرنيبا نظر آ نيمحقق ن يلـي اسـت كـه در ب

رانـي  يقت كـه و ين حقيا .ل را كامل كنديگر اناجيرسد او سعي داشته د مي به نظررا يل نگاشته شده زيچهار انج
سال بعد از نوشته شدن  50الي  25ن واقعه يل باشد كه اين دليتواند به ا ميوحنا ثبت نشده يل يم در انجياورشل

الدي آغاز يم 98كه در سال ( اناژرت ورامپرات وحنا تا زمان سلطنتيسد كه ينو مي وسائرنيآ .كتاب رخ داده است
ـ ان در ايهودياشارات به  .وحنا متحمل استيسته و زمان كمي پس از آن براي زندگي يز مي )به سلطنت كرد ن ي
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ر تضـاد  حي سـخت د يمـان مسـ  يان بـا ا يهودي كه يزمان ،دهد مي ن دوره زماني متاخرتري را نشانيل همچنيانج
  . بودند

   .ن زمان ممكن استيتر الدي مناسبيم 95تا  85ن يخي بيتار ،ستيقي در دسترس نيچون زمان دق
  

  نه و موضوعيزم سپ )د

دهنـد   مـي  ن معجزات نشانيهر كدام از ا .ا معجزه ساخته استينشانه  7ل خود را حول محور يوحنا انجي
ك افسـر  يـ شفاي پسر  )2( ).9:2(ل يواقع در قاناي جلب در عروسي ل آب به شرايتبد )1( :سي خداستيكه ع

ك دادن بـه پـنج هـزار نفـر     خـورا  )4( ).5:2-9(ت حسدا يمرد مفلوج در كنار حوض بشفاي  )3( ).54-4:46(
 .)6:16-21(طوفان نجـات دهـد   ل راه رفت تا شاگردانش را از خطر ياي جليسي بر روي دريع )5( ).14-6:1(
ن هفـت  يـ ن كـه ا يبا توجه به ا .)11:1-44(لعازر از مردگان يزنده كردن ا )7( ).9:1-7(شفاي كور مادرزاد  )6(

ز يـ ر كـرد ن امش ظـاه يز كه او واقعاً براي شاگردان پس از قين معجزه نيهشتم ،معجزه در انظار عمومي واقع شد
  .)21:1-14(آساي ماهي  د معجزهيثبت شده است ص

اران د ايمـان  ،كنـد  مي بيح ترغيروي از مسيشتري را براي پيب ل چهارم افراديد كه انجيگو مي اردمان چارلز
آورد  مـي  ن بوجـود يشتري را براي محققـ يو مشكالت سخت ببخشد  مي شتري را براي خدمت وفادارانه الهاميب
  .گري كه بتوان نام برديشتر از كتاب ديب

ح فقط يگر خدمت مسيدل يانج 3از  .ل حاصل شده استين انجيني خداوند ما از ايزمان خدمات زم مدت
وحنا به ما دوره احتمالي سه ساله از يانه در يك سال آخرش گزارش شده است اشارات مربوط به فصح ساليدر 

 احتمـاالً  ،)1:5(د يع ،)2:12-13(د فصح ين عيد اوليريرا در نظر بگن اشارات يا .دهد مي ح را ارائهيخدمات مس
ن يو آخر) 22:10(د شده يد تجديو ع) 2:7( ها مهيد خيو ع) 4:6(د فصح يع) نيا سومي(ن يدوم ،ميا پوريفصح 
  .)1:12(فصح 
گر اكثراً به اشـارات احتمـالي   يسنده دينو 3ي كه در حال. د داردين به زمانهاي اشاره شده تأكيوحنا همچني

شـش   و )6:11(دو روز ،)1:2(روز سـوم   ،)52:4(قي مثل سـاعت هفـتم   يوحنا چنان زمانهاي دقيقانع بوده ولي 
  .اشاره دارد )1:12(روز 

مالت جن يا. ساده و كوتاه هستند ها جمله. ق دارنديوحنا تطبيرساالت  اقاً بيل دقين انجيسبك و كلمات ا
قتي كـه در  يكوتاهتر هستند حق ها اكثراً هر چقدر جمله .اند هوناني نوشته شديالب زبان قدر تفكر عبراني ولي در 

راي معنـي و  ل محدودتر هستند ولـي دا يگر اناجيكلمات از تمام د .باشد مي قتريو عمتر  نيآنها نهفته است سنگ
محبـت   ،)78(جهان ،)100(مان يا،)118(پدر  :دين كلمات و تكرارشان توجه كنيبه ا. باشند مي تري قيمفهوم عم

  .)24(نور  ،)37(ات يح،)47(شهادت  ،)45(
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ن عـدد از داخـل كـالم    يـ ت ايده كامليا .توحنا تكرار عدد هفت و مضربهاي آن اسيژگي معروف يك وي
سـي  يت عيت كالم خدا را در شخصيل روح خدا كاملين در انجيا .)1-3:2ش يدايپ(مكتوب برداشته شده است 

  .را مكرراً تكرار كند 7ست كه عدد ا نيوحنا ايالگوي ل ين دليكند و به ا مي ح افشايمس
در ،)5:9؛ 12:8(نـور عـالم    )51، 48، 41، 35: 6(ات ينان ح :وحنا براي ما آشنا هستنديمن هستم در  هفت

قـي  يو تـاك حق  )6:14(ات يـ و راسـتي و ح  ،راه ،)14،11:10(كو يشبان ن ،)25:11(ات يامت و حي، ق)9،11:10(
 به سادگي در ن گزارشاتيشان چندان آشنا نخواهند بود كه ايبدون خواندن گزارشها ها ن من هستميا .)5،1:15(
 بـار مـن هسـتم را در بـر     2آخـري   .نگاشته شـده اسـت  ) 8،5:18(و ) 19:13(و ) 58،28،24:8(،)20:6(،)26:4(

  . رديگ مي
بار تكرار شده است كـه   2وناني كه نان ترجمه شده يشود كلمه  مي ات مربوطيدر باب ششم كه به نان ح

ن يده است و همچنبار تكرار ش 7عبارت ناني از آسمان  ،اتين در خطابه نان حيهمچن .است 7مضربي از عدد 
  .بار تكرار شده است 7عبارت نازل شده از آسمان هم 

سـي  ياورنـد كـه ع  يمان بين بود كه خوانندگان ايل ايوحنا از نگارش انجيهدف  ،ميكن مي كه مشاهده چنان
  .)31:20وحنا ي(ابند يات يبه اسم او ح ،مان آوردهيپسر خدا است و ا ،حيمس
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  )18-1:1(ه پسر خدا يظهور اول :مقدمه

دهد كه كلمـه   نمي حيولي در ابتدا توض –كند  مي ل خود را با صحبت كردن راجع به كلمه آغازيوحنا انجي
 گرانيمقصود خود را به د لهين وسيك بخش از گفتار ماست كه ما بدي ،ك كلمهي .زي استيا چه چيچه كسي 

ح يسي مسـ يپسر خدا ع ،آن شخص ،ك شخصيسد بلكه راجع به ينو نمي وحنا راجع به گفتاريولي  .ميرسان مي
 ،ورودش به جهان به وسيله. دآور انسان در كامالً خود را به شكلسي يدر شخص خداوند عخدا  .خداوند است

او به ما گفـت كـه خـدا چقـدر مـا را       ،بيبا مرگ خود بر صل .كاملي خدا را براي ما آشكار كرد به طورح يمس
  .نمونه تفكر خدا براي ما ،ح كلمه زنده خداست براي انسانهاين مسيبنابرا .دوست دارد

  
  )5-1:1(كلمه در جاودانگي و زمان  )الف

فكـر  ي كـه  تا جـائ  .او به خودي خود آغازي نداشته ولي از ازل وجود داشته است .در ابتدا كلمه بود 1:1
او هرگز بوجود  .سي در آن نقطه از زمان وجود داشته استيخداوند ع ،توان در زمان به عقب برگردد مي بشري

او  .كلمه نزد خـدا بـود   .)است ل پسر خدا جاي نگرفتهينسب نامه در انج( .او آغازي نداشته است .امده استين
ت يك شخصيل ساده نبود بلكه يك نوع تمثيا يك تفكر ي ،دهيك اياو فقط  .ت جدا و مستقل داشتيك شخصي

   .ست بلكه خودش خدا بوديز مي او نه تنها با خدا .كلمه خدا بود .ستهيز مي واقعي كه با خدا
 ،پـدر  –شخص در ذات خدا وجـود دارنـد    هسك خدا وجود دارد و يدهد كه تنها  مي ميتعل مقدس كتاب

 :اشاره شـده اسـت   الوهيتشخص  دوبه  ،هين آيدر ا .شخص خدا هستند سهن يهر كدام از ا .القدس روح ،پسر
دارنـد كـه    مي ل واضحاً اظهارين انجيي است كه در ايها ان جملهين جمله از مين اوليا .خداي پدر و خداي پسر

ـ  اسـت  يم او خـدائ يت كـه بگـوئ  سـ ين كافي نيا .ح خداستيسي مسيع ـ  ه خداسـت يا شـب ي  .ا آسـماني اسـت  ي
   .ستا دهد كه او خدا مي ميتعل مقدس كتاب

دهد  مي ميه تعلين آيا .ستينطور نيست كه گفته شد ولي عمالً ايزيچ تكرار صرف همان به نظر 2ه يآ 2:1
در اي  بچـه  به عنـوان ر در زمان ن باياو براي اول .ت ملكوتي او بدون ابتدا بوده استيح و ماهيت مسيكه شخص

امش از يـ شود كـه او پـس از ق   مي م دادهيت شد و نه چنانچه امروزه تعليك شخصيل به يت الحم نبود كه تبديب
   .او از ازل خدا بوده است .ل به خدا شديمردگان تبد

ز يـ همـه چ  دگاريآفرده شده نبود بلكه او يك موجود آفرياو خودش  .ده شديز بواسطه او آفريهمه چ 3:1
بـه   .دنييـ دني و ناديـ زهاي ديهمه چ .ارات آسمان و فرشتگان استيس ،انسانها ،واناتيزها شامل حين چيا. بود

ـ اگر چ .تواند وجود داشته باشد نمي ك استثنا هميحتي  .افتيزي از موجودات وجود نير از او چيغ زي وجـود  ي
وجود هر  .ئناً واالتر است از هر آنچه خلق كرده استاو مطم ،خالق به عنوان .را بوجود آورده است او آن ،افتهي
 .)1:1ش يدايپ(د ين را آفريخدا آسمان و زم :ضروري است ،ند خلقتيت موجود در ذات خدا در فرآيشخص 3
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ان يكولسـ ( .و براي او )حيمس(او  به وسيله ،ده شديز در او آفريهمه چ )2:1(روح خدا سطح آبها را فرو گرفت 
16:1(   

ات و منشأ يات داشت بلكه او خود حيست كه او در خود حين معناي ساده نين بديا .ات بوديح در او 4:1
ات جسـماني اشـاره   يـ ات روحاني و هم بـه ح يات بكار رفته است هم به حينجا حيكه در ااي  كلمه .ات بوديح

ات يـ ح ،ميشـو  مي مولودوقتي از سر نو  .ميآور مي به دستات جسماني را يح ،ميآئ مي ايوقتي كه ما به دن .دارد
   .شوند مي نها از او صادريهر دوي ا .ميكن مي روحاني را كسب

ت ياو مـا را هـدا   .ز هسـت يـ ن نور انسان نيهمچن ،دهيبخشات يخصي كه به ما حش .ات نور انسان بوديح
چگونـه   كه انسان بدانـد  اين استگري يستن است ولي ديك راه زين يا .سازد مي ازهاي ما را برآوردهيكرده و ن

همان شخصي كـه بـه مـا     .كدام است )ملكوت(دن به بهشت يست و راه رسيش چيهدف از زندگ ،زندگي كند
   .كند مي تيمان هداين سفر زندگيست كه ما را با نور خود به راه درست در اا ات داد همانيح

كلمـه  -1 به عنـوان از او  .ل آمده استين انجين باب اوليح در ايسي مسيعنوان عالي از خداوند ما عهفت 
ح يماش(ح يمس -5 ،)49و34ات يآ(پسر خدا  -4 ،)36و29ات يآ(بره خدا  -3 )7و5ات يآ(نور  -2 )14و1ات يآ(
بـار   2هـر كـدام    ،عنـوان اول  4 .اد شده استي )51ه يآ(پسر انسان  -7 و )49ه يآ(ل يپادشاه اسرائ -6 ،)41ه يآ

كـه  بـار اشـاره شـده     1هر كدام  ،عنوان آخر 3 .اني دارندرسد كاربردي جه مي به نظراشاره شده است چنانچه 
   .عني قوم گذشته خدا اشاره دارنديل يدهد آنها به اسرائ مي نشان

ا را ين امر دنيا .آورد همراهافكار انسانها به  كي را بريورود گناه با خود تار .درخشد مي كيينور در تار 5:1
كي يدر تـار  .او را بشناسـد خواهد  مي شناسد و نه مي ن نه خدا راعموماً انساي كه به طوركي غرق كرده يدر تار

  .ديدرخش مي كيينوري كه در تار د،سي آميبود كه خداوند ع
ـ بـه ا ي كـه  سـي را زمـان  يخداونـد ع  ،كيين بدان معناست كه تاريا .افتيكي آن را در نيتار ا آمـد  يـ ن دني
نگ يد كيه ترجمه جديز در حاشيگر آن نيمعني د .تا چرا آمده اسيست يقتاً كيد كه او حقيانسان نفهم .نشناخت

رش انسان مانع درخشندگي يكه دشمني و عدم پذ اين استپس تفكر  .رفتيكي آن را نپذيتار :مز آمده استيج
 .شان شديقي بر اينور حق

  
  )8-6:1(د دهنده يي تعميحيخدمت  )ب

د دهنـده از جانـب   يي تعميحي .ليانجسنده يوحناي نويد دهنده است و نه يي تعميحيمربوط به  6ه يآ 6:1
ح را اطالع دهـد و بـه مـردم    ين بود كه آمدن مسيرسالت او ا .سي باشديشروي خداوند عيخدا فرستاده شد تا پ

   .افت او آماده باشنديد كه براي دريبگو
د به يان همه مردم بيقتاً نور عالم است بنابرايسي حقيقت شهادت دهد كه عين حقين مرد آمد تا به ايا 7:1

   .نان داشته باشنديمان آورده و اطمياو ا
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ـ    ،كرد توجه را به خودش جلب كند مي ي سعييحياگر  8:1  ن شـده اش ييش تـأ ياو نسبت بـه هـدف از پ
  .سي را به مردم نشان داد و نه خودش راياو ع .شد مي وفا بي

  
  )18:9-1(ه پسر خدا يظهور اول )پ

ناجي و راهنما آمده بودند ولـي او كـه    به عنوانمانهاي قبل گري در زياشخاص د .قي بوديآن نور حق 9:1
قـي  يآن نور حق :اين استگر آن يترجمه د .ن نوريتريقين و حقيبهتر ،ي بروي شهادت داد نوري خاص بوديحي

است كه بـه نـور   تر  شتر و متحمليا آمدن بيگر لغات عبارت به دنيدر د .ديا آمد به تمام انسانها نور تابيكه به دن
نـور را   ،ا بـود كـه تمـام انسـانها    يبه دن... .قييآمدن نور حق به خاطرن يا .كند تا به تمام انسانها مي قي اشارهيحق

ن ين بـد يهمچن .ح كسب كردنديك سري معلومات معنوي درباره مسين بدان معناست كه تمام انسانها يا .دنديد
ن معناست كه نور بر تمامي انسـانها  يبلكه به ا، دان هديسي شنيست كه تمام انسانها راجع به خداوند عيمعنا هم ن

ـ تاب به وسـيله ن معناست كه ين بديهمچن .نژاد و رنگ ،تيد بدون توجه به مليتاب خداونـد   ،دن آن بـر انسـانها  ي
انساني بلند مرتبه نشـان   به عنواناو با ورودش به جهان  .قي هر فرد را آشكار كرده استيت حقيشخص ،سييع

د ينيب نمي ليشما گردوغبار را بروي وسا ،كي باشديوقتي اتاقي در تار .ه هستنديها چقدر فروماگر انسانيداد كه د
ـ تاب ،تين وضـع يدر همـ  .شود مي دهياتاق عمالً به شكلي كه هست د ،چراغ روشن شدي كه ولي زمان دن نـور  ي

   .تي و چگونه شخصي استيقتاً در چه وضعيدهد كه حق مي قي بر انسان به او نشانيحق
ي كـه مـا   ياين دنيسي در هميخداوند ع ،ت الحم تا زمان بازگشت او به آسمانياز زمان تولدش در ب 10:1

بجـاي   .قـي آن بـود  يا را بوجـود آورده بـود و مالـك حق   ياو همه دن .سته استيز مي ميكن مي اآلن در آن زندگي
آنهـا   .ك انسان معمولي استيشان انسانها فكر كردند كه او هم مثل خود ،خالق به عنوانرفتن او يشناختن و پذ

   .به رفتار كردنديك طرد شده و غريبا او مثل 
گـري  ياو به ملك د )مزينگ جيد كيه ترجمه جديشان حاشيقلمرو و ملك ا(او به نزد خاصانش آمد  11:1

در  .رفتندياو را نپذ )انسانها(خاصانش  .ست كه خودش خلق كرده بوديي زياياو در دن ،بلكه. دست درازي نكرد
قت دارد كه اكثـر مـردم او را رد كردنـد ولـي در مفهـوم      ين حقيشود و ا مي ن مربوط به همه مردميمفهوم عام ا

 بـه عنـوان  او خـود را   ،او به جهـان آمـد  ي كه وقت .ني بودنديان انسانهاي زميده در ميان قوم برگزيهودي ،خاص
   .رفتنديپذان معرفي كرد ولي آنها او را نيهوديل به يح موعود اسرائيمس

رند، به آنها اقتدار و ياو را بپذي كه دارد و آنان مي گر مردم دوباره عرضهين او حاال خود را به ديبنابرا 12:1
  .د تا فرزندان خدا گردنديقدرت خواهد بخش

ن امر نه بـا انجـام كارهـاي    يا .ميم فرزندان خدا گرديتوان مي د كه چگونهيگو مي به ما به صراحته ين آيا
مان يا به وسيلهرفتن او يپذ به وسيلهبلكه  –ت سعي و تالش شخصي يي و به با نهايسايت كلينه با عضو ،خوب

   .شود مي سريآوردن به اسم او م
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ن شخصـي بـراي فرزنـد خـدا     يبنـابرا  .ر اسـت يتولد امكانپذ به وسيلهفرزندش  ،در مفهوم جسماني 13:1
ـ ا نجـات  يـ ش و يگـرا  ا تغييـر ي ،تولد تازه به عنوانلد ن تويا .از دارد براي بار دوم متولد شوديدن نيگرد افتني ي

افتـد و   نمي نكه تولد تازه در مكان خاصي اتفاقيعني ايكند  مي راه را معرفي 3ه به ما ين آيا .شناخته شده است
ـ ا .نه از خون .ميابي نمي آنها ما تولد به وسيلهراهي كه  3 ،اوالً .ك راه براي انجام آن وجود دارديتنها  ن ين بـد ي

ن به فرزند يق خون از والدينجات از طر .شود نمي حييمس ،حيين مسيداشتن والد به خاطرمعناست كه شخص 
ك شخص در جسد خود قدرت ندارد كـه تولـد   ي ،گرياني ديبه ب .ستين از خواهش جسد نيا .شود نمي منتقل
خواهش او قدرت كافي براي نجـات  افتن داشته باشد ولي يد خواهش براي نجات ياگرچه شخص با .ابديتازه ب

 بـه عنـوان  ك واعظ ي.تواند شخص را نجات دهد نمي گرييچ انسان ديه.نه به خواهش مردم. شتن را ندارديخو
ي را آور ن تولد اعجـاب يدن چنيولي او قدرت بخش ،ك شخصيلي شگفت زده شود از تولد تازه يد خيبا ،مثال

ـ ا.شود مي افتيواب در كلمات بلكه از خدا رد؟جيپذ مي ن تولد انجاميپس چگونه ا. ندارد ن امـر بـه سـادگي    ي
  .ر از خدايست به غيا كسي متكي نيزي يدن تولد تازه به چين معناست كه قدرت بخشيبد

 به عنواناو همواره .ديا آمد، كلمه جسم گرديت الحم به دنيسي همچو كودكي در آخور بيعي كه وقت 14:1
ان ما ساكن ياو م.ديايابيود و حاال انتخاب شده بود كه با بدن انساني به دنپسر خدا در حضور پدر و در آسمان ب

درك  آن راا يـ م و ينه اشتباه كنـ ين زميك ظهور كوتاه و ناقص نبود چنانچه ممكن است در اين امر فقط يا. شد
 ،مه مقدسيي خساكن شدن به معنا. ان مردم زندگي كرديانساني در م به عنوانن آمد و يخدا عمالً به زم. مينكن

  .ان مردم ساكن شديسال در م33بود كه با آن به مدت اي  مهيخبدن او  .ا چادرزدن استيپرستشگاه و 
،اكثراً جالل به معناي درخشندگي نوري است كه در زمان ظهور خدا مقدس كتابدر  .ميديو جالل او را د

ن يسي در روي ايخداوند عي كه زمان. ز هستين كلمه به معني برتري و كمال خدا نين ايهمچن.شد مي مشاهده
 .ده شـدن جاللـش وجـود دارد   يولي دو راه براي پوش .ني اش پوشانده شده بوديجالل او در بدن زم ،ن بوديزم

 .ب و نقصي نداشتيچ عياو ه .ت عالي اوستيمنظور ما تا بندگي زندگي شخص ،ن امريبا ا .جالل الهي بود،اول
جـالل   ،نيبعد از ا. ر آشكار شدينظ بي ها در زندگي او و در تعدلييكوئيامي نتم .ش كامل بودياو در همه راهها

وحنـا صـورت او   يعقوب و ي ،پطرس ،در آن زمان .مشاهده شد )2،1:17متي(أت يل هيني او هم در كوه تبدرويب
شـكوهي را   ،شـاگرد  3ن يا .د و جامه اش چون نوري درخشنده شديدرخش مي ديدند كه مثل خورشيرا چنان د

  .دندير كشين براي سلطنت خواهد داشت به تصويسي درزمان بازگشت ثانوي خود بر روي زميكه خداوند ع
گـر  ياو و د. او حتماً و بدون شك به جالل روحاني او اشاره دارد .ميديما جالل او را د :وحنا گفتيوقتي 

ن يه همچنين آيرسد كه ا مي ر همدند ولي به نظين كامالً ديآور او را بر روي زم شاگردان زندگي عالي و شگفت
سـي  يدند و بـه آنهـا نشـان داد كـه خداونـد ع     يجاللي كه شاگردان د .شود مي زيأت نيل هيشامل واقعه كوه تبد

گـري مثـل   يخدا پسر د .گانه پدر استيح پسر يعني مسيسته پدر است كه يسي تنها شايع .قتاً پسر خداستيحق
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ك مرتبه واالتر از يدر  –گانه پسر خداست يسي يند ولي عين پسران خدااراد ايمانهمه  ،ك مفهوميدر  .او ندارد
   .پسر خدا او مساوي با خداست و او خود خداست به عنوان .همه

او  ،گـران يحـد و حصـر نسـبت بـه د     بي با مهرباني ،ك طرفياز  .ض و راستي بوديپر از ف ،نجات دهنده
مهربـان بـودن و در    .رفتيرا هرگـز نپـذ  طان ينشناخت و ش ن و درستكار بود و هرگز گناه راين كامالً اميهمچن

   .ديآ مي ن كامالً عادل بودن كاري است كه فقط از خدا بريهمان ح
سـي خداونـد وارد خـدمت    يش از آنكه عيپ .سي پسر خداستيد دهنده شهادت داد كه عيي تعميحي 15:1

ي در عمـل  يـ حي ،به روي صـحنه آمـد  سي يوقتي ع .گفت مي ي راجع به او به مردم سخنيحي ،اش شود ميعمو
ز تولـد  يماه پس ازاو ن 6ي آمد و يحيسي پس از يع .گفتم مي ن همان است كه راجع به او به شما سخنيا :گفت

در  .د دادن آنهـا بـود  يـ ي مشغول موعظه و تعميحيل آشكار كرد كه يافته بود و خود را در زماني به مردم اسرائي
پسر  –او از ازل بوده است  .ي بوديحيسي مقدم بر يولي ع .اش را شروع كرد مين زمان بود كه او خدمت عمويا

   .خدا
پـري او چنـان    .ابنـد ي مي ي روحاني و اقتدارها مان دارند از پري او بهرهيبه خداوند اي كه همه آنهائ 16:1

المثل  ضرب .سازد ان تمامي كشورها و در همه دورانها را برآوردهيحيازهاي مسيتواند همه ن مي عالي است كه او
مانـه خداسـت   يض به معناي محبت رحينجا فيدر ا .ض سرشاريا فيض است و يض پس از فيض به عوض فيف

  .كند مي كه او به فرزندان محبوبش آشكار
ظهور جـالل   ،موسي عطا شد به وسيلهعتي كه يشر. د جدا كرديق را از عهد جديي دوره عهد عتيحي 17:1

عت آنهـا را بـه مـرگ    يشـر  ،شـدند  نمي كرد و اگر در اطاعت موفق مي اطاعت حكم عت انسانها بهيآن شر .نبود
ـ ا. داد نمـي  زي درست است ولي قدرت انجـام آن را بـه انسـانها   يگفت كه چه چ مي به آنها. كرد مي محكوم ن ي

ـ  . داد نمـي  ولي آنها را از گناه نجـات  ،عت به انسانها داده شده بود تا آنها بدانند كه گناهكارنديشر ض و يولـي ف
 ،ق بودنديامد تا بر كسي حكم كند بلكه تا آناني را نجات بخشد كه ناالياو ن .ديح رسيسي مسيع به وسيلهراستي 

ـ يا. توانستند خودشان را نجات دهند و حتي دشمنانش را نمي آناني كه ن آسـمان بـراي   يبهتـر  –ض اسـت  ين ف
  .نين زميبدتر

خود گفت كه او درباره . او آمد به وسيلهز يد بلكه راستي نيح رسيسي مسيع به وسيلهض بود كه ينه فقط ف
او بـا منحـرف    .ان كـرد يـ ن و صادق بود در همه كارها و كلماتي كه انجام داد و بياو كامالً ام .من راستي هستم

ولـي گناهـان آنهـا را     ،كه او گناهكـاران را دوسـت داشـت    همچنان. ض خود را آشكار نكرديف ،ساختن راستي
ن او خودش براي پرداختن تاوان مـرگ مـا جـان    يموت است و بنابرا ،او گفته بود كه مزد گناه. شتدوست ندا

د و يم تا به ما نشان دهد آن محبت بالعوض را كه جانهـاي مـا را بـا آن نجـات بخشـ     يق آن بوديسپرد كه ما ال
   .ا كرديهمان ميدر آسمان برااي  خانه
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نكـه او  يبا وجـود ا . او بدني ندارد. دنيين ناديح است بنابراخدا رو. ده استيخدا را هرگز كسي ند 18:1
ا انسـان  يـ ن ظهورات كه به شكل فرشته يدني ظاهر كرده بود ولي ايق در شكل ديخود را به انسانها در عهد عت

 كه خدا انتخاب كرده تـا بـا   اند هباً موقتي بودينها ظهورات تقريا. قتاً چگونه استيآشكار نكرد كه خدا حق ،بوده
چ پسري براي او مثـل  يه. گانه پدر استياو پسر . سته پدر استيگانه شايسي يخداوند ع. مردمش صحبت كند

سـي  يع ،ن بـود ياو روي زمي كه حتي زمان. گاه خاصي را نزد خداي پدر دارديشه جاياو هم. سي وجود ندارديع
مولود مقدس كامالً بـه انسـانها   ن يا. او شخص مساوي خدا و نزد خدا و خود خدا بود.هنوز در آغوش پدر بود

. دنديآنها صداي خدا را شـن .دنديآنها خدا را د ،دنديسي را ديوقتي مردم ع. كرد كه خدا چگونه است مي آشكار
ح به انسانها يمس به وسيلهتفكر و رفتار خدا در مورد انسانها كامالً . ي خدا را احساس كردنديكويآنها محبت و ن

  .ظاهر شد
  

  )54:4-19:1(دمت پسر خدا ن سال خياول. 2

  )34-1:19(د دهنده يي تعميحيشهادت  )الف

ح موعـود  يد كه توبه كننـد كـه آمـدن مسـ    يگو مي ييحيد كه مردي بنام يم رسيوقتي خبرها به اورشل 19:1
كاهنان اشخاصـي بودنـد   . ستيان را فرستادند تا بفهمند كه او كياز كاهنان و الواي  ان دستهيهودي ،ك استينزد
ف مخصـوص خـود مشـغول بكـار     يان هـم در وظـا  يچنانچه الو. دادند مي كل انجاميكارهاي مهمي را در هكه 

   ؟ميكه مدتهاست منتظرش هست هستي موعود حيا تو مسيآ: دنديآنها پرس ؟ستييتو ك. بودند
كه نيگفتن ا به وسيلهن فرصت براي مشهور شدن يي بودند از ايحيگر انسانها ممكن بود اگر جاي يد 20:1

  .ستيح نين بود كه او مسيشهادت او ا. ي شاهدي وفادار بوديحيح هستند سوء استفاده كنند ولي يمس
ـ ايح موعـود او ب ين بودند تا قبل از ورود مسيا به زميليان منتظر بازگشت ايهوي.21:1-22 . )5:4مالكـي  (د ي
ي آنها را مطمئن سـاخت  يحيولي  .شدا بايليد ايست پس احتماالً بايح نيي مسيحي جه گرفتند كه اگريپس آنها نت

مثل من براي  ،ان تو از برادرانتيرا ازماي  بني ،تيخدا ،هوهي: موسي گفته بود 15:18ه يدر تثن. ستيا هم نيليكه ا
د يي بايحيآوردند و فكرميكردند كه  مي اديرا به  گوئيشين پيان ايهودي. ديد،او را بشنويتو مبعوث خواهد گردان

د بدون يندگاني باينما. ستيآن نبي ن ،ي دوباره گفت كه اويحيولي . ه موسي به وي اشاره كردهمان نبي باشد ك
  .دند كه او چه كسي استيي پرسيحين از يم بازميگشتند و بنابرايچ جوابي به اورشليافت هيدر

نقـل   3:40ا يد دهنـده از اشـع  يتعم ،شانيدر جواب پرسش ا .ابانميمن صداي ندا كننده در ب: او گفت 23:1
ـ بـه ب . ح خواهد آمـد يبراي اعالم كردن ورود مساي  شرو و نداكنندهيپ: او گفته بودي كه عني جائيقول كرد  اني ي

. ابـان بـود  يل بياو آن صدا بود و اسرائ. شده است گوئيشياست كه پاي  ي گفت كه او همان ندا كنندهيحي ،گريد
ي از خود بـه سـادگي   يحي. ابان شده بودنديثمر مثل ب بي مردم خشك و ،شان و جدائي از خدايگناهان ا به خاطر
و ن يق و تحسـ يمردي بزرگ معرفي نكـرد كـه مـورد تشـو     به عنواناو خود را . ك صدا سخن گفتي به عنوان
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ي صدا بود ولي يحي. شود مي دهيولي فقط شن ،شود نمي دهيكه د -ك صداي به عنوانرد بلكه فقط يش قرار گيستا
كلمه قطعاً از صدا . بشناساند و صدا بدون كلمه ارزش ندارد آن راي دارد كه ياز به صدايكلمه ن. ح كلمه بوديمس

  .ميي براي او باشيي صدايحيم مثل ياز باشد كه بتوانيتواند براي ما هم امت مي نيبزرگتر است ولي ا

ز را كـه مـانع   يه چهم. ديآ مي ح دارديمس ،گرياني ديبه ب. ديراه خداوند را راست كن: ن بود كهيي ايحيام يپ
 بـه عنـوان  د و بر شما ياين او بتواند بيد بنابراياز گناهانتان توبه كن. ديندازيشود دور ب مي تانيافت او در زندگيدر

  . ل سلطنت كنديپادشاه اسرائ
 عت سعييه بر معلومات خود از شريدادن كه با تك مي ليان را تشكيهودير يان فرقه سختگيسيفر 24:1-25

اكار بودنـد چـون خـود را مـذهبي     يلي از آنها عمالً ريخ. ق را اجرا كننديام جزء دستورات عهد عتكردند تم مي
ي اگر جزء آن انسانها مهم كـه نـام   يحيخواستند بدانند كه  مي آنها. كردند مي ولي در گناه زندگيدادند  مي جلوه

  .دهد مي ديست پس به چه اقتداري تعميبردند ن
نقـش او  . ن را گفت تا كسي فكر نكند او شخص مهمي استيي ايحي. دهم يم ديمن با آب تعم 26:1-27

كردند، او آنهـا   مي شنوندگان او از گناهانشان توبهي كه زمان. ح بوديبه سادگي آماده كردن انسانها براي آمدن مس
 كـه شـما او را  سـتاده اسـت   يان شما كسـي ا يدر م. داد مي ديشان بود تعمير دروني ايياز تغاي  را با آب كه نشانه

ح موعـود كـه   يمسـ  به عنـوان ان او را يسيفر. كرد مي سي اشارهينگونه ادامه داد و قطعاً به عيي ايحي. ديشناس نمي
مـردي بـزرگ    به عنواندر مورد من : ان گفتيسيدر جواب به فري يحي .دند، شناختنديكش مي مدتها انتظارش را

د كه واقعاً چه كسـي  يشناس نمي سي است كه هنوز او رايد عد خداونيد به او توجه كنيشخصي كه با. ديفكر نكن
همـه پرسـتش و حرمـت    ي كـه  د دهنده آمد، در حـال يي تعميحياو پس از . سته استياو تنها شخص شا. است

ولـي  . باز كنـد  )اربابش را(ش را ي، آقا)كفشهاي(ن يا غالمي بود كه بند نعليفه هر برده ين وظيا. سته اوستيشا
  . شمارد نمي قيح الير و كوچكي براي مسين خدمت حقيا براي انجام چني حتي خود ريحي

م كـه آنجـا واقـع در قسـمت     يدان مي ولي ما. ستيشناخته شده ن )ايت عنيا بي(ت عربه يق بيمحل دق 28:1
ا يـ ت عنيم كه اسم آن مكان بيمز قبول كنينگ جيه كيد حاشياگر بر طبق ترجمه جد. غربي رود اردن بوده است

  .م باشديك اورشلياي نزديت عنيتواند همان ب نمي ستبوده ا
. ديآ مي د كه به جانب اويسي را ديي عيحي ،م آمده بودندياني كه از اورشليسيروز پس از مالقات فر 29:1

وان قرباني بود يبره ح. دارد مي بره خدا كه گناه جهان را بر !نكيا: اد زديجان و شور و ذوق آن لحظه او فريدر ه
بـه  را ذبح كرده و خون آنها را اي  م داده بود كه برهيده خود تعليخدا به قوم برگز. ج بوديان رايهوديان يكه در م

شـد تـا گناهـان آن شـخص      مـي  ختـه يشد و خـون او ر  مي ن كشتهيك جانشي به عنوانبره .قرباني بپاشد عنوان
  .ده شونديبخش

ري ينمونه و تصـو اي  آن بره. ان برنداشتياز مق گناه را يخون بره ذبح شده در دوران عهد عت ،هر حاله ب
 ،ارييسـالهاي بسـ  . دارد مـي كند كه عمـالً گنـاه را بر   مي ايهماي  قت كه خدا روزي برهين حقينده و ايبودند از آ
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د دهنـده  يـ ي تعميـ حيو  ،دهيو حاال بـاالخره زمـان آن فـرا رسـ    . ن بره بودنديان خداپرست منتظر آمدن ايهودي
  . قي خدا را اعالم كرديبره حقدن يروزمندانه رسيپ

 دهين نبود كه گناهان همـه انسـانها بخشـ   ياو منظورش ا ،دارد مي سي گناه جهان را بريوقتي كه او گفت ع
ر بود و كافي براي پرداخت تاوان گناهان كل جهـان ولـي تنهـا آن گناهكـاراني كـه      ينظ بي حيمرگ مس. شود مي

  . رد بخشش قرار گرفتندرفتند موينجات دهنده پذ به عنوانسي را يع
  .دهد مي ش روي ما قراريان را پيحيت كفاره مسيه مزين آيد كه ايگو مي جونز. سي. جي

ي كـه  ي فاقد عقـل بودنـد در حـال   ها ان برهيهوديهاي ينكه قربانينظر به ا. ه شدگان استيتي براي فدين كفاره مزيا -1
  .ان بره خداستيحيقرباني مس

آورد، قربـاني   مـي  اديـ ان فقط هر ساله گناه را به يهوديهاي ينكه قربانينظر به ا. جه كار دارديتي در نتين كفاره مزيا -2
  . گناه را برداشت ،او با قرباني كردن خود. دارد مي ان گناه را بريحيمس

ك قـوم بخصـوص از   يـ ان فقـط خـاص   يهوديهاي ينكه قربانينظر به ا. تي داردين كفاره در حوزه عملي خود مزيا -3
  .دارد مي او گناه جهان را بر. ان خاص همه قومهاستيحيقرباني مسي كه بود در حال مردم

سازد بـه مـردم    مي اينكه فقط دارد راه را براي شخصي بزرگتر از خود مهيي هرگز از گفتن ايحي 30:1-31
مـاه قبـل از    ي چنديحي. ي بزرگتر بود كه خدا از انسان بزرگتر استيحيزان از يسي به همان ميع. شد نمي خسته

من او را شناختم منظورش لزوماً : ي گفتيحيوقتي . سي از ازل وجود داشته استيسي متولد شده بود ولي عيع
  .ده استين نبود كه قبالً او را نديا

ي يـ حيولـي  . گر خـوب آشـنا بودنـد   يسي با همديي و عيحيش بودند، احتماالً ياز آنجا كه آنها قوم و خو
ن بود كه راه يي ايحيرسالت . ح موعود نشناختيمس به عنواند نداده بود ياو را تعم ي كهش خود را تا زمانيخو

ل بـود كـه   يـ ن دليـ ن امر به ايا. ل در زمان ظهورش معرفي كنديا سازد و سپس او را به قوم اسرائيخداوند را مه
جـذب كـردن   هـدف  ن كار او با يا. حيبراي آماده شدن در جهت ظهور مس. داد مي ديي مردم را در آب تعميحي

  .شاگردان براي خودش نبود
نكه يپس از ا. د داديسي را تعميي در اردن عيحيكه  ي استنجا آمده مربوط به زمانيكه در ااي  اشاره 32:1

سـنده در ادامـه   ينو )16:3متـي  (خداوند از آب برآمد، روح خدا به شكل كبوتري نازل شد و بر او قرار گرفـت 
  . دهد مي حين واقعه توضيراجع به ا

. رديـ گ مـي  او آمد، روح نازل شده و بـر او قـرار  ي كه د و زمانيآ مي حيگفته بود كه مس يحيخدا به  33:1
ـ تعم القـدس  روحكه با  ن استن شخص همايد كه ايي فهميحيسي افتاد، ين اتفاق براي عين وقتي ايبراي هم  دي

در و او مساوي با خداي پ. ات ذات خديشخص 3ان يت از ميك شخصيك شخص است، ي القدس روح. دهد مي
  .خداي پسر است و خودش خداست
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ـ تعم. د خواهد داديتعم القدس روحسي با يداد، ع مي ديي با آب تعميحي كه يدر حال در  القـدس  روحد بـا  ي
از آسمان نازل شـد تـا در    القدس روحدر آن زمان . )38و4:2و5:1اعمال رسوالن (وستيكاست بوقوع پيروز پنط

  .)13:12 رنتيانق-1(سا كنديح، كلياري را عضو بدن مسد ايمانن هر ياران ساكن شود و همچند ايمانبدن همه 
سـي  يقت را كه عين حقيد، او به درستي شهادت داد ايسي ديد عيي در تعميحيزي كه يدر شالوده چ 34:1

داسـت او  ح پسـر خ يمسـ : ي گفتيحي كه يوقت. ا خواهد آمديشده بود به دن يشگوئيناصري پسر خدا بود كه پ
  .ن بود كه او خداي پسر استيمنظورش ا

  
  )42-35:1(وحنا و پطرس ي ،اسيدعوت ازآندر )ب

ي بـا دو تـن از   يـ حي. شـود  مـي  ن روزي است كه به او اشـاره ينجا مربوط به سوميروز بعد در ا 35:1-36
ولـي تـا   . ن آورده بودندمايده و به آنچه او گفته بود ايي را شنيحين مردان موعظه يا. ستاده بوديشاگردان خود ا

در روز قبل، او در مـورد  . دهد مي ي به خداوند شهادتي عمومييحيحاال . ده بودنديسي را نديبه حال خداوند ع
حاال او به سـادگي توجـه   . )دارد گناه جهان را برميي كه كس(و كارش  )بره خدا( ت وي سخن گفته بوديشخص

  .راجع به نجات دهنده بودساده، فداكارانه و همه  ،وتاهام او كيپ. كند مي ح جلبيسي مسيرا به شخص ع
نكه آنها بـه  يدن ايي دو تن از شاگردانش را از دست داد ولي با ديحين خطابه وفادارانه، يا به وسيله 37:1

كنند خوشحال  مي رويينكه دوستانمان خداوند را پيد از اين ما بايبنابرا. سي روانه شدند، خوشحال شديدنبال ع
  .فردي بزرگ فكر كنند به عنواننكه آنها راجع به ما يتا ا ميباش

نجا او كنجكاوي خود را يدر ا. در پي اش بودند كنجكاو بودي كه شه راجع به آنهائينجات دهنده هم 38:1
 او جـواب سـئوال را  . د؟ نشـان داد يـ خواه مـي  نكـه چـه  يدن ايو پرسـ دن به سوي آن دو شاگرد يبا روي گردان

. نـد يخواست كه آنها با كلمـات، خواسـته خـود را بـه او بگو     مي ولي. دانست مي ز رايهمه چ را اويدانست ز مي
خواهنـد بـا    مـي  ن جواب نشان داد كه آنهـا ينمائي؟ ا مي در كجا منزل )معلماي  عنيي(ربي : ن بوديجواب آنها ا

ـ آنهـا قصـد داشـتند پ   . بودندقانع ناند هنكه او را مالقات كرديآنها به ا. خداوند باشند و او را بهتر بشناسند رو او ي
  .)گرآقاي منياي ديبه ب(ا استاد است يربي كلمه عبراني به معني معلم . باشند

شتر راجـع بـه نجـات    يبا وجود آرزوي قلبي براي دانستن ب كس هيچ. دينيد و ببيائيب: او به آنها گفت 39:1
ـ ايدر آن زمان منزل داشت بي كه ا بدانجائسي دو شاگرد را دعوت كرد تيع. گرداند ميدهنده، از او روي برن  -دي

  .ك و راحتيك خانه شيرانه و نه يار فقيك محل اقامت بسياحتماالً 
آن مردان تـا  . ب به ساعت دهم بوديدند كه كجا منزل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قريآنگاه آمده، د

آنهـا  . ماندند كه خالق جهان در آنجا منزل داشـت ي ا آنها آن شب را در خانه. ده بودنديبه حال آنقدر حرمت ند
  . ح موعود را شناختنديل بودند كه مسيان اعضاي قوم اسرائين اشخاص از مياول

  . شود مي ح دادهيعموماًً ترج )رومي(زمان زودتر . بعدازظهر 4ايصبح و  10عنييساعت دهم احتماالً 
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ست ولي جالـب  ياندازه برادرش پطرس شناخته شده نامروزه او به . اس بوديكي از آن شاگرد، آندري 40:1
  . سي را مالقات كردندين بار عيكي از آن دو نفري بود كه براي اولياست كه او 

همـان   -وحنا بـوده اسـت  يمعتقدند كه او  مقدس كتابن يگر به ما داده نشده ولي اكثر محققينام شخص د
آورند كه فروتني او، وي را از اشاره به نام خود منـع   مي ل راين دليآنها ا. ل را نگاشته استين انجيشخصي كه ا

  .كرده است
رسـاندن  . ز وي را مالقات كننديان او نيابد، او معموالً دوست دارد آشناي مي سي رايوقتي شخصي ع 41:1

اس به سرعت رفت و برادر خود شمعون را باخبري ين آندريبنابرا. لي خوب استيك شخص خيام نجات به يپ
سال، انسانها منتظـر   4000براي الاقل ! ي بودانگيز ن چه اعالن بهتيا. م صدا زديافتيح را يكه ما مس رآو شگفت

ح در يشنود كه مس مي ن خبر تكان دهنده رايحاال شمعون از زبان برادرش ا .مسح شده خدا بودندح موعود، يمس
ـ مـاجرا در جر كردند كـه   مي جائي زندگي درستي كه آنها همانه ب. هاست يكين نزديهم ام يـ چقـدر پ . ان بـود ي

ام اسـتفاده كـرد تـا    يـ ن پيخدا از ا -مي هافتيح را يما مس -كلمه بود چهارام فقط شامل ين پيا. اس ساده بوديندرا
ما . ميركي باشيان زيا سخنگوين عالي و يم واعظيستيآموزد كه ما مجبور ن مي ن به مايا. آورد به دستپطرس را 

 ه كارهـا را انجـام  يـ م و خـدا بق يسي به مردم سخن بگوئيع لماتي ساده، راجع به خداوندم كه با كياز داريفقط ن
  . دهد مي

سـا، نـزد   ياو وي را بـه كل . اس برادر خود را به مكاني درست و نزد شخصي درست آورده بوديآندر 42:1
ـ   يا. سي بردياو، پطرس را نزد ع. گر نبرديا به مذهبي ديشخصي روحاني و   بـه خـاطر  ! ودن چه عمـل مهمـي ب

شـمعون از  . كي از رهبـران رسـوالن خداونـد شـد    ياد خوب انسانها و يك صياس، پطرس بعدها ياق آندرياشت
را كسي كه او يك پاداش پطرس خواهد بود زياس بدون شك شريشتري كسب كرد ولي آندريبرادرش شهرت ب

ـ . دانسـت  مـي  ديـ گونكـه خـودش ب  يخداوند نام پطرس را بدون ا. اس بوديسي آورد آندريرا نزد ع  نياو همچن
ر خواهد كـرد،  ييت شمعون تغيدانست كه شخص مي و باالخره، او. دار دارديتي ناپايدانست كه شمعون شخص مي

  .القدس روحخصوصاً بعد از صعود خداوند و نزول 
  
  )51-43:1(ليلپس و نتنائيدعوت از ف) پ

د كـه در روز  يگو مي بوشپح. ميخوان مي اشن باب درباره ين روزي است كه ما در اين چهارميحاال ا 43:1
ـ يب مـي  سي رايي و عيحيدر روز دوم، ما . )28-15ات يآ(ميكن مي ي را مشاهدهيحياول ما فقط  در روز سـوم  . مين

خداوند به سوي . )51-43ات يآ(ميكن مي سي را مشاهدهيو در روز چهارم فقط ع )42-35ات يآ(ي يحيسي و يع
ش يرويـ افت و از او دعوت كـرد كـه پ  يلپس را ياو در آنجا ف. ليبه نام جلاي  هيشمال حركت كرد به سمت ناح

گفـت و   مـي  آن شـخص كـه بـا آن كـالم سـخن      به خـاطر ار عالي بودند ينها كلمات بسيا! اياز عقب من ب. كند
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 ن دعوت ساده و عالي را به همـه انسـانها اعـالم   ينجات دهنده هنوز هم هم. شد مي ب شنوندهيافتخاري كه نص
  . كند يم

بشان شـده  ين افتخاري نصيا چنيشهرهاي كمي در دن. ل بودياي جليدا شهري در سواحل دريت صيب 44:1
اس و پطـرس  يلپس، آندريآنجا خانه ف .)13:10لوقا(د يخداوند چند معجزه مقتدرانه در آنها به ظهور رسان. است

ق آن يم محل دقيتوان نمي ب شده و حاال مايرل كامالً تخيدل به همينولي آن شهر نجات دهنده را رد كرد و . بود
   .ميرا كه كجا واقع بوده بگوئ

ل يرفت و نتنائ نيك شود بنابرايگري شريافته است با شخص ديخواست لذتي را كه تازه  مي لپسيف 45:1
ل يه نتنائاو ب. ن حال با هدف بوديلي ساده و در عيام او خيپ. ادان جانها هستندين صين بهتريحاال مبشر. افتيرا 

ـ پ. سـي ناصـري  يع ،افته استي، شگوئي شدهياء پيگر انبيموسي و د به وسيلهح موعود را كه يگفت كه مس ام او ي
م باكره و يسي از مريبدون شك و البته ع. وسف معرفي كرديپسر  به عنوانسي را ياو ع. ق نبوديعمالً و كامالً دق

ل به پدر خوانده او شد و نـه پـدر   يرفت و تبديسي را پذيوسف، عي. آمده بود به دنياني يبدون دخالت پدري زم
  : كند مي رين تفسين چنياستوارت ا. اس.مزيج .واقعي او

ـ ا. ار داشته باشديماني تمام عيح نبوده است كه شخصي در ابتداي راه، اين هرگز خواسته مسيا ن هرگـز راه او نبـوده   ي
ن راه او يـ ز ايـ و كامالً روشن اسـت كـه امـروزه ن   . از مذهب ناقصني ياست كه شاگردان را در پي خود روانه كند بروي زم

تواننـد خـود را بـه او     مي كهي زيكند كه در هر چ مي او از آنها دعوت. رديگ مي شان خود قرارياو خود در كنار هم ك. ستين
روع راضي است و از آنجا دوستان ن شياو از ا. توانند او را معرفي كنند مي كند و آنها مي او آنها را با وفاداري حفظ. بسپارند

سـت و  يقـت كـه او ك  ين حقيـ افتن راز ايعني قدم به قدم به سوي دريت كرد يت كرده چنانچه گروه اول را هدايخود را هدا
  .جالل كامل شاگردانش

ري يـ ن شهر فقيح در چنين كه مسيا. ل بوديدر جل انگيز ناصره شهري نفرت. ل مشكالتي داشتينتنائ 46:1
لپس بـا او  يف. ن او سئوالي را كه در ذهنش بود عنوان كرديبنابرا. ديرس مي به نظرر ممكن يبراي او غ زندگي كند

م روحـاني، معرفـي   ين راه براي مالقـات مفـاه  ياو احساس كرده بود كه بهتر. بحث نكرد و با او موافق هم نبود
گران براي يد ديكه به دنبال ص ك درس با ارزش براي همه كسانيي -سي بوديانسانها به خود شخص خداوند ع

  .دينيد و ببيابيد تا بيفقط مردم را دعوت كن. دير نشويدر بحثهاي طوالني درگ. ديبحث نكن. ح هستنديمس
ل را يل، او نتنائيچ آشنائي قبلي با نتنائيبدون ه. دانست مي ز رايسي همه چيدهد كه ع مي نشان 47ه يآ 47:1

وي كه ياستفتده از ابزار دن به خاطرعقوب ي .شود اعالن كرد نمي افتيمكري  قي كه در اويلي حقياسرائ به عنوان
  . عقوبي وجود نداشتيلي بود كه در او يل اسرائيكامالً هم بدون خطا نبود شهرت كسب كرده بود ولي نتنائ

ت بـراي مـد   گوئيكند كه  مي به چنان راجع به او صحبتينكه شخصي كامالً غريل از ايواضحاً نتنائ 48:1
ر نشسـته  يـ ر درخـت انج يانه زيظاهراً او به طوري كامالً مخف. شناسد، شگفت زده شد مي طوالني است كه او را

سـي او را  يولـي ع . ده شدن مخفي كرده بوديي درخت و برگهاي اطراف آن او را از دها بدون شك، شاخه. بود
  .ديآنقدر مخفي بود، دي كه حتي زمان
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ده يسي او را ديدگان مردم مخفي بوده است، عياو از دي كه ست كه زمانن قدرت خدا بوده ايد ايشا 49:1
دانست كه  مي بهر حال، او. به او داده شده بود العاده ن عتم بصورتي خرقيا ايل شد و يرت نتنائين باعث حيو ا
  . ل استيسي پسر خدا و پادشاه اسرائيع

ف كرده و او را يت وي را توصياو شخص. ستح ايل محكم داده بود كه مسيل دو دليخداوند به نتنائ 50:1
. مان آورديل كافي بود و او ايل كامالً براي نتنائين دو دليا. ده بوديتوانست ببندش، د نمي چ چشمييزماني كه ه

  .نها مشاهده خواهد كرديل بزرگتري از ايسي وعده داد كه او دليولي حاال خداوند ع
ط ين شـرا يشه در ايعنوان كرد او هم )نين آميغالباً آم( نانياطم تيرا با نهااي  سي جملهيهرگاه كه ع 51:1
نده را در وقتي كه يري از زمان آينجا خداوند داشت تصويدر ا. گفت مي ار مهم سخنيك مسءله بسيداشت از 

ن خواهد دانست كه پسر نجاري كـه در  يا پس از ايدن. داد مي ل نشانيگردد به نتنائ مي ن بازيبراي سلطنت به زم
ـ . شد مي در همان روز، آسمان باز. ل بوديقتاً پسر خداو پادشاه اسرائيكرد، حق مي زندگي انگيز ناصره نفرت ض يف

  .شهر سلطنت او به عنوانم يخدا از پادشاه كه سلطنت گرفته است نازل خواهد شد در اورشل
آن . پرورانـد  مـي  ا در سـر ر )12:28پيدايش(كه نتنائيل انديشه داستان نردبان يعقوبميرسد  به نظرن امر يا

 به سوينردبان، با نزول و صعود كردن فرشتگان تصويري بود از خود شخص عيسي مسيح خداوند كه تنها راه 
فرشتگان خدمتگـذاران خـدا هسـتند كـه مثـل      . كنند مي فرشتگان خدا بر پسر انسان صعودونزول. آسمان است

گيـرد، ايـن    مـي  پادشـاه سـلطنت   به عنوانوند عيسي وقتي خدا. ي آتش به دستور او در حركت هستندها شعله
  .كنند تا اراده او را به انجام برسانند مي فرشتگان از آسمان بر زمين و بالعكس حركت كرده، صعود و نزول

در آينده و . گفت كه او فقط نمايشهاي كوچكي از مسيح بودن او را ديده است مي عيسي داشت به نتنائيل
سـپس همـه بشـر    .پسر مسح شده خدا خواهـد ديـد   به عنوانخداوند را كامالً واضح در سلطنت مسيحايي، او 

  .خواهند دانست كه چيز خوبي از ناصره در آمده است
  
  )11-1:2(تبديل آب به شراب  :نشانهاولين  )ت

بود كه عيسي بـه   43:1در . ست به روز سومي كه عيسي در جليل بودا ايروز سوم، بدون شك اشاره 1:2
فهميم كه اين شهر نزديـك   مي اين را 12ه يم كه قانا كجا واقع شده بود ولي از آيدان نمي ما دقيقاً. ه رفتآن ناحي

  .كفرناحوم و در نواحي باالتر بوده است
اين جالب است كـه از مـريم   . يك عروس در آن روز بخصوص در قانا بود و مادر عيسي هم در آنجا بود

اينكه از مريم باكره متولد شده بـود مشـهور    به خاطرنجات دهنده . استمادر عيسي سخن گفته شده  به عنوان
متون روحاني هميشه جايگاه ممتاز را بـه  . اينكه مادر خداوند بود شناخته شده بود به خاطر )مريم(نبود ولي او 

  . و نه به مريم اند همسيح داد
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 ي كـه النه بود از سـوي كسـان  اين يك تصميم عاق. عيسي و شاگردانش به عروسي دعوت شده بودند 2:2
توانـد تصـميم    مـي  اين كار امـروزه هـم   ،بنابراين. عروسي را ترتيب داده وخداوند عيسي را دعوت كرده بودند

در جهت انجام اين امر، طبيعتاً هم عـروس و  . باشد كه مردم خداوند را به عروسيهايشان دعوت كننداي  عاقالنه
سپس آنها زندگي خود را به نجات دهنده بسپرند و قول . وند عيسي باشنداران حقيقي خداد ايمانهم داماد بايد 

  . بدهند كه خانه آنها مكاني خواهد بود كه او دوست دارد در آنجا ساكن شود
وقتي مادر عيسي فهميد كه چه اتفاقي افتاده است، او مشـكل را بـراي پسـرش بيـان     . شراب تمام شد 3:2

خواسـت   مي در راستاي مهيا كردن شراب ظاهر سازد و شايد اواي  ند معجزهتوا مي دانست كه عيسي مي او. كرد
از شراب در متون روحـاني معمـوالً   . پسر خدا آشكار كند به عنوانكه پسرش خود را به مهمانان حاضردر آنجا 

 او توصـيف بسـيار صـحيحي از   . آنها شـراب ندارنـد  : وقتي مريم گفت. آيد مي انيدر رابطه با شادي سخن به م
  . ايمانان وجود ندارد بي هيچ گونه شادي حقيقي براي. وضعيت مردان و زنان نجات نيافته عنوان كرد

بـه  ولي اين يك سرزنش سـخت چنانچـه مـا    . آيد مي جواب خداوند به مادرش به نظر جزئي و سرد 4:2
واژه كاربردي ما يعنـي   كلمه زن كه در اينجا بكار رفته است نشانه احترام است درست مثل. آيد نبود مي ماننظر

او نشان داد كه در انجام رسالت ملكوتي خود،  اي زن مرا با تو چه كار است؟:خداوند پرسيد ي كهخانم در زمان
 مـريم . كـرد  مـي  او تحت تسلط دستورهاي مادرش قرار نداشت براي كـامالً زيـر اراده پـدر آسـماني اش كـار     

بـه  قبـل از اينكـه او   . دانست كه ساعت او هنوز نرسيده است مي خواست پسرش را در جالل ببيند ولي بايد مي
گذاردنـد و او اينكـار را بـر صـليب      مي بايست اول قرباني را مي مسيح كامالً غلبه يافته بردنيا ظاهر شود، عنوان
  .به انجام رسانيد جلجتا

  :گويد مي ويليامز اين گونه
مـا چـه چيـز معمـول      ،ايـن اسـت  معنـي آن   .ر رفته اسـت بكا مقدس كتاببارها در  ؟اصطالح مرا با تو چه كار است

. داوود اين جمله را دوبار براي احترام بـه پسـران صـروريه بكـار بـرد     . هيچ چيز :اين استبا هم داريم؟ جواب  )مشتركي(
 3 بـاب پادشـاهان  -2چقدر غير ممكن بود كه آنها چيز مشتركي با داوود در زندگي روحاني خود داشته باشند؛اليشع نيـز در 

با اسـتفاده از ايـن    ،بار ديوها سه. اين جمله را براي نشان دادن شكافي كه بين او و يهورام پسر اخاب وجود داشت بكار برد
و بـاالخره خداونـد آن را بـراي    . عبارت نشان دادند كه چقدر شيطان در تضاد با مسيح است و يا مسيح در تضاد با شـيطان 

گناه او و طبيعت انساني گناه آلـود مـريم عميـق بـوده و      بي ه چقدر شكاف بين اولوهيتمريم باكره بكار برد تا نشان دهد ك
  .فقط يك صدا بود كه در گوش او اقتدار داشت

. مريم كلمات او را فهميد و بنابراين به خدمتكاران دستور داد كه هر چه او بديشان بگويد انجام دهند 5:2
توجه كنيد كه او انسانها را بـه اطاعـت از خـود و يـا انسـان      . ستكلمات او براي هر كدام از ما حائز اهميت ا

اوخداوند عيسي را به آنها نشان داد و به آنها گفت كه او كسي است كه بايد از وي اطاعت . ديگري وادار نكرد
 در حيني كه ما ايـن كتـاب بـا ارزش را   . اند هتعاليم خداوند عيسي در صفحات كتب عهد جديد نقش بست. كرد
  . هر چه به شما بگويد بكنيد :بايد آخرين كلمات ثبتت شده مريم را در اين آيه به خاطر بسپاريم ،وانيمخ مي



 

- ٢٠  - 

 

 30يـا   20قدح سنگي بزرگ كه هـر كـدام گنجـايش     6 ،در مكاني كه در آنجا عروسي بر پا شده بود 6:2
. نجاست استفاده ميشـد اين آب توسط مردم يهودي براي طاهر كردن خود از . گالن آب را داشت وجود داشت

 يـك مراسـم تطهيـر را بـه اجـرا در      ي كـه كرد، او تـا زمـان   مي را لمساي  اگر يك يهودي بدن مرده ،براي مثال
  . شد مي نجس محسوب ،آورد نمي

خداونـد از  . خدمتكاران اين كار را سريعاً انجـام دادنـد  . عيسي دستور داد كه قدحها را از آب پر كنند 7:2
او به انسانها اجازه داد كه قدحها را آماده كرده و آنها را . ظاهر كردن معجزه اش استفاده كرد امكانات موجود در

ايـن   !تبـديل آب بـه شـراب    ،ولي پس از آن او كاري كرد كه هيچ انساني قادر به انجام آن نبود. از آب پر كنند
خداونـد هرگونـه امكـان تهمـت      ،بـدين وسـيله  . خدمتكاران بودند و نه شاگردان كه قدحها را از آب پر كردند

  .قدحها لبريز از آب شدند تا كسي نگويد كه شراب بعداً به آن اضافه شده بود ،همچنين. فريبكاري را دور كرد
خداوند دستور داد كه خدمتكاران كمي از شراب را از قدحها بردارند و نزد . معجزه حاال رخ داده بود 8:2

 1آب به شـراب در عـرض مـدت    . كه معجزه فوري بوده است ين استااين نشان دهنده . رئيس مجلس ببرند
خـداي خـود را    ،خبر بي آبهاي از همه جا :چنانچه شخصي شعر گونه گفت. ثانيه يا كمي بيشتر تبديل شده بود

  .ديدند و سرخ شدند
و ا ،وقتي كه او شـراب را چشـيد  . رئيس مجلس كسي بود كه چيدن ميزها و غذاها را بر عهده داشت 9:2

دانست كه كيفيت  مي دانست كه شراب از كجا آمده است ولي نمي او. متوجه شد كه اتفاق عجيبي رخ داده است
  .بنابراين فوراً داماد را صدا زدآن بسيار باالست 

رفتار مسيحيان در قبال شراب امروز چگونه بايد باشد؟ شراب بعضي اوقات براي مصارف درمـاني مـورد   
 بـا توجـه بـه اسـتفاده از آن     )23:5تيموتـائوس  -1( تعليم عهد جديد نيز سـازش دارد  استفاده است چنانچه با

،مسيحيان بايد با احتياط عمل كنند در همه شرايط و همه فرهنگها تا هميشه در پي جالل دادن خداوند .....بروي
دارهاي بخصـوص  ار بايـد هشـ  د ايمان ،هرگز هداياي عالي خدا را رد نكنيد. باشند و نه خشنودي و لذات خود

پطـرس  -1 ،18:5افسسـيان  ،21:5، غالطيـان  13:13روميان (گساري جدي بگيرند  را راجع به باده متون روحاني
مقدسين بايد از هر چيز كـه   ،باالخره. )12:6قرنتيان -1(داري در جمع مقابله كنند  و با همه موانع خويشتن )3:4

  .)21:14روميان( خودداري كنند ،شود مي باعث لغزش ديگري
. رئيس مجلس به نكته بسيار متفاوتي بين طرز عمل عيسي و طرز معمول عملكرد انسانها اشاره كرد 10:2

 .آورند تا مردم از طعم خوب آن لـذت ببرنـد   مي چنين بود كه اول شراب خوب را عملكرد معمول عروسي اين
در ايـن  . شدند نمي خوردند متوجه مي كهرا خوبي كيفيت و طعم شرابي ه آنها ديگر ب ،بعد از خوردن و نوشيدن

 ،اين چيزهـا  .درس روحاني براي ما وجود دارددر اينجا يك . شراب بهترين در آخر آورده شد ،عروسي خاص
 سپس آنها زنـدگي خـود را در لـذات پـوچ هـدر     . شدگان جوان دارند بيشترين جذابيت را براي دعوتمعموالً 

. زندگي مسيحي كامالً متفاوت است. گذارد نمي ده سالهاي پيري باقيدنيا براي آنها چيزي جز پس مان ،دهند مي
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 جشن به سـرعت پـيش  . دارد مي مسيح شراب بهترين را تا آخرين لحظه نگاه. شود مي اين زندگي هر روزه بهتر
  .رود مي

هيچ شـادي  . در زندگي يهوديان داشت يمستقيمراست و  بسيار سركاربردهاي اين بخش از متون مقدس، 
هاي تشـريفاتي   نيامردم به جمع شدنهاي خسته كننده و مهم. قي در زندگي يهوديان آن زمان وجود نداشتحقي

خداونـد در پـي تعلـيم     .بيگانه بودند ،آنها نسبت به شادي ملكوت. مزه بود بي شان رفتند ولي زندگي مي خشك
آب . كـرد  مـي  حد و حصـر تبـديل   بي ديآنها را به شا آور او وجود مالل. آنها براي ايمان آوردنشان به خود بود

  .توانست به شراب شادي واقعي در مسيح تبديل شود مي مورد استفاده آداب و تشريفات يهودي
كـه بـه دوران كـودكي    اي  كنـد كـه معجـزات مسـخره     مـي  جمله اين ابتداي معجزات اوست ثابت 11:12

مثل انجيل پطـرس  اي  ه در اناجيل كذبهاين معجزات مسخر. باشد مي خداوندمان نسبت داده شده است دروغين
او بچه بوده است و در شخصيت  ي كهزمان اند همعجزاتي مسخره نسبت داد ،آنها به خداوند ما. شود مي مشاهده

با پيش داني اين مدت زمان زندگي خداونـدمان را بـا حفاظـت     القدس روح. ي وجود داردآميز انساني كمي كفر
  . اين چنين اشارات اضافي راجع به او بشودخود سپري كرده و نگذاشته است 

اين يك عمل مـافوق بشـري   . تبديل آب به شراب يك نشانه بود كه يعني اين معجزه داراي معنايي است
بـا ظـاهر   . دادند كه عيسي واقعاً مسيح خداست مي اين معجزات همچنين نشان. بود كه مفهومي روحاني داشت

كه در جسم آشـكار شـده    -او به انسان نمايان كرد كه واقعاً خداست. رداو جاللش را ظاهر ك ،كردن اين نشانه
ولـي حـاال ايمـان ايشـان قـوي       ،داشتند مي آنها قبالً به او ايمان ،مطمئناً. شاگردان او به وي ايمان آوردند. است

   :گويد مي سينديلن جونز. توانستند به او اعتماد كنند مي گشته بود و آنها بيشتر
ولـي اولـين معجـزه مسـيح آب بـه      . يك عنصر مخرب در خدمت او بـود . سي تبديل آب به خون بودمعجزه اول مو

  .يك عنصر تسلي بخش و آرامش بخش در آن معجزه وجود داشت .شراب بود

  
  )17-12:2( كند مي خانه پدرش را تطهير ،پسر خدا )ث

فقـط   آنهـا . شاگردان كفرناحوم آمـد برادران و  ،نجات دهنده حاال قانا را ترك كرده و به همراه مادر 12:2
  .اورشليم به راه افتاد به سويخيلي زود خداوند . چند روز در كفرناحوم ماندند

ايـن  . خوريم به موضوع اولين شـهادت خداونـد راجـع بـه اورشـليم      مي در ابتداي اين مطالب ما بر 13:2
مزمان خدمت عمومي خود را بـا تطهيـر   او ه. يابد مي ادامه 21آيه  3عبارت راجع به خدمت عمومي او تا باب 

فصح . )19:45،46و لوقا  11:15،18و مرقس  21:12،13متي (برد هيكل درزمان عيد فصح شروع كرده و به پايان
كرد زمانيرا كه از اسارت در مصر رهايي يافته و خدا آنها  مي آوريه بود كه به فرزندان اسرائيل ياديك عيد ساالن

. از درياي سرخ گذشته به بيابان بگريزند و سـپس بـه سـرزمين وعـده وارد شـوند      را هدايت و رهبري كرد ت
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خداونـد عيسـي    ،يك يهودي متـدين  به عنوان .شود مي مشاهده 12اولين عيد فصح ثبت شده در كتاب خروج 
  . براي اين روز مهم تقويم يهودي به اورشليم رفت

گـاوان و  . ان خريد و فروش تبـديل شـده اسـت   متوجه شد كه آنجا به مك ،او كه به هيكل وارد شد 14:2
. پرداختنـد  مي شدند و صرافان نيز در آن مكان به تجارت خود مي گوسفندان و كبوتران در آنجا خريد و فروش

صرافان پولهاي كساني را كه از كشـورهاي  . شدند مي حيوانات و پرندگان براي گذراندن قرباني پرستش استفاده
اين امر كامالً واضح و شناخته شده بود كـه  . تند تا آنها بتوانند ماليات هيكل را بپردازندگرف مي غريبه آمده بودند

  . گرفتند مي آمدند مي غالباً صرافان سود حرامي را از كساني كه مصافتهاي دور
چنين امري كه . كه خداوند ساخت احتماالً شالق كوچكي بود كه او از ريسمان ساخته بوداي  تازيانه 15:2

نشان اقتـداري در   به عنوانبلكه احتمال اين هست كه او آن را . را براي زدن كسي بكار ببرد ثبت نشده استاو 
او همه تاجران را از هيكل بيـرون رانـد و تختهـاي     ،با حركت دادن تازيانه در پيش رويش. دستش گرفته باشد

  .صرافان را واژگون كرد
از يـك كبـوتر    ،استطاعت خريـد حيـواني گرانتـر را نـدارد     شريعت به فقير اجازه داده بود كه وقتي 16:2

فروختند خداوند دستوري صادر كرد مبنـي براينكـه آنهـا را بيـرون      مي اين كبوترها را ي كهبه آنهائ. استفاده كند
در همـه دورانهـا خـدا ايـن هشـدار را بـه       . اين شايسته نبود كه آنها خانه پدر او را خانه تجارت بسازند. ببرند
هيچ عمل نادرست و هيچ جنـايتي  . دهد كه از خدمات مذهبي در جهت ثروتمند شدن استفاده نكنند مي نهاانسا

  .به سادگي نشان دهنده تقدس و عدالت اوست ،بلكه. شود نمي در اين اعمال او ديده
كرد  مي گوئيگفت و پيش مي افتادند كه 9:69وقتي كه شاگردان او اين واقعه را ديدند آنها ياد مزمور  17:2

ديدند كه اراده پر  مي حاال آنها عيسي را. آيد براي همه چيز خدا غيرت عظيمي خواهد داشت مي كه وقتي مسيح
كه مزمور نـويس   ن استكند كه پرستش خدا بايد خالص باشد و آنها فهميدند كه او هما مي شور خود را ظاهر

  .راجع به وي سخن گفت
خداوند عيسي مصمم بـود   چنان كههم. است القدس روحيحي هيكل داشته كه بدون يك مس به يادما بايد 

و دائمـاً  . نقص باشد بنابراين ما هم بايد مواظب باشيم كه بدنهاي ما به خداوند تقديم شد بي كه هيكل اورشليم
  .تطهير شوند

  
  )22-18:2(كند مي عيسي مرگ و قيام خود را پيشگوئي )ج

اگـر  : آنها در پاسخ گفتنـد . بودنداي  در پي ديدن نشانه و يا معجزهآيد كه يهوديان هميشه  مي به نظر 18:2
خداونـد عيسـي    ي كـه در حـال . به ما نشان بدهي سپس ايمان خواهيم آورد العاده عالي و كاري خارقتو چيزي 

آنها راجـع بـه اقتـدار او     18در آيه . كرد و هنوز قلب ايشان به روي او بسته بود مي معجزه پس از معجزه ظاهر
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آنها خواستار اين بودند كه او با نشان دادن . تاجران را از هيكل بيرون كرداي  سئوال كردند تا بدانند با چه اجازه
  .ادعاي مسيح بودنش را ثابت كنداي  معجزه

او به ايشان گفـت كـه   . خداوند عيسي جمله جالب توجهي راجع به مرگ و قيامش گفت ،در پاسخ 19:2
الوهيت مسيح مجدداً در ايـن   .روزآن را بر پا خواهد كرد 3اب خواهند كرد و او در آنها هيكل مقدس او را خر

  .روز آن را بر پا خواهم كرد 3من در  :تواند بگويد مي فقط خدا. شود مي آيه ديده
تنهـا  . آنها بيشتر كنجكاو مسائل جسماني بودند تـا حقـايق روحـاني    .يهوديان منظور او را نفهميدند 20:2

سال طول كشيده  46. توانستند به آن فكر كنند معبد هيروديس بود كه در اورشليم قرار داشت مي هاقدسي كه آن
  . روز بر پا كند 3در  آن راتوانستنند درك كنند كه انساني  نمي بود تا آن را بنا نمايند و

ا در آن گفت كه تمام اولوهيت ذات خد مي خداوند عيسي داشت درباره بدن خود سخن ي كهدر حال 21:2
 )فاسـدكرده بودنـد  (اين يهوديان هيكل اورشـليم را خـراب كـرده بودنـد      چنان كههم. جسد به پري ساكن بود

  .كشتند مي او را نيز ،بنابراين در چند روز كوتاه ديگر
وقتي خداوند عيسي مصلوب شد و از مردگان قيام كرد، شاگردانش را به خاطر آمـد كـه    ،پس از آن 22:2

ي كه بـه انجـام رسـيده بـود     آور با وجود اين نبوت شگفت. روز دوباره برخواهد خاست 3د در او قول داده بو
  .مقابل چشمان ايشان، آنگاه به كتاب و كالمي كه عيسي گفته بود ايمان آوردند

آموزيم كـه   مي ولي ما در اينجا. پردازيم مي ما معموالً به ضديت با حقايقي كه براي دركمان سخت هستند
پس از چند روز خداوند اين كالم را براي مـا آشـكار خواهـد كـرد     . م خدا را در قلبهايمان ذخيره كنيمبايد كال

كـه آنهـا بـه     ايـن اسـت  منظورش  ،گويد آنها به كتاب ايمان آوردند مي وقتي كه. االن نفهميم آن راحتي اگر ما 
  .پيشگوئيهاي عهد عتيق راجع به قيام مسيح ايمان آوردند

  
  )25-23:2( ايمان در مسيح اقرار كردندبسياري به  )چ

. بسياري به اسم او ايمـان آوردنـد   ،نتيجه معجزاتي كه از عيسي در اورشليم صادر شده بود به عنوان 23:2
بلكـه آنهـا اقـرار كردنـد كـه او را      . اين لزوماً به اين معنا نيست كه آنها زندگي خود را به سادگي به او سپردند

اين مشـابه  . دادند كه در پي عيسي هستند مي آنها فقط ظاهراً نشان. يتي در اعمال آنها نبودهيچ واقعي .اند هپذيرفت
 ي كهكنند كه مسيحي هستند در حال مي كنيم بسياري از مردم ادعا مي وضعيت دنياي امروز ماست كه ما مشاهده

  .و در ايمان به خداوند عيسي مسيح نيستند اند هنيافتهنوز حقيقتاً تولد تازه 
كلمه يوناني هر دو واژه (هنوز عيسي به ايشان ايمان  ،با وجود اينكه بسياري به او ايمان آورده بودند 24:2

او فهميد كه ايشان بـدون  . اوخويشتن را بديشان موتمن نساخت ،براي همين. نداشت )براي ايمان يكسان است
 او همه انسـانها را . و چشمگير بودند انگيز جانآنها به دنبال چيزهاي هي. آيند مي عالقه شخصي به او به دنبال او
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 او حتـي  .كردنـد  مـي  بودنـد رفتـار   چنـان كـه  دانست كه چرا آنها  مي او. و افكار ايشان را ها انگيزه. شناخت مي
  .دانست كه ايمان آنها حقيقي و يا مصنوعي است مي

ياجي به اينكـه كسـي دربـاره    او هيچ احت .شناخت نمي قلب انسانها را بهتر از خود خداوند كس هيچ 25:2
او اطالع كامل داشت از آنچه كه درون انسان بود و اينكه چـرا بـه صـورت انسـان     . انسان شهادت دهد نداشت

  .كرد مي رفتار
  
  )21-1:3(دهد مي عيسي به نيقوديموس راجع به تولد تازه تعليم) ح

بسياري از يهوديان اورشـليم   .باشد مي ماجراي نيقوديموس با هر آنچه كه تا حال گذشته بود، متفاوت 1:3
نيقوديمـوس يـك   . دانست كه ايمـان ايشـان خـالص نيسـت     مي به ايمان به خداوند اعتراف كرده بودند ولي او

 لزوماً بايد با يك حرف اضافه شـروع  1آيه . دريافتي حقيقي ديدخداوند در او اشتياقي جدي براي . استثناء بود
  .وديموس نام از روساي يهود بوداما شخصي از فريسيان نيق :شد مي

شايد او به نزد خداوند آمده بود براي تعلـيم  . يك معلم شناخته شده بود به عنواننيقوديموس براي مردم 
  . ديدن تا بتواند در بازگشت به تعاليم بيشتري ارائه دهد

اين مـورد   توضيح واضحي كه در. گويد كه چرا نيقوديموس در شب نزد عيسي آمد نمي مقدس كتاب 2:3
وجود دارد كه او مخفيانه به ديدار عيسي آمد زيرا خداوند توسط عموم مردم قوم يهود مورد قبـول واقـع شـده    

نيقوديموس اذعان داشت كه خداونـد معلمـي اسـت از    . او نزد عيسي آمد ،بهرحال .بود ولي نه به معناي واقعي
در  .ده بود را بدون كمك مستقيم خدا انجام دهدتواند معجزاتي كه از او صادر ش نمي سوي خدا زيرا هيچ كس

او ماننـد  . نيقوديموس بدون غرض متوجه نشده بود كه خداوند خداي مجسم در بدن است ،ميان همه تعاليم او
 .و يك انسان مثال زدنـي  العاده يك معلم فوق ،استاي  العاده گويند عيسي انسان فوق مي بسياري امروزه بود كه

  .عيسي خدا بود و هست. عبارات توصيفي فقط قسمت كوچكي از حقيقت هستند تمام اين جمالت و
 خداونـد مـا   .جوابي كه خداوند عيسي داد با آنچه كه نيقوديموس گفت ارتباطي نداشت ،در نگاه اول 3:3

ـ   اي  تو براي تعليم ديدن نزد من آمده ،نيقوديموس :گويد مي ازه ولي چيزي كه تو واقعاً به آن نيـاز داري تولـد ت
تـواني   نمـي  تـو  ،در غيـر ايـن صـورت   . تو بايد از باال مولود شوي .اين جائي است كه تو بايد آغاز كني. است

  .ملكوت خدا را ببيني
اين كلمـات بـه مـا    . بيان كرد )غالباً آمين آمين(را با عبارت نهايت اطمينان  العاده خداوند اين كلمات فوق

  .شود مي خداوند در اينجا به ما يادآوردهند كه حقيقتي بسيار مهم را  مي هشدار
. نيقوديموس در پي مسيحي بود كه بيايد و اسـرائيل را از سـيطره روميـان آزاد كنـد     ،يك يهودي به عنوان

 نيقوديمـوس انتظـار  . و يهوديان تـابع دولـت و قـوانين روم بودنـد     ،امپراطوري روم دنيا را تحت كنترل داشت
را بر زمين برقرار كرده و يهوديان بواسطه سلطنت او بر دنيا فرمانروايي كنند كشيد تا مسيح بيايد و ملكوتش  مي
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انسان بايد  ،گويد كه براي ورود به اين ملكوت مي حاال خداوند به نيقوديموس. تا همه دشمنانشان هالك گردند
ت بنـابراين تولـد   همانطور كه تولد آغازين براي زندگي جسماني الزم اسـ  .)حيات تازه بيابد(دوباره مولود شود

 ،به بيـاني ديگـر   .)تواند به معناي تولد از باال باشد مي واژه تولد تازه همچنين( .دوم الزمه زندگي روحاني است
از آنجا كه سلطنت او عادالنه خواهد . ملكوت مسيح مخصوص فقط كساني است كه زندگيشان تغيير كرده باشد

  .برند، سلطنت خواهد كرد مي در گناهان خود بسر ي كهنسانهائاو بر ا. اعضاي آن نيز بايد عادل باشند ،بود
نيقوديموس . بينيم كه چقدر سخت است كه انساني كالم خداوند عيسي را بفهمد مي در اين جا دوباره 4:3

تواند دوبـاره   مي توانست بفهمد كه چگونه شخص بالغي نمي او. كرد مي راجع به همه صحبتها به دقت پافشاري
او به اين فكر فرو رفته بود كه امكان ندارد انساني بار ديگر به داخل شكم مـادر برگشـته و مولـود     .مولود شود

  .گردد
نيقوديموس روشن ساخت كـه انسـانهاي جسـماني نميتواننـد عطايـاي روحـاني خـدا را دريافـت كننـد          

  .)14:2قرنتيان -1(توانند حقايق روحاني را بفهمند  نمي زيرابرايشان ابلهانه است و حتي
در غيـر  . عيسي به نيقوديموس گفـت كـه او بايـد از آب و روح مولـود گـردد      ،در توضيحات بعدي 5:3

  .تواند به ملكوت خدا وارد گردد نمي اينصورت او
دهد كه خداوند عيسي راجع به  مي اصرار دارند كه آب در اينجا غالباً نشان ها منظور عيسي چه بود؟ خيلي

. اسـت  مقـدس  كتاب، اين تعليم در تضاد با ديگر قسمتهاي ي كهدر حال. گويد مي لزوم تعميد براي نجات سخن
تعميـد نشـان   . خوانيم كه نجات فقط بواسطه ايمان به خداوند عيسي مسيح ميسر اسـت  مي بر طبق كالم خدا ما

   .ولي نه به معناي مشابه نجات ،اند هدهنده آنهايي است كه نجات يافت
آب بسيار شبيه كالم  26-25:5در افسسيان . كند مي اشاره ين آيه به كالم خدامعتقدند كه آب در ا ها بعضي

واسـطه كـالم خـدا بيـان شـده      ه تولد تازه ب 18:1و يعقوب  23:1پطرس -1همچنين در . خدا تفسير شده است
از دانيم كه نجات جا  مي ما. نسبت داده شده باشد مقدس كتابهمچنين ممكن است كه آب در اين آيه به . است

بايـد بـراي كسـب     كل كالم خدا تكرار شده است كه گناهكار اين پيغام در. وجود ندارد مقدس كتابمكتوبات 
  .شود مند تولد تازه از كالم بهره

 آب زنـده سـخن   خداوند از نهرهـاي  39-38:7در يوحنا . اشاره كند القدس روحتواند به  مي ن آبيهمچن
اگر اين آب . است القدس روحگويد منظورش  مي ي راجع به آب سخنگوئيم كه او وقت مي گويد و ما واضحاً مي

  را دارد پس چرا نبايد همين معنا را در باب سوم داشته باشد؟ القدس روحدر باب هفتم معناي 
اگـر كسـي از آب و روح مولـود    . آيـد  مـي  سـخت  به نظرمسئله  ،اگر اين برداشت را قبول كنيم ،بهر حال

دوبار در اين آيه  ،برداشت كنيم القدس روحاگر آب را به معني . ملكوت خدا شودنگردد ممكن نيست كه داخل 
. ترجمه شده است به همان ميزان درسـت اسـت كـه يعنـي ترجمـه شـود      .. .كهاي  ولي كلمه. ماي هاز آب نام برد

خـدا   اگر كسي از آب به معني روح مولود نگردد،ممكن نيسـت بـه ملكـوت   : شود مي بنابراين آيه چنين خوانده
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همچنين بايد تولد روحاني  .تولد جسماني كافي نيست. ما اعتقاد داريم كه اين معني درست آيه است. وارد شود
روح قدوس خدا در شخصي  به وسيلهاين تولد تازه  .در ميان باشد تا شخصي بتواند به ملكوت خدا وارد شود

شت با حقايقي كه در بـاب تولـد از روح در دو   اين بردا. شود مي آورد عطا مي كه به خداوند عيسي مسيح ايمان
  )8و6آيات(گردد مي ثابت ،شود مي آيه جلوتر مشاهده

 ،توانست از طريقي مجدداً وارد شكم مادرش گشـته و دوبـاره متولـد شـود     مي حتي اگر نيقوديموس 6:3
و نااميـدي و ناچـاري    شوند در گناه مي كه از انسانها مولود )ييها بچه(جسم است به اين معناست كه فرزنداني 

. روح اسـت  ،در طرف ديگر، آنچه از روح مولود گشت .نگران نجات خود بشوند ي كهآيند تا هنگام مي به دنيا
شخصـي از روح تولـد    ي كـه وقت. پيوندد كه شخصاً به خداوند عيسي اعتماد كند مي تولد روحاني زماني بوقوع

  .حيات او در ملكوت سازگاري دارد كند كه با مي يابد، او طبيعتي تازه كسب مي تازه
فهميـد كـه    مـي  او بايـد . داد مـي  كرد از تعاليمي كه خداوند عيسي بـه او  مي نيقوديموس نبايد تعجب 7:3

 او بايد .ناتوان استشخص بايد از نو مولود گردد و درك ككند كه بشر در درمان طبيعت سقوط كرده خودش 
  . عيب و روحاني باشد بي ،نسان بايد مقدسفهميد كه براي عضويت در ملكوت خدا، ا مي

كرد، خداوند عيسي از طبيعت بـراي نشـان دادن حقـايق روحـاني      مي چنانچه او اكثر مواقع نيز چنين 8:3
توانـد صـداي آن را    مي وزد و شخص مي خواهد مي او به نيقوديموس يادآور شد كه باد هر جا كه. استفاده كرد

اول از همـه، آن جـائي   . تولد تازه بسيار مشابه باد است. رود مي آيد و به كجا مي داند از كجا نمي بشنود و ليكن
تولد تـازه   ،دوماً. آورد به دستاين قدرتي نيست كه انسان با كنترل و اراده خود آن را . كند مي بر طبق خدا پيدا

 ي كـه وقت. توانيد ببينيد مي توانيد ببينيد ولي نتيجه آن را در زندگي اشخاص نمي شما وقوع آن را. ناديدني است
حاال از آنها متنفر  ،داشت مي اعمال شريرانه كه او سابقاً دوست. شود مي انساني نجات يافت، تغيير درون او وارد

. چيزهايي هسـتند كـه او حـاال بسـيار بسـيار دوستشـان دارد       ،اعمال خدا كه او سابقاً از آن نفرت داشت. است
يز روح خداسـت كـه انسـان    ام هتولد تازه هم كار معجز ،داند كه باد چيست ينم درست چنانچه هيچ كس كامالً

اين امكانپذير نيست كـه  . غير قابل پيش بيني است ،عالوه بر اينها، تولد تازه مانند باد. قادر به فهميدن آن نيست
  . شود مي رومد و در كجا واقع مي آيد و به كجا مي بگوئيم از كجا

بدون شـك او  . تواند پذيرايي مسائل ملكوتي باشد نمي نشان داد كه ذهن نفسانينيقوديموس  ،دوباره 9:3
و بنـابراين  . روحانياي  واقعه به عنوانكرد كه تولد تازه را در وقايع طبيعي و جسماني بيايد و نه  مي هنوز سعي

  چگونه ممكن است كه چنين بشود؟: او از خداوند عيسي پرسيد
. نيقوديموس بايد اين چيزهـا را بدانـد و فهميـده باشـد     ،معلم اسرائيل وانبه عنعيسي پاسخ داد كه  10:3

داد كه وقتي مسيح موعود براي برقراري سلطنتش بـه زمـين برگـردد، او     مي ي عهد عتيق واضحاً تعليمها نوشته
گناهانشان  ي كهتنهها كسان. نابو خواهد كرد اند هاول دشمنانش را داوري كرده و همه چيزهايي را كه به خطا رفت

  . توانند به ملكوت وارد گردند مي اند هرا اعتراف كرده و از آنها دست كشيد
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او  ،از ازل. كرد، و ناباوري انسانها را نيـز  خداوند عيسي سپس برائت اشتباه از تعاليمش را مشخص 11:3
يهوديان ديگر شـهادت او   ولي نيقوديموس و اكثر. تعليم داده بود ،حقايق اين تعاليم و چيزهايي را كه ديده بود

  . را نپذيرفته و از ايمان آوردن سرباز زده بودند
آن امـور زميني،ملكـوت    ؟امور زميني كه خداوند در اين آيه به آن اشاره كرد چه چيزهـايي هسـتند   12:3

آيد و سلطنت غلبـه   مي مسيح به زميندانست كه روزي  مي شاگرد عهد عتيق به عنواننيقوديموس . زميني است
آنچه كه نيقوديموس نفهميـده  . يافته اش را بر زمين استوار خواهد كرد و اورشليم شهر پادشاهي او خواهد بود

پس امور آسماني كه خداونـد بـه   . تولد تازه ضروري است ،بود، اين حقيقت بود كه براي ورود به اين ملكوت
راهـي   -شـوند  مـي  بعـدي توضـيح داده  آنها اشاره كرد په چيزهايي بودند؟ آنها حقايقي هسـتند كـه در آيـات    

  .تواند اين تولد تازه را دريافت كند مي كه به آن وسيله شخص العاده فوق
تنها يك شخص استحقاق سخن گفتن راجع به امور آسماني را داشت زيرا او تنها كسي است كه در  13:3

ه بود بلكه او كسي بود كه بـا  خداوند عيسي فقط يك معلم انساني نبود كه از طرف خدا آمد. آسمان بوده است
او گفت كسي به آسمان باال نرفت او منظورش اين نبود  ي كهوقت. خداي پدر از ازل بود و به دنيا پائين آمده بود

بلكه آنها باال برده شدند و نه اينكه با اقتدار خـود بـه   . كه مقدسين عهد عتيق مانند خنخ و ايليا به آسمان نرفتند
كه هيچ انسان ديگري به همان شكلي كه او به حضور خدا  اين استتوضيحي ديگر . شندآسمان صعود كرده با

چـرا كـه   . وارد شوداي  مكان به حضور خدا از راه يگانهتوانست  مي او .راه يافت، نتوانست به حضور خدا برود
بـود و بـا    ايسـتاده  بـا وجـود اينكـه خداونـد عيسـي روي زمـين      . او خودش از آسمان به زمين نزول كرده بود

چگونه ممكن است چنين باشد؟ اينجا حقيقتي . او اظهار داشت كه در آسمان است ،گفت مي نيقوديموس سخن
ي اين منظور ما اسـت زمـان  . خداوند در يك لحظه واحد در همه جا حضور دارد ،خدا به عنوانشود كه  مي بيان
ي جديد كلمات او كه در آسمان است را ها بعضي ترجمه ي كهدر حال. گوئيم خداوند حاضر مطلق است مي كه

  .اند هي خطي و مربوط به متن رجوع كردها ، واضحاً به نوشتهاند هحذف كرد
 چگونـه تولـد تـازه بوقـوع    . خداوند عيسي حاال در حال برمال كردن حقيقتي بـه نيقوديمـوس بـود    14:3

درست  .توانند به آسمان راه بيابند نمي نمردم با گناهانشا. پيوندد؟ مجازات گناهان انسانها بايد پرداخت شود مي
فرزندان اسـرائيل توسـط مارهـا گزيـده شـده بودنـد،        ي كههمانطور كه موسي در بيابان مار برنجين را در زمان

فرزنـدان اسـرائيل وارد بيابـان     ي كهاز زمان. )رابخوانيد21-4:9اعداد (بنابراين پسر انسان نيز بايد بلند كرده شود
براي مجازات و . بر ضد خدا شكايت كردندآنها . تاب شدند بي سرزمين موعود بروند، نااميد وشدند تا به سوي 

نجات يافتگان از آن بال نزد  ي كهزمان. تنبيه آنها خداوند مارهاي آتشين به ميان فرستاد و بسياري از مردم مردند
برنج بسـازد و آن را بـر عصـا قـرار     خداوند استغاثه نمودند و توبه كردند، خداوند به موسي گفت كه ماري از 

  .يافتند مي كردند به طرز معجزه آسايي، شفا مي اسرائيليهائي كه گزيده شده بودند و به مار برنجين نگاه. دهد
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. پيوندنـد اسـتفاده كـرد    مـي  عيسي از اين واقعه عهد عتيق براي نشان دادن اينكه تولد تازه چگونه بوقـوع 
بـود از  اي  مـار بـرنجين نمونـه   . و به مرگ ابدي محكوم هستند اند هه گزيده شدنيش گنا به وسيلهمردان و زنان 
 گنـاه بـود و هرگـز    بـي  خداونـد عيسـي  . گويـد  مي راجع به داوري سخن مقدس كتاببرنج در . خداوند عيسي

بايست مجازات شود، ولي او جاي ما را گرفت و مجازات ما ر بر خويشتن حمـل نمـود كـه مـا اليـق آن       نمي
ما با نگاه كردن . گويدكه خداوند عيسي بر باالي آن رفت مي عصا راجع به صليب جلجتا سخن. بوديم مجازات

  . يابيم مي از روي ايمان به او، نجات
هـر   .گناه شد و او كه گناه نشناخت كه بايد ما عـدالت خـدا را در او ببينـيم    ،نجات دهنده در راه ما 15:3

مجاني از او دريافـت خواهـد   اي  هديه به عنواناورد، حيات جاودان را كس كه به خداوند عيسي مسيح ايمان بي
  .كرد

است زيرا ايـن آيـه انجيـل را بـه      مقدس كتاباين بدون شك يكي از زيباترين و مشهورترين آيات  16:3
اين آيه آنچه را كه خداوند عيسي به نيقوديمـوس تعلـيم داده بـود بـا توجـه بـه       . كند مي سادگي و وضوح بيان

. خوانيم كه جهان را بسيار محبت نمود مي خدا .كند مي شود خالصه مي تولد تازه دريافت به وسيلههيمي كه مفا
خدا گناهان مردم و شيوه شرورانه دنيا را دوست ندارد ولي او مردم . جهان در اينجا به همه مردم دنيا اشاره دارد

  .خواهد كسي هالك شود نمي را دوست دارد و
خدا پسر ديگري مثـل خداونـد   . اين حقيقت نشان داده شد كه او پسر يگانه خود را داداوج محبت او در 

. بود از محبت ذات خدا كه اراده كرد پسر يگانه اش را براي گناهان عصيانگر بدهـد اي  اين نمونه. عيسي ندارد
اودان ببخشد دريافـت  شخص بايد قبل از اينكه خدا به او حيات ج. اند هاين به آن معنانيست كه همه نجات يافت

. كه هر كه به او ايمان آورد، هالك نگردد: شوند مي بنابراين كلماتي اضافه. كند كه مسيح براي او چه كرده است
راهي براي نجات يافتن همه مهيا شده است ولي هر شـخص بايـد خداونـد    . نيازي نيست كه كسي هالك شود

ي بـا   هديـه  به عنوانودان را اه او اينكار را كرد، زندگي جوقتي ك. نجات دهنده اش بشناسد به عنوانعيسي را 
  : گويد مي بورهام .ارزش دريافت خواهد كرد

محبت خدا را به جهان بفهمد، آن زمان كليسا مريض و ناتوان خواهـد شـد بـه سـادگي تـا وقيتكـه        ،كليسا ي كهزمان
  .حكومتها سرنگون و همه سرزمينها فتح شوند

قلب خـدا پـر اسـت از    . و جنايتكار نيست كه غضب خود را بر انسانها بريزد خدا يك هالك كننده 17:3
توانست پسر خود را به جهـان   مي او. محبت نسبت به انسان و او بهاي گزافي براي نجات ايشان پرداخته است

ريـزد و  خونش ب ،برعكس، او پسرش را فرستاد تا رنج بكشد. بفرستد تا آن را داوري كند ولي او اينكار را نكرد
 كارخداوند عيسي برروي صليب آنقدر ارزش بااليي داشت كـه همـه گناهكـاران   . مرگ او جهان يابد به وسيله

  .دريافتن آن و پذيرفتن كار او نجات يابند به وسيلهتوانند  مي

سرنوشت نهايي مـا بسـتگي بـه    . ايمانان بي اران ود ايمان :شوند مي حاال همه مردم به دو دسته تقسيم 18:3
محكوم نخواهد شد بلكه آنكسي كه بـه   ،به نجات دهنده اعتماد كند ي كهكس. طرز برخورد ما با پسر خدا دارد
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خداوند عيسي كار نجات را به اتمام رسـانيد، و حـاال بـه هـر فـرد      . او اعتماد نكند، االن بر او حكم شده است
ح است اگر كسي چنين هديه و محبتـي را رد  اين افتضا. بستگي دارد كه تصميم بگيرد او را بپذيرد و يا رد كند

  .تواند بدهد نمي خدا كاري جز محكوم كردن او انجام ،اگر انساني به خداوند عيسي ايمان نياورد. كند
 ، اسم براي شخصـيت بكـار  مقدس كتابدر . ايمان آوردن به اسم او درست مشابه ايمان آوردن به او است

  . داي هه او ايمان آورداگر به اسم او ايمان آوريد ب. رود مي
. او براي گناه كل جهان مـرد . عيب خدا بود بي گناه و بي او بره. عيسي آن نوري بود كه به جهان آمد 19:3

آنها گناهانشان را بـر داشـتن عيسـي    . دارندآنها از او تنفر  -دوستش دارند؟ خير ،ولي آيا انسانها براي اينكار او
 ،كنند مي درست چنانچه بعضي حيوانات خزنده از نور فرار. كنند مي ده را رددهند بنابراين نجات دهن مي ترجيح

  .گريزند مي انسانهاي شرور هم ازحضور مسيح
. كنـد  مي گناهانشان را معلوم ،زيرا كه نور ،دارند از روشنايي متنفر هستند مي آناني كه گناه را دوست 20:3

حضـور او ناراحـت بودنـد زيـرا او بـا تقدسـش        خـاطر بـه  مـردم گناهكـار    ،عيسي در اين جهان بود ي كهوقت
قرار دادن تكه  ،بهترين راه براي معلوم كردن كجي يك تكه چوب. كرد مي اسفناك ايشان را آشكار ،)قدوسيتش(

خداوند عيسي كجي همه ديگر  ،العاده انساني فوق به عنواناو با آمدنش به جهان . چوبي صاف در كنار آن است
  .يسه با خود ظاهر كردانسانها را در مقا

اگر انساني در مقابل خدا به راستي صادق باشد، او به سوي نور خواهد آمد كه همانا خداوند عيسي  21:3
سپس او بر نجـات دهنـده اعتمـاد    . شود مي گناه بودن وي بر آن انسان آشكار بي است و شايستگي تمام عيار و

  .تولد تازه خواهد يافتن به مسيح و بنابراين با ايما ،شخصي خواهد داشت
  
  )36-22:3(خدمت يحيي تعميد دهنده در يهوديه )خ

از ابتداي اين آيه . دهد مي شهادت خداوند عيسي را در شهر اورشليم نشان ،قسمت نخست اين باب 22:3
داد،  مي خوش نجات ادامهتا پايان باب يوحنا خدمات مسيح را در يهوديه كه بدون شك او به اعالم كردن خبر 

شود كه عيسـي شخصـاً    مي معلوم ،از اين آيه. گرفتند مي آمدند تعميد مي انسانهايي كه به سوي نور. كند مي بيان
  .شد مي شاگردانش انجام به وسيلهآموزيم كه اينكار  مي 2:4داد، ولي از يوحنا  مي تعميد
او هنـوز پيغـام توبـه را    . باشـد  مـي  يحيي تعميد دهنده ،يحيي كه در اين آيه به او اشاره شده است 23:3 
كرد در منطقه يهوديه و آن يهودياني را كه تصميم به توبه در جهت آماده شـدن بـراي ظهـور مسـيح      مي موعظه
 ايـن ثابـت  . داد زيرا كه در آنجا آب بسيار بـود  مي يحيي نيز در عنيون تعميد. داد مي گرفتند را تعميد مي موعود

 داد ولـي تلويحـاً چنـين چيـزي     مـي  كامل شخص در آب او را تعميـد  قطع او با فرو كردن به طوركند كه  نمي
  .داد، هيچ نيازي به بودن آب فراوان نبود مي اگر او با پاشيدن و يا ريختن آب تعميد. گويد مي
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در . دهـد  مي اين آيه توضيحي به ادامه خدمت يحيي و نتيج دنباله دار خدمات او در يهوديان متدين 24:3
ولـي  . شـد  مي سرش از تنش جدا ،افتاد و براي شهادات وفادارانه اش مي حيي به درون زنداني ،نزديكاي  آينده

  .او هنوز با جديت انجام ماموريتش بود ،در اين زمان
. تطهيـر افتادنـد  با يهوديان راجع به اي  از اين آيه معلوم است كه بعضي از شاگردان يحيي در مباحثه 25:3

بحث احتماالً بر سر اين بود كـه تعميـد يحيـي    . نجا احتماالً به تعميد ربط دارداين به چه معناست؟ تطهير در اي
بهتر است يا عيسي؟ كدام تعميد قدرت بيشتري داشت؟ كدام ارزش بيشتري داشت؟ احتماالً بعضي از شاگردان 

ـ  مي )يحيي(يحيي از روي ناداني معتقد بودند كه تعميدي با ارزشتر از آنكه استادشان  احتمـاالً  . داردداد وجود ن
  .كردند مي شاگردان يحيي را نسبت به عيسي و محبوبيت او حسود ،فريسيان

باشـد   مي اگر تعميد تو بهتر: پرسيدند مي آيد آنها از او مي به نظر .آنها براي مشورتي نزد يحيي آمدند 26:3
آن شخصي كـه بـا تـو در    عبارت (روند؟  مي پس چرا چنين است كه بسياري از مردم تو را ترك كرده و نزد او

بسياري از  ،يحيي به خداوند عيسي شهادت داد و در نتيجه اين شهادت. )آنطرف اردن بود به مسيح نسبت دارد
  .يحيي او را ترك كرده و شروع به پيروي از عيسي كردند شاگردان

نجات دهنده اگر جواب يحيي به خداوند عيسي اشاره داشته باشد بدين معناست كه هر موفقيتي كه  27:3
گفـت كـه    مـي  گفت او مي اگر يحيي راجع به خود سخن. نمايد مهر تأييدي است از جانب خدا بر او مي كسب

او هرگز ادعا نكرد كه تعميـد او نسـبت بـه تعميـد     . هرگز ادعاي شخصي بزرگ و يا مهم بودن را نداشته است
از آسمان بـدو داده شـده    ي كهچيزهائرد مگر هيچ چيز ندا. او به سادگي در اينجا گفت كه ا. عيسي برتري دارد

كند، و هيچ دليلي در اين دنيا وجود ندارد كه ما بر طبق آن بايد در پي يافتن  مي اين راجع به همه ما صدق. بود
  .و ساختن ارزش براي خودمان باشيم

سـيح نيسـت   آوري كرد كه او زمان تو تمام شده و دوباره گفـت كـه او م  يحيي به شاگردان خود ياد 28:3
كردنـد؟ چـرا    مي چرا بايد با او بحث. بلكه به سادگي فرستاده شده است تا راه را براي مسيح موعود مهيا سازد

كـرد   مـي  بودند؟ او شخص مهم نبود بلكه به سادگي سعي مي آنها بايد به دنبال شكل دادن جمعي در اطراف او
  .انسانها را با خداوند عيسي مواجه گرداند

عـروس  . يحيي تعميد دهنده هم دوست داماد بود يعني انسـان برتـر  . عيسي مسيح داماد بود خداوند 29:3
درست آن بود كه مردم عيسي را پيروي كننـد و نـه    ،بنابراين. مال دوست داماد نبود بلكه مال شخص داماد بود

ن خداونـد عيسـي   عروس در اينجا در معناي عام خود براي همه اشخاصي بكار رفته است كه شاگردا. يحيي را
بعـد از آن در عهـد جديـد، آن    . همسر يهوه نـام بـرده شـده اسـت     به عنواناز اسرائيل در عهد عتيق . اند هگشت

ولي در اينجا يوحنا، كلمات در . اند ههمسر داماد تشريح شد به عنوان ،اشخاصي كه عضو كليساي مسيح هستند
يحيـي تعميـد دهنـده را تـرك      ،زمان مسـيح موعـود   معني عام خود براي شاگردان يحيي بكاررفته است كه در

اين . يحيي براي از دست دادن پيروانش ناراحت نبود. اين نه به معناي كليساست و نه به معناي اسرائيل. كردند
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او خوشحال و راضي بود كه عيسي همه توجه را بـه خـود   . شادي عظيمي براي اوبود كه صداي داماد را بشنود
  .شد مي مسيح مورد پرستش و ستايش انسانها واقع ي كهشد وقت مي ملشادي او كا. جلب كند
بـه  وقفه زحمت كشيده بود تا مردان و زنان را  بي او. شود مي كل ماموريت يحيي در اين آيه خالصه 30:3

در انجام اين كـار، او فهميـده بـود كـه بايـد       .خداوند هدايت كند و ارزش حقيقي خدا را به آنها بفهماند سوي
 دنبال جلب توجه ديگران بـه خـود بـودن واقعـاً شـكلي از      ،براي يك خادم مسيح. ش در پس زمينه باشدخود

  . وفائي است بي
و بـراي مقـدس    )14:3براي نجات دهنده  )7:3( براي گناهكاران: بايد در اين باب توجه كنيد 3به وجود 

)30:3(.  
ايـن جملـه بـراي نشـان دادن منشـأ      . اسـت عيسي همان شخصي است كه از باال آمده و باالي همه  31:3

براي اثبات كوچك بودن خود، يحيي تعميد دهنده گفت كه . آسماني و جايگاه ويژه و مافوق او طرح شده است
 ،اين به سادگي بدين معناسـت كـه در تولـد او   . كند مي او خودش زميني است و از زمين است و از زمين تكلم

توانسـت سـخن    نمـي  او هيچ رتبه آسماني نداشت و با اقتدار پسر انسان. مدآ به دنيابشري زميني  به عنوانوي 
مسـيح شـخص   . باالي همـه اسـت   ،او پائينتر از خداوند عيسي قرار داشت زيرا آن شخصي كه باالست .بگويد

خـاطر انسـانها بايـد او را دنبـال      به همـين اين فقط شايسته مقام اوست كه ستوده شود و . عالي مقام دنيا است
  .نندو نه پيامبران او راك

او به انسانها گفت كه چه چيـزي   .او با اقتدار سخن گفت ،خداوند عيسي سخن گفت ي كهولي وقت 32:3
ولـي جالـب اسـت كـه     . هيچ امكاني براي اشتباه و يا دروغ وجود نداشت. را ديده و چه چيزي را شنيده است

افـرادي  . لفظي گرفتـه شـود  لا تحتنبايد به معناي  كس هيچعبارت  .كند نمي شهادت او را قبول كس هيچ: بگويم
 كرد و بـه سـادگي   مي يحيي داشت به عموم مردم نگاه ي كهدر حال. پذيرند مي هستند كه كالم خداوند عيسي را

. عيسي تنها شخصي بود كه از آسـمان آمـد  . شود مي اكثريت مردم رد به وسيلهگفت كه تعاليم نجات دهنده  مي
  . گرفتند كه به او گوش دهند مي مي تصميمولي عده نسبتاً ك

آنهـا بـا   . پذيرنـد  مـي  كالم راست خـدا  به عنوانراجع به عده كمي است كه كالم خداوند را  33آيه  33:3
 مـردم پيـام انجيـل را    ي كـه زمـان . امروزه نيز چنين اسـت . اند هبر اينكه خدا راست است مهر كرد ،پذيرش خود

كه اگر  اند هآنها فهميد. روند مي روند و از طرف خود و ديگر انيانها به سوي او مي خداآنها به طرف  ،پذيرند مي
اين درست راه ديگري است براي بيان اين حقيقت كه شهادت مسيح .حتماً درست است ،خدا چيزي گفته است

  .باشد مي شهادت خداست و دريافتن يك نفر دريافتن ديگران نيز
 ،براي اثبات اين جمله. نمود مي او به كالم خدا تكلم. فرستاده بودعيسي همان شخصي بود كه خدا  34:3 

خدا مسح شده بود به طريقي كـه هـيچ    القدس روحمسيح با . كند نمي يحيي گفت كه خدا روح را به ميزان عطا
ديگري هماننـد   كس هيچهستند ولي  مند در خدمتشان بهره القدس روحديگران از كمك . تواند بشود نمي انساني
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يافتند ولـي   مي وحي محدودي از خدا ،انبياء .را ندارد و نخواهد داشت القدس روحسر خدا در خدماتش پري پ
  . و قلب خاص خدا و همه محبت كثير او براي انسان در مسيح ساكن بود ،پايان خود بي با حكمت القدس روح

 پسـر را محبـت   ،د كـه پـدر  شـو  مـي  است كه در انجيل يوحنا به ما گفتـه اي  اين يكي از هفت دفعه 35:3
در ميان اين مسـائل  . نمايان شده است )پسر(در اينجا اين محبت در دادن كنترل همه چيز به دست او . نمايد مي

توضـيح داده شـده    36سرنوشتهاي انسانها نيز هست كه در آيـه   ،كه نجات دهنده بر همه آنها تسلط كامل دارد
  . است

حيـات   ،آورنـد  مـي  يده است كه به همه اشخاصي كه بـه او ايمـان  خدا به مسيح اين قدرت را بخش 36:3
يابد؟  مي شخص چگونه نجاتاست درباره اينكه يك  مقدس كتابآيات ترين  اين يكي از واضح. جاودان بدهد

بايد بفهميم كـه خـدا    ،خوانيم مي چنانچه ما اين آيه را. شود مي ايمان به پسر خدا ميسر به وسيلهاين به سادگي 
گويـد   مي او واضحاً و مشخصاً. تواند هرگز شكسته شود نمي دهد و اين وعده مي او وعده .گويد مي سخندارد 

رقصـي در تـاريكي    ،پـذيرفتن ايـن وعـده   . كه هر كس كه به پسر او ايمان دارد، حيات جاودان خواهد داشـت 
آن كساني كه به پسـر  . اشدتواند نادرست ب نمي توان گفت كه اين ايمان به چيزي است كه مي به سادگي. نيست

آمـوزيم كـه    مـي  مـا از ايـن آيـه   . بلكه غضب خدا بر آنها خواهد بود ،حيات را نخواهد ديد ،خدا ايمان نياورند
بـه  خدا به ما حيات جاودان را  ،اگر او را بپذيريم. سرنوشت نهايي ما بستگي دارد به اينكه با پسر خدا چه كنيم

ما هرگز از حيات جاودان لذت نخواهيم بـرد و نـه تنهـا ايـن      ،او را رد كنيم اگر. دهد مي مجانياي  هديه عنوان
  .ط در هر لحظه از زندگيمان باشيمغضب خدا ما را احاطه كرده و بايد منتظر سقو

در اين آيه به لزوم نگاه داشتن احكام شريعت نشده است يعني اطاعت اي  توجه داشته باشيد كه هيچ اشاره
  .انجام بهترين كارها و يا كار كردن براي رسيدن به آسمان ،ن به كليسارفت ،از قانون اساسي

  
  )30-1:4(ايمان آوردن زن سامري  )د

دهـد و اينكـه محبوبيـت     مي فريسيان شنيدند كه عيسي شاگردان بيشتري را نسبت به يحيي تعميد 4:1-2
قـت سـوء اسـتفاده كـرده و حـس      شايد آنها قصد داشتند از ايـن حقي .يحيي از قرار معلوم در حال كاهش است

عمال ًعيسي شخصـا ًعمـل   .رفتندايجاد كنند مي سوي خداوند عيسي ي كهرا بين شاگردان يحيي و آنهائحسادت 
مردم بـه عنـوان شـاگردان و يـا     ،بهر حـال  .گرفت مي شاگردانش انجام اين كار به وسيله.داد نمي تعميد را انجام

  .گرفتند مي پيروان خداوند تعميد
عيسي از تفرقـه افكنـي و كارهـاي فريسـيان و موفقيـت       ،وسفر به ايالت جليلا ترك كردن يهوديه ب 3:4 

يهوديه مركز . ولي مطالب پر اهميت ديگري در اين آيه وجود دارد.ايشان در انجام اينگونه كارها جلوگيري كرد
خداونـد  .يهودي شناخته شده بود كامال ً غيراي  ناحيه به عنوانجليل  ي كهتشكيالت مذهبي يهوديان بود در حال
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 كنند و بنابراين در اينجا او بـه سـوي غيـر يهوديـان     مي او را و شهادتش را رد ،يهوديعيسي فهميد كه رهبران 
  .رود تا به پيغام نجات را بديشان بيان كند مي

ا بـراي  ولي يهوديان كمي ايـن مسـير مسـتقيم ر    .سامره درست در بين راه يهوديه و جليل قرار داشت 4:4
 را اتخاذتري  فر مردم يهودي بود كه اغلب راه طوالنيمورد تنمنطقه ُ سامره . كردند مي رفتن به شهر ديگر اتخاذ

گويد كه عيسي الزم بود از سامره عبـور   مي بنابر اين وقتي .رفتند مي ب بيريه ُ شمال به جليلكردند و از جان مي
عبـور كنـد بلكـه ايـن      )سـامره (از آ ن ناحيـه  ود از نظر جغرافيايي منظور اين نيست كه او كامال ً مجبور ب ،كند

  .توانست به او كمك كند مي حقيقت كه يك جان محتاج در سامره به كمك او نياز داشت و او
در فاصـله ي نـه   .خداوند عيسي به دهكده ُ كوچكي به نام سوخار وارد شد ،در سفر به درون سامره 5:4 

 چنـان كـه  هم )22:48پيـدايش (وصفي بود كه يعقوب به پسر خود يوسف داده بـود م ،ن دهكده از آ چندان دور
  .شد مي پيوسته در ذهن او مجسم ،ي گذ شته ُ تاريخها كرد تمام صخه مي عيسي به اين منطقه سفر

چاه قديمي هنـوزهم بـراي بيننـدگان قابـل      .چاهي كه به چاه يعقوب معروف بود درآ ن قرار داشت 4: 6
باشد كه امروزه هم به خوبي محل آن قابـل شناسـايي    مي واقع مقدس كتابيكي از شهرهاي  رويت است كه در

  .است
وقتي كه عيسـي بـه سـر چـاه      )زمان رومي(بعد از ظهر  6يا  )زمان يهودي(به بعد ازظهر بود  زمان قريب

داسـت او انسـان نيـز    عيسي خ چنان كههم .او در نتيجه ُ راه زيادي كه پياده آ مده بود بر سر چاه نشست. رسيد
بـراي مـا فهميـدن ايـن      .شـود  مـي  انسان او خسته به عنوانولي  ،شود نمي خدا او هرگز خسته به عنوان .هست

ولي شخصيت خداوند عيسي مسيح كامال ً هيچگاه توسط ذهن فاني بشـري قابـل   . آيد مي چيزها سخت به نظر
ان بين ما زندگي كرد رازي است كـه فراتـر از حـد    انس به عنوانحقيقتي كه خدا به جهان ما آمد و  .فهم نيست

  .باشد مي فهم ما
اگـر  . زني بـراي آب كشـيدن از دهكـده بيـرون آمـد      ،خداوند عيسي بر سر چاه نشسته بود ي كهوقت 7:4 

گويند كه در اين زمان ظهر بوده است، زمان بسيار نامعلومي براي زن بـوده اسـت    مي چنانچه بعضي از محققين
ولي اين زن يك گناهكـار فاسـد بـوده و    . آب را از چاه بكشد چون گرمترين ساعت روز بوده استكه بيبيد و 

دانست كه زنهاي ديگري هم بـه سـر    مي احتماال ً اين زمان را انتخاب كرده بود تا از خجالت در امان بماند زيرا
 او.آيد مي در همين زمان خاص به آنجا دانست كه او مي خداوند عيسي كامال ً ،البته. بينند مي آيند و او را مي چاه
دانست كه او يك جان محتاج استو بنابراين او تصميم گرفت كه وي را مالقات كند و او را از زنـدگي گنـاه    مي

  .آلودش نجات دهد
بينيم و بهتر است روش او را كه استفاده كرد  مي را در حين انجام كارش )جانها(سلطان قلبها  ،در اين متن

مرتبه بـا آن زن   7خداوند ما . جه ساختن نياز آن زن و دادن راه حل براي مشكل آن زن به او بياموزيمبراي متو
زه احتماال ً اگر ما هم به اندا .بار با مردم شهر 1بار با خدا وند و  6بار صحبت كرد  7همچنين زن . سخن گفت



 

- ٣٤  - 

 

عيسي گفتگو را بـا يـك در خواسـت    . هرتوانيم در شهادت دادن به مردم ش ميآن زن با خداوند سخن بگوئيم، 
  .آ ب به من بنوشاناي  جرعه :او به آن زن گفت ،از سفرش خسته بود ي كهدر حال .شروع كرد
 .خداوند از آن زن خواست كه به او آب بنوشـاند  ،دهد كه چرا البته از ديدگاه انساني مي توضيح 8ايه  8:4

كردند  مي آنها معموالً دلوهايي با خود حمل. خوراك بخرندشاگردانش به درون شهر سوخار رفته بودن تا كمي 
 ،بـا وجـود همـه ايـن داليـل ظـاهري       .كشيدند ولي شاگردان آنها با خود برده بودند مي كه با آنها آب را از چاه

  .براي كشيدن آب از چاه نداشتاي  خداوند وسيله
 او كه يك زن سامري است سـخن  زن فهميد كه عيسي يهودي است و تعجب كرد كه با اين وجود با 9:4

عمالً آنها تركيبـي از يهويـان و   . دانستند مي سامريان از نسل يعقوب بودند و خود را اسرائيليان حقيقي. گويد مي
اين كوهي بود در سامره كه در جلوي . مكان مقدس ايشان براي پرستش بود به عنوانكوه جزريم . حتيان بودند

يهوديـان نفـرت    .توانستند آن را در هنگام صحبت مشاهده كننـد  مي شت و ايشانانظار خداوند و آن زن قرار دا
براي همين بـود كـه آن زن بـه    . آوردند مي يهوديان آنها را دو رگه به حساب .عميقي نسبت به سامريان داشتند

زن باشـم؟ آن   مي خواهي و حال آنكه زن سامري مي از من آبچگونه تو كه يهود هستي  :خداوند عيسي گفت
 گويـد و اينكـه محبـت او فراتـر اسـت از همـه تمـايزات        مـي  كمي فهميده بود كه دارد با خالق خويش سخن

  .اهميت انسانها بي
او از خـود  . خداوند كنجكاوي و توجه آن زن را به خود جلب كـرد  ،با عنوان كردن درخواستي 4:10-11

پسر يگانه اش  ،خداي واحد و يگانه. خدا بوداو اول از همه بخششي از . گفت مي انسان و خدا سخن به عنوان
از سفر خسته بـود از آن زن   ي كهكس. ولي او همچنين يك انسان نيز بود. را بخشيد تا نجات دهنده جهان باشد

 از او ،دانست كه با خداي مجسم در حال سخن گفتن است مي اگر آن زن ،به بياني ديگر. آب خواستاي  جرعه
توانست به آب زميني فكر كند  مي زن فقط. كرد مي و او هم به آن زن آب زنده عطاخواست كه بركتش دهد  مي

آن زن كامالً در فهميدن كـالم خداونـد و    ،و غير ممكن بودن دادن آن توسط آن مرد بدون داشتن امكانات الزم
  . شناختن او ناتوان شد

چاه را بديشان داده بود سـخن   هي كسردگمي او وقتي معلوم شد كه او راجع يه يعقوب پتريارخ كس 12:4
و حاال در اينجا يك مسـافر خسـته وجـود    . او از آن آب خودش استفاده كرده و پسران و مواشي اش نيز. گفت

توانست آبي بهتر از  مي قرنها بعد كه از آن زن آبي درخواست كرد از چاه يعقوب و آن مرد كسي بود كه ،داشت
آب اي  پس چرا بايد در خواست جرئـه  ،اگر او چيز بهتري داشت. بدهد آنچه يعقوب به مردم داده بود بديشان

  ؟كرد مي از چاه يعقوب
 آمـد و آبـي كـه او    مي بنابراين خداوند شروع كرد به توضيح دادن تفوت ميان ابي كه از چاه يعقوب 13:4

او هر روز بـراي  . فهميدزن سامري حتماً اين مسئله را . باز تشنه گردد ،هر كه از آب اين چاه بنوشد. بخشيد مي
 .حتي اگـر همـه چاههـاي دنيـا را داشـت     . هنوز نياز او كامالً برآورده نشده بود. آمد مي كشيدن آب به سر چاه
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 .كنـد  نمـي  انسانها به دنبال اميال و لذات چيزهاي زميني هستند ولي اين چيزها تشنگي قلب انسانها را سـيرآب 
تو ما را براي خود ساختي و قلبهـاي مـا را آرامـش     ،خداوند ،اوه: دگوي مي چنانچه آگوستين در اعترافات خود

   .در تو آرام بگيرند ي كهندارند تا هنگام
هـر كـس كـه از بركـات و بخششـهاي او       .سازد مي دهد حقيقتاً تشنگي را برطرف مي آبي كه عيسي 14:4

سازد بلكه از درون آنها تراوش  مي پر ي بركات او قلببها راها نه فقط مزيت. گردد نمي هرگز دوباره تشنه ،بنوشد
جوشد و نه تنهـا در ايـن زنـدگي بلكـه در      مي خروشان خواهند بود كه پيوستهاي  آنها مانند چشمه. كند مي هم

دهـد محـدود بـه زمـين      مي جوشد يعني كه مزيتهاي آن آب كه مسيح مي عبارت تا حيات جاوداني. ابديت هم
 .تواند قلب انسـان را پـر سـازد    نمي همه چيزهاي زميني. بسيار آشكار است تضاد. نيست بلكه تا ابداآلباد است

  . شوند مي سازد بلكه آنها بقدري زياد هستند كه همه قلبها را شامل مي ي مسيح نه تنها قلب را پرها ولي بركت
  .براي تمام دنياي بزرگ كافي نيست

  براي پر كردن سه گوشه قلب
  خواهد  مي ولي هنوز

  تواند مي تايي فقط گروه سه
  جرج هربرت –قلبهاي تشنه انسانها  ،اين وسعت را پر كند

بخشد تا حيات جاوداني ادامه خواهنـد   مي لذات اين دنيا براي سالهاي كوتاهي است ولي لذاتي كه مسيح
  .داشت

ز ولـي او هنـو   .فوراً خواست كـه آن را داشـته باشـد    ،شنيد العاده زن راجع به اين آب فوق ي كهوقت 15:4
خواست كه مجبور باشد هر روز به سر چاه بيايد و آب بكشد  نمي او. كرد مي فكر )زميني(داشت به آب طبيعي 

 او درك نكرد كه آبي را كه خداوند عيسي راجـع بـه آن سـخن    .و آن را در ظروف سنگين بر سرش خمل كند
مـه جانهـاي تشـنه انسـانها عطـا      گفت روحاني است كه مربوط به همه بركاتي است كه با ايمان به او بـه ه  مي

  .خواهد شد
درست در همين لحظه بود كه آن زن  .شود مي در اين قسمت مكالمه يك تفسير غير منتظره مشاهده 16:4

چرا؟ قبـل از اينكـه آن   . درخواست آب كرده بود و خداوند عيسي به او گفت كه برو و شوهرت را اينجا بياور
اي  او بايد با توبه .گناهكاري روبرو شود و خودش را بشناسد به عنوانخود بايست با  مي ،زن بتواند نجات يابد

خداوند عيسي تمام زندگي گناه . نمود مي شد، و به گناهان و تقصيرات خود اعتراف مي حقيقي نزد مسيح حاضر
  .د را ببينددانست و قدم به قدم در حال هدايت او بود تا خود آن زن نيز آن زندگي كه در آن بو مي آلود او را

ولي همه آنها اراده  اند ههمه انسانها گم شد .نجات خواهند يافت ،بينند مي فقط كساني كه خود را گم شده
آنها . ما هرگز نبايد از سئوال راجع به گناه اجتناب كنيم ،در پي نفع بردن مردم براي مسيح .پذيرفتن آن را ندارند

 و با اين حقيقت كه به نجات دهنده نيـاز دارنـد و   اند هكه انجام دادبايد به گناهان خود روبرو شوند و تخلفاتي 
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است كـه بـه او نيـاز دارنـد و او آنهـا را نجـات       اي  توانند خود را نجات دهند و اينكه عيسي نجات دهنده نمي
  .خواهد داد اگر از گناهانشان توبه كنند و به او ايمان بياورند

: او گفت. حقيقت سرباز زند و اينكار را با دروغ نگفتن انجام داد در ابتدا زن خواست از بازگو كردن 17:4
اين توسط زن مطرح شده بود كـه  ولي اين جمله براي  .شايد در نگاه اول جمله او درست بود. من شوهر ندارم

  :ي كه شوهر او نبود را مخفي سازدحقيقت زندگي آن يعني گناه زندگي كردن با مردترين  مخفي
هر كاري كه باعث شود  -عت نطق كرد، از كمي طعنه استفاده كرد و تظاهر كرد كه متعجب شده استاو راجع به شري

   .)يادداشتهاي روزانه انجمن محققين( مسيح جان فراري او را كه از خود مشغول فرار كردن بود نبيند

و گفتـي كـه شـوهر    نيك :و بنابراين او به آن زن گفت. دانست مي خدا همه اينها را به عنوانخداوندعيسي 
توانسـت ايـن مـرد را فريـب      نمي اگر چه او توانسته بود مرداني كه به دنبال او بودند را فريب دهد ولي .نداري

  . دانست مي او همه چيز را درباره او. دهد
خداوند هرگز از عالم مطلق در همه چيز خود براي رسوا كـردن و خجالـت دادن بيهـوده شخصـي      18:4

آن زن چقـدر   .نجـات دهـد   ،ي او از اين علم در اينجا استفاده كرد تا شخصي را از اسرت گناهول. استفاده نكرد
او پنج شـوهر داشـته و آن مـردي كـه اآلن بـا او      ! گذشته وي را شرح داد ،او ي كهبايد بهت زده شده باشد وقت

  .شوهر او نيست ،كند مي زندگي
مرده بودند و يـا او   ،قدند كه پنج شوهر قبلي آن زنبعضي معت. درباره اين آيه نظرات متفاوتي وجود دارد

اگـر چنـين باشـد و يـا نباشـد بهـر حـال از         .داشـته  نمـي  را ترك كرده بودند و هيچ گناهي در ارتباطش وجود
اين نكتـه  . آنكه اآلن داري شوهر تو نيست. قسمتهاي بعدي اين آيه مشخص است كه اين زن زناكار بوده است

كرد كه با اين گناهكار بودنش روبرو شـود و خـود را    نمي اراده ي كهكار بود و تا وقتزن يك گناه .مهمي است
  .توانست به او آب زنده عطا كند نمي بشناسد خداوند

گويد انسان معمـولي   مي متوجه شد شخصي كه با او سخن ،زندگي زن در جلويش باز شد ي كهوقت 19:4
توانست راجع به مقام آن مرد  مي باالترين نظري كه او. خداست با اين وجود او هنوز نفهميده بود كه او. نيست

  .گويد مي از جانب خدا با انسانها سخن ي كهداشته باشد يك نبي بود يعني كس
كرد موضـوع را   مي بنابراين او سعي آيد حاال كه زن نسبت به گناهانش محكوم شده بود و مي به نظر 20:4

 پدران مـا در ايـن كـوه پرسـتش    : بدون شك چنانچه آن زن گفت. ندبا سئوالي راجع به مكان پرستش عوض ك
 كـه يهوديـان ادعـا    )غيـر ضـروري  (شـد   آور سپس او به خداوند ياد. كرد مي او به كوه جزريم اشاره. كردند مي
  .كردند كه در اورشليم جاي اصلي است و بايد در آنجا پرستش كرد مي

او . تفاده كرد تا به حقيقتي روحاني تفسيرش را منتقـل كنـد  عيسي تفسير او را رد نكرد ولي از آن اس 21:4
كه زمان فرا رسيده است كه نه در كوه جزريم و نه در اورشليم مكاني بـراي پرسـتش خواهـد    : به آن زن گفت

 شهري مقرر شده بود كه پرسـتش بايـد از آنجـا بـه او تقـديم      به عنواناورشليم توسط خدا  ،در عهد عتيق. بود
 .آمدند مي با قربانيها و هداياي خود به اورشليماورشليم مكان سكونت خدا بود و يهوديان متدين هيكل . شد مي
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خدا جاي بخصوصي روي زمين ندارد كـه انسـانها بايـد برونـد و در     . در دوران انجيل ديگر اينچنين نبود ،البته
  .دهد مي خداوند در آيات بعدي بيشتر در اين باره توضيح ،آنجا او را پرستش كنند

او طـرز پرسـتش سـامريان را مـردود      ،پرسـتيد  مي دانيد نمي شما آنچه را كه: خداوند كفت ي كهوقت 22:4
گويند همه مذاهب خوب هسـتند و در   مي در تضاد با آن دسته معلمان مذهبي امروزي است كه ،اين امر. شمرد

كه پرستش سامريان مورد تأييد و مد خداوند عيسي به اين زن گفت . شوند مي نهايت همه آنها به بهشت منتهي
اين پرستش  .انسانها اختراع شده و بدون تأييد كالم خدا پيش رفته است به وسيلهاين پرستش . نظر خدا نيست

او بـه آنهـا   . قوم برگزيده خود برزمين جدا كـرده بـود   به عنوانخدا قوم يهود را . همانند پرستش يهوديان نبود
  . وداحكام پرستش خود را داده ب

خدا انتخاب شده بودند  به وسيلهداد كه قوم يهود  مي خداوند داشت تعليم ،نجات از يهود است :در گفتن
همچنين از درون قوم اسرائيل بود كه مسـيح  . تا پيغامبران او باشند و براي همين كالم خدا به آنها داده شده بود

  . نيا آمده بوداو ازيك مادر يهودي به د. موعود به جهان بخشيده شده بود
پرستش  به عنوانخدا ديگر مكان مشخصي  ،نكته بعدي كه عيسي به زن گفت اين بود كه با آمدن او 23:4

توانـد او را در هـر زمـان و مكـاني      مـي  و حاال هر كسي كه به خداونـد ايمـان دارد   .روي زمين نخواهد داشت
حضـورش پرسـتش و   ان وارد شود و او را در ار به حضور خدا با ايمد ايمانپرستش حقيقي يعني . پرستش كند
زندان و يا يك زمـين باشـد ولـي روح او نزديـك خـدا و مكـان        ،جسم او شايد در يك مخفيگاه. ستايش كند

عيسي به زن اعالن كرد كه پرسـتش پـدر در حـال حاضـر بـه روح و      . مقدس او در آسمان است بواسطه ايمان
كردند با  مي آنها گمان. كردند مي شكال خارجي و در جشنها پرستشمردم يهودي خدا را با ا. راستي خواهد بود

ولـي پرسـتش   . توانند پدر را پرستش كننـد  مي پاي بند بودن به اصول شريعت و رفتن به مراسم مذهبي خاصي
جسم آنها ممكن بود كه تا به زمين خم شـود ولـي قلبهـاي    . )باطني(بيروني بود و نه دروني . آنها در روح نبود

 كردند و از راههاي حقه بازانـه تجـارت و كسـب درآمـد     مي احتماالً آنها به فقيران ظلم. با خدا راست نبود آنها
  .كردند مي

پرسـتش آنهـا هـيچ    . اشـتباه بـود   آن هـم در طرف مقابل سامريان هم شكلي از پرسـتش را داشـتند ولـي    
. بسـتند  مـي  تـراع خودشـان بـود بكـار    آنها شريعت خود را آغاز كرده و احكامي را كـه اخ . اقتداركاملي نداشت

خداوند گفت پرستش بايد به روح و راستي باشد منظورش توبيخ كردن هـم يهوديـان و هـم     ي كهبنابراين وقت
گفت كه حاال كه او آمده است براي انسانها ميسر شده است كـه   مي ولي او همچنان داشت به آنها. سامريان بود

در مثل اين پرستندگان خـود را  !دراين باره فكر كنيد. ش به نزد خدا برونددر روح و راستي و با اين گونه پرست
  ؟ )مي پذيرد(كند  مي آيا او پرستش مرا دريافت. ي قومش اشتياق داردها براي پرستشخدا . طالب است
او يك انسان معمولي نيست كه داراي اشتباهات و  .خدا روح است و اين تعريفي از وجود خداست 24:4
او شخصي ناديـدني اسـت   . همچنين او محدود به يك مكان و زمان مشخص نيست .اي بشري باشدمحدوديته
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او در همـه  . زيـرا او دانـاي مطلـق و قـادر مطلـق اسـت      . كه در آن واحد در همه جا و همه زمانها حضور دارد
هـيچ  . بپرسـتند  كننـد بايـد در روح و راسـتي او را    مـي  آناني كه او را پرسـتش  ،بنابراين. طريقهايش عالي است

 .اگر باطن كسـي فاسـد اسـت    ،هيچ نيازي به تظاهر به متدين بودن نيست. ظاهرسازي و ريا كاري در او نيست
حتي اگر خدا خـودش  . تواند خدا را خشنود سازد مي نبايد شخص فكر كند با رفتن به يك سري مراسم مذهبي

دو . ان با دلي شكسته و پشيمان به او نزديـك شـود  آن مراسم را برپا نموده باشد او همچنان اصرار دارد كه انس
  .)24:4(و بايد براي پرستنده)4:4(بايد براي صياد جانها  –شوند  مي بايد ديگر در اين باب يافت

روح قدوس خدا . كرد مي داشت به آمدن مسيح فكر ،داد مي زن سامري به خداوند گوش چنان كههم 25:4
او با اطمينان گفت كه وقتي او بيايد، از هر چيـز بـه مـا    . مسيح بايد بيايد آورد كه مي در اواين احساس را پديد

  .عنوان كرداو يكي از مقاصد و اهداف واضح آمدن مسيح را  ،در اين جمله. خبر خواهد داد
مسـيح  . دهد مي عبارت مسيح يعني كرستس به سادگي توضيح درباره حقيقتي است كه اين دو كلمه معني

  .مسح شده خدا و كرستس معادل يوناني آن استواژه عبراني براي 
واژه همانم قسمتي . گويم همانم به راستي سخن گفت مي وقتي عيسي به او گفت من كه با تو سخن 26:4

رسد ولي عمالً كـالم خداونـد معنـاي عميقـي      مي به نظرتر  چونكه با اين واژه واضح. از متن اصلي نبوده است
هستم او از يكي از نامهايي كه خدا در عهـد عتيـق بـراي خـود بكـار بـرده بـود        در استفاده از كالم من . داشت

. گويد مي باشد كه با تو سخن مي گويم يا به بياني ديگر، يهوه مي من هستم كه با تو سخن: او گفت. استفاده كرد
يهـوه  . استكند خودش خد مي كرد كه در حقيقت آن كسي كه او دارد به وي نگاه مي او داشت به آن زن اعالم

  . عيسي عهد جديد است ،عهد عتيق همان
آنها از اينكه او . شاگردان از سوخار بازگشته عيسي را در حال سخن گفتن با اين زن يافتند ي كهوقت 27:4

. همچنين احتماالً آنها تشخيص دادند كه اين زني گناهكـار اسـت  . كند تعجب كردند مي با زني سامري صحبت
نيكو گفتـه  . كند مي خواهد و چرا با او صحبت مي داوند بپرسد كه از آن زن چهاز خ جرأت نكرد كس هيچولي 

خداونـد بـا    ي كـه كاش آنها زماناي  كند در تعجب بودند مي شاگردان از اينكه او با زني صحبت :شده است كه
  .بودند مي گفت مشغول توجه كردن مي خودشان سخن

دهد كه  مي چيزهاي مختلفي را در زندگي او نشان ،ي آن زناين سبو! آنگاه زن سبوي خود را گذارد 28:4
حاال كه او خداوند . همه آنها شكست خورده بودند. كرد مي او براي رسيدن به آرزوهاي بزرگش از آنها استفاده

  . او ديگر نياز به چيزهايي ساخته شده به دست در زندگيش نداشت ،عيسي را يافته بود
  ي شكسته استفاده كنمخداوند من سعي كردم از سبو

   !آب تمام شده بود !ولي آه
  .آب به هدر رفته بود ،وقتي خواستم بنوشم

  .كردند ميام  همسخر ،كردم مي و هر چه ناله
  .تواند راضي ام سازد نمي جز مسيح كس هيچحاال 
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  هيچ اسمي براي من وجود ندارد
   اين محبت حيات و خوشي دائمي است

  اي. بي - .شود مي كه در خداوند عيسي فقط يافت

فوراً به فكر  ،يابد مي شخصي نجات ي كهوقت .آن زن فقط سبوي خود را وانگذارد بلكه به درون شهر رفت
  :گفته استدسون تيلر ها .جي. افتد مي كساني كه محتاج آب هستند

ي كسـ . بـورزم دهم به موفقيت زن سامري حسادت  مي ن ترجيحم. ورزند مي به موفقيتهاي شاگردان حسادت ها بعضي
  .سبوي خود را واگذارد ،وقتي آنها براي غذا رفته بودند او براي اشتياقي كه در جهت جانهاي تشنه داشت كه

او همه مردم شهر را دعوت كرد كه بيايند و مردي را ببينند  .شهادت او ساده ولي ثمر بخش بود 4:29-30
در . امكان را در دل مردم قرار داد كه او مسيح اسـت همچنين او اين  .به وي گفت ،كه هر آنچه آن زن كرده بود

مسيح اعـالن كـرده    به عنوانتوانست كمي شك وجود داشته باشد زيرا او تازه خودش را به آن زن  مي ،ذهن او
بدون شك ايـن   .ولي او اين سئوال را در ذهن مردم شهر ايجاد كرد تا آنها خود بروند و عيسي را بشناسند .بود

بود براي مردم شـهر كـه او را    آور چقدر تعجب .يك گناهكار فاسد شناخته شده بود به عنواند زن در شهر خو
ايـن   !كنـد  مي شهادت آمدن خداوند عيسي مسيح را اعالن ي كهدر ميان جمعيت و مكاني عمومي ببينند در حال

افتن عيسـي بيـرون از   و كارهاي خود را ترك كردند تا براي ي ها مردم شهر خانه. شهادت آن زن ثمر بخش بود
  .شهر بروند

  
  )38،31:4(از انجام اراده پدر شادي پسر  )ذ

آنها در مورد از قرار معلوم  .حاال كه شاگردان با غذا برگشتند به خداوند اصرار كردند كه غذا بخورد 31:4
داشت مژده جالل در اين لحظه تاريخي كه شهر سامره  .وقايعي كه در آن لحظه اتفاق افتاده بود توجهي نداشتند

  .رفت نمي افكار آنها از خوراك براي بدنشان فراتر ،شنيد مي خداوند عيسي را
در مقايسـه بـا ايـن    . در صيد كردن پرستندگاني براي پـدرش  آن همخداوند عيسي غذايي يافته بود  32:4

از زنـدگي بـه    كنيم كه پس مي ما چيزي را دريافت .خوراك جسماني براي او اهميت بسيار كمي داشت ،شادي
. آنها بـا غـذا برگشـتند   . آنها براي پيدا كردن غذا به داخل شهر رفتند. شاگردان به دنبال غذا بودند. رسيم مي آن

او  .او به دنبال نجات دادن مردان و زنان از گناهان بود و دادن آب حيات بيشان. خداوند به دنبال صيد جان بود
  ما به دنبال چه چيزي هستيم؟. جا رفتنيز همان چيزي را يافت كه بعداً به آن

آنها اين حقيقت را نفهميدنـد   .ايشان نتوانستند معني سخنان خداوند را بفهمند ،ديد انساني به خاطر 33:4
 هـا  و نوشـيدني  ها كه شادي و خوشحالي صيد جاني در زمان زندگي از تمام خوشيها و لذات دنيوي و خوراكي

   .نطور نتيجه گيري كردند كه كسي براي او غذا آورده استو بنابراين آنها اي. باالتر است
غذاي او اين بود كه خواهش فرسـتنده  . خداوند مجدداً توجه ايشان را به مسائل روحاني جلب كرد 34:4

اين بدين معني نيست كه خداونـد عيسـي   . خود خدا را به انجام رساند يعني كاري را كه خدا از او خواسته بود
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كرد ولي بدين معناست كه هدف واال و مقصود زندگي او براي ارضاء كـردن   مي غذا خودداري عمالً از خوردن
  .بدنش نبود بلكه انجام دادن اراده خدا

يا شايد اين ضرب المثل رايج . گفتند مي شايد شاگردان داشتند با هم راجع به آمدن فصل درو سخن 35:4
خداوند دوباره حقيقـت جسـماني درو    ،در هر صورت. درو ماه بين فصل كاشت و زمان 4 ،در ميان يهويان بود

 .كردند كه به زمان درو هنوز خيلـي مانـده اسـت    مي شاگردان نبايد فكر. براي تعليم درس روحاني استفاده كرد
توانستند زندگي خود را در جهت ارضاي خود با غذا و پوشاك سپري كنند با وجود اينكـه فكـر كننـد     نمي آنها

در . به جهت درو سفي شـده اسـت   ها فهميدند كه مزرعه مي آنها بايد. توانند بعداً انجام دهند مي كار خدا را هم
او در ميـان   ،گفـت  مـي  كـه خداونـد سـخن   اي  در همـان لحظـه  . اند هالبته به دنيا نسبت داده شد ها اينجا مزرعه

گذاشـت و آن   مـي  اي شاگرداناو داشت كاري عالي را پيش پ. از جانهاي محتاج سامريان قرار داشتاي  مزرعه
  .كه فوراً و با گذشت تقديم كنند اين بود

را  هـا  چشمان خود را باال افكنيد و مزرعـه  :گويد مي ماي هامروزه خداوند به همه ما كه ايمان آورد ،بنابراين
يانمـان را در  خداوند بار جانهاي گمشده اطراف ،در حيني كه ما در حال تأمل كردن به نيازهاي دنيا هستيم. ببينيد

اين اراده ماست كه براي او به پيش رويم و بـه دنبـال بـه عمـل آمـدن       ،پس از آن ديگر. دهد مي مقابلمان قرار
  .باشيم ها بافه

. داد مـي  كاري را كه برايش آنها را دعوت كرده بود تا تعليم ،به شاگردان ،حاال خداوند عيسي داشت 36:4
گيرنـد بلكـه آنهـا ثمـر حيـات       نمـي  آنها در اين جهان فقط اجرت. ر باشنداو آنها را انتخاب كرده بود تا دروگ

ولي در روزهـايي  . پاداشهاي زيادي در زمان حاضر دارد ،خدمت براي مسيح. جاوداني را نيز جمع خواهند كرد
شادي مضاعفي در ديدن جانهايي كه در بهشت خواهند بود به ايشان دسـت خواهـد داد زيـرا ايـن      ،آيد مي كه
  .وفاداري و ايمان ايشان در اعالن كردن پيام انجيل در بهشت هستند به خاطرها جان

دروگـري   بـه خـاطر   آن هـم دهد كه يك شخص حيات جاودان را خواهد يافت  نمي اين تعليم را 36آيه 
  .وفادارانه بلكه ثمره كارش به حيات جاودان راه خواهد يافت

زمين در ابتدا بايد براي  ،در زندگي طبيعي. گردند مي نودهم كارنده و هم درو كننده با هم خش ،در بهشت
بنابراين اين روند در زندگي روحاني هم . شود مي بعداً دانه درو. بذر آماده بشود و سپس بذر در آنن كاشته شود

همـه آنـاني كـه در ايـن كـار       ،موسم درو رسيد ي كهولي زمان. پيغام بايد موعظه شود ،اول از همه. وجود دارد
  . گردند مي با هم خشنود اند همي داشتسه

گويد كه در اين روزها معمول خواهـد بـود    مي كند كه مي خداوند يك نبوت را مشاهده ،در اين جا 37:4
كه موعظه انجيل را انجام دهند بـراي   اند هبعضي از مسيحيان دعوت شد. كند مي كارد و ديگري درو مي كه يكي

دارند و بسياري جانها به  مي ديگران در پايان همهان سالها قدم بر. ود را ببينندسالهاي بسيار و اينكه ثمره كار خ
  . كنند مي سوي خداوند بازگشت
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در . فرستاد به مناطقي كه تا آن موقع توسط اشخاص ديگر آمـاده شـده بـود    مي عيسي شاگردانش را 38:4
بـه  يحيي تعميـد دهنـده نيـز     ،سپس. بودند انبياء راجع به آمدن پيام انجيل و مسيح وعده داده ،زمان عهد عتيق

خود خداوند بذر را در سامره كاشته . ندا كننده آماده بود تا قلبهاي مردم را براي دريافت مسيح آماده كند عنوان
كردند  مي ايستاد و دروي مي حاال شاگردان بودند كه بايد در زمين. بود و براي دروكردن ديگران آماده كرده بود

 بسيار كه به سوي مسـيح بازگشـت  اي  خواست كه بدانند همانموقع كه دارند از ديدن عده مي آنها و خداوند از
  . شوند مي كنند بايد بفهمند كه آنها دارند به محنت انسانهاي ديگري داخل مي

بسياري از مـردم در دفعـات پيغـام انجيـل را     . يابد مي جانهاي كمي در اثر خدمت يك شخص تنها نجات
شخصي كه  ،بنابراين .بدون اينكه ايمان آورده باشند و نجات دهنده را بپذيرند اند هپيفام انجيل را شنيد اند هشنيد

بـوده  اي  كند نبايد خود را تحسين كند مثل اينكه او تنهـا وسـيله   مي مسيح هدايت به سويدر نهايت انساني را 
  .ش از آن استفاده كرده استآور است كه خدا در انجام كار حيرت

  
  )42-4:39( بسياري از سامريان به عيسي ايمان آوردند )ر

بسـياري از سـامريان بـه خداونـد عيسـي ايمـان        ،نتيجه شهادت راست و ساده زن سامري به عنوان 39:4
هر آنچه كرده بودم به مـن بازگفـت كـه ايـن پيغـام بـراي آوردن        :همه چيزي كه آن زن گفت اين بود. آوردند

شـجاع و روراسـت در    ،تواند تشويقي باشد بـراي مـا تـا سـاده     مي اين امر. افي بودديگران نزد نجات دهنده ك
  .شهادت دادن به مسيح باشيم

آمـد كـه    مـي  به نظـر . پذيرشي كه سامريان به خداوند عيسي ابراز داشتند در نقطه مقابل يهديان بود 40:4
از او خواهش كردند كه نزد ايشان او كسب كرده و آنها  العاده سامريان تشخيص حقيقي راجع به شخصيت فوق

فقط تصور كنيد كـه شـهر سـوخار چـه سـعادتي      . خداوند دو روز در آنجا بماند ،در نتيجه اصرار ايشان. بماند
  .حيات و جالل بوده باشدنصيبش شد كه در اين برهه زماني پذيراي خداوند 

. شـهادت آن زن ايمـان آورده بودنـد    به خاطر ها بعضي. باشند نمي دو گفتگو كامالً شبيه يكديگر 42،41:4
خدا از مفاهيم مختلفي و وسائل مختلفي بـراي  . بسياري بيشتر ايمان آوردند از شنيدن كالم خود خداوند عيسي

مبناي اصلي اين امر اين بود كه آنها بايد به خداوند عيسي مسـيح  . كند مي آوردن گناهكاران از نزد خود استفاده
به نجات دهنده بدهند اي  العاده ار عالي بود كه شنيده شود سامريان چنين شهادت فوقاين بسي. آوردند مي ايمان

نه بـا كـالم زن    آن همآنها كامالً در نجاتشان ايمان داشتند . بهيچ وجه هيچ شكي وجود نداشت در اذهان ايشان
كه او در حقيقت مسـيح   سامريان داشتند ،با شنيدن از خود او ايمان آوردن به كالمش. بلكه كالم خداوند عيسي
 مـردم يهـودي فكـر   . توانست چنين شناختي به ايشان عطـا كنـد   مي القدس روحفقط . ونجات دهنده عالم است

تمام دنيا  ،ولي سامريان فهميدند كه برخردداري از رسالت مسيح. كردند كه مسيح فقط براي آنها خواهد بود مي
  .شود مي را شامل
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  )54-4:43(افسر سومين معجزه شفاي پسر يك ) ز

خداوند قـدمهاي خـود را بـه سـوي جليـل بـه پـيش         ،بعد از سپري كردن دو روز مرد سامريان 44،43:4
كند كـه دليـل رفـتن نجـات دهنـده از       مي اين آيه اظهار. كند مي به نظر مسئله سخني را مطرح 44آيه . گذاشت

جليل وطن او بود چون ناصره  ي كهر حالد. سامره به جليل اين بود كه هيچ نبي را در وطن خود حرمت نيست
كه عيسي به شهري غيـر از ناصـره    اين استاحتماالً معني آيه . قرار داشت )جليل(شهري بود كه در آن منطقه 

جمله بدون شك درست است كه يك شخص معمـوالً بدرسـتي در شـهر و خانـه خـود       ،در هر صورت. رفت
يـك   بـه عنـوان  دوستان و خويشان يك نفر از او . از زادگاه خوددر شهر و ديار غير  چنان كهشود  نمي شناخته

 مـردم خـود بهمـان عنـواني كـه      به وسيلهقطعاً خداوند عيسي . كنند مي جوان و شخصي مثل خودشان حساب
  .شناخته نشده بود ،بايست شناخته شود مي

كارهايي را كـه در   با پذيرش مطلوب مواجه شد زيرا مردم همه ،خداوند به جليل بازگشت ي كهوقت 45:4
آنهـا بـراي   . ظاهراً جليليان درا ين جا اشـاره بـه يهوديـان اسـت    . اورشليم و در زمان عيد انجام داده بود ديدند

حاال اراده داشـتند  . آنجا آنها خداوند را ديده و شاهد كارهاي مقتدرانه او بودند. پرستش به اورشليم رفته بودند
اينكه راجع به شخصي كه در  به خاطردانستند او پسر خداست بلكه  مي اينكه ربه خاطاو را در جليل ببينند و نه 

  .سازد كنجكاو بودند مي از خود ظاهر العاده اعمال خارق ،خواهد مي هر كجا
بعضي از مردم ديده بودند  ،در اولين ديدار. مجدداً شهر قانا سعادت مالقات خداوند را دريافت كرد 46:4

او بودند كه تا كفرنـاحوم   به وسيلهحاال آنها شاهد يك معجزه مقتدرانه ديگر . بديل كردكه او آب را به شراب ت
اين مرد بدون شك يـك كارمنـد يهـودي    . در كفرناحوم مريض بود... .پسر يكي از سرهنگان ملك. پيشرفته بود

  . هيروديس پادشاه بود
او لزوماً بايد كمي ايمـان بـه   . شته استو حاال به جليل بازگ. او شنيده بود كخ عيسي در يهوديه بود 47:4

نزد او آمده و خواهش كرد كه فرو بيايد و پسر مشرف بـه  داشته زيرا او مستقيماً  مي توانايي مسيح در شفا دادن
آيد كه اين شخص از اكثر ساير همشهريهاي خود اعتماد بيشتري بر  مي به نظر ،در اين مورد. موتش را شفا دهد

  . خداوند داشت
خداوند نه فقط رو به افسر بلكه به مردم يهودي نيز گفت كه طبيعت و شخصيت ايشان اينطور است  48:4

فهميم كه خداوند عيسي از ايماني كه روي معجـزه   مي در عموم موارد چنين. آورد نمي ايمان ،كه تا معجزه نيبند
اين براي او سعادت . استوار است تكيه دارد چندان خشنودتر نيست نسبت به ايماني كه روي كالم او به تنهايي

باور نمايد زيرا كه او گفته بود كه يك دليل ديدني براي اثبـات آن  تر  بيشتري به همراه داشت كه چيزي را ساده
ولي خداونـد عيسـي تعلـيم    . اين شخصيت انسانهاست كه اول بايد ببينند و سپس ايمان آورند. ارائه خواهد داد

  .بياوريم سپس خواهيم ديد داد كه ما ابتدا بايد ايمان
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. معجزاتي هستند كه معني يا مفهـوم عميقـي دارنـد    ،آيات. آيات و معجزات هر دو به معجزه اشاره دارند
  . كيفيت فوق بشري خود به وسيلهكنند  مي معجزاتي هستند كه انسان را وادار به شگفت ،معجزات

توانـد پسـرش را    مـي  كه خداونـد عيسـي  سرهنگ با روي سماجت از روي ايماني حقيقي باور كرد  49:4
ايمـان   ،در يك نگاه. خوب كند و خواست كه خداوند او را مالقات كند و جز اين كار ديگري را خواستار نبود

ي در حـال . را شفا دهد اوبتواند كرد كه عيسي لزوماً بايد در كنار تخت پسرش باشد تا  مي او فكر. او ناقص بود
پـاداش   ،ايماني كه از خود نشان داده بـود  به خاطراين امر سرزنش نكرد بلكه او را نجات دهنده او را براي  كه
  .داد

او ايماني كه داشت را تجربـه كـرد و خداونـد بـه او     . يابد مي بينيم كه ايمان مرد افزايش مي در اينجا 50:4
بدون هيچ ! فا يافته بودپسرش ش .عيسي او را به خانه فرستاد با اين وعده كه پسرت زنده است. بيشتر عطا كرد

مرد به سمتي كه خداوند عيسي گفته بود ايمان آورده و به سوي خانه روانه شده اين است  ،دليل يا معجزه عيني
  .ايمان در عمل
غالمانش بيرون آمده تـا او را بـاخبري خوشـحال     ،شد مي و حاال در حيني كه او به خانه نزديك 52،51:4

او بـه وعـده خداونـد    . آن مرد چندان با اين خبر هيجان زده نشد. استقبال كنند كننده كه پسرت شفا يافته است
پدر از غالمانش پرسـيد كـه پسـرش در چـه     . توانست واقعه را ببيند مي حاال ،عيسي ايمان آورده و با اين ايمان

ايـن واقعـه    .ساعتي عافيت يافت؟ جواب آنها بيان كننده اين مطلب بود كه شفا يافتن او تدريجي نبـوده اسـت  
  .بالفاصله اتفاق افتاده بود

قانا  ،در ساعت هفتم روز قبل .است العاده در اينجا كوچكترين شكي وجود ندارد كه اين معجزه فوق 53:4
پسر آن سـرهنگ در همـان    ،در همان ساعت و در كفرناحوم. عيسي به سرهنگ گفته بود كه پسرت زنده است

آن افسر آموخت كه خداوند عيسي لزومـاً نبايـد    ،از اين واقعه. گشته بود ساعت شفا يافته بود و تب از او زايل
ايـن بايـد همـه    . بصورت فيزيكي براي جواب دادن به دعا و يا انجام معجـزه در جـائي حضـور داشـته باشـد     

شـنود و قـادر    مـي  ي مـا را ها ما خداي قادري داريم كه خواسته. مسيحيان را در دعاهاي زندگيشان تشويق كند
  .همه كارها و اعمال خود را در هر لحظه و در هر مكاني بروي زمين و درآسمان انجام دهد است

اين كه آيات مشابهي در عهد جديد هستند كه . خود افسر ايمان آورد و همه اهل خانه او نيز ايمان آوردند
بايد  ها ست كه همه خانوادهاين اراده او ني. به مسيح ايمان بياورد كامالً واضح استاي  خدا دوست دارد خانواده

براي او مهم است كه اين حقيقت را ثبت كرده است كه همه اهل خانه آن افسر بـه  . در بهشت از هم جدا شوند
  . ايمان آورند )خدا(پسر او 

ايـن دومـين    .شفاي پسر افسردومين معجزه خداوند در كل مدت خدمتش تا به اينجـا نبـوده اسـت    54:4
  .در جليل بعد از آمدنش از يهوديه نمايان كردبود كه عيسي اي  معجزه
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  )5باب (دومين سال خدمت پسر خدا . 3

  )9،1:5() عاجز(سومين معجزه شفاي مرد ناتوان )الف

بسياري معتقدند كه ايـن   .شود كه يكي از اعياد يهودي فرا رسيده است مي باب پنجم در حالي شروع 1:5
يـك يهـودي و    به عنوانبا توجه به تولد . ن باشيم غير ممكن استعيد فصح بوده ولي اين كه در اين امر مطمئ

عيسي بـراي عيـد بـه اورشـليم      ،اطاعت از شريعتي كه در زير آن متولد شده و خدا براي قوم يهود فرستاده بود
 به عنوانحاال . كرد مي نقش اول را ايفا ،خداوند عيسي شخضي بود كه در فصح ،يهوه عهد عتيق به عنوان .رفت
  .انسان و در اطاعت از پدرش او از شريعتي كه پدرش فرستاده بود اطاعت كرد يك

. در اورشليم حوضي وجود داشت بنام بيت حسدا كه به معناي خانه بخشش و يا خانـه تـرحم اسـت    2:5
رواق اصلي در حال حاضر شناخته ده و در حفاريها از زير خاك بيرون آمده . رواق بود 5اين حوض مشرف بر 

ي بـزرگ  هـا  رواق وجود داشت كه در اين حفـره  5در اطراف حوض  .)نزديك كليساي قديس آن مبارز(است 
كتـاب   5توانـد اسـاره بـه     مي رواق 5معتقدند كه اين مقدس كتاببعضي از معلمين . گرفتند مي چند انسان جاي

   .شريعت موسي باشند اينكه آنها قادر به كمك انسان در مشكالت سخت و عميق نبودند
اينكه اين معجزات . از قرار معلوم حوض بيت حسدا به مكاني براي معجزات شفا بخش معروف بود 3:5 

در اطراف . دانيم نمي پيوست را مي و شفاها در طول سال و يا فقط در يك زمان خاص مثل روزهاي عيد بوقوع
ضي كاركور بودند، بعضي لنگ و بع .آمدند مي عده زيادي از مريضان بودند كه با اميد شفا يافتن به آنجا ،حوض

فايـدگي   بي چارگي وبي ،كوري ،اهكار را در ناتوانياين انواع مختلف نقصها تصوير انسان گن. ديگران شل بودند
  .دهد مي نشان

قلـب آنهـا   . بودنـد  مي بردند و در آنجا منتظر حركت آب مي اين مردمان كه از آثار گناه در بدنهايشان رنج
  :گويد مي بلت .جي .جي. شدن از مريضي بود و از ته دل آرزو داشتند كه شفا يابند مشتاقانه در پي آزاد

.... كردنـد  مـي  داشتند دور آبي مشكوك و نااميد كننده با مرگ دست و پنجه نرم ،پسر خدا حاضر بود ي كهآنها در حال
عيسـي بـدون توجـه بـه آن از آنجـا      جمعيت انبوهي معروف شده بود و .. .حوض. قطعاً در اينجا درسي براي ما وجود دارد

  . شد مي توجه ولي جالل خدا تحقيرمورد  ،با وجود همه نظام پيچيده ايشان !چه تصويري بود از شريعت انساني. عبور كرد

خـوانيم كـه    مـي  به سادگي ما .گزارشي كه در اين قسمت آمده براي ارضاي كنجكاوي ما كافي نيست 4:5
. يافت مي شفا ،شد مي در آن زمان وارد ي كهاولين كس. شد مي ر آن حوض نازلاز جانب خداوند گاه باي  فرشته

ي است ديدن عده زيادي از مردم كه محتاج كمك هسـتند و جـد و   آور توانيد ببينيد كه چه صحنه رقت مي شما
  .كنند تا به درون آب بروند و هنوز يكي هم قادر نبوده است كه قدرت شفا را بيابد مي جهد

 كه با كلمات منتظر حركـت آب ( 3، فاقد قسمت آخر باب مقدس كتابي ها بسياري از نسخه هحالي كدر 
داسـتان   ،همچنـين . باشـند  مـي  ي دست نويس موجودها اين كلمات در اكثر نسخه ،هستند 4بودند و كل آيه  مي

  . بودند كند بدون اينكه توضيحي راجع به اين دهد كه چرا اينگونه مردم در آنجا مي حسي كوچك ايجاد
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مـدت سـي و هشـت سـال بـود كـه        ،يكي از كساني كه براي رفتن به درون حوض انتظار ميكشيد 6،5:5
خداوند عيسي علم  .اين يعني كه او در اين شرايط بود حتي قبل از تولد نجات دهنده .مرضش طول كشيده بود

دانسـت كـه او مـدت     مـي  ولـي . او هرگز قبالً اين مرد را مالقـات نكـرده بـود    .كامل راجع به همه چيز داشت
  .زياديست كه مريض است

دانسـت كـه ايـن بزرگتـرين      مـي  عيسـي  ؟خواهي شفا يابي مي با دلسوزي و محبت او به آن مرد گفت آيا
خواست كه پذيرش شخصي مرد را راجع به نـاتواني و نيـاز مستعصـالنه     مي ولي او همچنين. آرزوي مرد است

داند كـه مـا مستعصـالنه نيازمنـد      مي خداوند .ن امر بسيار مشابه نجات استاي .اش براي شفا از خود او بشنود
ـ  هكه ما بگوئيم گم شدكند  مي نجات هستيم ولي او براي اعتراف شخصي لبهاي ما صبر م و اينكـه بـه او نيـاز    اي

ـ  انسا ي كهيابيم در حال نمي ما با اراده خود نجات .پذيريم مي نجات دهنده به عنوانداريم و وي را  اي رن بايـد ب
  .را نجات دهد جد و جهد كنندخدا او  اينكه

دي آن مرد در كنار حوض دراز كشيده بـود و  ابراي سالهاي زي .انگيز بود جواب مرد مريض هم ترحم 7:5
كرد وارد آب  مي هرگاه او سعي. آمد، كسي نبود كه به او كمك كند مي منتظر ورود بود ولي چون آب به حركت

مـا   ي كهدهد كه چقدر ما نااميد خواهيم بود زمان مي اين به ما نشان. شد مي از او وارد آبشخصي زودتر  ،شود
  .محتاج كمك ديگر انسانها براي نجات يافتن باشيم

بستر خود را  ،برخاسته :عيسي به او گفت. بستر مرد يك حصير و يا يك زيرانداز كوچك و سبك بود 8:5
شـود كـه برخيـزيم     نمي يابيم فقط به ما گفته مي كه وقتي ما نجات تاين اسدرس اينجا . جمع كن و روانه شو
خواند تا در جهت جالل  مي دهد و سپس ما را مي خداوند عيسي ما را از مرض گناه شفا. بلكه روانه هم بشويم

  .دادن او روانه شويم
. ا بـه او دهـد  گفت كه كاري انجام دهد بدون اينكه قدرت انجامش ر نمي نجات دهنده هرگز به كسي 9:5

ايـن يـك   . يافـت  مـي  او فوراً شفا.شد مي حيات جديد و قدرت وارد جسم ناتوان ،گفت مي حتي وقتي او سخن
استفاده شـده بودنـد حـاال بـا قـدرت بـه        بي يي كه براي مدتها و سالها ضعيف وها ماهيچه. عمل تدريجي نبود

او بستر خود را برداشـته و روانـه   . داوندشود از كالم خ مي سپس يك اطاعت فوري مالحظه .حركت در آمدند
  .مريضي در او به انجام رسيده بودبود كه اين كار پس ازسي و هشت سال  انگيز چقدر براي او اعجاب .گرديد

مردم يهودي مجاز نبودند كه در  .يعني شنبه ما ،هفتمين روز هفته ،اين معجزه در روز سبت بوقوع پيوست
او در برداشـتن   ،ن مرد يك يهودي بود و دراطاعـت از دسـتور خداونـد عيسـي    اي. روز سبت كاري انجام دهند

  .بسترش ترديد نكرد با وجود قوانين يهودي مربوط به آن روز خاص
  
  )18-5:10(مخالفت يهوديان  )ب
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از او در ايـن مـورد بازخواسـت     ،كند مي وقتي يهوديان ديدند كه مرد در روز سبت بسترش را جمع 10:5
ردم بسيار سختگير و حتي بدجنس بودند زيرا در رعايت مـذهب و محكـم چسـبيدن بـه كلمـات      اين م. كردند

  .دادند نمي شريعت اصرار داشتند ولي خودشان اكثراً هيچ گونه بخشش و ترحمي از خود نشان
او گفت همانكه او را شفا داد بـه او گفـت كـه بسـترش را     . داداي  مرد شفا يافته جواب بسيار ساده 11:5

هر آن كسي كه قدرت شفاي انساني را داشته باشد كه براي سي و هشـت سـال مـريض    . شته و روانه شودبردا
مرد شفا يافته  .در روز سبت بسترش را جمع كنداليق اطاعت است حتي اگر دستور داده باشد كه شخصي . بود

ي معمولي سخن گفت و او راجع به عيسي خيل. دانست كه خداوند عيسي چه كسي است نمي در آن زمان واقعاً
  .با كالمي حاكي از قدرداني حقيقي

يهوديان كنجكاو بودند تا بفهمند چه كسي جرأت كرده رسـوم سـبت ايشـان را بشـكند پـس از او       12:5
كرد كه اگر شخصـي روز سـبت را    مي شريعت موسي حكم. بازخواست كردند كه مجرم را بديشان معرفي كند

  . نسبت به اينكه مفلوجي شفا يافته است توجه چنداني نداشتند يهوديان. بشكند بايد سنگسار شود
وامكانپذير نبود كه او را شناسايي كند زيرا  .دانست كه چه كسي او را شفا داده بود نمي مرد شفا يافته 13:5

  . عيسي به خاطر ازدحام از ميان جمعيت ناپديد شده بود
چـون او  . دهـد  مي مومي خداوند عيسي مسيح نشاناين واقعه يكي از نكات تكرار شونده را در خدمت ع

. او حس تنفر و عصبانيت رهبران يهودي را به جنبش درآورده بود ،اين معجزه را در روز سبت آشكار كرده بود
  . آنها شروع به تعقيب كردن و گشتن در زندگي او كردند

بـه  مكاني بود كه او از خـدا   عيسي آن مرد شفا يافته را در هيكل يافت كه بدون شك ،پس از مدتي 14:5
بـه  خداوند به او يادآور شـد كـه    .كرد مي اش كه در زندگي او بوقوع پيوسته بود تشكر العاده معجزه فوق خاطر
موهبت الهـي هميشـه بايـد    . دارداين لطف زيادي كه شامل حالش شده بنابراين او زير ديني سنگين قرار  خاطر

اين كامالً واضـح  . ديگر خطا مكن تا براي تو بدتر نگردد .اي هفا يافتاكنون ش :با وظيفه مخصوصش همراه است
ايـن راجـع بـه همـه      .نتيجه گناهان او در زندگيش به وي رسيده بـود  به عنوانمرد  رسد كه مريضي مي به نظر

بيماري در زندگي شخص ارتباط خاصي بـا گنـاهي كـه او مرتكـب      ،در بسياري اوقات. مريضيها صادق نيست
توانند مريض بشوند قبل از اينكه آنقدر بزرگ بشـوند كـه بداننـد گنـاه      مي كودكان براي مثال. ندارد شده است

  . چيست
تا جائي كـه   :گفت مي اگر او. عيسي با اين گفتار حد مطلوب قدوسيت خدا را عنوان كرد .مكن گناهديگر 

 سـپس . تواند با گناه سازش كند نمي خدا در هيچ صورت. توانست خدا باشد نمي ممكن است كمتر خطا كن او
او  ،بهر حال. خداوند نگفت كه از اين بدتر چه منظوري داشت. تا براي تو بدتر نگردد :هشداري هم اضافه شد

ميرنـد   مي آناني كه در گناه خود. بدون شك به مرد گفت كه بفهمد گناه نتايج بدتري از بيماريهاي جسمي دارد
  .ت و عذاب خواهند بودبديت در لعنمحكوم به سپري كردن ا
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عيسي به اين مرد بخشـش  . است در برابر گناه در قبال شريعتتري  گناه در قبال فيض مشكلي بس جدي
رفتـه و بـه همـان     و حال اين عكس العملي حقيرانه بود كـه اگـر او بيـرون    .نشان داده بود العاده و محبتي فوق

  .زندگي گناه آلودي كه باعث مرضش شده بود برگردد
او . اين مرد نيز مشتاق شهادت دادن بـه عمـوم راجـع بـه نجـات دهنـده اش بـود        ،مثل زن سامري 15:5

 ي كـه خواسـت از عيسـي قـدرداني كنـد در حـال      مـي  او. يهوديان را خبر داد كه آنكه مرا شفا داد، عيسي است
حكوم كردن عيسـي  م روساي يهوديان درصدد دستگير و. يهوديان زياد از اين قدرداني و ستايش خشنود نبودند

  .بودند
نجات دهنده آمده و يك عمل بزرگ شفا راظاهر كرده بود و . اين نمايانگر شرارت قلب انسان است 16:5

آنها ناراحت بودند كه در حقيقت اين معجزه در روز سـبت بوقـوع پيوسـته    . اين يهوديان خشمگين شده بودند
آنهـا  . ي اعياد اصرار داشتند تا بركت و سعادت پيروانشـان آنها مذهبيون سنگدلي بودند كه بيشتر در برگزار. بود

نفهميده بودند كه همانكس كه روز سبت را براي اولين بار برقرار نمود همين شخص اسـت كـه يـك عمـل از     
شـريعت   .خداوند عيسـي روز سـبت را نشكسـته بـود    . روي بخشش و محبت را در اين روز ظاهر كرده است

وز بخصوص منع كرده بود ولي انجام اعمال الزم و يا بخشـش و محبـت را منـع    اهميت را در آن ر بي كارهاي
  .نكرده بود
در هـر  . ايـن روز سـبت بـود   . او در روزهفـتم آرام گرفـت   ،روز 6با پايان كار خدا در خلقـتش در   17:5

نـان در  حاال او دائماً مشـغول آوردن مـردان و ز  . آرامي خدا به هم ريخت،صورت وقتي كه گناه وارد جهان شد
بنابراين . فرستد مي او پيام انجيل را به همه نسلها. گذارد مي او نجات را در اختيار انسان. پيروي از خودش است

همين در مـورد عيسـي    .و هنوز هم مشغول به كار است ،كند مي خدا دائماً دارد كار ،از زمان سقوط آدم تا حال
  .و فيض او محدود به شش روز هفته فقط نبود او در كار پدرش مشغول بود و محبت. نيز صادق است

گويد كه يهوديان بيشتر مصمم شدند كه خداوند عيسـي را   مي اين آيه به ما .اين آيه بسيار مهم است 18:5
در ذهـن محـدود    .كرد كه بـا خـدا مسـاوي اسـت     مي بكشند زيرا نه تنها او روز سبت را شكسته بود بلكه ادعا

فهميدنـد كـه خـدا     نمـي  آنهـا . اين درست نبود ي كهداوند سبت را شكسته در حالرسيد كه خ مي به نظر ،ايشان
توانست مرضي را در روز سبت شفا  مي اگر انساني. هرگز سبت را مقرر نكرد تا مشقت را به انسانها تحميل كند

  .خواست كه آن مرض يك روز ديگر طول بكشد نمي خدا هرگز ،دهد
كند كه با خـدا   مي فهميدند كه او دارد ادعا مي آنها ،گفت مي ش سخنپدر به عنوانعيسي از خدا  ي كهوقت

  . البته كه اين تنها حقيقت بودعمالً. اين يك كفر وحشتناك بود ،براي آنها. مساوي است
اگر او ايـن كـار را نكـرده بـود حتمـاً بـه        ؟آيا خداوند عيسي واقعاً ادعا كرده بود كه با خدا مساوي است

چنانچـه   .او در آيات جلوتر حتي گفته است كه با پدر يكي اسـت  ،به غير از اين. داد مي ضيحاين را تويهوديان 
   :گويد مي كسترالو بدسي .جي
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توانـد   نمـي  پسر از خـود هـيچ   .مساوي در عمل كردن )1( :او در هفت مورد خاص ادعا كرد كه با خدا مساوي است
 دارد و هر آنچه خود مي مساوي در داشتن زيرا كه پدر پسر را دوست )2(. )19آيه (كرد مگر آنچه بيند كه پدر به عمل آرد 

پدر مردگان را برمي خيزاند همچنين پسر نيز هر  چنان كهزيرا هم .مساوي در برخيزاندن )3(. )20آيه (نمايد  مي كند بدو مي
كند بلكـه تمـام    نمي داوري كس هيچزيرا كه پدر بر  .مساوي در داوري )4(. )29و28و21آيات (كند مي خواهد زنده مي كه را

پدر را  چنان كهتا آنكه همه پسر را حرمت بدارند هم .مساوي در حرمت )5(. )27و22آيات (داوري را به پسر سپرده است 
هر كه كالم مرا بشنود و به فرستنده من ايمان آورد از موت تا بـه  . مساوي در حيات بخشيدن )6(. )23آيه (.دارند مي حرمت

پدر خود حيات دارد همچنـين پسـر    چنان كهزيرا هم .مساوي در حيات داشتن )7(. )25و24آيات (گشته است حيات منتقل
  .)26(را نيز عطا كرده است كه در خود حيات داشته باشد 

  

  .)29-19:5(كند مي عيسي از ادعاي خود مبني بر مساوي بودن با خدا دفاع )پ

توانسـت مسـتقالً عملـي انجـام      نمي پدر ارتباط داشت كه با خداي العاده فوق آن چناننجات دهنده  19:5
تواند انجام دهد بلكه او گفت چنان رابطه نزديكـي بـا    نمي منظورش اين نبود كه او خودش شخصاً عملي. دهد

ي براي زمان. دهد نمي بيند عمل ديگري را انجام مي دهد و او مي پدر دارد كه بغير از اعمالي كه خداي پدر انجام
او  ي كـه او مستقل نبـود از آنجـائ  . او ادعاي استقالل نيز نكرد ،وند ادعاي مساوي بودن با خدا را داشتخدا كه
  .بود )خدا(كامالً مساوي با خود  )عيسي(

او . شخصي مساوي با خدا فكـر كننـد   به عنوانخداوند عيسي واضحاً به يهوديان عنوان كرد كه درباره او 
بينـد خـدا چـه     مـي  عيسي ادعا كرد كه .دهد مي دهد كه خود خدا مشابهتاً انجام مي ادعا كرد كه اعمالي را انجام

او بايد دسترسي مداوم به خداي پدر و علم مطلق راجع بـه كارهـاي    ،براي گفتن اين ادعا. دهد مي كاري انجام
بيند پـدرش   مي كه او اعمالي را كهنه تنها اين بلكه عيسي ادعا كرد . دانست مي دهد مي خدا كه در آسمان انجام

  . او قادر مطلق بود. اين قطعاً اصرار او براي مساوي بودن با خدا بود .رساند مي دهد او نيز به انجام مي انجام
عيسـي  . نمايـد  مـي  كند به پسرش مي اين نشان بزرگي است از محبت خدا به پسرش كه هر آنچه او 20:5

سپس نجات دهنده ادامه داد و گفـت كـه    .ا ظاهر نيز بسازداو قدرت داشت تا آنها ر .ديد نمي اين چيزها را تنها
در حال حاضر آنها خداوند . خدا اعمال بزرگتر از اين را به او نشان خواهد داد تا بدينوسيله مردم متعجب شوند

آنها تازه ديده بودند كه او افليجي كه سـي و هشـت سـال    . سازد مي ديدند كه از خود معجزه ظاهر مي عيسي را
اولين معجزه بزرگتر از اين مثالً زنده  .ولي آنها عجائب بزركتر از اين را خواهند ديد .ن بود را شفا داده بودناتوا

  .)22آيه (دومين هم داوري همه مردم است . )21آيه (كردن مرده بود 
. دهـد  مـي  پسر و پـدرش خـدا را نشـان    .اين آيه نيز يك جمله ديگر است كه واضحاً مساوي بودن 21:5

او منكر اين اتهام نشد بلكه او اين داليل . داشتند مي مساوي ساختنش با خدا مقصر به خاطرعيسي را  ،ديانيهو
 پدر مردگان را برمي خيزاند و زنده چنان كهزيرا هم. را آورد تا ثابت كند كه حقيقتاً او و خداي پدر يك هستند
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به او صادق باشد توانست نسبت  مي يا هرگز اين امرآ .كند مي خواهد زنده مي پسر نيز همچنين هر كه را ،كند مي
  .)تواند باشد نمي كامالً واضح است كه اينطور(. دهد مي خود سئوال پاسخ خود را ؟اگر يك انسان معمولي بود

خداونـد عيسـي بـراي     .دهد كه خداي پدر همه داوري را به پسر سپرده اسـت  مي عهد جديد تعليم 22:5
ي قلـب  هـا  او بايد قادر بر تشخيص دادن انگيـزه  .د عدالت كامل و علم مطلق داشته باشدانجام اين كار البته باي

چقدر عجيب بود كه داور همه زمين بايد در برابر همه اين يهوديـان بايسـتد و اقتـدارش را ظـاهر      .انسان باشد
  . سازد ولي آنها او را نشناسند

. اسـت تـا مردگـان را بـراي داوري جهـان برخيزانـد       اينجا دليلي داريم كه خدا اقتدار را به پسرداده 23:5
ايـن يكـي از مهمتـرين    . دارنـد  مـي  پدر را حرمـت  چنان كهكه همه پسر را حرمت بدارند هم اين استدليلش 

از . سـت و يكـي از واضـحترين دالئـل در كتابمقـدس بـراي اثبـات الوهيـت خداونـد عيسـي مسـيح           ها جمله
انسانها از داشتن خداي ديگر  ،در ده فرمان .ايد مورد پرستش قرار بگيردآموزيم كه خدا تنها ب مي ما مقدس كتاب

 شود كه بايد همان گونه كه پـدر را حرمـت   مي حاال به ما تعليم داده .اند هبه غير از خداي واحد حقيقي منع شد
عيسـي مسـيح   كـه   ايـن اسـت  توانيم از اين آيـه بگيـريم    مي كهاي  تنها نتيجه. پسر را نيز حرمت كنيم ،داريم مي

  . خداست
 آنهـا اظهـار  . كنند كه عيسـي مسـيح خداسـت    مي ولي انكار ،بسياري از مردم ادعاي پرستش خدا را دارند

ولي اين آيـه او را  . دارند كه او مرد خوبي بود و يا بسيار شبيه خدا بود و يا بيشتر از ديگر انسانها با خدا بود مي
 كند كه انسانها بايد همان حرمتي را كه به خـداي پـدر   مي و ملزم ،دهد مي كامالً مساوي با خدا قراراي  در مرتبه

به پدري را كـه او را فرسـتاده احتـرام نكـرده      ،اگر شخصي به پسر حرمت نكند. گذارند براي او قائل شوند مي
شته ورزيم اگر همان عشق را به خداوند عيسي مسيح ندا مي فايده است اگر ادعا كنيم كه به خدا عشق بي .است
به ياد داشته باشيد كـه   .روي اين آيه بدقت فكر كنيد ،د كه عيسي مسيح كيستاي هاگر شما هرگز نفهميد .باشيم

  .اين كالم خداست و اين حقيقت پر جالل كه عيسي مسيح خداي مجسم در بدن بود را بپذيرد
نين كـار داوري بـه   آموختيم كه خداوند عيسي قدرت بخشيدن حيات را دارد و همچ ،در آيات قبلي 24:5

 كنـد و از داوري  مـي  آموزيم كه چگونه يك نفر حيات روحاني را از او دريافت مي و حاال. او سپرده شده است
  . گريزد مي

بسياري صاحب حيـات جـاودان خواهنـد شـد از     . است مقدس كتاباين يكي از آيات محبوب انجيل در 
راه نجـات   ،باشد كه معنـي آن  مي مورد عالقه مردم است اينبدون شك دليل اينكه آنقدر اين آيه . پيغام اين آيه

كند كه توجه ما را  مي خداوند عيسي آيه را با كلمات آمين آمين شروع. دهد مي را واضحاً پيش روي انسان قرار
بـه  . كنـد  مي سپس او يك اعالن كامالً شخصي اضافه. خواهد در اين آيه بگويد جلب كند مي به اصل مهمي كه

  .كند مي گويم پسر خدا با ما بسيار صميمي و شخصاً صحبت مي شما
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ايمـان و   ،شنيدن كالم عيسي يعني نه فقط گوش دادن به آن بلكه همچنين پذيرش. هر كه كالم مرا بشنود
 ولي كـاري راجـع بـه آن انجـام     ،شنوند مي بسياري از مردم موعظه انجيل را. اطاعت از عمل كردن به آن است

تعاليم آسماني بپذيرد و ايمان آورد كه او  به عنوانگويد كه انسان بايد تعاليم او را  مي دراينجاخداوند . دهند نمي
  .تنها نجات دهنده جهان است

ولي آيا به اين معني اسـت كـه شخصـي بـه     . اين يعني ايمان داشتن به خدا. و به فرستنده من ايمان آورد
. انـد  هولي هرگز از نو مولود نشـد  ،كنند مي ايمان به خدا ادعايابد؟ بسياري به  مي با ايمان به خدا نجاتسادگي 

. كه شخصي بايد بايد به خدايي ايمان بياورد كه خداوند عيسي مسيح را به جهان فرسـتاد  اين استمعني جمله 
ه به چه چيزي او بايد ايمان داشته باشد؟ او بايد ايمان داشته باشد كه خدا عيسي مسيح را فرستاد تا نجات دهند

گويد كه او تنها نجـات دهنـده    مي او بايد ايمان داشته باشد كه آنچه خدا اسماً راجع به خداوند عيسي. ما باشد
  .درست است ،تواند گناهان را بردارد مي است و تنها كار او بر صليب جلجتا

ويد كه او گ مي گويد او حيات جاودان خواهد داشت بلكه نمي توجه داشته باشيد كه. حيات جاوداني دارد
 اين فقط حياتي نيست كه تا ابديت به پـيش . حيات جاودان خود خداوند عيسي مسيح است. اين حيات را دارد

اران به او تقسيم شده د ايماناين حيات نجات دهنده ماست كه بين . رود بلكه كيفيت باالتري از حيات است مي
دارد كه در نقطه مقابل حيات  مي او اين را دريافت ،اين حياتي است روحاني كه در زمان تولد تازه انسان. است

  . طبيعي اوست كه در هنگام تولد جسماني يافته بود
. كه او محكوم نيست و در آينده هم محكـوم نخواهـد شـد    اين استتعليم در اينجا . آيد نمي و در داوري

صليب جلجتـا  گناهان او را بر تاوان  ،شخصي كه به خداوند عيسي ايمان دارد از داوري مصون بوده زيرا مسيح
مسيح بجاي ما بهاي آن را پرداخته اسـت  . كند نمي دوبار تاوان گناه و مجازات آن را مطالبه ،خدا .پرداخته است

مسـيحي  . او كار را تمام كرده و چيزي به كار او اضافه نخواهد شد تا كـارش تمـام شـود   . و اين بها كافي است
  .وم نخواهد شداهان گذشته خود محكهرگز براي گن

از قلمـروي مـرگ روحـاني بـه      ،شخصي كه به مسيح اعتماد نموده. بلكه از موت تا به حيات منتقل گشته
او . او در گناهان و خطاياي خود مـرده بـود   ،قبل از تولد تازه و متحول شدن. حيات روحاني منتقل گشته است

ـ . سوزي مسيح شامل حال او شـد محبت خدايا بهتر است بگوئيم محبت و دل ي كهمرده بود تا وقت او  ي كـه وقت
  .او با روح خدا مشاركت ايجاد كرد و صاحب حيات ملكوتي شد ،ايمانش را در عيسي مسيح گذاشت

كند و هفتمـين   مي از كلمات آمين آمين استفادهاين سومين باري است كه خداوند در اين باب پنجم  25:5
نبـود  اي  دقيقـه  60آيد بلكه اكنون است منظورش ساعت  مي وقتي خداوند گفت كه ساعتي. باري در كل انجيل

ساعت به آمدن او مربوط بـود كـه بـه صـحنه      .آيد و االن رسيده است مي گفت كه ساعت دارد مي بلكه داشت
  . تاريخ وارد شده بود
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ر آيد چه كساني هستند؟ چه كساني هستند كـه آواز پسـ   مي مردگاني كه در اين آيه از ايشان سخن به ميان
گردند؟ اين ميتواند اشاره به آناني باشد كه در حين خدمت عمومي خداوند بر روي  مي شنوند و زنده مي خدا را

مردگان به كساني اشاره . ولي آيه مفهوم عميقتري از اين را داراست. زمين توسط آواز مردگان برخيزانيده شدند
. شـود  مـي  انجيل موعظـه  ي كهشنوند زمان مي خدا را آنها صداي پسر. اند هدارد كه در خطايا و گناهان خود مرد

  .گردند مي سپس از موت به حيات منتقل. كنند مي پذيرند و نجات دهنده را قبول مي آنها پيغام را ي كهوقت
ما ليستي از تشـابهات و   ،شود و نه جسماني مي به مسائل روحاني مربوط 25براي اثبات اين نظريه كه آيه 

   :ماي هتهيه كرد 29و28آيه و آيات تفاوتهاي ميان اين 
  س ازمرگحيات پ -29و28آيات   حيات از مرگ -25آيه 

  آيد مي ساعتي  آيد بلكه اكنون است مي ساعتي 
  باشند مي جميع كساني كه در قبر  مردگان
  شنوند مي آواز او را  شنوند مي آواز را

  و بيرون خواهند آمد  گردند مي شنوند زنده مي آناني كه آواز او را

  
. تواند حيات رااز خداونـد عيسـي دريافـت كنـد     مي دهد كه چگونه يك شخص مي اين آيه توضيح 26:5

او نيز به پسر عطا كرده است كه در خود حيات داشته باشد و قادر  ،منشأ و دهنده حيات است ،پدر چنان كههم
اولوهيت مسيح و مساوي بودن يك جمله ديگر است در اثبات  ،اين آيه هم. باشد به ديگران اين حيات را بدهد

حيات به هر يك از ما . تواندد گفته شود نمي اين امر كه او در خود حيات داشت راجع به هيچ انساني. او با پدر
آن . آنها در خـود حيـات داشـتند    ،از ازل. ولي هرگز به پدر و يا خداوند عيسي داده شده است ،داده شده است

  . ت هرگز منشأ ديگري نداشته استاين حيا. حيات هرگز آغازي نداشته
نه فقط خدا عطا كرده است كه پسر در خود حيات داشته باشد بلكه او قدرت داوري جهـان را نيـز    27:5
خداوند هم پسـر خـدا و هـم پسـر     . قدرت داوري به عيسي داده شده است زيرا او پسرانسان است. داده است

كند كه خداوند عيسي يكي از اقنوم تثليـث اقـدس و    مي دآوريعنوان پسر خدا به ما يا. انسان ناميده شده است
 بـه عنـوان  و مساوي است  القدس روحپسر خدا او با خداي پدر و  به عنوان. يكي از شخصيتهاي ذات خداست

انسان بـه ايـن جهـان آمـد، در      به عنواناو . باشد مي ولي او همچنين پسر انسان نيز. دهد مي پسر خدا او حيات
طرد شده و  ،انسان به روي زمين آمد به عنوان ي كهاو وقت. اكن شد، و بجاي مردم روي صليب مردميان مردم س

آيد تا بر جهان داوري كند و دشمنانش و در همين جهاني كـه   مي او ،آيد مي وقتي كه او دوباره. مصلوب گرديد
هم انسان اسـت كـامالً شايسـته و    چونكه او هم خدا و . جنايتكارانه با او رفتار شد به او حرمت خواهند گذارد

  . باشد كه داوري كند و داور جهان باشد مي اليق
بدون شك در حيني كهمسيح اين ادعاهاي قوي را در تساوي خود بـا خـداي پـدر ارائـه مـا كـرده        28:5
كـرد و   مـي  افكاري كه در ذهـن ايشـان عبـور    ،او البته متوجه شد. متعجب شده بودند ،شنويدند مي يهوديان كه



 

- ٥٢  - 

 

سپس او به پيش رفت و حتي حقيقتـي  . بنابراين در اينجا به آنها گفت كه از اين سخنان و چيزها تعجب ميكند
باشند، آواز او را خواهنـد   مي زماني در آينده خواهد بود كه جميع كساني كه در قبور. تكان دهنده را عنوان كرد

 انـد  هكند كه همه بدنهايي كـه در قبـور خوابيـد    گوئيتواند باشد اگر كسي جز خدا پيش مي چقدر احمقانه. شنيد
  . را ثابت كنداي  تواند چنين جمله مي فقط خدا! شنوند مي روزي صداي وي را

خيزند بجهت حيات و ديگران بـراي محكـوم    مي بعضي بر. تمامي مردگان روزي برخواهند خاست 29:5
و يا خواهند زيست به يكي از ايـن   اند هاين چه حقيقت جدي است كه همه اشخاصي كه تا به حال زيست. شدن

  . دو حالت خواهند افتاد
يابند،  مي آن اعمال نيكويشان نجات به خاطر اند هدهد كه مردم كه كارهاي نيك انجام داد نمي تعليم 29آيه 

انجام عمـل نيكـو    به خاطريك شخص . شوند مي محكوم ،و آناني كه اعمال بد انجام دادند بجهت آن اعمال بد
اعمال نيكو ريشه نجات نيسـتند ولـي   . آورد مي بلكه او چون نجات يافته است اعمال نيكو بجا ،يابد نمي نجات

دهد كه  مي عبارت هر كه اعمال بد كرد، آناني را توضيح. باشند مي آنها دليل نيستند بلكه اثر. باشند مي ثمرات آن
. ر نتيجه كساني كه زندگيشان در نظر خدا بد اسـت و د اند هايمان و اعتماد خود را هرگز به خداوند عيسي ننهاد

  .به قيامت داوري محكوم خواهند شدخيزند تا در برابر خدا بايستند و  مي اينگونه افراد بر
  
  )47-30:5(چهار شاهد براي پسر خدا بودن عيسي  )ت

رتي بـراي انجـام   گويد قد مي رسد كه خداوند عيسي مي به نظر ،توانم كرد نمي من از خود هيچ ،اوالً 30:5
 كه او چنان رابطه نزديكي با پدر دارد كه اين استمنظور . باشد نمي بهر حال اين منظور آيه. كاري شخصاً ندارد

هـيچ اثـري از لجاجـت در    . تواند انجام دهـد  نمي او با اقتدار خويش كاري. تواند مستقالً عملي انجام دهد نمي
كرد و هميشه در ارتباط و هماهنگي كامـل بـا او    مي از پدر عمل او در اطاعت كامل. نجات دهنده وجود ندارد

  . بود
 معلمين كذبه براي اثبات ادعاي ايشان مبني بر خدا نبودن عيسي مسـيح بكـار بـرده    به وسيلهاين آيه غالباً 

ولـي   .بنابراين او فقط يك انسان بـود  ،تواند كاري از خودش انجام دهد نمي گويند كه چون او مي آنها. شود مي
توانند انجام دهند چه در اراده خدا  مي خواهند مي انسانها كارهايي را كه .كند مي آيه عكس اين موضوع را ثابت

ايـن يـك   . توانست چنين عمل كند نمي خداوند عيسي ،شخصيتي كه او داشت به خاطرولي . باشد و چه نباشد
قدرت فيزيكي انجام همـه كـار را داشـت     او. عمل غير ممكن فيزيكي نيست بلكه عملي غير ممكن و روحاني

. دهد و اين اشتباه خواهد بود كه كاري برخالف اراده خداي پدر انجام دهد نمي ولي او هيچ كار اشتباهي انجام
  . كند مي جدا اند هاين جمله خداوند عيسي را از همه انسانهايي كه تا بحال زيست
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منوال  به همينگرفت و  مي ده و هر روزه از او دستوراز آنجا كه خداوند عيسي به خداي پدر گوش فرا دا
نيست بلكه راجع به مسائلي است كه  حقوقيري در اينجا به معني مسائل كلمه داو. داد مي كرد و تعليم مي عمل

  . او اليق گفتن و انجام دادن آنهاست
. فانه داوري كنـد توانست راجع به همه چيز منص مي او ،چون كه نجات دهنده هيچ انگيزه شخصي نداشت

. هيچ چيز اجـازه نداشـت مـانع انجـام ايـن اعمـال شـود       . هدف او خشنودي خداي پدر و انجام اراده اش بود
نظرات و تعاليم ما وابسته اسـت بـه   . داوري او تحت تأثيرچيزي نبود كه باعث سود شخصي اش شود ،بنابراين

. ولي راجع به پسر خدا چنين نبـود . اعتقاد داريم خواهيم انجام دهيم و به چه چيزي مي اينكه عموماً چه چيزي
  . او تعصب نداشت. داوري و نظرات او در جهت تمايالت شخصي اش نبود

 خداوند عيسي مسيح شهادات مختلفـي راجـع بـه الوهيـت خـود ارائـه       ،در آيات باقيمانده اين باب 31:5
و  .)38و37آيات (شهادت پدر  .)36يه آ(شهادت اعمالش  .)35-32آيات (شهادت يحيي تعميد دهنده . دهد مي

  .)47-39آيات (ي عهد عتيق ها شهادت نوشته
اگـر مـن بـر خـود شـهادت دهـم       : او گفت. دهد مي عيسي يك جمله معمول راجع به شهادت ارائه ،اول

اين جمله بدين معني نيست كه خداوند عيسي هرگز چيزي كه حقيقت نبـوده اسـت عنـوان    . شهادت من است
شـهادتش مـورد قبـول     ،تنهـا در دادگـاه  بلكه او به سادگي حقيقتي را عنوان كرد كه بنابرآن شخص . كرده باشد

حكم آسماني خدا اين بود كه حداقل دو يا سه شاهد بـراي شـهادت دادن در يـك داوري رسـم     . قانون نيست
 عنـوان  ،اولوهيتش و بنابراين خداوند عيسي داشت نه دو و يا سه بلكه چهار شاهد را براي اثبات. ضروري بود

  . كرد مي
سئوالي در اينجا مطرح است كه آيا اين آيه به يحيي تعميد دهنده بستگي دارد يـا خـداي پـدر و يـا      32:5

دهد و اينكه اين آيه مربوط به سه نفـري   مي معتقدند كه كلمه يحيي تعميد دهنده را شرح ها بعضي .القدس روح
 به او داد سخن القدس روحداوند در اينجا دارد راجع به شهادتي كه ديگران معتقدند كه خ. است كه نامبرده شد

 او كه با حروف بزرگ نوشـته شـده اسـت نشـان    (كرد  مي ما اعتقاد داريم كه او به شهادت پدر اشاره. گويد مي
  .)دهد كه مترجم نسخه جديد كينگ جيمز به اولوهيت او اشاره كرده است مي

او . خداوند از شهادت يحيي سـخن گفـت   ،شاهد خود يعني خداي پدرپس از نامبردن از بزرگترين  33:5
ايمان مرداني نزد يحيي فرستادند تا بشنوند كه او چه بـراي گفـتن دارد و شـهادت     بي يادآوري كرد كه يهوديان

يحيي نجات دهنـده را بـه آنهـا     ،بجاي مطرح كردن خود به آنها. يحيي تماماً راجع به خداوند عيسي مسيح بود
  .او به كسي شهادت داد كه او تنها راستي است. في كردمعر

ند عيسي يادآوري كرد به شنوندگانش كه ادعاي او مبني بر مساوي بودن با خدا به سادگي بـر  خداو 34:5
اگر آن شهادت تنها شهادتي بود كه او داشت يعني شـهادت يـك انسـان در    . روي شهادت انسان استوار نيست

ولي او از شهادت يحيي تعميد دهنده در حالي اسم به ميان آورد كه او مـردي  . بود يم واقع مورد او هم ضعيف
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بود از جانب خدا كه شهادت داد خداوند عيسي در حقيقت مسيح موعود و بـره خداسـت كـه گنـاه جهـان را      
  . برميدارد

يهوديان انقـدر   چرا خداوند عيسي با. سپس او اضافه كرد ولي من اين چيزها را گفتم تا شما نجات بيابيد
او ايـن   ،گويد و آنها در اشتباه هستند؟ بر عكس مي طوالني صحبت كرد؟ آيا او به سادگي ثابت كند كه درست

نجـات دهنـده    به عنـوان تا شايد بفهمند كه او كيست و وي را داد  مي حقايق عالي را در پيش روي ايشان قرار
. دهـد  مـي  ز قلب دلسوز و با محبت خداوند عيسي نشانتصويري را روشن و واضح ا ،اين آيه. موعود بشناسند

ولـي  . گفـت  مـي  او با آناني كه از او متنفر بودند و كساني كه به زودي منتظر فرصتي براي كشتنش بودند سخن
  .توانست ايشان را دوست داشته باشد مي او فقط. هيچ تنفري در قلب او نسبت به اين گونه افراد نبود

ايـن  . پـردازد  مي چراغ افروخته و درخشنده به عنوانبه ستايش يحيي تعميد دهنده  در اينجا خداوند 35:5
در امر روبرو كردن مـردم بـا    ي كهنماياندن نور به ديگران بودو كس ،يعني كه او انساني مشتاق بود كه رسالتش

او . نده جمع شدنديعني يحيي تعميد ده.... دودر ابتدا، قوم يهود . عيسي خودش را كوچك كرد تا او ديده شود
. عجيب و جالب توجه در زندگي آنها وارد شد و آنها رفتند تا از او بشـنوند اي  يك چيز نوظهور بود و با چهره

  .پذيرفتند مي معلم مذهبي مردم به عنوانآنها او را  ،براي ساعتي
 ا موقتـاً شـادي  كـرد نپذيرفتنـد؟ آنهـ    مـي  كسي را كه او به آن موعظـه  ،يي به گريچرا بعد از پذيرفتن يح

عيسي ! آنها پيشوا را دريافت كرده ولي پادشاه را نه. آنها ناسازگار بودند. در كار نبوداي  كردند ولي هيچ توبه مي
براي هر كدام از خادمين مسيح كه چراغ افروختـه و درخشـنده ناميـده شـود     . ستايش وااليي نصيب يحيي كرد

نيز كه عاشق خداوند عيسي هسـتيم بايـد آرزو كنـيم بـراي او     ما . ستايش حقيقي از سوي پسر خدا خواهد بود
  .سوزيم ولي نور ما در جريان به جهان بتابد مي يي باشيم كهها چراغهايي افروخته و شعله

معجزاتي كه پدر بدو عطا كـرده بـود كـه بـه او     . بزرگترين دليل اولوهيت مسيح نبود ،شهادت يحيي 36:5
در . معجزات به خودي خود دليلي براثبات اولوهيـت نيسـتند  . را فرستاده است داد كه حقيقتاً پدر او مي شهادت

 شـود و حتـي مـا    مـي  قدرت ظـاهر كـردن معجـزات بديشـان داده     ي كهخوانيم كه انسانهائ مي ما ،مقدس كتاب
ولـي معجـزات   . شرارت هم قدرت معجزه كردن دارنـد  انگيز خوانيم كه در مقابل ايشان نيز نيروهاي شگفت مي

او از خودش قدرت داشت كه اين كارها را مقتدرانه انجام دهد در  ،اوالً. وند عيسي با همه آنها متفاوت بودخدا
توانسـتند ايـن    نمي كردند ولي مي ديگر انسانها معجزات را ظاهر. يشان داده شده بودديگران قدرت بد ي كهحال

كرد بلكه به رسوالن خـود نيـز ايـن     مي ظاهرخداوند عيسي نه فقط معجزات را . قدرت را به ديگران اعطا كنند
شد مستقيماً  مي كارهايي كه توسط نجات دهنده انجام ،به عالوه. اقتدار را بخشيد كه چنين معجزات انجام دهند

كـرد در   مي معجزاتي كه خداوند عيسي ظاهر ،باالخره. در عهد عتيق راجع به مسيح موعود نسبت داده شده بود
  .نظير بود بي تعداد و كيفيت ،روش
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زمـاني اشـاره   احتماالً اين به همان  .سخن گفت ،دوباره خداوند از شهادتي كه پدر بدو داده بود 38،37:5
گفت عيسي پسر حبيب من اسـت   مي سپس صداي خداي پدر از آسمان شنيده شد كه. دارد كه او تعميد گرفت

پدر نيز  ،خدمت و معجزات خداوند عيسي ،يولي اين نكته هم بايد اضافه شود كه در زندگ. كه از وي خشنودم
  . اين شهادت حقيقتي را داد كه او در حقيقت يگانه پسر خداست

 به خـاطر اين . ايمان هرگز صداي خدا را در هيچ زماني نشنيده و يا صورت او را نديده بودند بي يهوديان
كتب  ،اين يهوديان ،انسانها سخن گفته بود خدا با كالم خود با. اين بود كه آنها كالم او را در خود ثابت نداشتند

. بـا ايشـان سـخن بگويـد     مقدس كتابدادند كه از طريق آن  نمي مقدس عهد عتيق را داشتند ولي به خدا اجازه
  .قلبهاي ايشان سخت شده و گوشهايشان در شنيدن كند شده بود

. رستاده بـود ايمـان نداشـتند   آنها هرگز صورت خدا يا شخصيت او را نديده بودند زيرا به كسي كه خدا ف
ولـي  . او روح است و بنـابراين ناديـدني  . خداي پدر صورت و شكلي كه قابل ديدن با چشمان فاني باشد ندارد

آنـاني كـه در مسـير حقيقـت گـام      . خدا خود را در ميان انسانها در شخصيت خداوند عيسي مسيح آشكار كرد
 انساني مثل خودشـان نگـاه   به عنوانبه او  ،ايمانان بي .بينند مي برميدارند به مسيح ايمان آورده و صورت خدا را

  .كنند مي
گويـد كـه در    مي خداوند عيسي به يهوديان ،تواند به دو شكل فهميده شود اوالً مي اولين قسمت آيه 39:5
تـيش  ي مقـدس را تف ها گويد كه آنها نوشته مي يا به سادگي اين حقيقت را. ي مقدس تفتيش كنيدها ميان نوشته

. تفسير اين آيـه نيـز امكانپـذير اسـت    . حيات جاودان دارند ،ها ي اين نوشتهها كنند با داشته مي كرده زيرا تصور
گويد كه يهوديان كتب مقدس را تفتيش كرده و بـا   مي احتمال دارد كه خداوند عيسي به سادگي اين حقيقت را

آنهـا نفهميـده بودنـد كـه     . ا حيات جاودان دارنـد كردند كه بواسطه آنه مي عمل كردن به قسمتهايي از آن گمان
. گفتنـد  مـي  ي كتب مقدس عهد عتيق كه راجع به آمدن مسيح موعود بودند عمالً راجع به عيسي سخنها نوشته

ولي اين حتي . يي مقدس در دستانش تا اين حد كور باشدها خيلي افتضاح است كه انسان با داشتن چنين نوشته
ه خداوند عيسي مسيح بدين شكل با ايشان سخن گويـد و هنـوز آنهـا از پـذيرفتن او     بود كتر  خيلي غير موجه
اين به . دهد مي آنها است كه به من شهادت. قسمت پاياني آيه را به دقت مورد توجه قرار دهيد. خودداري كنند

ر مطالعـه  اگر كسي اين حقيقت را د. سادگي بدين معناست كه موضوع اصلي عهد عتيق آمدن مسيح موعود بود
  . داده بودعهد عتيق از دست 

 دليـل اصـلي كـه مـردم نجـات دهنـده را      . خواستند نزد مسيح بروند تـا حيـات بيابنـد    نمي يهوديان 40:5
. دانند كه به عيسي ايمـان آوردنـد   مي توانند بفهمند يا غير ممكن مي اين نيست كه انجيل را به خاطرپذيرند  نمي

مشكل اصلي در اراه . وجود ندارد كه اعتماد كردن به او را غير ممكن سازدهيچ چيزي راجع به خداوند عيسي 
 او. انسان گناهانش را دوسـت دارد بيشـتر از اينكـه نجـات دهنـده را دوسـت داشـته باشـد        . خود انسان است

  . خواهد از راههاي شريرانه اش دست بكشد نمي
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بـه  خواست كه آنها تصـور كننـد كـه او     نمي خداوند ،عدم پذيرش او به خاطردر سرزنش يهوديان  41:5
او براي اين مقصود بـه جهـان نيامـد كـه از سـوي انسـانها       . ناراحت است اند هاينكه آنها او را جالل نداد خاطر

 حتـي اگـر مـردم او را رد   . ولـي در پـي جـالل پـدرش بـود      ،او وابسته نبود به پرستشهاي آنـان . پرستش شود
  . شد نمي از جالل او كاسته ،كردند مي

اين انسانها در نفـس خـود   . منشأ شكست انسانها در دريافت پسر خدا در اينجا مشخص شده است 42:5
 اگـر آنهـا خـدا را دوسـت    . شد خويشتن را از خدا بيشتر دوست داشته باشـند  مي محبت نداشتند كه اين باعث

آنها فقدان تمام عيار نفس خود  ،با رد كردن خداوند عيسي .پذيرفتند مي داشتند، كسي را كه خدا فرستاده بود مي
  . را از محبت نشان دادند

خداوند عيسي به نام پدر خود آمده بود كه اين يعني او در اراده پدرش بـراي نمايانـدن جـالل او و     43:5
داشتند، شخصي را كـه در پـي خشـنود     مي اگر انسانها واقعاً خدا را دوست. طاعت از او در همه چيز آمده بودا

  .داشتند مي در همه عملها و گفتارش بود را دوستساختن خدا 
. كند كه ديگران به نام خود خواهند آمد و يهوديـان آنهـا را قبـول خواهنـد كـرد      مي گوئيعيسي پيشحال 

شايد . كرد كه در آينده آمده و در پي جالل خود از ديگران بودند مي اشارهاي  احتماالً او داشت به معلمين كذبه
ولـي بـه   . كنند كه مسـيح هسـتند   مي آمدند و ادعا مي كرد كه قرنها بعد مي ي دروغين اشارهها هاو به رهبران فرق

از ميـان يهوديـان حـاكمي خـودرأي      ،آيد مي در روزهايي كه. كرد مي احتمال زياد او داشت به ضد مسيح اشاره
ثـر مـردم يهـود ايـن ضـد      اك .)10-8:2كيان نيتسالو-2(برخاسته و مطالبه خواهد كرد كه مثل خدا پرستيده شود

-1(حاكم خواهند پذيرفت و در نتيجه آنها تحت داوري سخت خدا قـرار خواهنـد گرفـت     به عنوانمسيح را 
  .)18:2يوحنا

آنهـا تأييـد پيـروان خـود را     . دهد مي در اينجا خداوند دليل ديگري براي عدم پذيرش يهوديان ارائه 44:5
ترسيدند از اينكه دوستانشان راجع به ايشان چه خواهنـد گفـت اگـر     مي آنها. بيشتر از تأييد خدا دوست داشتند

پيـروي از خداونـد عيسـي بـر      به خاطرآنها تصميم نداشتند كه سرزنشها و رنجهايي كه . يهوديت را ترك كنند
گويد و چه كـاري   مي ترسد كه چه چيزي مي شخصي از اين ي كهتا زمان. ريخت را تحمل كنند مي سرشان فرو

شخص بايد آرزوي تأييد خـدا را   ،براي ايمان آوردن به خداوند عيسي. تواند نجات بيابد نمي او ،دهد مي انجام
  .او بايد جاللي را كه از خداي واحد است طالب باشد. داشته باشد و نه هيچ كس ديگري را

 اشـت كـه او  اتهامـات زيـادي وجـود د    ،البته. خداوند نيازي به ادعا كردن بر يهوديان نزد پدر ندارد 45:5
ي موسـي بـراي ادعـا    ها زيرا نوشته ،ولي نيازي نبود كه او اينكار را انجام دهد. توانست در برابرايشان بياورد مي

آنها به . اين يهوديان نسبت به عهد عتيق و پنج كتاب تورات موسي بسيار مغرور بودند. كردن برايشان كافي بود
ولي مشكل اين بـود كـه آنهـا از كـالم      .اسرائيل داده شده است ي مقدس بهها كردند كه اين نوشته مي اين فخر

  .كردند نمي دهد اطاعت مي نشان 46موسي چنانچه آيه 
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ما بايـد بـه يـاد داشـته     . ي موسي را نقطه مشابه اقتدار كالم خود عنوان كردها خداوند عيسي نوشته 46:5
و چه عهـد جديـد بايـد بـدانيم كـه ايـن كـالم        چه ما عهد عتيق را بخوانيم . الهام خداست ،ها باشيم كه نوشته
آوردند  مي اگر يهوديان به كالم موسي ايمان داشتند به خداوند عيسي مسيح نيز ايمان .خوانيم مي خداست كه ما

  .شود مي يافت18،15:18مثالي از اين نمونه در تثنيه. زيرا موسي درباره آمدن مسيح نوشته بود
را از اي  نبـي ... او را بشـنويد  ،از برادرانت مثل من براي تو مبعوث خواهـد گردانيـد   را از ميان تواي  يهوه خدايت نبي

هـر آنچـه بـه او امـر فرمـايم بـه       خود را به دهانش خواهم گذاشت و  ميان برادران ايشان مثل تو مبعوث خواهم كرد وكالم
  .ايشان خواهد گفت

گويد كه بـه او گـوش فـرا داده و از او     مي موسي آمدن مسيح را پيشگئي كرده و به يهوديان ،در اين آيات
بنابراين او گفت كه موسـي برايشـان ادعـا    . حاال خداوند عيسي آمده ولي يهوديان او را نشناختند. اطاعت كنند

خواهد كرد زيرا ادعا كردند كه فرامين موسي را قبول داشته وبه او ايمان دارنـد ولـي دسـتور موسـي را انجـام      
ي هـا  گويد كه نوشته مي آن به وسيلهواضح است كه خداوند اي  اره من نوشته است جملهكلمات او درب .ندادند

جديد در قديم مخفي بـود و   :گويد مي آگوستين به اختصار در اين باره. نبوتهايي راجع به او هستند ،عهد عتيق
  .قديم در جديد آشكار شد

يـك  . آمد كه كـالم عيسـي را بـاور كننـد     مين به نظري موسي را قبول نداشتند ها اگر يهوديان نوشته 47:5
ي مقدس عهد ها اگر انساني به الهامي بودن نوشته. ارتباط بسيار نزديك بين عهد عتيق و عهد جديد وجود دارد

اگـر مـردم   . مي بپـذيرد كالمي الها به عنوانآيد كه او كالم خداوند عيسي را  نمي به نظر ،عتيق شك داشته باشد
   :گويد مي كينگ. را نيز انكار كنند مقدس كتابكشد كه كل  نمي زياد طول ،را رد كنندمقدس  قسمت اعظم كتاب

كه به سختي مـورد حملـه قـرار     مقدس كتابقسمتي از  –پنج كتاب موسي است  ،اشاره خداوند البته به اسفار خمسه
ر جلـوتر بـرويم اسـتاد قسـمتهاي     جالبي كافي است براي اينكه هر چقد به طوربيشتر از ساير قسمتها و  آن همگرفته است 

او تأييـد خـود را    ،چنانچه خيلي وقت قبل از اينكه حمالت شروع شود. كند مي بيشتري را از ساير قسمتها از آنجا نقل قول
  .استوار كرده بود ها بر پايه آن نوشته

  

  )6باب (جليل  :سومين سال خدمت پسر خدا -4

  .)15،1:6ار نفر هز خوراك دادن به پنج(چهارمين معجزه  )الف

اينكه چه زمـاني در  . عبارت بعد از اين يعني يك زماني از وقايع باب پنج تا اين جا سپري شده است 1:6
 ي كهوقت. دانيم كه عيسي از حوالي اورشليم به آن طرف درياي جليل رفت مي دانيم ولي نمي اين بين بوده است

ين معناست كه او ازساحل شمال غربـي بـه شـمال شـرقي     احتماالً به ا ،گويد به آن طرف درياي جليل رفت مي
زيرا شهر طبريه در قسمت غربـي آن واقـع   . درياي جليل همچنين به درياي طبريه نيز معروف است. آمده است

  .اين شهر كه مركز استان جليل بود پس از دوران امپراطوري طيبريوس نامگذلري شده بود. شده بود
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پسر خـدا   به عنواناينكه به او  به خاطرنه لزوماً  آن همعقب او آمدند و  جمعيت زيادي از مردم از 3،2:6
ايماني كـه در اثـر معجـزات    . نمود ديده بودند مي ايمان داشتند بلكه به اين خاطر كه معجزاتي را كه به مريضان

كـالم  . سـاخت  مـي ن آمد خشـنود  مي آمد هرگز خدا را به اندازه ايماني كه با كالم او به تنهايي به دست مي پديد
اين كالم . باشد مي خدا گفته است درست ي كههمه چيزهائ. ثابت شدن به معجزات محتاج باشد خدا نبايد براي

 ،و عيسي به كوه برآمد :اين است 3فظي آيه لال تحتترجمه . و براي همه كافي است .امكان ندارد كه اشتباه كند
  . ه در اطراف دريا قرارداشتنداست ك )ييها تپه(ولي اين صرفاً به معني كوهها 

معتقدنـد كـه    هـا  بعضي. كند مي واضح نيست كه چرا يوحنا به اين امر كه عيد فصح نزديك بود اشاره 4:6
دهـد دارد   مـي  خود را در رابطه با نان حقيقي حيات در اين باب العاده خداوند عيسي در اين حين كه پيغام فوق

 عيـد يهـود نـام    به عنـوان يوحنا از فصح . براي فصح به اورشليم نرفته بوداو . كند مي احتماالً به عيد فصح فكر
او آن عيد را به قوم يهود داده بـود و  . البته عمالً اين عيد توسط خدا در عهد عتيق پايه گذاري شده بود. برد مي

كه خـدا ديگـر آن   تواند به اين معنا نيز باشد  مي ولي عبارت عيد يهود. براي همين آن به عيد يهود معروف بود
كردنـد   مـي  اجـرا  ،مراسم مذهبي صـرف  به عنوانعيد خود قبول ندارد زيرا قوم اسرائيل آن را  به عنوانعيد را 

  .اين عيد مفهوم حقيقي خود را از دست داده بود و ديگر عيدي براي يهوه نبود. واقعاً قلبياي  بدون عالقه
 نشدو به اين فكر نكرد كه آنها استراحت و يا وقتش راناراحت  ،جمعيتي بسيار را ديد ي كهعيسي وقت 5:6

و . اولين فكر او براي آنها اين بـود كـه غـذايي بـراي آنهـا تهيـه كنـد       . گيرند مي تواند با شاگردان باشد از او مي
پرسد اين براي  مي بنابراين او از فيلپس پرسيد كه از كجا بايد براي آنها نان خريداري كنند؟ وقتي عيسي سئوال

 دانسـت ولـي فيلـپس جـواب را     مـي  او جواب را. تعليم به ديگران استافزودن به معلوماتش نيست ولي براي 
  . دانست نمي

عيسـي  . كـرد  مـي  آموخـت و ايمـان او را امتحـان    مـي  خداوند داشت درسي بسيار با ارزش به فيلپس 6:6
ولـي  . ها را خوراك خواهـد داد براي اين جمعيت بزرگ ظاهر خواهد كرد و آناي  دانست كه معجزه مي خودش

  آيا فيلپس فهميد كه او قادر به انجام اين كار است؟ آيا ايمان فيلپس كم بود يا زياد؟ 
او سـريعاً حسـاب كـرد گفـت كـه      . كرد نمي جاهاي چندان وسيعي سير.. .از قرار معلوم ايمان فيلپس 7:6

 مـا دقيقـاً  . س اندكي نان بخورد الزم اسـت هر ك ي كهدر صورت آن همدويست دينار نان براي خوراك اين عده 
دانيم كه نان در آن روزگار براي آن جمعيت چقدر هزينه داشت ولي احتماالً بايد مبلغ بسـيار زيـادي بـوده     نمي
  . حقوق يك روز كامل كار بود ،يك دينار. باشد

 جليـل زنـدگي   آنها در نزديكي بيـت حسـدا در امتـداد دريـاي    . آندرياس برادر شمعون پطرس بود 9،8:6
او بـه پسـر   . كرد كه خوراك دادن به چنين جمعيتي بسيار سـخت خواهـد بـود    مي آندرياس هم فكر. كردند مي

كوچكي اشاره كرد كه پنج نان جو و دو ماهي كوچك داشت ولي احساس كرد كه اينها براي تـالش كـردن در   
ين پسر كوچك چيز زيادي نداشت ولي ا. فايده است بي جهت خوراك دادن به چنين جمعيتي و سير كردن آنها
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ايـن   ،نتيجـه مهربـاني او   بـه عنـوان  . هر آنچه را كه داشت تصميم گرفت در دسترس خداوند عيسي قرار دهـد 
خدا در ميـان باشـد زيـاد     ي كهاو كار زيادي انجام نداد ولي كم وقت. روايت در هر چهار انجيل ثبت شده است

  .مشهور شد خواهد بود و اين روايت در تمامي دنيا
توجـه  . ، خداوند عيسي راحتي آنها را مهيا كـرد )خواباندن ،يلفظال تحتدر ترجمه (در نشاندن مردم  10:6

اين چندان معمول نبود كه در آن نـواحي چنـين جـائي    . داشته باشيد او جائي را انتخاب كرد كه گياه بسيار بود
  .يز و دلپذير خوراك بخورندپيدا شود ولي براي خداوند همه بود كه جمعيت در جائي تم

بنـابراين زنـان و كودكـان نيـز      ،)مـردان  ،يوناني(هزار مرد وجود داشت  اينگونه ثبت شده كه در آنجا پنج
كه روي داده بود اي  هزار براي اين است كه به قدرت معجزه اشاره به پنج .بعالوه مردان در آنجا حضور داشتند

  . توجه شود
اگر او اينكـار را قبـل از تقسـيم كـردن و پخـش      . و براي آنها شكرگزاري كردعيسي نانها را گرفت  11:6

سپس او نانهـا را بـه    ؟كرديم مي ما چقدر پيش از غذايمان به شكر گزاري از خدا توجه ،داد مي كردن نان انجام
او . نداد خداوند عيسي خودش شخصاً اين كار را انجام. اين جا درسي واقعي براي ما وجود دارد. شاگردان داد

من  ،تواني مي دهد كه مي تو كاري را انجام :بسيار نيكو گفته شده است كه. آورد مي خدمت ديگران را به حساب
  .توانيم نمي دهد كه ما مي توانم و خداوند كاري را انجام مي كنم كه مي كاري را

محـل دقيـق   . فته زيـاد شـدند  نانها بركت يا العاده ي خارقبه طورخداوند نان را به شاگردان داد  ي كهزمان
آن پنج نان و دو ماهي كوچك براي سـير   ،دانيم كه در اثر اين معجزه مي انجام شدن اين معجزه ثبت نشده ولي

شاگردان رفتند تا نان و ماهيها را بين كساني كه نشسـته  . شدن جمعيتي بدان بزرگي در دستان خداوند كافي بود
نداشت زيرا واضحاً ثبت شده است كـه شـاگردان بـه قـدري كـه مـردم       هيچ نگراني وجود . بودند تقسيم كنند

  .خواستند ماهي بديشان دادند
  :بينيم از مي گريفيت توماس به ما يادآوري كرده كه در اين داستان ما تصويري زيبا

. رديك خلقت حقيقي را نمايـان كـ   ،اين معجزه .نجات دهنده عالي )پ( .شاگردان ضعيف )ب( .دنياي يخ زده )الف(
تواند هرگز پنج نان و دو ماهي كوچك را گرفته و چنان بركت دهد كه مردم بسياري از اين راه سير  نمي هيچ انسان معمولي

زمان درو بود كه خداوند نانهـا   ،در زمان ،بهار بود كه خداوند نان را بركت داد ،در آن زمان ،نيكو گفته شده است كه. شوند
  .نشده هستند نانهاي زياد ،دارد كه نانهاي بركت نيافتهو همچنين حقيقت  .را پاره كرد

 ي باقيمانـده فكـر  هـا  اگر عيسي انساني معمولي بود او هرگز بـه پـاره   .اين مسئله بسيار زيبايي است 12:6
ولـي  . كنـد  نمي تواند پنجهزار مرد را سير كند راجع به چند تكه باقيمانده از غذا فكر مي هر انساني كه. كرد نمي

خواهد كه ما چيزهاي مقـدس او را تلـف    نمي او. دهد نمي دااست و خدا هرگز نعمات خود را به هدرعيسي خ
ي كننـد تـا   آور ي باقيمانـده را جمـع  هـا  كنيم كه او به ما بخشيده است و بنابراين براي او اهميت داشت كه تكه

  .چيزي تلف نشود
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جمعيت پسر كوچك را ديدند كه  ،گويند مي آنها. بسياري از مردم سعي در توضيح دادن اين معجزه دارند
اين باعث شد بفهممند كه چقدر خودخواه هستند بنابراين تصـميم  . پنج نان و دو ماهي كوچك را به عيسي داد

. براي همه غذا وجـود داشـت   ،بدين وسيله. گرفتند كه غذاي خود را بيرون آورده و با هم در آن شريك شوند
  .بينيم مي يقيت امر باشد چنانچه در آيه بعديتواند حق نمي ولي چنين توضيحي

اين يك امر كامالً غير ممكـن اسـت    .ي شدآور دوازده سبد نان بعد از تمام شدن خوردن مردم جمع 13:6
. ي شود اگر حتي همه مـردم غـذاي خـود را بـراي خـود نگـاه داشـته بـود        آور كه اين چنين مقداري نان جمع

مقتـدر  اي  كـه معجـزه   اين اسـت توان يك نتيجه گيري كرد و آن هم  مي فقط. توضيحات انساني مسخره هستند
  .آنجا ظاهر شده بود

آنها كاري نكردند جز اينكه هر كـس بـه سـادگي     .خود مردم تشخيص دادند كه اين يك معجزه بود 14:6
جـزه بـود و   آنها با ديدن اين امر كامالً متقاعد شده بودند كه اين يـك مع  ،حقيقتدر . فقط غذاي خود را خورد

دانسـتند كـه    مـي  آنها از عهـد عتيـق  . آمد مي شدند كه عيسي همان نبي است كه بايد به جهان مي داشتند متوجه
آنها منتظر . خواهد آمد و آنها منتظرش بودند تا بيايد و ايشان را از دست امپراطوري روم خالصي بخشداي  نبي

پسـر خـدا    بـه عنـوان  آنها تصميم نداشتند كه عيسي را  .ولي ايمان ايشان خالص نبود. يك پادشاه زميني بودند
  . نجات دهنده بپذيرند به عنوانقبول كنند و يا به گناهان خود اعتراف نمده و او را 

اگـر عيسـي فقـط يـك      ،مردم دوباره خواستند كه او را پادشاه سـازند  ،نتيجه معجزه عيسي به عنوان 15:6
فقط انسـانها بـراي تحسـين شـدن      .پذيرفت مي در خواست ايشان را انسان بود بدون شك او با آمادگي و فوراً

دانست كه بـه ايـن    مي او. ولي عيسي تحت تأثير چنين غرور نبود .هيجان زده هستند و براي به شهرت رسيدن
او  .داد نمي او هيچ كاري بر خالف اين موضوع انجام. جهان آمده تا بجاي گناهكاران بر روي صليب كشته شود

خونش ريختـه شـده و    ،او بايد رنج كشيده. نشست پيش از اينكه قرباني گناه را بگذراند نمي ت پادشاهيبه تخ
  .مرد مي قبل از به شهرت رسيدن

   :نويسد مي مير .بي .اف
كرد ولـي   مي خواستند وي را پادشاه سازند خود را هميشه مخفي مي ي كهاو در زمان :چنانچه برنارد مقدس گفته است

 نظيرو مـورد قبـول   بي با داشتن اين جمالت در فكرمان اجازه دهيد كلمات. تند او را مصلوب كنند او حاضر بودوقتي خواس
به حيات آقايم پادشاه قسم كه هر جايي كه آقايم پادشـاه خـواه در    ،به حيات خداوند :را فراموش نكنيم كه گفتابناي حتي 

و او حتماً جواب خواهـد داد چنانچـه داود    .)21:15سموئيل -2(بود  بنده تو در آنجا خواهد ،موت و خواه در زندگي باشد
 ،چون او كه زندگي مـرا حفـظ كـرده    ،نترسيد ،منتظر من بمانيد: جواب داد به كساني كه باقيمانده بودند تا به او ملحق شوند

  .كند ولي اگر با من نيز بمانيد در امان خواهيد بود مي زندگي شما را حفظ

  
   .)21،16:6(عيسي بر روي آب راه رفت و شاگردانش را نجات داد  :زهپنجمين معج )ب
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يشان رفته ها جمعيت بدون شك به خانه. عيسي به تنهايي به كوه رفته بود. شب بود ،در آن موقع 17،16:6
ر از و بنابراين شاگردان تصميم داشتند كه به جانب دريا پائين رفته و براي گذ. و شاگردان را تنها گذاشته بودند

  . درياي جليل آماده شوند
عيسـي نـزد   . به كشتي سوار شده و به آن طرف دريا به كفرناحوم روانه شدند هـوا تاريـك بـود    ي كهزمان

آنهـا   !چه تصويرواضحي از پيروان امروزي عيسـي . كرد مي او كجا بود؟ او در باالي كوه داشت دعا. ايشان نبود
ولـي ايـن بـدان    . خداوند عيسي جائي نيست كه ديده شود. است هوا تاريك. در درياي طوفاني زندگي هستند

او در دعايي ملكوتي براي آناني كه دوستشـان  . خبر است بي ،افتد مي معنانيست كه او راجع به وقايعي كه اتفاق
  .برد مي دارد بسر

ـ . طوفانهاي شديد و ناگهاني معروف بود به خاطردرياي جليل  18:6 ه سـرعت  با دها از جانب رود اردن ب
اين شرايط براي  .شدند مي باعث ايجاد موجهاي سنگين. رسيدند مي به درياي جليل ي كهوقت .وزيدند مي زيادي

  .شدند در آن زمان امن نبود مي قايقهاي كوچك كه به دريا وارد
در  .آنها درخطري بزرگ قرار داشتند،از نقطه نظر انساني. شاگردان سه يا چهار مايل پيش رفته بودند 19:6

اي  در اينجـا نيـز معجـزه   . آيـد  مـي  همان زمان آنها ديدند كه عيسي برروي دريا خرامان شده و نزديـك كشـتي  
شاگردان ترسـيدند زيـرا كـامالً    . رفت مي پسر خدا برروي آب درياي جليل راه. كنيم مي را مشاهده العاده خارق

  .استاي  العاده نفهميده بودند كه او چه شخصي خارق
جالبترين حقايق براي ما گفته شده است ولي يوحنـا   .ه داستان به چه سادگي بيان شده استتوجه كنيد ك

او . از كلماتي عظيم و سخت براي اينكه به ما نشان دهد چه اتفاق بزرگي در حال رخ دادن است استفاده نكـرد 
  .بسيار عالي حقايق را عنوان كرده است ،ها براي قراردادن نكته

اگر او فقط يـك   .مترسيد ،من هستم .به زبان آورد العاده سي كلماتي دلنشين و فوقسپس خداوند عي 20:6
بـا وجـود چنـين شخصـي در     . ولي او خالق مقتدر و حافظ جهـان بـود  . ترسيدند مي بايست مي آنها ،انسان بود
هـاي  او همانكسي بود كه در ابتدا درياي جليل را ساخت و سـپس آب  .دليلي براي ترس وجود نداشت ،دسترس

 بـه طـور  كلمـات مـن هسـتم    . توانست شاگردان هراسانش را به سالمت به ساحل برساند مي آن را آرام كرد و
عيسي اين نام يهـوه   ،است كه در انجيل يوحنااي  بنابراين اين دومين دفعه. فظي همان ممن هستم استلال تحت

  . دهد مي را به خود نسبت
فـوراً آنهـا خـود را در     .سي است او را به كشتي دعوت كردنـد وقتي آنها فهميدند كه او خداوند عي 21:6

آنها مجبور نبودند . در اينجا معجزه ديگر رخ داد و ثبت شد ولي توضيح داده نشده است. مقصدشان پيدا كردند
  .استاي  العاده او چه شخص فوق. خداوند عيسي آنها را بالفاصله به زميني خشك رساند. كه جلوتر بروند

  
  )34،22:6(. هستنداي  در طلب معجزهمردم  )پ
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انبـوه جمعيـت هنـوز در    . باشد كـه پنجهـزار مـرد خـوراك خوردنـد      مي حاال روز پس از آن روزي 22:6
دانسـتند   مـي  شمالغربي درياي جليل ديده بودند كه شاگردان در شب قبل به كشتي كوچكي داخل شده بودند و

  .شاگردان آن را برداشته بودند .زمان در دسترس بود فقط يك قايق در آن. كه عيسي با آنها نرفته بود
را خداوند عيسي جمعيـت بـزرگ    ي كهزورقهايي ديگر از طبريه آمدند نزديك آنجائ ،در همان روز 23:6

ولي احتماالً  ،توانست در يكي از اين زورقها باشد زيرا آنها تازه رسيده بودند نمي ولي خداوند. خوراك داده بود
  .چنانچه در آيات بعدي ثبت شده است اند هي كوچك بود كه جمعيت از كفرناحوم گذشتدر اين كشتيها

 آنهـا . دانستند كه او بـراي دعـا بـه فـراز كـوه رفتـه بـود        مي آنها. مردم عيسي را به دقت ديده بودند 24:6
ـ   نمـي  در همان روز بود كـه او را . دانستند كه او با شاگردانش به كشتي سوار نشده بود مي آنهـا  . دا كـرد شـد پي

. شاگردان غالباً دوست داشتند در آنجا باشند ي كهجائ ،تصميم داشتند كه از دريا به انسوي كفرناحوم گذر كنند
توانست آنجا باشد ولي تصميم گرفتنـد كـه رفتـه و او را در هـر      مي توانستند بفهمند كه چگونه عيسي نمي آنها

  .صورت بيابند
آنها نتوانستند جلوي كنجكاوي خـود را  . حوم رسيدند او را در آنجا يافتندآنها به كفرنا ي كهزمان 26،25:6

  .بگيرند و از او پرسيدند كه كي به اينجا آمده است
او فهميده بود كـه آنهـا او را بـه ايـن دليـل كـه چگونـه        . عيسي به سئوال ايشان پاسخ داد ولي نه مستقيم

آنها او را در روز قبـل ديـده بودنـد در    . يشان داده بودغذايي كه او بد به خاطرجويتند بلكه  نمي شخصي است
كرد كه تشخيص بدهند او همانا  مي اين معجزه بايد ايشان را مجاب .از خود ظاهر كرده بوداي  معجزه ي كهحال

آنها نانهاي معجزه او را خورده بودنـد و گرسـنگي   . ولي توجه آنها فقط به غذا بود. خالق و مسيح موعود است
  .ع شده بودايشان رف

منظـور  . بـراي خـوراك غيـر فـاني     آن هـم بنابراين عيسي در ابتدا آنها را تشويق كرد كه كار كنند و  27:6
اين نبود كه آنها نبايد براي امرارمعاش روزانه خود كار كنند بلكه او گفت كه اين امر نبايد هدف اصلي خداوند 

انسانها نه فقط از بدن تشكيل  .هدف زندگي نيسترفع شدن گرسنگي يك شخص تنها . آنها براي زندگي باشد
انسـان نبايـد   . ما بايد كار كنيم براي خوراكي كه تا حيات جاودان بـاقي اسـت  . بلكه از روح و جان نيز اند هيافت

او نبايد همه قـدرت و اسـتعداد خـود را بـراي سـير كـردن       . بدن او همه چيز است گوئيچنين زندگي كند كه 
او بايد مطمئن شود كـه روح   ،بلكه. كرمها خورده خواهد شد به وسيلهدر روزهاي كوتاهي بدنش بكار ببرد كه 

كند بلكه به هر كلمه خدا كه از دهان  مي انسان نه محض نان زيست .كالم خدا تغذيه شده است به وسيلهاو نيز 
  .خدا كسب كنيمو بيشتري از كالم  ما بايد بدون وقفه كار كنيم تا معلومات بهتر. شود مي خدا صادر

او منظورش اين بود كه خدا او را فرستاده و  ،خداوند عيسي گفت خداي پدر بر او مهر زده است ي كهوقت
دانـيم   مـي  بدين معناست كه ما به آن شخص اعتماد داشته و ،زنيم مي ما به كسي مهر ي كهوقت. تأييد كرده است
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ر زد و بدين وسيله تصديق كرد كه او شخصـي اسـت   به پسر انسان مه ،خدا. كه اين كارمان حتماً درست است
  .گويد و او خود راستي است مي كه از راستي سخن

انسـان  . حاال مردم از او پرسيدند كه چه كاري بايد انجام دهند تا اعمـال خـدا را بجـا آورده باشـند     28:6
اهي براي او وجود دارد دارند احساس كند كه راو دوست . هميشه در پي اين است كه راهي به بهشت پيدا كند

بود كه خودش راهي بـراي نجـات جـانش پيـدا      مي اگر انسان قادر. تواند شايسته نجات يافتن باشد مي كه بدان
  .بود مي كرد و اين فخر نابجاي انسان براي او خشنود كننده مي پيدااي  سپس او براي به خود باليدن ضميمه ،كند

 خواهند براي خدا كار كننـد و هنـوز   مي كردند كه مي آنها وانمود .عيسي به رياكاري ايشان نگريست 29:6
عيسي به ايشان گفت كه اولين عملي كه بايد انجـام دهنـد ايـن     .خواستند كاري براي پسر خدا انجام دهند نمي

بسـياري در پـي راه يـافتن بـه      .امروزه نيز چنـين اسـت   .است كه به فرستاده خدا ايمان بياورند و او را بپذيرند
ابتدا بايد آنهـا بـه    ،ولي پيش از انجام اعمال خوب براي خدا.انجام دادن كارهاي خوب هستند به وسيلهبهشت 

 آورد بلكه پس از نجات از آن سرچشمه نمي كارهاي خوب نجات را به بار. خداوند عيسي مسيح ايمان بياورند
كه بـه گناهـان خـود اعتـراف نمـوده و       ستاين اتواند انجام دهد  مي تنها كار خوبي كه يك گناهكار. گيرند مي

  .خداوند و نجات دهنده بپذيرد به عنوانمسيح را 
روز قبل آنها شاهد بودند كه خداوند عيسي چـنج  . اين آيه دليلي ديگري از شرارت قلبي مردم است 30:6

است نـزد او آمدنـد   در روز بعد آنها با اين درخو. هزار نفر را سير كرده بود ففقط با پنج نان و دو ماهي كوچك
 آنهـا  ،ايمانـان  بـي  مانند اكثر. ثابت كندبه ايشان ادعاي خود را مبني بر پسر خدا بودن اي  كه با نماياندند معجزه

 خـدا . ولي ايـن فرمـان خـدا نبـود    . تا آن را ديده به تو ايمان آوريم .خواستند اول ببينند و بعد ايمان بياورند مي
  .ايمان هميشه بايد اول بيايد. ن آوريد و سپس خواهيد ديدگناهكاران اول ايمااي  :گفت مي

 آمـد آنهـا   مي به نظر. شدند آور يهوديان با برگشتن به عهد عتيق به خداوند معجزه من را در بيبان ياد 31:6
نقـل قـول    25،24:78آنهـا از مزمـور  . مثل آن را انجام نـداده اسـت  اي  العاده گفتند گه عيسي هرگز كار خارق مي

گفتند كه موسي نان را از آسمان براي  مي ضمني به طورآنها . از آسمان بديشان نان عطا كرد :گويد مي كه كردند
  ! ايشان فرود آورد و خداوند بزرگتر از موسي نيست زيرا او به جمعيت فقط غذاي طيبعي داده بود

ه ايشان من را عطا كرد بلكه اين موسي نبود كه ب ،اوالً. جواب خداوند الاقل دو مفهوم را در برداشت 32:6
خداونـد عيسـي   . منً غذايي معمـولي بـراي انسـانها نداشـت    . بعالوه من نان حقيقي روحاني آسمان نبود. خدا

اين ناني است بـراي روح و  . كند مي گويد كه خدا از آسمان عطا مي دراينجا راجع به نان حقيقي و اصيل سخن
  .هيتش استكلمات پدر من ادعاي مسيح بو اولو. نه بدن

برتري او داشت . بخشد مي ناني از آسمان نمايان كرده بود كه حيات به عنوانخداوند عيسي خود را  33:6
ايـن  . كـرد  مي بخشيد ولي فقط زندگي جسماني را حفظ نمي من حيات. داد مي نان خدا را بر من در بيابان نشان
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بخشـد بـه    مي آيد و حيات مي ي كه از آسمان فرودنان حقيق. براي كل جهان كافي نبود بلكه فقط براي اسرائيل
  .نه فقط مخصوص يك نژاد بلكه كل جهان. انسانها

گويد و  مي نان حقيقي سخن به عنوانيهوديان هنوز نفميده بودند كه خداوند عيسي دارد از خودش  34:6
به احتمال زياد ايمان حقيقي در . كردند مي آنها هنوز داشتند به نان معمولي فكر. بنابراين آنها از او نان خواستند

  .قلبهاي ايشان وجود نداشت
  
  )65،35:6(نان حيات  ،عيسي )ت

آناني كه نزد او آينـد  . اين است نان حيات. حقيقت امر را واضحاً و به سادگي بيان كرد ،حاال عيسي 35:6
ي كه به او ايمان آوردند تا بـه  آنان. و به اندازه كافي خواهند يافت تا گرسنگي روحاني ايشان براي ابد سير شود

به كلمات من هستم در اين آيه توجه كنيد و درك كنيد كه خداوند ادعاي مساوي بودن با . ابد سير خواهند شد
تواند حتي خودش را سـير   نمي هيچ انسان معمولي. تواند باشد مي اين حماقت يك انسان گناهكار. يهوه را دارد

  !حاني كل جهان را سير گرداندرواشدهاي  كند چه رسد به اينكه
بديشـان بنمايـد تـا بـا ديـدن آن ايمـان       اي  يهوديان از خداوند خواسته بودند كه معجزه ،در آيه سي 36:6

اگر پسر خـدا  . اند هو هنوز ايمان نياورد –بزرگترين نشانه  – اند هدر اينجا عيسي گفت كه آنها او را ديد. بياورند
سپس بدون شـك   ،آنها شناخته نشود به وسيلهعيب و عالي بايستد و  بي ر انسانيتينتوانسته بود در برابرايشان د

  . توانست ايشان را متقاعد سازد نمياي  هيچ نشانه
ي پدر و اهداف ها دانست كه همه نقشه مي او. نااميد نشد ،ايماني يهوديان بي خداوند عيسي با وجود 37:6

 پذيرفتنـد سـپس او   نمـي  گفـت وي را  مـي  كه او با ايشـان سـخن   حتي اگر يهودياني .او به انجام خواهد رسيد
 :گويد مي چنانچه پينگ در اين رابطه. به نزد او خواهند آمد اند هدانست همه آناني كه توسط خدا برگزيده شد مي

 آورد كـه هـيچ چيـز ديگـر     مـي  پيشنهاد و تشويقهايي را به ارمغـان  ،وقايع ،پذيرفتن نصايح شكست ناپذير خدا
  .واندت نمي

كـه   ايـن اسـت  اولي . دهند مي را ارائه مقدس كتاباين آيه بسيار مهم است زيرا به ما دو تعليم بسيار مهم 
 خدا دارايي خاصي به مسيح داده است و آن دارايي همه كساني هستند كه بـه سـوي او بـراي نجـات فرسـتاده     

ن بايد به نزد خداوند عيسي آمده و او را انسا ،براي نجات يافتن. تعاليم وظايف انساني است ،ديگري. شوند مي
دهد كه او برخـي را نيـز    نمي تعليم مقدس كتابرا انتخاب كرده تا نجات يابند ولي اي  خدا عده. با ايمان بپذيرد

ولـي اگـر   . فيض رهايي بخش خداست به خاطراين  ،يابد مي اگر كسي نجات. براي هالكت انتخاب كرده است
گناهـان و شـرارت خودشـان    بـه خاطر همه انسانها  .اين امر تقصير خود اوست ،ودش مي محكومابد كسي براي 

در . اند هآنها فقط آنچه را كه اليقش بودند كسب كرد ،اگر همه انسانها به جهنم بروند .شوند مي است كه محكوم
 آيا او.نددهد كه خارج از حد مطلوب انسانيت درست قرار دار مي خدا خم شده و افراد خاصي را نجات ،فيض
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 تواند هـر كـاري بخواهـد انجـام دهـد و هـيچ انسـاني        مي خدا .تواند مي او حتماً ؟تواند اينكار را انجام دهد مي
 دانيم كه خدا هرگز كاري غلـط و يـا نابجـا انجـام     مي ما. تواند به او بگويد آيا اجازه انجام آن را دارد يا نه نمي
  .دهد نمي

وصـي را بـراي نجـات دادن انتخـاب كـرد      صهد كه خدا اشخاص بخد مي تعليم مقدس كتابولي چنانچه 
كه اگر  –كند  مي خدا يك فرمان خارجي صادر. دهد كه انسان وظيفه دارد كه انجيل را بپذيرد مي همچنين تعليم

 خـدا انسـانها را بـه اراده خودشـان نجـات     . انساني به خداوند عيسي مسيح ايمان آورد نجـات خواهـد يافـت   
نيسـت   كـس  هيچ. سپس خدا او را نجات خواهد داد .خص بايد براي توبه با ايمان نزد او بروديك ش. دهد نمي

  .كه نزد خدا از طريق مسيح برود وبيروون رانده شود
بهر حال ما بايد اينها باور كنيم كه اگر چه آنها . توانداين دو نوع تعليم را با هم ادغام كند نمي يذهن انسان

  . هستند و واضحاً در اينجا بيان شدند مقدس كتابم اينها تعالي .را نفهميم
ي خدا واقعاً درفرآيند نجات آناني كه بـه او  ها در آيه سي و هفت خداوند عيسي گفت كه همه نقشه 38:6

خداوند شخصاً متعهد به انجام دادن اين اراده شد  ،چون اين اراده پدر است .به انجام خواهد رسيد ،اند هداده شد
مسـيح ايـن را گفـت و واضـحاً     . از آسمان نزول كردم. أموريت او بود كه اراده خدا را انجام دهدچونكه اين م

او از ازل وجود داشته و بـا   ،بلكه. تعليم داد كه او زندگيش را در آخوري واقع در بيت الحم شروع نكرده است
وطلبانه جايگاه خادم را پذيرفت او دا. در آمدن به جهان او پسر مطيع خدا بود. خداي پدر در آسمان بوده است

را انجام دهد بلكه اراده او كـامالً  توانست اراده خود  نمي اين بدين معني نيست كه او .تا اراده پدر را انجام دهد
  .در موافقت با اراده خدا قرار داشت

ن حفـظ  اراده پدر اين بود كه هر كس به مسيح داده شود نجات يابد و تا زمـان برخاسـتن از مردگـا    39:6
در اينجـا او  . اران داردد ايمـان كلمات هيچ و آنچه اشاره به . شده و پس از قيام يافتن به خانه آسماني برده شود

خداونـد   .اراند ايمـان يابد و نه به فرد فـرد   مي كند كه در طي ساليان دراز نجات مي دارد به كل بدن مسيح فكر
شود بلكه كل بدن بايد در روز بازپسين به مسـئوليت او   عيسي مسئوليت داشت كه نه تنها يك عضو از بدن گم

  . برخيزانده شود
كنـد كـه درآن روز خداونـد عيسـي      مي روز بازپسين به روزي اشاره ،به مسيحيان ارتباط دارد ي كهتا جائ

و  اراني كه زنده باشند تبديل شدهد ايماندر مسيح اول برخواهد خاست و سپس  ي كهزمان ،مسيح در ابرها بيايد
. شوند تا خداوند را در آسمان مالقات كرده و براي ابد با خداوند خواهنـد بـود   مي همه آنها باال برده ي كهزمان

  . اين به معناي آمدن مسيح در جالل خود بود ،براي يهوديان
 دهد كه چگونه شخصي عضو خانواده فديـه شـدگان خداونـد    مي خداوند حاال پيش رفته و توضيح 40:6

ديـدن پسـر در   . حيات جاوداني داشته باشد ،كه هر كه پسر را ديد بدو ايمان آورد اين استاده خدا ار. شود مي
هر شخص بايد ببينـد و بشناسـد   . اينجا صرفاً به معناي ديدن او با چشمان فيزيكي نيست بلكه با چشمان ايمان
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اين بـدين معناسـت   . بياورد سپس او بايد به وي ايمان نيز. كه عيسي مسيح پسر خداست و نجات دهنده جهان
هر كس چنين . نجات دهنده شخصي خود بپذيرد به عنوانعمل قطعي ايمان بايد خداوند عيسي را  به وسيلهكه 
ثروتي در حال حاضر و همچنين اطمينان از اينكـه در روز   به عنوان آن همحيات جاودان را كسب كرده و  ،كند

  .بازپسين او نيز برخواهد خاست
بردنـد و آنهـا ايـن امـر را بـا       مي با عدم آمادگي در قبول كردن خداوند عيسي در سكوت بسرمردم  41:6

آنها فهميدند كه اين . او ادعا كرده بود كه آن ناني است كه از آسمان نازل شد. غرغركردن به ضد او نشان دادند
. تي يك پيامبر بزرگ باشدتواند يك انسان وق نمي شخص ،براي نازل شدن از آسمان. ادعاي بسيار بزرگي است

  .بنابراين آنها درباره او همهمه كردند زيرا تصميم نداشتند به كالم او ايمان بياورند
 ،يوسـف . كردنـد  مـي  البته آنها در اينجا اشتباه .گفتند كه اين عيسي پسر يوسف است مي آنها با خود 42:6
ايماني ايشان در تولد از باكره آنهـا را بـه سـوي     بي .مولود شده بود القدس روحبلكه خداوند ما از . پدر او نبود

بـه  آناني كه از ايمان آوردن به خداوند عيسي  .چنانچه امروزه نيز چنين است .تاريكي و ناباوري پيش برده بود
خـود را در نابـاوري كامـل     ،زنند و باور ندارند كه او از رحم باكره به اين جهان آمـد  مي پسر خدا سرباز عنوان
  .حقايق كار و شخصيت مسيح پيدامي كنند درباره

گوينـد و در اينجـا    مـي  دانست كه آنهـا چـه   مي ولي او ،آنها واضحاً با او سخن نگفته بودند هر چند 43:6
فايـده و عبـث    بـي  دهد كه همهمه ايشان مي آيات بعدي نشان. عيسي بديشان گفت كه با يكديگر همهمه نكنند

نـوري   .گرديد مي تر تعاليم او سخت ،كردند مي خدمت خداوند عيسي را رد هر چقدر بيشتر يهوديان. بوده است
قبول كـردن پيـام    ،كردند مي هر چقدر بيشتر آنها انجيل را رد. كه رد شده همان نوري است كه انكار شده است

او  سـپس  ،آوردنـد  نمـي  گفت و آنهـا ايمـان   مي بديشاناي  اگر خداوند چيز ساده. شد مي انجيل برايشان سختتر
  ...گرفتند مي گفت جبهه مي داد و آنها عميقاً در برابر آنچه او مي چيزهاي سختتري را برايشان توضيح

. او حتي از خودش قدرت ندارد كه به سوي عيسي بيايد. نااميد است بيچاره وكامالً  ئيانسان به تنها 44:6
و گناهان و نياز خود را بـه نجـات دهنـده    ا ،تا پيش از اينكه پدر كارش را در قلب و زندگي انسان شروع نكند

دهد كه بسياري از  مي كنند كه اين آيه تعليم مي آنها فكر. بسياري از مردم با اين آيه مشكل دارند .نخواهد فهميد
 ولـي آيـه تعلـيم   . دهد نمي اين آيه چنين معنايي. توانند آن را كسب كنند نمي مردم آرزوي نجات تافتن دارند و

ما حق داريم . در مقتدرترين راه ممكن در زندگي ما عمل نمده تا ما را براي خود تصاحب كند دهد كه خدا مي
ولي ما هرگز مورد اول را انتخاب نخواهيم كرد اگر خدا . خداوند عيسي مسيح را انتخاب كرده يا او را رد كنيم

بـر طبـق آن او در روز بازپسـين     كند كـه  مي را اضافهاي  مجدداً خداوند وعده. با قلبهاي ما صحبت نكرده باشد
كنـد بـراي    مـي  اين اشاره به آمـدن مسـيح   ،چنانچه قبالً هم ديديم. دياران حقيقي را برخواهد خيزاند ايمانهمه 

  . اران استد ايماناين فقط قيام . مردگان قيام كرده و زندگيها عوض خواهند شد ي كهسلطنت زمان
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 به سويه پدر او را فرستاده و پدر اول انسانها را برگزيد تا خداوند براي توضيح دادن اين مطالب ك 45:6
چنين نيست كه خدا به سادگي افراد را . همه از خدا تعليم خواهند يافت :نقل قول كرد 13:54او بروند از اشعيا 

  . دكن مي او با قلبهاي ايشان از طريق تعاليم گذشته صحبت. دهد او در اين باره كاري انجام مي. انتخاب كند
 دهنـد و از پـدر   مـي  آناني كه بـه تعـاليم كـالم خـدا واكـنش نشـان      . شود مي اراده آزاد انسان نيز مشاهده

در اينجا مجـدداً دو حقيقيـت عـالي را در مـورد اقتـدار خـدا و        .آموزند همانا به سوي مسيح خواهند رفت مي
دهند كه نجات داراي يك  مي اينها نشان .بينيم مي مقدس كتابي ها جايگاه انتخاب انسان در كنار هم و در نوشته

  .بعد روحاني است و قسمتي هم مربوط به انسان دارد
خـاص   به طوراو منظورش . ي انبيا بودها مكتوب است البته او منظورش نوشته عيسي گفت در انبياي وقت

و روح خـدا بـود كـه     تعـاليم كـالم خـدا    به وسيلهاين . به اشعياء بود ولي در كل او منظورش به همه انبياء بود
  . آيند مي انسانها به سوي خدا

تنهـا شخصـي   . اند هگيرند بدين معني نيست كه آنها او را ديد مي اين حقيقيت كه مردم از خدا تعليم 46:5
  .كه پدر را ديده است شخصي است كه از جانب خدا آمده و اسمش خداوند عيسي مسيح است

مسيح را  ،گيرند زيرا تعليم خدا مي جع به خداوند عيسي مسيح تعليميابند را مي همه آناني كه از خدا تعليم
  . دهد مي موضوع محوري قرار به عنوان

خداوند عيسي . باشد مي جمالت مكتوب درباره راه نجاتترين  يكي از واضحترين و خالصه 47آيه  47:6
توجه كنيـد  . ات جاودان داردحي ،كه هر كس به او ايمان آرد. با كلماتي سخن گفت كه به سخن فراموش شوند

اين يكي از آيات عهد جديد است در اين باب كه نجات . كند مي كه او اين جمله را با اصطالح آمين آمين بيان
بر طبق كارها و نگاه داشتن شريعت و نه حتي با رفتن به كليسا و عضو شدن و نه با اطاعـت از قـانون اساسـي    

   .شود مي يسي مسيح ميسربلكه به سادگي با ايمان به خداوند ع
البتـه نـان    ،گويد كه او نان حيات است كه درباره اش سـخن گفتـه بـود    مي حاال خداوند عيسي 69،48:6

يهوديان چند وقت قبل تجربه من در بيابان را . بخشد مي خورند حيات مي حيات يعني ناني كه به آناني كه آن را
 اينجا خداوند به ايشـان يـادآوري  . اوند عيسي ديده بودندخود در معجزه عالي تدارك خوراك و نان توسط خد

اين من . من فقط براي اين زندگي بود ،به بياباني ديگر. كند مه پدران ايشان در بيابان من را خوردند و مردند مي
خداوند به وسيله عبارت پدران . خورند نداشت مي آن را ي كههيچ قدرتي براي بخشيدن حيات جاودان به كسان

  .خود را از انسانهاي سقوط كرده جدا كرد و به او اولوهيت اصيلش اشاره كرد ،شما
. ناني كه از آسمان نازل شده است سـخن گفـت   به عنوانخداوند عيسي از خود  ،در نقطه مقابل من 50:6

او در بلكـه  . اين بدان معني نيست كه او از نظر جسماني نخواهد مرد. نخواهد مرد ،اگر كسي از اين نان بخورد
حتي اگر جسماً بميرد، بدن او در روز بازپسـين خواهـد برخاسـت و او    . حيات جاودان خواهد داشت ،ملكوت

  .ابديت را با خداوند خواهد گذرانيد
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. گويد مي خداوند عيسي پشت سر هم از انسانها و خوردن او توسط آنها سخن ،در اينجا و در آيات بعدي
 ،فظيلال تحتكه انسانها بايد جسم او را در معني  اين استاو ممنظورش  او منظورش از اين حرفها چيست؟ آيا

كنند كه او بهر حـال   مي بعضيها فكر. كامالً واضح است كه اين پديده غير ممكن و مشمئز كننده استبخورند؟ 
، يـز آم كه تعليم دهد كه ما بايد او را در خدمت عمومي بخوريم كه در بعضي راههاي معجزه اين استمنظورش 

ولـي ايـن منظـور    . شوند مي نان و شراب به بدن و خون مسيح براي نجات يافتن تشبيه شده و اين عناصريافت
ـ . خوردن او يعني ايمان داشتن بـه او . باشد مي در اين متن كامالً واضح است كه منظور چنين .عيسي نبود ي وقت

مـا او را بـا ايمـان از آن     ،پذيريم مي جات دهندهن به عنوانكنيم و او را  مي ما به خداوند عيسي مسيح اعتماد كه
  .ايمان بياوريد و خواهيد خورد :آگوستين گفت. شويم مي ما در سود شخصيت و اعمال او شريك. كنيم مي خود

هـر كسـي از ايـن    . بخشد مي او نه تنها در خود حيات دارد بلكه او حيات هم. عيسي نان زنده است 51:6
تواند به گناهكاران  مي ولي اين امر چگونه خواهد بود؟ چگونه خداوند. زنده خواهد ماندتا به ابد ... .نان بخورد

كنم جسم  مي ناني كه من عطا: شود مي خطاكار، حيات جاودان عطا كند؟ جواب در قسمت پاياني اين آيه يافت
روي صـليب  در اينجا خداوند عيسي داشت به مرگ خود بـر . بخشم مي من است كه آن را بجهت حيات جهان

شـد   مـي  خون او ريخته ،بدن او شكسته شده. بخشيد مي او زندگي خود را نيابتاً بجاي گناهكاران. كرد مي اشاره
. شد مي او مجازات گناهاني را كه ما مرتكب شديم متحمل. مرد مي جانشين به عنواناو . براي كفاره گناهان بشر

ولي مـرگ   .برگزيدهاي  يهود نبود كه مرد، يا حتي فقط براي عدهاو فقط براي قوم . دادو چرا او اينكار را انجام 
اين البته بدين معنانيست كه تمام دنيا خواهنـد يافـت بلكـه بـدين     .باشد مي او ارزش كافي را براي كل دنيا دارا

باشد اگر همه مـردم نـزد    مي معناست كه كار خداوند عيسي روي جلجتا و ارزش آن براي نجات كل دنيا كافي
  .ي بيايندعيس

تفكرات آنها قادر به فراتـر رفـتن   . يهوديان هنوز در فكر چيزها معمولي و نان و بدن جسماني بودند 52:6
آنها نفهميدند كه خداوند عيسـي داشـت از مسـائل جسـماني بـراي تعلـيم حقـايق        . از مسائل اين زندگي نبود

تواند جسد خود را بـه مـا و    مي ونه اين شخصو بنابراين آنها از خود پرسيدند كه چگ. كرد مي روحاني استفاده
ايمان ديـدگان را  . شود مي ديگران بدهد تا آن را بخوريم؟ چتر نجات فقط پس از پريدن به بيرون از هواپيما باز

 كند و قلب شما را آماده باور كـردن و اراده شـما را آمـاده اطاعـت كـردن      مي باز كرده و جان شما را آماده فهم
چگونه؟ جواب سئوال شما به نرمي و در قوت مسيح توسط پولس بيان  :سئوالهاي شما اين استتمامي . كند مي

  خداوندا، چه كنم؟: فرياد برآورد ي كهشده وقت
دانست دقيقاً فهميد كه آنها راجع به چه چيزفكـر كـرده و چـه     مي يكبار ديگر عيسي كه همه چيز را 53:6

يشان گوشزد كرد كه اگر آنها جسد او را نخورند و خون او را ننوشـند  و بنابراين او با وقار بد. گويند مي چيزي
ـ . شود باشد مي تواند اشاره به نان و شرابي كه شام خداوند ناميده نمي اين. در خود حيات نخواهند داشت ي وقت

  .خيانت شد پايه گذاري كرد، پيش خواهد رفتخداوند شام خود را در شبي كه به او  كه
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هر كسي كه جسم او را بخورد و خـون  . يار نزديك بين او و آناني كه به او ايمان دارنديك رابطه بس 56:6
. تواند اين چنين نزديك و صـميمي باشـد   نمي هيچ چيز و هيچ كس. شود مي او را بنوشد در شخصيت او سهيم

 ي كهوقت. شود مي ما آن را به اعماق شكم خود فرستاده و قسمتي از ما ،خوريم مي ما غذاي معمولي را ي كهوقت
دائمـاً در  (مـانيم  مـي  پذيريم او به زندگيهاي ما آمده و ما هم با او مي رهاننده خود به عنوانما خداوند عيسي را 

  .)حضور او
اين مثل . كند مي حاال خداوند عيسي به پيوندي كه بين او و مردمش وجود دارد در غالب مثلي اشاره 57:6

عبارت خداي پدر زنده يعنـي  (. خداوند عيسي را فرستاد به جهان ،ي پدر زندهخدا. ارتباط او با خداي پدر بود
. پدرش برروي زمين زيسـت  به خاطرانساني روي زمين  به عنواندر اينجا عيسي  .)پدري كه منبع حيات است

. خدا مركز و محور اصـلي زنـدگي او بـود   . زندگي او درارتباط و هماهنگي و مشاركت كامل با خداي پدر بود
انساني روي زمين بود و دنيا نفهميد كـه او خـداي    به عنواناو در اينجا . هدف او انجام كارهاي خداي پدر بود

آنهـا بـا نزديكـي و    . چونكه او توسط دنيا شناخته نشد، ولي او و پدرش يك هستند. مجسم شده در بدن است
آنهـا در اينجـا و در ايـن جهـان     . تكردند كه راه اصلي ايمان آوردن به خداوند عيسي اسـ  مي صميميتي زيست

ولـي چـون   . گيرند مي شوند و اكثر اوقات مورد جفا قرار مي توسط دنيا شناخته نشد، مورد تنفر واقعهستند، كه 
پـس ايـن    اند هآنها ايمان خود را و اعتمادشان را بر حيات يكديگر و در ارتباط نزديك و صميمي با هم قرار داد

  .م خواهد داشتحيات ايشان تا ابديت تداو
او ناني است كـه از  . آيد خالصه همه مطالبي باشد كه خداوند در آيات قبلي گفت مي به نظراين آيه  58:6

آن نـاني فقـط ارزش فـاني    . او فراتر از ناني است كه پدران ايشـان در بيابـان خوردنـد   . آسمان نازل شده است
او  ي كهخدا بود كه حيات جاودان را به همه آنانولي مسيح نان . آن نان فقط مخصوص اين زندگي بود. داشت

  .كرد مي خورند عطا مي را
جمعيت عيسي را دنبال كرده و شاگردانش نيز به سمت شمال شرقي درياي جليل يعنـي كفرنـاحوم    59:6

ت را عيسي را در كنيسه يافتند و اين در آن مكان بود كه او پيام نان حيا ،از قرار معلوم جمعيت. همراه او رفتند
  .بديشان گفت

هر كـس كـه   . خداوند عيسي شاگردان بيشتري بغير از آن دوازده شاگرد مخصوص داشت ،اين دفعه 60:6
 به عنـوان  ي كههمه كسان ،بهر حال. شد مي شاگرد شناخته به عنوانپذيرد  مي كرد كه تعاليم او را مي او را پيروي

كردند شـاگرد او هسـتند،    مي اظهار ي كهاال بسياري از آنانح. اران حقيقي نيستندد ايمانشوند  مي شاگرد شناخته
اين تعـاليم چنـدان سـخت    . بود كه تعاليم او ناخوشايند بودمنظورشان اين آنها. گفتند كه اين كالم سخت است

 كـه  :تندي كه آنها گفوقت. نبودند كه آنها نتوانند بفهمند بلكه اين تعاليم براي آنها و پذيرش ايشان ناخوشايند بود
  تواند به اين عقايد ناخوشايند گوش فرا دهد؟ مي تواند آن را بشنود منظورشان اين بود كه چه كسي مي
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 عيسي كـامالً . يابيم كه خداوند علم كامل و دانايي مطلق داشت ميدر اينجا مجدداً اين حقيقت را در 61:6
داشتند راجع به اين كه او ادعا كـرده   دانست كه آنها مي او. گويند مي دانست كه شاگردانش چه چيزي با هم مي

كردند و گويا از اين كه او اين را گفته بود كه بايد خوششان نيامـده   مي بود از آسمان نازل شده است جروبحث
  دهد؟  مي پرسيد، آيا اين شما را لغزشو بنابراين او از ايشان . بود

حاال او از ايشان سئوال نمود كـه  . ده استآنها لغزش خوردند چونكه او گفته بود از آسمان نزول كر 62:6
 گردد كه خـودش بـه خـوبي    مي اگر او را ببينند كه بجاي اول خود كه از آنجا صعود نموده بود يعني آسمان باز

دانست پس از رستاخيزش بدانجا صعود خواهد نمود آنها چه خواهند كرد؟ آنها همچنين از اينكـه او گفتـه    مي
كردنـد اگـر    مـي  آنها چه چيزي بايـد فكـر  . خورده و خونش را بنوشند لغزش خوردند بود آنها بايد جسم او را

كند؟ چگونه انسان قادر است بـدن او را بخـورد و خـون او را     مي ديدند كه به آسمان صعود مي همان جسم را
  .گردد بنوشد پس از اينكه او به سوي پدر بازمي

گويد  مي او در اينجا بديشان ي كهمسيح بودند در حالاين مردمان مشغول تفكر درباره بدن جسماني  63:6
 جسم. گردد مي كه حيات جاودان نه به معناي واقعي كلمه خوردن جسم او بلكه با كار روح قدوس خدا كسب

فظـي شـنيده و   لال آنها ايـن كـالم او را تحـت   . ين كندتواند چن مي تواند حيات ببخشد و فقط روح است كه نمي
و بنابراين در اينجا خداوند عيسي توضيح . ميدند كه بايد اين حقايق را روحاني درك كننددريافت كردند و نفه

گفتـار او دربـاره خـوردن جسـدش و نوشـيدن       ي كهزمان. داد كه كالمي كه او بديشان گفت روح و حيات بود
غـام را بپذيرنـد   خونش در بعد روحاني آن فهميده شد يعني به معني ايمان آوردن به او، سپس آناني كه ايـن پي 

  .حيات جاودان را خواهند يافت
 دانست كه بعضي از شنوندگان هسـتند كـه او را   مي خداوند ،گفت مي در حيني كه او اين سخنان را 64:6

نبود كه براي درك آنها ناتوان باشند بلكه آنهـا تصـميم    آن چنانسختي مطالب . آورند نمي فهمند زيرا ايمان نمي
او ايمان نخواهـد داشـت و   دانست كه بعضي از پيروان مدعي او به  مي عيسي از ابتدا. ورندنداشتند كه ايمان بيا

دانسـت   مـي  البته خداوند عيسي همه اين چيزهـا را از ازل . اينكه يكي از شاگردان او به وي خيانت خواهد كرد
  . زمين قرار گرفته بود كه او جداي از اين از ابتداي شروع خدمتش بر اين استولي احتماالً در اينجا منظور 

ايماني و ناباوري ايشان است كـه او قـبالً گفتـه بـود كـه       بي به خاطردهد كه اين  مي حاال او توضيح 65:6
غـرور   بـه سـوي  هجومي است  ،اين كلمات. آن را بدو عطا كند ،تواند آمد مگر آنكه پدر من نمي كسي نزد من

خداوند عيسي به انسانها گفت كه حتي . را خودشان كسب كنندتوانند نجات خود  مي كنند مي انسانهايي كه فكر
  .تواند از سوي خداي پدر بديشان عطا شود مي قدرت به نزد او آمدن فقط

  
  )71-6:66( واكنشهاي ضد و نقيض نسبت به كالم نجات دهنده )ث
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يگـر تصـميم   ي خداوند عيسي ناخوشايندي بسياري از پيروان او وي را تـرك كـرده و د  ها اين گفته 66:6
 آنهـا خداونـد را بـراي داليـل مختلفـي پيـروي      . اين شاگردان هرگز ايمان حقيقي نداشتند. نداشتند با او بمانند

  .كردند ولي نه از روي محبتي خالص براي او يا دانايي از اينكه او حقيقتاً چه كسي است مي
ي به چالش درآورد بدين مضنون كه آيا در اينجا عيسي رو به آن دوازده شاگرد كرد و آنها را با سئوال 67:6

  خواهند او را ترك كنند؟ مي آنها نيز
توانيم تو را ترك كنيم؟  مي خداوندا، ما چگونه: او در جواب گفت. جواب پطرس شايان توجه است 68:6

ري كـس ديگـ   ،اگر ما تو را ترك كنـيم . دهند مي كه ما را به سوي حيات جاودان سوقاي  تو تعاليمي به ما داده
  .ترك كردن تويعني رقم زدن سرنوشت خودمان. نخواهد بود كه ما نزدش برويم

كه خداوند عيسي مسيح موعـود،   اند هپطرس از جانب دوازده شاگرد سخن گفت كه آنها ايمان آورد 69:6
ونـد  اول از همه آنها ايمان خود را بـر خدا . مجدداً به كلمات ايمان و داشتن توجه كنيد. پسر خداي زنده است

  .كند مي عيسي مسيح گذارده و سپس دانسته بودند كه او به راستي همان است كه ادعا
خداوند اشتباه او را  70در آيه . پطرس كلمه ما را بر معني آن دوازده شاگرد بكار برد 69و 68در آيه  70:6

ين حقيقت داشت كـه خداونـد   ا. ار هستندد ايمانگفت كه آن دوازده حقيقتاً  مي او نبايد با اطمينان. تصحيح كرد
يك نفر در آن جمع بود كه خداوند عيسي بـه او  . عيسي آن دوازده را برگزيده بود ولي يكي از آنها ابليسي بود

  توانست تشخيص بدهد كه او كيست؟  نمي كرد ولي پطرس مي اشاره
ت كه يهـودا هرگـز   دانس مي او. كرد مي دانست كه يهوداي اسخريوطي او را تسليم مي خداوند عيسي 71:6

دراينجا دوباره مـا شـاهد دانـايي مطلـق خداونـد      . خداوند و نجات دهنده حقيقي نپذيرفته است به عنواناو را 
گفـت   مـي  بينيم كه بر طبق آن پطرس وقتي راجع به شاگردان سخن مي همچنين ما واقعه اين حقيقت را. هستيم

  .در اشتباه بود
مسلم  ،شروع كرد ولي چنانچه پيش رفتموني ساده م خود را با مضنان حيات، خداوند ما تعلي خطابهدر 

 او نزديـك هر چقدر كه آنها قلب و ذهن خـود را بـه حقيقـت كـالم     . كردند مي است كه يهوديان كالم او را رد
. در پايان او درباره خوردن بدنش و نوشيدن خونش سخن گفـت . گرديد مي كردند، تعاليم او دشوارتر از قبل مي

و آنها از پيـروي او   تواند آن را بفهمد؟ مي چه كسي. آنها گفتند كه اين كالم سخت است. سيار سخت بوداين ب
توانستند ببينند، بـه جـايي رسـيدند كـه      نمي چونكه آنها. رد شدن حقايق نتيجه كوري يهوديان بود. سرباز زدند

  .توانستند ببينند نمي ديگر
  

  )39:10 - 1:7(اورشليم :سومين سال خدمت پسر خدا - 5

  )9،1:7(كند  مي عيسي برادرانش را سرزنش )الف
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خواست در يهوديـه   نمي او. عيسي در جليل مانده بود. چند ماهي فاصله وجوددارد 7و  6بين بابهاي  1:7
اين امر عموماً ثابت شده اسـت كـه   . محل استقرار يهودياني بود كه قصد قتل او را داشتند ي كهبماند يعني جائ

آنها همانهايي بودنـد كـه از خداونـد عيسـي     . شاره شده در اين آيه رهبران و حاكمان قوم يهود بودنديهوديان ا
  . بشدت تنفر داشته و در صدد فرصتي براي قتل او بودند

رسـيد و ايـن    مـي  اين عيـد در زمـان درو فـرا   . يكي از مهمترين وقايع تقويم يهودي بود ها عيد خيمه 2:7
اين . شدند مي ساكن ها آورد كه آنها از زمين مصر بيرون آمدند پس ايشان در خيمه مي حقيقت را به ياد يهوديان

عيد يك جشن شادماني و تعطيلي خوشي بود كه يهوديان در آن ايام منتظر آمدن مسيح موعود بودند كه بيايد و 
  .موعود رهبري كندسالمتي به سرزمين ايشان را نجات داده و بر قوم يهود سلطنت كند و آنها را با صلح و 

بدانها اشاره شده است پسران ديگر مريم هستند كه براي او پس از متولـد   3برادران عيسي كه در آيه  3:7
 .)گويند كه آنها پسرعمو و يا از خويشان نزديك خداونـد عيسـي بودنـد    مي ها بعضي(شدن عيسي زائيده شدند

آنهـا  .ند عيسي داشتند، آنها هنوز نجات نيافته بودندولي مهم نيست كه آنها چقدر خويشاوندي نزديكي با خداو
بـرود تـا در اورشـليم نيـز      هـا  آنها به او گفته كه وي بايد به عيد خيمه. حقيقتاً به خداوند عيسي ايمان نداشتند

شـاگرداني  . داد مشاهده كننـد  مي بعضي از معجزات خود را ظاهر بسازد تا شاگردان نيز كارهايي را كه او انجام
آن دوازده نفر نبودند بلكه آن كساني بودنـد كـه ادعـاي پيـروي      ،ر اينجا از آنها صحبت به ميان آمده استكه د

  .خداوند عيسي را در يهوديه داشتند
شـايد آنهـا بـه دنبـال     . ايشان به او ايمان نداشتند از او خواستند تا خود را آشكارا نمايـان بسـازد   هر چند

يـا بـه احتمـال    . شد مي به آنها كه خويشان شخصي مشهور بودند نصيبشان شهرتي بودند كه در اثر توجه مردم
كردند به يهوديه برود تـا شـايد در آنجـا كشـته      مي ورزيدند و به او اصرار مي بيشتر، آنها به شهرت او حسادت

  . شود
گويند  مي يحيتلو به طورآيد كه  مي به نظرخويشان او . اند هاحتماالً اين كلمات با حالت طعنه بيان شد 4:7

 چـرا او تمـام ايـن معجـزات را در جليـل ظـاهر كـرده بـود اگـر          .كه خداوند عيسي بدنبال مشهور شدن است
تـو بـه دنبـال مشـهور     : خواست كه مشهور بشود؟ حاال اين بزرگترين فرصت تو است و اين پاسخ آنها بود نمي

اهند بود و تو فرصت خواهي داشـت كـه   صدها نفر در آنجا خو. اورشليم بروي شدن هستي و بايد براي عيدبه
محل ساكتي بود و عمـالً معجـزات خـود را در آنجـا و در محيطـي       ،جليل. براي ايشان معجزات ظاهر بسازي

دانيم كه قصد تو مشهور شدن است؟ سپس  مي ما ي كهكني در حال مي تو چرا اين كار را .كني مي ناشناخته ظاهر
اگر تو  :تواند اين طور باشد مي قضيه در اينجا. كني، خود را به جهان بنما مي ااگر اين كارها ر: آنها اضافه كردند

پس چرا آنها واقعاً در مقابل ديدگان همه  ،دهي مي مسيح هستي و اگر اين معجزات را براي اثبات اين امر انجام
  سازي تا همه ديده و تو را بشناسند؟ نمي در يهوديه ظاهر
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زوي اصيل براي جالل او نداشتندو آنها حقيقتاً به اينكه او مسيح اسـت ايمـان   برادران او هيچ گونه آر 5:7
دل آنهـا بـا   . بـود  آميز آنچه كه آنها گفتند گفتاري طعنه. آنها تصميم نداشتند كه به او اعتماد كنند. نياورده بودند

ه كـالم و اعمـال او   خيلي براي خداوند عيسي تلخ بود كه برادران خودش ب اين مخصوصاً. خداوند راست نبود
به خدا ايمان دارند و به او وفادار هستند منازعه و تضادي  ي كهاكثر مواقع چنين است كه آنان. شك داشته باشند

  .كنند مي تلخ با خويشاوندان و عزيزان خود پيدا
يش تعيـين  از پاي  هر روز هر لحظه او بنابر برنامه. زندگي خداوند از ابتدا تا به انتها مشخص شده بود 6:7
دانسـت كـه چـه چيـزي در      مي او دقيقاً. هنوز زمان نماياندن خود به جهان بصورت علني نرسيده بود. شده بود

. را علناً آشكار كندپيش رويش است و اين در اراده خدا نبود كه او در آن زمان به اورشليم برود و حضور خود 
زندگي آنها برطبق اميال خودشان بود و نه در . ضر استولي او به برادرانش يادآور شد كه زمان آنها هميشه حا

سـازد زيـرا    مي ي خود را كشيده و چنان سفر كنند كه خشنودشانها توانستند نقشه مي آنها. اطاعت از اراده خدا
  . آنها قصد داشتند كه اراده خود را به انجام رسانند

آنهـا در مقابـل   . ها متعلـق بـه جهـان بودنـد    توانست از برادران خداوند نفرت بگيرد زيرا آن نمي جهان 7:7
دنيـا در ايـن جـا اشـاره     . شد مي تمامي زندگي آنها در ارتباط با دنيا خالصه. عيسي طرف جهان را گرفته بودند

دنيـاي  : دارد به روشهايي كه انسان براي خود ساخته بود و هيچ جايگاهي براي خدا و مسيح او قرار نداده بـود 
در يهوديه دنيايي خصوصاً مذهبي بود ازآنجاكه رهبران يهودي  ،در حقيقت .يا مذهب علم،هنر، فرهنگ ،صنعت

  . كه از مسيح متنفر بودند در آنجا سكونت داشتند
 انگيـز  اين تفسـيري غـم  . داد كه شريرانه هستند مي دنيا از مسيح متنفر بود زيرا اودرباره اعمال دنيا شهادت

عـالي بـودن   . گناه به دنيا آمد ولي دنيا تصميم گرفت كه او را بكشد يب يك آدم ي كهوقتاست از طبيعت انسان 
درست مانند خط راستي كه در برابر خميدگي خطـي زيـك   . بدبودن زندگي ديگران را نشان داد ،زندگي مسيح

گناهكار بودن و گريه كردن و طلب بخشش از خدا،  ،راك كامالً نمايان و آشكار است، آمدن خداوند نيز به دنيا
  .انسان فكر كرد كه آن شخصي را كه گناه او را آشكار كرده است بكشد

  :كند مي مير چنين تفسير .بي. اف
او راجع به اين وضـعيت   ي كهاين يكي از بدترين توبيخهايي است كه مظهر محبت و تحقق بخشيدن آن است وقت ،آه
نـه تنهـا   . تواند از شما نفرت گيـرد  نمي جهان .كرد مي كرد داشت به روزهاي زندگي خود در جسم زميني اشاره مي صحبت

اين يكي از بدترين شـرايطي اسـت كـه     –مورد تنفر دنيا نخواهد بود بلكه دنيا به آنها عالقه داشته و از ايشان خرسند است 
مـن  كـه ديگـران از   ام  هممن چه كار بدي انجـام داد  :شخصي در قديم گفته است. تواند خود را در آن بيابد مي يك مسيحي

گرمـي  . دهيم كه كارهاي آن شريرانه است نمي كند كه ما برضد آن شهادت مي كنند؟ عدم تنفر دنيا ثابت مي تعريف و تمجيد
هر كسي كه با دنيا دوست اسـت  . دوستي دنيا دشمني خداست. دهد كه ما از آن دنيا هستيم مي محبت دنيا نسبت به ما نشان

  .)4:4و يعقوب  19:15-7:7يوحنا (. با خدا دشمني دارد
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 آنها تظاهر. ي نهفته استانگيز در ينجا مسئله بسيار غم. خداوند به برادران خود گفت كه به عيد بروند 8:7
مسيح خـدا در   ي كهدر حال. شركت كنند ها رفتند كه در عيد خيمه مي آنها. كردند كه انسانهاي مذهبي هستند مي

بسياري مراسـم مـذهبي را دوسـت    . واقعي نسبت به او نداشتند ميان ايشان ايستاده بود و آنها هيچ گونه محبت
ولي اينگونـه انسـانها را رودرروي   . توانند در آنجا خود را بدون هيچگونه عالقه قلبي نشان دهند مي دارند چون

آيـم زيـرا كـه     نمـي  عيسي گفت كه من حال به اين عيد. شخصيت مسيح قرار دهيد تا مرض ايشان آشكار شود
فهمـيم كـه او بـه     مي 10او نگفت كه هرگز به عيد نخواهد رفت زيرا ما از آيه . ز تمام نشده استوقت من هنو

 .بلكه منظورش اين بود كه او با برادرانش نخواهد رفت و با آنها مشاركتي عمـومي نخواهـد داشـت   . عيد رفت
  .رفتبه آرامي و در نهايت سكوت به عيد  ،او رفت ي كهوقت. وقت اينكار، آن زمان نبود

آنها شخصي را واگذارده و . بنابراين خداوند در جليل توقف نمود پس از اينكه برادرانش به عيد رفتند 9:7
  .گفت مي از آن سخن ها رفتند كه شادي و خوشحالي را بين ايشان تقسيم كرده بود كه عيد خيمه

  
  )31،10:7(دهد  مي عيسي در هيكل تعليم )ب

بـه  . را بـه آنجـا آغـاز كـرد     حفارخداوند عيسي در  ،او به اورشليم رفتندكمي پس از اينكه برادران  10:7
او نه آشكار بلكـه در   ،پسر مطيع خدا به عنوانولي . او تصميم گرفت كه به عيد برود ،يك يهودي متدين عنوان

  .خفا بدانجا رفت
. قتـل وي بودنـد  كردند بدون شك همانايي بودند كه درصـدد   مي يهودياني كه او را در عيد جستجو 11:7

  . به پرستش او نداشتند بلكه براي كشتن او در تالش بودنداي  او كجاست؟ آنها عالقه:آنها پرسيدند ي كهوقت
هرچقـدر كـه   . را ايجاد كرده يوداي  همهمه ،اين كامالً واضح است كه حضور خداوند در ميان مردم 12:7

 ين حقيقت كه او واقعاً چه كسـي اسـت سـوق داده   مردم معجزات بيشتري از او ميديدند ذهن ايشان به سوي ا
در ميان مردم بود راجع به اينكه آيا او يك نبي راستين است و يـا يـك   اي  در اين عيد گفتگوهاي نهفته. شد مي

  .او قوم را گمراه ميكند ،نه: گفتند مي ديگران.او نيكوست: بعضي ميگفتند. نبي دروغين
جـرأت نداشـت آشـكارا بـا او      كـس  هـيچ چنان شدت يافت كـه  ضديت رهبران قوم يهود با عيسي  13:7

بدون شك بسياري از مردم عادي تشخيص داده بودند كه او حقيقيتاً مسـيح موعوداسـرائيل اسـت    . صحبت كند
 رساندند مي ولي جرأت نداشتند كه بيرون رفته و اين را اعالن كنند زيرا از رهبران كه پس از اينكار به آنجا جفا

  .ترسيدند مي
روزهاي آن سپري شد، عيسي به قسمتي پس از اينكه نيمي از . چندين روز طول كشيد ها عيد خيمه 14:7

  .)قسمتي كه به ايوان معروف بود و مردم اجازه داشتند در آنجا تجمع كنند(داد مي از هيكل آمده و تعليم
يي و تسلط كامـل او بـر   دانا ،بدون شك. آناني كه سخنان نجات دهنده را شنيدند شگفت زده شدند 15:7

ولي همچنين نفس تعاليم او و جـذابيت سـخنانش   . عهد عتيق بود كه ايشان را بيش از همه تحت تأثير قرار داد
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دانستندكه عيسي هرگز در يكي از مدارس مذهبي آن روزگار درس نخوانـده   مي آنها. توجه ايشان را جلب كرد
دنيـا هنـوز هـم    . توانسته است چنين تحصـيالتي را كسـب نمايـد   توانستند بفهمند كه او چگونه  نمي بود و آنها

توانند موعظه  مي به خوبياي  بايد كه بدون تعليم مذهبي و كليشه مي اراني راد ايمان ي كهبرايش جالب است وقت
  . كند مي اران مجاهدهد ايمانو تعليم كالم خدا را انجام دهند و اكثراً با اين 

زنـد بلكـه بـه     مـي  كنيم كه خداوند از پذيرفتن مقام براي خود سرباز مي اهدهبار ديگر به زيبايي مش 16:7
عيسي به سادگي پاسخ داد كه تعاليم او از خـودش نيسـت بلكـه از    . كند پدرش را جالل دهد مي سادگي سعي

گفت و هرآنچـه كـه او دربـاره اش     مي هرآنچه كه خداوند از آن سخن. جانب كسي آمده است كه او را فرستاد
  .كرد نمي او جدا و مستقل از پدر كار. داد چيزهايي بودند كه پدر به او گفته بود بگويد و تعليم دهد مي عليمت

. خواستند بدانند كه پيام او راست است يا نه، برايشان آسان بودكه آن را دريابند مي اگر يهوديان واقعاً 17:7
دهد پس خواهم براي او آشكار خواهد كرد كه آيا تعاليم اگر كسي واقعاً تصميم داشته باشد اراده خدا را انجام 

اي  وعـده . خواسـت  مـي  كه خودش دلـش  داد مي مسيح آسماني است و يا به سادگي خداوند چيزهايي را تعليم
جدي و واقعي بخواهـد   به طوراگر شخصي . جداً به دنبال حقيقت هستند وجوددارد ي كهبسيار عالي براي آنان

  .اطاعت شرط دانستن روحانيت است. خدا براي او آشكار خواهد كرد ،تبفهمد كه حقيقت چيس
 كه اين البتـه بـه اراده خـودش اسـت در پـي جـالل خـود        ،گويد مي هر كسي از جانب خود سخن 18:7

چونكـه  . او در فكر جـالل پـدري بـود كـه او فرسـتاده بـود      . ولي در مورد خداوند عيسي چنين نبود. باشد مي
  . هيچ ناراستي در او نبود.  پاك بود پيام او نيز كامالً پاك بودي او كامالًها انگيزه

ككمـي   ،هـر معلـم ديگـري   . تواند راجع بـه او صـادق باشـد    مي عيسي تنها شخصي است كه اين كلمات
اين بايد آرزو و هدف هر خادم خداوند باشد كه خدا را جالل . خودخواهي آميخته در خدمت خود را داراست

  . ادهد و نه خودش ر
. او به آنها يادآوري كرد كه موسي شريعت را اعطا كرد. سپس خداوند يهوديان را واضحاً توبيخ كرد 19:7

آنهـا فرامـوش كـرده بودنـد كـه در داشـتن       . كردنـد  مي آنها به اين حقيقت كه از شريعت برخوردار بودند فخر
چنان آنها هم. فرامين آن اطاعت كرد كرد كه بايد از احكام و مي شريعت حكم. شريعت هيچ مزيتي وجود ندارد

داشتند و حتي تصميم به قتل خداوند  نمي نگاهكردند ولي عمالً هيچكدام از ايشان آن را  مي به شريعت فخر كه
   .شكستند مي آنها با قصد خود مبني بر قتل خداوند عيسي مسيح شريعت را. عيسي هم داشتند

گويـد شـروع    مـي  د ولي بدون توجه به اينكـه او راسـت  مردم با توبيخهاي تند عيسي سرزنش شدن 20:7
آنها جمله او را تكرار كردند كه گفته بود درصـدد قتـل او   . آنها گفتند كه او ديو دارد.كردند به ناسزا گفتن به او

  . هستند
بود كه اي  آن معجزه. عيسي حاال برگشت به جريان شفا دادن مرد مفلوج در كنار حوض بيت حسدا 21:7

ي شريرانه برضد او كـرده  ها ر رهبران قوم يهود را بر ضد او برانگيخته بود و آنها شروع به توطئه چينيحس تنف
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نـه  . خداوند به آنها يادآوري كرد كه او يك عمل نمود و آنها همه از او تعجـب كردنـد  . بودند تا وي را بكشند
در حيرت افتادند كـه او چنـين كـاري را در    اينكه آنها با تحسين از عمل او متعجب شدند بلكه آنها از اين امر 

  . روز سبت انجام داده بود
البتـه ختنـه عمـالً    (روز پس از تولدش ختنـه شـود   8داد كه بچه پسر بايد  مي شريعت موسي فرمان 22:7

 حتي اگر هشتمين روز، روز سـبت  )...اسحاق و يعقوب و ،ابراهيم ،توسط موسي داده نشده بود بلكه اجدادشان
كردند بدون اينكه به اين توجه كننـد كـه قـانون     مي وديان آين آئين ختنه را براي اوالد پسر خود اجراشد يه مي

كردند كه اين كاري ضروري است و خداوند هم براي همين چنين عملـي   مي آنها احساس .اند هسبت را شكست
  .را در آن روز انجام داده بود

پس چرا ايـن راكـه    ،تا از شريعت موسي اطاعت كنند ،دندكر مي در روز سبت ختنهاي  اگر آنها بچه 23:7
پنداشتند؟ اگر شـريعت اجـازه امـري     مي خداوند عيسي شخصي را در روز سبت شفاي كامل داده بود نادرست

  داد، پس عملي مانند مهرباني و بخشش در اين روز جايز نبود؟ مي ضروري را در اين روز
الزم به گفتن نيسـت كـه ايـن عمـل درد كـم و      . شود مي جامختنه عملي كوچك است كه برروي اوالد ان

و . خداوند عيسي مـردي را در روز سـبت شـفاي كامـل داده بـود      ،در مقابل اين عمل. مزيتي اندك را داراست
  . پنداشتند مي يهوديان اين را اشتباه

داوري آنهـا  . دندكر مي مشكل يهوديان اين بود كه آنها همه چيز را برحسب ظاهر بيروني آن داوري 24:7
شد  مي توسط خداوند انجامشد در مقابل همان كارها ولي وقتي  مي آنها انجام به وسيلهكارهايي كه . راست نبود

. طبيعت انسان چنين است كه همـواره برحسـب ظـاهر داوري كنـد تابرحسـب حقيقـت      . آمد نمي به نظرموجه 
گنـاهي او از وي متنفـر بـوده و     بـي  د كـه بـاوجود  اين آنها بودن. خداوند عيسي شريعت موسي را نشكسته بود

  .شكستند مي شريعت را
در اين زمان در شهر اورشليم اين امر مشهور شده بود كه رهبران يهودي درصدد قتل نجات دهنـده   25:7

از مردم عادي پرسيدند كه مگر اين همان شخصي نيست كه رهبران ايشان در تعقيـبش  اي  در اينجا عده. هستند
  .بودند

اگر . توانستند درك كنند كه خداوند عيسي اجازه واضح و آشكارا حرف زدن را داشته باشد نمي آنها 26:7
پس چرا به او اجازه داده شده بود كه به تعاليمش ادامه دهد؟ آيا اين امكانپذير  ،رهبران از او آنقدرنفرت داشتند

  چه خود ادعا كرده بود كه هست؟بود كه آنها فهميده باشند او حقيقتاً مسيح موعود است چنان
دانند او از كجا  مي كردند كه مي مردي كه به خداوند عيسي به عنوان مسيح موعود ايمان نداشتند فكر 27:7
كردنـد كـه    مي شناختند، و فكر مي آنها مادر او مريم را. كردند كه او از ناصره آمده است مي آنها فكر. آمده است

آيد، او كامالً مرمـوز و   مي ماً براي يهوديان آن روزگار مسلم بود كه وقتي مسيحاين امر عمو. يوسف پدر اوست
آمـده و رشـد كنـد و مثـل      به دنياكردند كه مسيح همچو طفلي  نمي آنها هيچ تصور. ناگهاني ظهور خواهد كرد
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 به نظره باشد ولي آمد به دنيادانستند كه او بايد در بيت الحم  مي بايست از عهد عتيق مي آنها. مردي بزرگ شود
بود كه  آن دليلاين . آمد كه آنها اطالعات اشتباهي از طرز آمدن او از عهد عتيق فهميده و كسب كرده بودند مي

  . شناسد كه از كجا آمده است نمي كس هيچ ،مسيح چون آيد: آنها گفتند
. دادند فرياد برآورد مي در اين قسمت عيسي رو به مردمي كه جمع شده بودند و به سخنان او گوش 28:7

بـه  گويد كه آنهـا او را   مي در اينجا البته او. دانند كه از كجا آمده است مي شناسند و مي آنها ادعا كردند كه او را
ولـي آن چيـزي كـه    . شناختند مي عيسي ناصري به عنوانآنها او را به سادگي فقط . شناسند مي يك انسان عنوان

 اين همان چيـزي اسـت كـه او در بقيـه آيـات توضـيح      . همچنين خدا نيز هست دانستند اين بود كه او نمي آنها
  .دهد مي

. فهميدند كه او از جانب خـودش نيامـد   مي ولي آنها بايد. كرد مي يك انسان او در ناصره زندگي به عنوان
ي ادعـاي  خداوند عيسـ  ،در اين كلمات. شناختند نمي بلكه از سوي خداي پدر فرستاده شده كه آن مردمان او را

نه به اقتدار خود و براي انجام  ،او از جانب خود نيامده بود. واضحي مبني برمساوي بودن با خدا را ابراز داشت
  .شناختند نمي خداي حقيقي به دنيا فرستاده شده بود كه آنها اين خدا را به وسيلهاراده خويش بلكه او 

ل با خداي پدر در مشاركت و از حرمتـي خـاص و   او از خدا بود و از از. شناخت مي ولي او، وي را 29:7
براي همين خداوند گفت كه او از خداست و منظورش به سادگي ايـن بـود كـه او    . مساوي با او برخوردار بود

در عبارت او مرا فرستاد خداوند واضحترين راه ممكن . باشد مي هميشه با خدا زيسته و با او در حرمت مساوي
 هـايي ر باشد كه خدا فرستاده بـه جهـان تـا كـار     مياي  بگويد او مسيح خدا و مسح شدهرا بيان كرد براي اينكه 
  .بخش را به انجام رساند

. كند كه مسيح موعود است مي يهوديان اهميت كالم عيسي را فهميدند و درك كردند كه او دارد ادعا 30:7
ي نتوانستند بر او دست دراز كنند زيـرا كـه   كفر گرفتند و سعي كردند او را دستگير كنند ول به عنوانآنها اين را 

ي شريرانه انسانها تا زمـاني  ها قدرت حفاظت خدا از خداوند عيسي او را از دسيسه. ساعت او هنوز نرسيده بود
  . كرد مي كه ساعت او به كمال رسد و او بجهت كفاره گناهان بشر قرباني شود حفظ

ما دوست داريم كه اينطور فكر كنيم كه ايمان . مان آوردندبسياري از مردم عمالً به خداوند عيسي اي 31:7
بايست عيسي انجام دهـد تـا ثابـت كندكـه او      مي چه كار بيشتري. دليل آنها چنين است. آنها حقيقي بوده است

اگر عيسي حقيقتاً مسيح نباشد، آيـا او قـادر خواهـد بـود اعمـالي       ،مسيح بيايد ي كهباشد؟ وقت مي مسيح موعود
از معجزات عيسي انجام دهد؟ از سئوال ايشان كامالً بديعي بود كه آنها ايمان داشتند كه تر  العاده خارق بزرگتر و

  .كند كه او مسيح حقيقي است مي معجزات عيسي ثابت
  
  )36،32:7(دشمني فريسيان  )پ
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همهمـه   جمعيت در حـال . فريسيان به درون مردم آمدند اين گفتگوهاي مخفيانه را شنيدند ي كهوقت 32:7
. كردن راجع به نجات دهنده بودند و نه در حس ضديت با او بلكه در خفـا مشـغول تحسـين كـردن او بودنـد     
او فريسيان ترسيدند كه اين جمعيت بزرگ شده و عده زيادي عيسي را بپذيرند و بنابراين كسـاني را فرسـتادند   

  .را دستگير كنند
كه براي دستگيري او آمده بودنـد و نـه رو بـه عمـوم     بدون شك رو به خادماني بود  33كلمات آيه  33:7

  .مردم و يا فريسيان
او . كـرد  مـي  كرد آن را ثابت هم مي اگر ادعايي. كرد نمي خداوند عيسي هرگز ادعاي قلبي خود را تضعيف

رمي به آنها ياآور شد كه اندك زماني ديگر با آنها خواهد بود و سپس او نزد خداي پدر كه وي را فرستاده بود ب
  .بدون شك اين امر فريسيان را بيشتر عصباني كرد. گشت

زماني در زندگي آنهـا  . فريسيان به دنبال او گشته و قادر نخواهندبود او را پيدا كنند ،در روزهاي بعد 34:7
او به آسمان بـازمي گشـت و   . داشتند ولي ديگر برايشان دير خواهد بود مي رسيد كه نياز به نجات دهنده مي فرا
بخصوصـي   بـه طـور  كلمات ايـن آيـه   . شرارت و ناباوري ايشان آنها قادر به مالقات دوباره او نبودند خاطر به

انسانها فرصت نجات يافتن را امروزه . اين آيات به ما ميĤموزد كه فرصتها براي ما در گذر هستند. جدي هستند
  .ندآنها ديگر مجال آن را نخواهند داشت اگر اين نجات را رد كن ،دارند

آنها نفهميدند كه او به آسمان باز خواهد . يهوديان نتوانستند مفهوم كالم خداوند عيسي را درك كنند 35:7
  .خواهد به سفري براي موعظه و خدمت به يونانيان و پراكندگان برود مي زدند كه شايد او مي آنها حدس .گشت

اين كه گفت مرا طلب خواهيد كرد نخواهيـد  منظور او از . دوباره آنها روي اين كلمات تأكيد كردند 36:7
كه بتواند  از قلب آنها وجود نداشتتر  قلبي تيره. يهوديان در اينجا مظهر كوري و ناباوري هستند يافت چه بود؟

 ،آنقـدر كـه انسـان كـور وجـود دارد      :در روزگار ما، مثلي وجود دارد با اين مضـمون . خداوند عيسي را بپذيرد
خواستند كه خداونـد عيسـي را    نمي آنها. كند مي اين دقيقاً در اينجا صدق. بيشتر وجود داردبيند  نمي انساني كه

  .بپذيرند و بنابراين نتوانستند
  
  )39،37:7( القدس روحوعده  )ت

در عهد عتيق به اين اشاره نشده بود، يهوديان جشني داشتند كه در آن آب را از حوض  ي كهاز انجائ 37:7
 اينكـار را  هـا  مذبح قرباني سوختني كه در هفت رو زاول خيمه به وسيلهريختند  مياي  رهنقسيلوحا به حوضچه 

در روز هشتم اينكار انجام نشده بود كـه باعـث شـد مسـيح آب حيـات جـاودان را حتـي بيشـتر و         . كردند مي
نشده بود  كردند و هنوز قلبهاي ايشان راضي مي مردم يهودي به سوي مراسم مذهبي نيل. چشمگيرتر عرضه كند

در روز آخر، كه روز  ،يشانها درست قبل از ترك كردن خانه. زيرا آنها حقيقتاً عمق مفهوم عيد را نفهميده بودند
او آنهـا را دعـوت كـرد تـا بياينـد و از نـزد او       . بزرگ عيد بود، عيسي ايستاده و ندا كرد و به آنها سخن گفـت 
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انجيـل او انجيلـي   . دعوت او براي همه بود. اص توجه كنيدخ به طوربه اين كلمات . رضايت روحاني را بيابند
  .مسيح بيايد و نجات را كسب نكند خيلي سخت است كه كسي با سادگي نزد. جهاني بود

تشنه در اينجـا از  . اگر كسي تشنه باشد: گويند مي مقدس كتابي ها نوشته. ولي به اين وضعيت توجه كنيد
. خواهد كه نجـات يابـد   نمي ،شخصي نداند كه يك گناهكار است كه يتا وقت. كند مي يك نياز روحاني صحبت

شخص متوجه  ي كهتا زمان. نفهمد كه يك گم شده است هرگز تصميم به پيدا شدن نخواهد گرفت ي كهتا زمان
او هرگز نخواهد خواست كه به نزد خداوند عيسي برود تا نيازش  ،كمبود زيادي در زندگي روحاني خود نشود

نه به واعظ و نه به  ،نه به كليسا -نجات دهنده از جانهاي تشنه دعوت كرد كه به نزد او بروند. سازد را برآورده
نـزد مـن آيـد و    . و هيچ چيزي مانع نيست كس هيچ. نزد من آئيد: عيسي گفت .تعميد آب و يا ميز شام خداوند

خداونـد و   بـه عنـوان  كردن به او  يعني اعتماد. نوشيدن در اينجا يعني اختصاص دادن مسيح به يك نفر .بنوشد
  .شود مي نوشيم و وارد بدنمان مي ليوان آبي را چنان كهيعني بردن او به زندگيهايمان . نجات دهنده

همـه  . باشـد  مي كند كه آمدن نزد مسيح و نوشيدن درست همانند ايمان آوردن به او مي ثابت 38آيه  38:7
آب زنـده بركـات را دريافـت    يابند و نهرهاي  مي ود را برطرف شدهآناني كه به او ايمان دارند، همه نيازهاي خ

مسـيح   ي كهشد كه همه كسان مي از عهد عتيق آموخته. شود مي ديگران هم جاري به سويخواهند كرد كه از او 
عبـارت از   .)1:55اشـعياء  (. را بپذيرند به خودشان كمك كرده و كانالهايي براي بركات به ديگران خواهند بـود 

ار اسـت چنـان زيـاد    د ايمـان ي آب زنده جاري خواهد شد يعني بركاتي كه ثمره زندگي شـخص  ها او نهر بطن
نوشـيم در   مـي  كوچـك را اي  ما جرعه :استات گفته است كه. خواهد بود كه براي كمك به ديگري هم كافيست

شود  القدس روحشريك تواند  نمي كس هيچ :دهد مي تمپل هشدار .اين جرعه بسيار بزرگ و زياد است ي كهحال
اگـر جـاري شـدني در كـار      ،شـود  مي او جاري ،هر جا روح است. روح خدا را در خود نگاه دارد ي كهدر حال

  .در آنجا نيست )القدس روح(نباشد پس او 
بسيار مهم است زيرا  39آيه . دارد القدس روحگويد كه عبارت آب زنده اشاره به  مي اين آيه واضحاً 39:7
 همچنين روح خدا را نيـز دريافـت   اند هخداوند عيسي مسيح را پذيرفت ي كهدهد كه همه كسان مي يماين آيه تعل

تفسـير  (پس از تولد تـازه   القدس روحكنند كه  مي اين درست نيست چنانچه بعضي ادعا ،به بياني ديگر. كنند مي
اران بـه خداونـد عيسـي    د يمـان اگويد كه همه  مي اين آيه به وضوح. شود مي ار ساكند ايماندر وجود  )گرايش
اين روح تا زماني كه خداوند عيسي به آسمان بازنگشته و جـالل نيافتـه بـود    . داده نشده بود القدس روحمسيح 

اران حقيقـي خداونـد عيسـي مسـيح سـكونت      د ايمانهمه  ،از آن زمان. يعني تا روز پنطيكاست اعطا نشده بود
  .را تجربه كرده بودند القدس روح

  
  )53،40:7(د مختلف راجع به عيسي عقاي )ث
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موسي در بسياري از آناني كه سخنان او را شنيدند به اين نتيجه رسيدند كه او همان نبي است كه  41،40:7
ولي بعضيها فكـر  . راجع به او صحبت كرده بود وقتي بعضي گفتند كه عيسي همان مسيح است 18،15:18تثنيه 

نشده است كـه   گوئيو هيچ پيش. قدبودند كه عيسي از ناصره آمده استآنها معت .كردند كه اين غير ممكن است
  .برطبق آن در عهد عتيق گفته شده باشد كه مسيح از جليل خواهد آمد

اگر آنها فقط در . يهوديان به درستي معتقد بودند كه مسيح از ده بيت الحم و از تبار داود خواهد آمد 42:7
كه عيسي در بيت الحم متولد شده و او از طريق مريم به طور واضح از يافتند  مي بودند در مي جستجوي مشكل

  .باشد مي تبار داود
امروزه هم . در ميان مردم اختالف افتاد ،اشتباهات عموم مردم به خاطراين عقايد مختلف و  به خاطر 43:7
نـد كـه او هـم    گوي مـي  بعضي. مردان و زنان نظرات مختلفي در مورد شخصيت عيسي مسيح دارند .چنين است

ولـي   .انساني بوده كه تا حال زيسته استترين  كنند كه او عالي مي ديگران قبول. انساني معمولي مثل بقيه ما بود
  .)5:9روميان (دانند كه مسيح فراتر از همه، خداي متبارك است تا ابداالباد  مي كالم خدا را باور دارند ي كهآنان

تـا  . موفق به اين كـار نشـد   كس هيچولي  ،شد مي اوند عيسيهنوز هم سعي در جهت دستگيري خد 44:7
مـا نـاميرا    .شخصي در اراده خدا قدم برمي دارد، قدرتي بر روي زمين وجود ندارد كه مـانع او بشـود   ي كهجائ

زمان خداوند هنوز نرسيده بود و بنابراين انسـانها قـادر   . كارمان به انجام برسد ي كههستيم تا زمان)مرگ ناپذير(
  . دند به هيچ طريقي او را آزار رسانندنبو

ولـي  خادمـان برگشـتند   . حاال روساي كهنه و فريسيان خادماني بـراي دسـتگيري عيسـي فرسـتادند     45:7
  .روساي كهنه و فريسيان عصباني شده و از خادمان پرسيدند كه چرا او را نياوردند. خداوند را با خود نياوردند

 بينيم كه راجع به نجات دهنـده بـه نيكـوئي صـحبت     مي هاي گناهكاري رااز انساناي  در اينجا نمونه 46:7
هرگز كسـي مثـل ايـن     :ماندني ايشان چنين بودند به يادكلمات . اند هكنند حتي اگر چه او را شخصاً نپذيرفت مي

بدون شك اين خادمان در زمان خود به سخنان بسياري از مردم گـوش داده بودنـد   . شخص سخن نگفته است
  . پر جالل و حكيمانه سخن گويد ،رگز كسي را نديده بودند كه چنين مقتدرولي ه

گمراه شـدن   به خاطرفريسيان آنها را  )تهديد(در تالش در جهت خالي كردن درون دل خادمان  48،47:7
ـ  هآنها بديشان يادآور شدند كه هيچكدام از رهبران قوم يهود به او ايمـان نيـاورد  . توبيخ كردند توسط عيسي . دان

مسـيح آمـد در    ي كهبود كه رهبران قوم يهود در زمان آور اين بسيار شرم !چه بحث جدي در آنجا وجود داشت
  .شناختن او شكست خوردند

 بلكـه آنهـا واضـحاً    ،اين فريسيان فقط خودشان تصميم به ايمـان نيـاوردن بـه خداونـد عيسـي نداشـتند      
 امـروز هـم اينطـور اسـت بسـياري هسـتند كـه        ان كـه چنخواستند كه كسي ديگري هم به او ايمان آورده  نمي
دهند تتا دوستان و خويشـان ايشـان نيـز نتواننـد      مي خواهند نجات يابند و هركاري از دستشان برآيد انجام نمي

  .نجات يابند
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بحث آنان ايـن  . باشند مي گويند كه گمراه و ملعون مي دراينجا فريسيان راجع به اكثريت مردم سخن 49:7
ي مقدس بدانند خواهند فهميـد كـه ايـن عيسـي همـان مسـيح       ها ر مردم عادي چيزي راجع به نوشتهبود كه اگ

  .مرتكب شوندتوانستند  نمي فريسيان اشتباهي بزرگتر از اين.موعود اسرائيل نيست
اين شخص هماني بود كه در شب نزد ا و آمده و .در اين قسمت نيقوديموس رو به آنها سخن گفت 50:7

اعتمـاد كـرده و   آيد كه نيقوديموس عمال ً به خداوند عيسي مسيح  مي به نظر.ه بايد تولد تازه بيابدآموخته بود ك
  .گويد مي دراينجا يكي از سران رهبران يهودي است كه براي خداوندش سخن .نجات يافته است

شريعت .دان هحرف نيقوديموس اين بود كه يهوديان به عيسي فرصتي عادالنه براي صحبت كردن نداد 51:7
و اين همان كاري بود كه رهبران مـذهبي يهـود در حـال    .كرد نمي او را محكوم ،يهود قبل از شنيدن مورد كسي

  .ترسيدند؟ جواب واضحا ً مثبت است مي آيا آنهااز حقيقت. انجام دادن آن بودند
با ريشـخند از  آنها .حاال رهبران به سوي يكي از افراد عضو شوراي خود برگشتند يعني نيقوديموس 52:7
دانست كه عهد عتيق نگفته است كه هيچ نبـي از   نمي آيا او ؟آيا او نيز از پيروان جليلي عيسي است:او پرسيدند

آيا آنها تا به حال راجع به يونس نبي  .گمراهي خود را نشان دادند ،البته كه در اينجا رهبران.جليل برخاسته باشد
  او از جليل آمده بود؟؟ نخوانده بودند

به كرده و رهبران قوم يهود تمام تالش خود را ولي اكثريت او را رد .به پايان رسيده بود ها عيد خيمه 53:7
  .و نه براي مذهب و راه و زندگيشانضد او انجام داده بودند 

  
  )11،1:8(زن گرفتار شده در حين زناكاري  )ج

 اگر دو آيه را پشت سر هم قرار شد مي بهترارتباط  .دارد 7رين آيه باب خاين آيه ارتباطي نزديك با آ 1:8 
روباهـان را   :خداوند به درسـتي گفـت كـه   .داديم و هر يك به خانه خود رفتند اما عيسي به كوه زيتون رفت مي

  .ليكن پسر انسان را جاي سر نهادن نيست .است ها سوراخها و مرغان هوا را آشيانه
خداوند عيسي از جانب كـوه زيتـون پـائين آمـده و از      صبح زود،.كوه زيتون زياد از هيكل دور نبود 2:8 

جمع قوم نزد او آمدنـد و  .هيكل در آنجا واقع شده بود ي كهوادي قدرون گذشت و به شهر باال رفت يعني جائ
  .داد مي نشستند و او ايشان را تعليم

و  )دادنـد  مـي  مرا نسـخه بـرداري كـرده و تعلـي     مقدس كتابي ها اي از مردمي كه نوشته عده(كاتبان  3:8 
براي ضد يـت بـا او داشـته    اي  چيده بودند تا كالمي اشتباه از خداوند عيسي بشنوند و بهانهاي  فريسيان تو طئه

آنها زني را در همان هنگام كه در زنا گرفته شده بود آوردنـد و در ميـان جمعيـت و احتمـاال ً در برابـر      . باشند
  .عيسي بر پا داشتند
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هيچ دليل يا سوالي وجود نداشت كـه  .د اين زن روا بود و اين بدون شك درست بوداتهام زنا در مور 4:8 
ولي مرد كجا بود؟ بسياري اوقات اسـت كـه زنهـا در زنـدگي      .آن زن در حين گناهي بسيار بد گرفته شده بود

  .اند هرها شد ،اند هشوند و مرداني كه درست مثل همانها گناهكار بود مي محكوم
اگـر آنهـا    .خواستند كه خداوند شريعت موسي را نفي كند مي آنها.شود مي ايشان روشنحيله ال و حا 5:8 

آور شدند آنها به خداوند ياد. ي برگردانندبر ضد عيستوانستند مردم عادي را  مي سپس ،شدند مي در اينكار موفق
اي داليـل  بـر  .بميـرد  مرتكب زنا شـود بايـد سنگسـار شـده      كه موسي در شريعت حكم كرده كه اگر شخصي

فريسيان اميدوار بودند كه خداوند مخالفت ورزد و بنابراين آنها از او پرسيدند كه او در اين باره  ،شريرانه ايشان
كردند كه عدالت و شريعت موسي خواستار اين هستند كه آن زن محكـوم شـود و او    مي آنها فكر .گويد مي چه

  :دگوي مي چنانچه داربي .باشد مي امثالي از اين امر
آنها به گناه بزرگتـر ديگـران    .بخشيد مي از ايشان پيدا شود قلبهاي فاسد آنها را تسكين و راحتيتر  اين كه شخصي بد

رفت  مي كردند يادشان مي و در حيني كه ديگران را سرزنش و نكوهش .كردند مي خودشان و توبيخ كردن آنها فكرنسبت به 
  .بردند مي بنابراين آنها از شرارت خود لذت .اند هكه خودشان هم اعمالي شريرانه انجام داد

 .كردنـد كـه يـك دليـل از خودشـان ابـداع كننـد        مي و سعي ندآنها هيچ ادعايي بر ضد خداوند نداشت 6:8
عدالتي  بي بر خالف شريعت موسي عمل نموده و آنها ادعايي مبني بر ،دانستند كه اگر اجازه دهد آن زن برود مي

كردند كه يك دشـمن امپراطـوري روم اسـت و     مي از طرفي ديگر اگر او آن زن را محكوم .كردند مي بر او پيدا
 عيسي سر به زير افكنده به انگشـت خـود بـر روي زمـين    .باشد نمي توانستند بگويند كه او بخشنده مي همچنين

 طمينـان كامـل  بسياري از مردم با ا. نوشت وجود ندارد مي هيچ راهي براي دانستن اينكه او چه چيزي.نوشت مي
  .در اين باره چيزي نگفته است مقدس كتابدانند ولي حقيقت ساده اين است كه  مي گويند كه مي

بنابر اين عيسي  .يهوديان در پافشاري كردن براي گفتن جواب مورد نظر خود از او شكست خوردند 7:8 
ط كساني اعمال شود كه خود هيچ به سادگي مجازات شريعت را اعالن كرد كه بايد به انجام رسد ولي بايد توس

ولي كاري كه او انجام داد اين بود كه همه آن مردمان را بـه گناهـان خودشـان متوجـه      .اند هگناهي مرتكب نشد
اين آيه اكثـرا ً بـراي عـذر    .عيب باشند بي آناني كه دوست دارند ديگران را محكوم كنند، بايد خودشان .ساخت

كه ما از تـوبيخ شـدن در امـان هسـتيم زيـرا همـه        گيرد ايده اين است مي ارخواهي از گناهان مورد استفاده قر
كند اگـر چـه گناهكـار در     مي بلكه گناه را محكوم .ولي اين آيه براي عذر خواهي از گناه نيست .خطاكارهستند

  .حين گناهش گرفتار نشود
مـواردي هسـتند كـه در آنهـا      اينها تنهـا  .نوشت مي نجات دهنده دوباره سر به زير افكنده و بر زمين 8:8 

   .نويسد و آنچه كه او نوشت مدتها قبل از روي زمين پاك شده است مي خداوند عيسي
آنها  .آنها شروع به رفتن كردند يك به يك .آناني كه زن را متهم كرده بودند از ضمير خود ملزم شدند 9:8

  .ه در ميان ايستاده بودعيسي تنها ماند با آن زن ك .همه خطاكار بودند از بزرگ تا كوچك
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 آنها هـيچ كجـا يافـت    .اند هبه زن اشاره كرد كه همه مدعيانش رفت العاده خداوند عيسي با فيض فوق 10:8
  .آن زن را جرات داشته باشد محكوم كند ،كه از آن ميان جمعيتشد  نمي حتي يك نفر هم پيدا.شدند نمي

اي  كس هيچ: آن زن گفت ي كهوقت. ناي سرور آمده استكلمه خداوند در اينجا به احتمال زياد به مع 11:8 
خداوند در اينجـا ادعـا    .برو ديگر گناه مكن ،دهم نمي خداوند آن كلمات زيبا را بيان كرد من هم بر تو فتوا ،آقا

و او آن را در همـان   ،اين قـدرت در اختيـار حكومـت روم بـود    .در اين مسئله برخورداراست نكرد كه اقتداري
اين كار يعني محكوم كـردن او زمـانش آن موقـع     .او آن زن را محكوم نكرد ولي او را بخشيد.شتدولت واگذا

  .ولي او هشداري به آن زن داد كه بايد از گناه خودداري كند.نبود
اين يك نمونه از آن  .عيسي مسيح رسيد به وسيلهدر باب اول انجيل يوحنا ما خوانديم كه فيض و راستي 

بينـيم و كلمـات    مـي  فـيض را از اي  دهـم مـا نمونـه    نمـي  ر كلمات من هـم بـر تـو فتـوا    د. فيض و راستي بود
عيسـي مسـيح    .ممكن است گناه مكـن  ي كهخداوند نگفت برو و تا جائ .بروديگرگناهان كلمات راستي هستند

ناه سازش تواند در هيچ شرايطي با گ نمي او هرگز .خداوند است و معيار او بسيار بسيار بلند مرتبه و عالي است
  .پس بنابراين او معيار عالي خدا را كه خودش بود در مقابل زن قرار داد. كند

  
  )20،12:8(عيسي نور جهان ) چ

او .جمعيت همچنان در پي او بودند)را نگاه كنيد 20آيه (شود  مي حاال صحنه به بيت المال هيكل جا به جا
مـن نورعـالم    :او گفـت .ر مسيح بـودنش عنـوان كـرد   رو به آنها كرد و يكي از مهمترين جمالت خود را مبني ب

نـور عـالم   . برد مي چارگي بسر بي گمراهي و ،گفت كه در تاريكي گناه مي طبيعتا ً او در مورددنيايي سخن.هستم
از او هيچ گونه راهنمايي در راه زنـدگي  جدا . جدا از او هيچ بازگشتي از تاريكي گناه وجود ندارد. عيسي است

قعي از زندگي و ابديت وجود ندارد عيسي وعده داد كه هر كس او را پيروي كنـد، در ظلمـت   و هيچ مفهوم وا
  .سالك نشود بلكه نور حيات را يابد

 كنند كه بدون تولد تـازه  مي بسياري از مردم به اشتباه فكر. متابعت كردن از عيسي يعني ايمان داشتن به او
بـه  ردن عيسي براي توبه نزد او آمدن و اعتمـاد كـردن بـه او    متابعت ك. توانند مثل عيسي مسيح زندگي كنند مي

آناني كه چنين كنند در زندگي خود راهنمـا و  . خداوند و نجات دهنده و پس از آن وقف زندگيش به او عنوان
   .)پس از مرگشان(نوري واضح را خواهند داشت و اميدي روشن پشت قبرشان 

آنها به او يادآور شدند كه او دارد بـه  . به چالش درآوردنديان عيسي را در موردي شرعي حاال فريس 13:8
فريسـيان  . گويـد ثابـت شـود    مي شهادت شخصي يك نفر كافي نبود براي اينكه آنچه. دهد مي خودش شهادت

در حقيقت آنها شك داشتند كـه خودشـان كـالً راسـت     . برايشان مهم نبود كه به كالم عيسي شك داشته باشند
  . هستند
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ولـي در ايـن مـورد    . دانست كه معموالً دو يا سه شاهد براي اثبات شهادات نيـاز اسـت   مي خداوند 14:8
دانست كه از آسمان آمده و باز هـم بـه آسـمان برخواهـد      مي او. شهادت او كامالً راست بود زيرا او خدا است

د كه او هم انساني ديگر كردن مي آنها فكر. دانستند كه او از كجا آمده و به كجا خواهد رفت نمي ولي آنها. گشت
  .درست مثل آنهاست و ايمان نداشتند كه او پسر ازلي و ابدي و مساوي با پدر است

 بـه عنـوان  آنهـا بـه عيسـي    . كردنـد  مي فريسيان بر حسب ظاهر و معيارهاي انساني بر ديگران حكم 15:8
خداونـد  . نهاي ديگر خيلي فرق داردكردند تا بفهمند كه او با انسا نمي نجاري از ناصره نگاه كرده و هرگز تأمل

اين بدان معناست كه او بر ديگر انسـانها از روي معيارهـاي انسـاني    . كند نمي عيسي گفت كه او بر كسي حكم
يا به احتمال بيشتر بدين معني است كه هدف او از آمدن به دنيا ايـن   .كرد نمي كردند حكم مي فريسيان چنان كه

  .ه تا ايشان را نجات دهدنبود كه به مردم حكم كند بلك
او خداست و هر كاري كه او انجام دهد . بود مي حكم او به حق و راست .كرد مي اگر خداوند حكم 16:8

دوباره و دوباره خداوند عيسي رو به فريسيان گفـت و   .در همكاري كامل با خداي پدري است كه او را فرستاد
اين امر چنان بود كه قلبهاي ايشان را كه در مخاصمت تلـخ  . تبراين امر تأكيد كرد كه او با خداي پدر يكي اس

  .برفته او بود تكان داد
او هيچ چيزي نگفت كه . سي الزم است.خداوند عنوان كرد كه شهادت دوكس بر طبق شريعت م 18،17:8

  . اين حقيقت را نفي كند
راي او سخت نبود كه ايشان را اگر آنها اصرار داشتند كه خداوند عيس يدو شاهد براي خود داشته باشد، ب

 داد و بـا كالمـي كـه از دهـان او صـادر      مي اول از همه، او با زندگي بدون گناهش برخود شهادت. ظاهر بسازد
داد و با معجزاتي كه توسط خداونـد   مي دوماً خداي پدر با كالم آسماني خود بر خداوند عيسي شهادت. شد مي

مسيح موعود نسبت داده شده بود انجـام گرفتـه و آن شـخص در آن     مسيح در تحقق نبوتهاي عهد عتيق كه به
موقع روبروي رهبران يهودي با قدرت ايستاده بود و آنها تصميم نداشتند كه باور كنند او همان مسـيح موعـود   

  .است
شايد آنها به جمعيت اطـراف نگريسـته و   . داشت آميز سئوال بعدي فريسيان بدون شك حالت تحقير 19:8

البته آنها بـه شـدت   .اند هشناسند و نه او را ديد مي پدر تو كجاست؟ عيسي پاسخ داد كه آنها نه پدر او را :گفتند
 ،آگر آنها خداوند عيسي را پذيرفتـه بودنـد  . اين امر درست بود ،ولي با وجود اينها. بااين خدا در ضديت بودند

ـ  نمي كس هيچولي . شناختند مي آنها پدر او را نيز در را از طريـق غيـر از خداونـد عيسـي مسـيح      تواند خداي پ
 شناسـد غيـر ممكـن    مي تيبنابراين ردكردن نجات دهنده توسط آنها اين ادعا را كه آنها خدا را به راس. بشناسد

  .ساخت مي
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دربـاره  . فهميم كه صحنه وقوع حوادث در آيات قبلي در بيت المال هيكـل بـوده اسـت    مي در اينجا 20:8
. قادر نبود او را بگيرد بجهت آنكه هنوز ساعت او نرسـيده بـود   كس هيچني دوره شدو خداوند با حفاظت آسما

  .ساعت او اشاره به زماني دارد كه او برروي صليب جلجتا مصلوب شده و براي گناهان جهان مرد
  
  )59،21:8(مباحثه يهوديان با عيسي  )ح

كـه نـه    –رود  مـي  شنوندگان خود گفت كهاو به  .عيسي مجدداً علم كامل خود را به آينده نشان داد 21:8
قـوم يهـود دوبـاره در جسـتجوي     . تنها به مرگ و دفن شدنش اشاره دارد بلكه به قيام و صعود او به آسمان نيز

 ،ردكردن آنهـا  به خاطر. او آنها را مالقات كرده و آنها او را رد كردند اند هنفهميد ي كهمسيح خواهند بود در حال
 .)گناه در يوناني و ترجمه جديد كينگ جيمز بصورت مفرد آمده است(خود خواهند مرد  پس ايشان در گناهان

 خداوند داشـت  ي كهاين بدين معني است كه آنها براي هميشه از ورود به آسمان محروم خواهند بود يعني جائ
. ان نداشـتند آناني كه از پذيرفتن خداوند عيسي سرباز زدنـد اميـدي بـه آسـم    . اين حقيقتي جدي بود. رفت مي

چقدر وحشتناك خواهد بود مرگ انساني كه بدون خدا، بدون مسيح و بدون هيچ اميدي براي ابـد در گنـاهش   
  !بميرد

او منظـورش از اينكـه   . كنـد  مي يهوديان نفهميدند كه خداوند دارد به بازگشت خود به آسمان اشاره 22:8
خودكشـي بـود؟    بـه وسـيله  ي ايشان براي قـتلش  اه روم چه بود؟ آيا او منظورش فرار از دست توطئه مي گفت

هيچ مانعي نبود كه آنها همانكار را با  ،خواست خود را بكشد مي اگر او. كردند مي عجيب بود كه آنها چنين فكر
رسد كـه   مي به نظراين خيلي جالب . ديگر از تاريكي و ناباوري ايشان بوداي  ولي اين هم نمونه. او انجام دهند

   !گفت مي در گمراه و خرفت بودند درباره چيزهايي كه نجات دهندهآنها تا اينق
در نتيجه گيري احمقانه در مورد خودكشي به آنها گفت كه آنها از بدون شك خداوند با تفكر كردن  23:8

توانسـتند از   نمـي  آنهـا . اين بدين معناست كه آنها ديدي بسيار سطحي نسبت به مسائل داشـتند . باشند مي پايين
. مسيح از بـاال بـود   ،در مقابل. آنها هيچ گونه فهم روحاني نداشتند. ل طبيعي و زمان و احساس فراتربروندمسائ

همه كارهايي كه آنها در اين جهان انجام داده بودند در مقابل زنـدگي  . تعاليم كالمش و اعمال او آسماني بودند
  . گفت كه او از سرزميني فراتر از اين جهان آمده است مي او

دهد  مي در اينجا او به روشني بديشان هشدار. كرد مي عيسي اكثراً از تكرار براي تأكيد كردن استفاده 24:8
گرفتند كه به او ايمان نياورنـد، هـيچ راه ديگـري     مي اگر آنها قاطعانه تصميم .كه آنها در گناهانشان خواهند مرد

ي بخشش گناهـان و بـاالخره ورود بـه آسـمان     جدا از خداوند عيسي هيچ راهي برا. داشت نمي برايشان وجود
 بـه طـور  . شـود كـه احتمـاالً اضـافه شـده اسـت       نمي كلمه او در نسخه اصلي در اين آيه يافت. وجود نداشت

در عبـارت مـن   . در گناهان خود خواهيد مرد ،زيرا اگر باور نكنيد كه هستم :شود مي فظي چنين خواندهلال تحت
  .سوي خداوند عيسي مبني بر اولوهيت هستيم هستم ما شاهد يك ادعاي ديگر از
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آنها از روي قصد و سوء نيت از او پرسيدند . يهوديان كامالً از تعاليم خداوند عيسي گيج شده بودند 25:8
كني كه چه كسي هسـتي؟   مي شايد منظورشان اين بود كه با طعنه از او بپرسند كه تو فكر. كه او چه كسي است

؟ يا شايد آنها خيلي از اينكـه او دربـاره   گوئيستي كه اجازه داري با ما چنين سخن بكني چه كسي ه مي يا فكر
او مسـيح  . از اول نيز به شما گفتمهمانم كه  :جواب او شايان توجه است. گفت عصباني شده بودند مي آنها چه

توانسـت   نمي ت ايشانيهوديان اين امر را شنيده بودند كه خداوند واضحاً گفته بود ولي قلبهاي سخ. موعود بود
خداوند عيسي دقيقاً هماني بـود كـه    -ولي جواب او معني ديگري داشت. در مقابل حقيقت انعطاف پذير باشد

 او مظهر همـه چيزهـايي بـود كـه تعلـيم     . گفت كه برخالف آن عمل كند نمي او چيزي. كرد مي خودش موعظه
  . زندگي او با تعاليمش يكسان و هماهنگ بود. داد مي

 گويد چيزهاي زيادي وجود دارد كه او مي آيد كه خداوند دارد مي به نظر .واضح نيست 26معني آيه  26:8
توانست شرارت ايشان را نمايان سازد و همچنين  مي او. ايمان بگويد و حكم كند بي تواند درباره آن يهوديان مي

و . بود مي به او گفته بود و او مطيع ويگفت كه پدرش  مي در هر حال او فقط چيزهايي را. ايشان را يها انگيزه
  .باشد مي چون پدر حق است، او شايسته ايمان آوردن و شنيدن از وي

آيـد كـه ذهـن     مـي  به نظـر . كند مي يهوديان نفهميدند كه او دارد درباره خداي پدر با ايشان صحبت 27:8
يسي ادعا كـرد كـه پسـر خداسـت آنهـا      وقتي كه قبالً خداوند ع. شود مي تاريكتر ،شنود مي ايشان هر چه بيشتر

  .ولي چيز ديگري نفهميدند. كند مي فهميدند كه او دارد ادعاي برابر بودن با خداي پدر را
اوالً يهوديان پسر انسـان را بلنـد خواهنـد    . كرد گوئيعيسي دوباره آنچه را قرار بود اتفاق بيفتد پيش 28:8

اينكه آنها چنين كردند، خواهند دانست كـه او مسـيح موعـود     پس از .اين اشاره به مرگ او بر صليب دارد. كرد
بـه  . آنها اين را از روي زمين لرزه و تاريكي خواهند دانست ولي مهمتر از همه از روي قيام وي از مردگان. بود

در اينجـا دوبـاره در نسـخه اصـلي     . آن وقت خواهيد دانست كه من هستم: كلمات خداوند با دقت توجه كنيد
سپس آنهـا  . آن وقت خواهيد دانست كه من خدا هستم: معني عميقتر اين آيه چنين است. وجود نداردكلمه من 

بـه  بلكه او به جهـان آمـد   . خواهند فهميد كه او از خودش كاري نكرد كه اين البته به اقتدار خودش مربوط بود
  .كرد مي تكلمداد به همان  مي يك شخص نه مستقل بلكه او هر آنچه پدرش به او تعليم عنوان

هر كدام از اين عبارات؛ ادعايي مبنـي  . ارتباط خداي پدر با خداوند بسيار نزديك و صميمي بود 30،29:8
هيچ زماني نبود كه عيسي تنها . پدر با او بود ،در تمامي اعمال خدماتي زميني او. بر مساوي بودن با خدا هستند

اين كلمات فقط راجـع بـه يـك    . ساخت مي كه خدا را خشنودداد  مي در همه اوقات او كارهايي را انجام .باشد
هيچ انساني وجود ندارد كه از پدر و مادر زاده شده باشـد و بـه راسـتي ايـن     . تواند صدق كند مي گناه بي وجود

بسياري اوقات هست كه ما كارهـايي  . آورم مي من هميشه كارهاي پسنديده او را بجا :كلمات را بتواند بيان كند
فقـط  . كنيم كه پيروان خود را خشنود بسـازيم  مي بعضي اوقات سعي. آيد مي دهيم كه خودمان را پسند يم انجام

  . خداوند عيسي بود كه كامالً اين تصميم را داشت كه فقط خدا را خشنود بسازد
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. مودندعيسي ديد كه بسياري به او ايمان آوردند و اعتراف ن ،را بيان كرد العاده او اين كلمات فوق ي كهوقت
  .ديگران شايد فقط يك اعتراف زباني به خداوند كردند. بدون شك بعضيها از آنها ايمانشان اصيل بود

 يك شاگرد كسي است كـه اعتـراف  . سپس عيسي وجه تمايزي بين شاگردان حقيقي اش عنوان كرد 31:8
عيسـي مسـيح تسـليم    شاگرد حقيقي كسي است كه كامالً خود را به خداوند كند يك شاگرد است ولي يك  مي

اين يعني كه آنها . مانند مي آنها در اين كالم -ار هستند چنين شخصيتي دارندد ايمانآناني كه حقيقتاً . كرده است
آنها نجـات  . ايمان حقيقي هميشه تداوم دارد. گردانند ميآنها ازاو روي برن. دهند مي تعليم گرفتن از مسيح ادامه

  .اند هدند بلكه آنها در كالم او ماندند زيرا كه نجات يافتپيدا نكردند چون در كالم او مان
اين وعده به همه شاگردان داده شده است كه آنها حـق را خواهنـد شـناخت و حـق ايشـان را آزاد       32:8

 ،خطـا  ،آنها در اسارت گمراهي. بردند مي دانستند ولي آنها در اسارت بدي بسر نمي يهوديان حق را. خواهد كرد
شدند و در نور گـام   مي شناختند از گناه آزاد مي آنها كه حقيقتاً خداوند عيسي را. شريعت و تعصب بودند ،گناه

  . شدند مي خدا هدايت القدس روح به وسيلهداشتند و  ميبر
آنها فـوراً بـا   . بعضي از يهودياني كه كنار عيسي ايستاده بودند سخنان او را درباره آزاد شدن شنيدند 33:8

آنها با غرور عنوان كردند كه از نسل ابراهيم هستند و گفتند كه هرگز كسي را بندگي . مخالفت ورزيدند اين امر
پـارس، يونـان و حـاال روم     ،بابل ،آشور ،اسرائيل تا آن موقع اسير قومهاي مصر .ولي اين درست نبود. اند هنكرد
  .كردند اسير گناه و شيطان بودند مي صحبتولي بيشتر از اينها در همان موقع كه آنها با خداوند عيسي . بود

او به شنوندگان يهودي يـادآوري   ،كند مي اين واضح است كه خداوند درباره اسارت از گناه صحبت 34:8
كردند كه خيلـي مـذهبي هسـتند ولـي      مي اين دسته از يهوديان تظاهر .غالم گناه است ،كرد كه هر كه گناه كند

حتي اآلن نيـز آنهـا در حـال توطئـه      -بودند مي گستاخ و به زودي قاتلين ،تحقيقت چنين بود كه ايشان ناراس
  . چيني براي قتل پسر خدا بودند

پسر غالم هرگـز  . عيسي سپس وضعيت يك پسر آزاد و پسر غالم را در يك خانه با هم مقايسه كرد 35:8
اگرچه پسر بـه پسـر خـدا اشـاره      .ماند مي ماند ولي پسر هميشه در خانه مي مطوئن نيست كه تا ابد در آن خانه

گردند در هـر صـورت واضـح اسـت كـه       مي داشته باشد و يا حتي به كساني كه فرزندان خدا با ايمان به مسيح
گفت كه آنها پسران هستند ولي غالمان كه هر زمان امكان دارد بيرون رانده  مي خداوند عيسي داشت به يهوديان

  . شوند
آناني كه توسط . ر اين مورد كه پسر در اين آيه اشاره به خود مسيح استهيچ سئوالي وجود ندارد د 36:8

آيـد و از او حيـات جـاودان     مي اين يعني وقتي كسي به نزد نجات دهنده .او آزاد شوند در حقيقت آزاد هستند
  . شود مي شرارت و شريعت پرستي آزاد ،تعصب ،كند و آن شخص از اسارت گناه مي دريافت

. دانست كه از نظر جسـماني كـامالً واضـح بـود كـه يهوديـان از نسـل ابـراهيم هسـتند          مي خداوند 37:8
آنها انسانهايي الهي مانند ابراهيم . ولي اين واضح بود كه آنها نسل روحاني ابراهيم نبودند. )ريشه: لفظيلا تحت(
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 اين يعنـي آنهـا اجـازه    .آنها در پي گشتن خداوند عيسي بودند چونكه تعاليم او در ايشان جائي نداشت .نبودند
آنها تعاليم او را شنيده بودند ولي خود را تسـليم او نكـرده   . دادند كالم مسيح در زندگي اشان تأثير بگذلرد نمي

  .بودند
او و پـدرش   .داد فرمانهايي بود كه از سوي پدرش بوي داده شده بـود  مي چيزهايي كه عيسي تعليم 38:8

سـاخت در   مـي  خداوند عيسي كامالً خـداي پـدر را نمايـان   . خداي پدر بود كامالً يكي بودند و كالم آنها كالم
دادند كه از پدر خـود آموختـه    مي يهوديان اعمالي را انجام ،در نقطه مقابل. نمود مي حيني كه روي زمين زيست

  .خداوند عيسي منظورش پدر زميني ايشان نبود بلكه شيطان. بودند
آنهـا در ايـن حقيقـت كـه ابـراهيم      . كه قوم و خويش ابـراهيم هسـتند  بار ديگر يهوديان ادعا كردند  39:8

آيه ( )ريشه(بهر حال خداوند عيسي اشاره كرد كه اگرچه آنها از نسل ابراهيم هستند . پدرشان است فخر كردند
ايـن  ولي . كنند مي خود نگاه كرده و همانند آنها صحبت معموالً فرزندان به والدين. ولي فرزندان او نيستند) 37

آنها از طريق جسـم از   ي كهدر حال. زندگي آنها در نقطه مقابل زندگي ابراهيم بود. در مورد يهوديان صادق نبود
  .نسل ابراهيم بودند ولي از نظر روحي فرزندان شيطان بودند

د عيسي به جهان آمده بو. خداوند تاجائي پيش رفت كه مثالي از تفاوت ميان آنها و ابراهيم بيان كرد 40:8
 آنهـا از كـالم او لغـزش خـورده بودنـد و بنـابراين       .و با آنها سخن گفته بود ولي چيزي جز حقيقت نگفته بود

او جايگاه خود را در سمت و سوي حقيقت و راستي قرار داده . ابراهيم اينكار را نكرد .خواستند او را بكشند مي
  . بود

آنهـا اعمـال پـدر    . كردند مي آنها همانند او عملكامالً واضح بود كه پدر ايشان چه كسي است زيرا  41:8
بـا خداونـد بـه ضـديت      انـد  هيهوديان خيلي با اين امر كه اززنازاده شـد . آوردند مي خود را كه ابليس باشد بجا

آنها . توانند ارتباطي با بت پرستس مشاهده كنند مي در كلمه زنا مقدس كتابولي بسياري از شاگردان . برخاستند
گفتند كه ما هميشه بـا خـدا    مي آنها. ايم هفتند كه ما يهوديان هرگز مرتكب بت پرستي روحاني نشدگ مي داشتند

  .شناسند مي گفتند كه يكنفر را فقط به عنوان پدر مي آنها. اند هراست بود
د داشتن مي خداوند اشتباه ادعاي آنها را نشان داد بايادآوري كردن اين نكته كه اگر آنها خدا را دوست 42:8

اين احمقانه است كه كسي ادعا كند خدا را دوست دارد . كردند و كسي را كه فرستاده است نيز مي او را محبت
اين . عيسي گفت او از جانب خدا صادر شده است. و در همان حين از خداوند عيسي مسيح نفرت داشته باشد

پسر خـدا مولـود شـده باشـد      به عنوان يعني كه او پسر خدا است هيچ زمان معقولي وجود ندارد براي اينكه او
او همچنين بديشان يادآوري كـرد كـه از جانـب خـدا     . داشته است مي ولي اين ارتباط پدر و پسر از ازل وجود

بـود قبـل از اينكـه     مي او در آسمان با پدر ساكن. كند مي بود كه او دارد ازليت خود را عنوانآشكار . آمده است
يگانه مطيع خداي پـدر بـه    به عنوانرا به جهان فرستاد تا نجات دهنده آن باشد و او ولي پدر او . دنيا پديد آيد

  . جهان آمد
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داد  مـي  كالم مسيح به چيزهايي كه او تعلـيم . بين دوواژه سخن و كالم تفاوت وجود دارد 43در آيه  43:8
توانستند سـخنان   نمي ا حتيآنه .كرد مي سخن او مربوط به كالمي بود كه او با آن حقيقت را عنوان. ربط داشت

ـ . كردنـد  مي او از نان سخن گفت آنها فقط راجع به نان طبيعي و زميني فكر ي كهوقت .او را بشنوند از  ي كـه وقت
؟ توانستند سخنان او را بفهمند نمي چرا آنها. دادند نمي به آب روحاني ارتباط آن رازد، آنها هرگز  مي آب حرف

  . توانستند تعاليم او را تحمل كنند ينم براي اين دليل بود كه آنها
ايـن بـدين   . باشد مي گويد و به ايشان گفت كه پدر ايشان ابليس مي حاال خداوند عيسي بازتر سخن 44:8

بلكـه بـدين   . انـد  هاران از خدا مولود شدد ايمانمعنانيست كه آنها از شيطان زاده شده باشند از همان طريقي كه 
آنهـا  . انـد  هسرمشـق گيـري از شـيطان فرزنـدان او شـد      بـه وسـيله  فـت، آنهـا   معناست كه چنانچه آگوستين گ
خواهشـهاي   .دادنـد  مي زندگي كردن در طريقهاي او و همانند او نشان به وسيلهخويشاوندي خود را با شيطان 

  . دهد مي خواهيد به عمل آريد عبارتي است كه اهداف و تمايالت قلب ايشان را نشان مي پدر خود را
نه تنها او يك قاتل بود بلكه دروغگو . او مرگ را به آدم و تمامي نسل بشر داد. بود مي ز ابتدا قاتلابليس ا

 گويـد از ذات خـود سـخن    مي او دروغ ي كهوقت. باشد زيرا در او راستي نيست نمي او در راستي ثابت. هم بود
يهوديان در ايـن دو  . گويان استاو دروغگو و پدر دروغ. باشد مي بخشي از حقيقت وجودي اودروغ . گويد مي

آنهـا  . بودنـد  مـي  آنها قاتلين بودند چون در قلبشان درصدد كشتن پسر خدا. گرفتند مي طريق از شيطان سرمشق
كردنـد كـه الهـي هسـتند و انسـانهايي       مـي  آنها تظـاهر . گفتند كه خدا پدرشان است مي دروغگويان بودند زيرا

  . نه بودزندگيهايشان شرورا ي كهروحاني در حال
در . آيد كه گنجايش تشخيص دادن حقيقت را ندارنـد  مي به نظر اند هخود را به دروغ سپرد ي كهآنان 45:8

ولـي آنهـا او را بـاور    . گفـت  مي اينجا خداوند عيسي در مقابل اين انسانها ايستاد و او هميشه از حقيقت سخن
  :كند مي لنسكي به خوبي بيان. ددهد كه شخصيت واقعي آنها شريرانه بو مي اين نشان. نداشتند

ـ .آنها با حقيقت روبرو شدند، ذهنهاي فاسدشان فقط در جستجوي اعتراض و مخالفت بـود  ي كهوقت ديدنـد   ي كـه وقت
  . چقدر با حقيقت تفاوت دارتد به دنبال داليلي براي پذيرفتن اختالفشان با حقيقت گشتند

هيچ شخصـي روي زمـين   . مات را به راستي ادا كندتوانست اين كل مي گناه خدا بي پسر ،فقط مسيح 46:8
او در همـه  . هـيچ شـرارتي در وجـود او نبـود    . وجود نداشت كه بتواند او را به حتي يـك گنـاه محكـوم كنـد    

  . كردند نمي كرد ولي آنها هنوز او را باور مي او فقط كلمات راستي را بيان. طريقهايش كامل بود
. كنـد  مـي  ست داشته باشد حتمـاً كـالم خـدا را شـنيده و از آن اطاعـت     اگر واقعاً انساني خدا را دو 47:8

كامالً واضـح اسـت كـه خداونـد      47از آيه  .يهوديان با رد كردن پيام مسيح نشان دادند كه واقعاً از خدا نيستند
  . هيچ درك اشتباهي در اين مورد وجود ندارد. كند مي كند كه دقيقاً كالم خدا را بيان مي عيسي ادعا
توانستند به هيچ طريقي جـواب   نمي خود استفاده كردند زيرا كه آميز بار ديگر يهوديان از زبان فحش 48:8

ايـن  . در ناميدن او به سامري آنها از يك توهين نـژادي اسـتفاده كردنـد   . كالم خداوند عيسي را بدرستي بدهند
همچنين آنها او را متهم كردند كه ديو . گفتند او يك يهودي اصيل نيست بلكه دشممن اسرائيل مي يعني كه آنها
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توانـد   مـي  براي آنها فقط انساني ديوانه. با اين سخن بدون شك آنها منظورشان اين بود كه او ديوانه است. دارد
  .ادعاهايي كه عيسي كرد را عنوان كند

ديـو  د كـه  كالم كسي نبـو  ،تعاليم تو .به طريقي كه خداوند عيسي به دشمنانش پاسخ داد توجه كنيد 49:8
 بـه خـاطر  نه . كردند مي ش آنها او را بدنامبه خاطراين دليلي بود كه . دارد بلكه بدنبال جالل پدر خودش است

  . اين كه او كامالً مجذوب پدر خود در آسمان بود به خاطراينكه او ديوانه بود بلكه 
كـرد بـراي    مي رهايي كه اوهمه كا. دانستند كه او هيچ وقت در پي جالل خودش نيست مي آنها بايد 50:8

كرد ولي منظورش اين نبود كـه طالـب    مي بدنام كردنش متهم به خاطراگرچه او آنها را . جالل دادن پدرش بود
اين كس البته . كند مي طلبد و داوري مي كسي هست كه :خداوند اين كلمات را اضافه كرد. جالل خودش است

يبش و همه كساني را كه او را جالل ندهند داوري خواهد خداي پدر طالب جالل است براي پسر حب. خداست
  . كرد

توانند  مي عيسي هستيم كه اين كلمات فقطخداوند  العاده ي خارقها دوباره ما شاهد يكي از آن گفته 51:8
 آمـين آمـين بـه شـما    : باشد مي با خدااي  كلمات نشان دهنده نزديكي بسيار صميمانه. از دهان خدا صادر شوند

 ايـن . آن شخص موت را تا به ابـد نخواهـد ديـد    ،عيسي وعده داد كه اگر كسي كالم او را حفظ كند .مگوي مي
 خداونـد . ميرنـد  مـي  اران مسـيحي هـرروز  د ايمانتواند اشاره به مرگ جسماني داشته باشد زيرا بسياري از  نمي
  .هنم نخواهند شدگفت كه آناني كه به ايمان دارند از مرگ ابدي رها شده و هرگزدچار عذاب ج مي

آنها به او يادآوري كردند كه ابراهيم . يهوديان حاال بيش از قبل اطمينان داشتند كه عيسي ديوانه است 52:8
 چگونـه . گويد كه اگر كسي كالم او را حفظ كند موت را تا بـه ابـد نخواهـد چشـيد     مي ولي او. و انبياء مردند

  تواند اين چيزها قبول كرده شوند؟ مي
ابراهيم . كند كه بزرگتر از پدر ايشان ابراهيم و ديگر انبياء است مي ا فهميدند كه خداوند عمالً دعاآنه 53:8

 همچنـين انبيـاء نيـز   . توانست خود را نيـز از مـرگ رهـايي بخشـد     نمي هرگز كسي را از مرگ رهايي نداد و او
. پيروان خود را از مرگ رهايي ببخشـد كرد قادر است  مي و در اينجا كسي بود كه ادعا. توانستند چنين كنند نمي

  .آورد مي بايست خود را بزرگتر از پدران ايشان به حساب مي او
عيسي بديشـان  . باشد مي كردند كه عيسي در پي جالل دادن و جلب توجه خودش مي يهوديان گمان 54:8

عني همان خدايي كه آنها ي. داد مي اين خداي پدر بود كه او را جالل. يادآوري كرد كه اين مسئله درست نيست
  .كنند مي كردند دوستش دارند و خدمتش مي اقرار

آنها مشـغول   ي كهدر حال. شناختند نمي و آنها عمالً او را .گفتند كه خدا پدر ايشان است مي يهوديان 55:8
د كـه  خواسـتن  مـي  آنهـا . شناخت يعني همانكه با او برابر بـود  مي صحبت كردن با كسي نبودند كه خداي پدر را

او خـداي  . شـود  مـي  عيسي برابر بودن با خدا را انكار كند ولي او گفت كه اگر اينكار را انجام دهد او دروغگو
  . نمود مي شناخت و از كالم او اطاعت مي پدر را
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بـه  او هـم   ،ورزيدنـد  مـي  يهوديان به وارد كردن ابراهيم به بخششان با خداوند اصـرار  ي كهاز آنجائ 56:8
ايمـانش او را ديـد و    بـه وسـيله  شد كه ابراهيم منتظر روز آمدن مسـيح موعـود بـود و او عمـالً      ايشان يادآور

ايمـان  . خداوند عيسي گفت كه او همان شخصي اسـت كـه ابـراهيم آرزوي ديـدنش را داشـت     . خوشحال شد
  . ابراهيم در انتظار آمدن مسيح بود

قرباني  به عنوانحاق را به كوه موريا برد تا او را او اس ي كهچه زماني ابراهيم روز مسيح را ديد؟ شايد زمان
تمام تصوير مرگ و قيام مسيح در آن زمان عمالً براي او تداعي شد و ايـن ممكـن   . سوختني به خدا تقديم كند

كـرد كـه او انجـام نبوتهـاي      مي بنابراين خداوند عيسي ادعا. است كه ابراهيم با ايمانش آن تصوير را ديده باشد
  . درباره مسيح موعود و آمدنش استعهد عتيق 
ابـراهيم شـادي كـرد    . بار ديگر يهوديان عدم توانايي خود را در درك مسائل روحاني ظـاهر كردنـد   57:8

. در اينجا تفاوت بارزي وجود دارد. براينكه روز مرا ببيند ولي آنها جواب دادند كه او گفته است ابراهيم را ديده
او دليل افكار و آرزوهـا و اميـدهاي ابـراهيم    . باالتر از ابراهيم به حساب آوردخداوند عيسي خود را در مقامي 

  .ابراهيم با ايمان منتظر روز مسيح بود. بود
عمـالً او در آن زمـان   (آنها نتيجه گيري كردند كه عيسي هنوز پنجاه سال نـدارد   .يهوديان اين را نفهميدند

  ؟براهيم را ديده باشدتوانست ا مي چگونه او .)حدود سي و سه ساله بود
او نگفـت كـه   . نمايـد  مي خداوند عيسي در اينجا يك ادعاي روشن ديگر مبني بر خدا بودن را ابراز 58:8

بود كه قبل از تولد ابـراهيم او مولـود شـده     مي اين به سادگي بدين معنا،ابراهيم پيدا شود من بودم يش از آنكهپ
خداونـد عيسـي بـا خـداي پـدر از ازل       ،من هستم. ويش بكار برداو يكي از اسامي خدا را براي خ ،بلكه. است

پـس  . او وجـود داشـته اسـت    ي كـه هيچ زماني براي موجوديت يافتن او وجود ندارد يا زمان. ساكن بوده است
  . پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم :بنابراين او گفت

او خود را مخفي ساخت و از ميان گذشـته  يكدفعه يهوديان تصميم گرفتند كه عيسي را بكشند ولي  59:8
يهوديان دقيقاً فهميدند كه منظور عيسي از اينكه گفت پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من . و از هيكل بيرون رفت

خواسـتند او را   مـي  همـين بـود كـه آنهـا     به خاطر .كرد كه خودش يهوه است مي او داشت ادعا. چه بود ،هستم
آنهـا تصـميم نداشـتند ايـن حقيقـت را      . به خـدا بـود   گوئيا براي آنها در حكم كفرسنگسار كنند چون اين ادع

  !واستند كه او برايشان سلطنت كندخ نمي آنها. بپذيرند كه مسيح در ميان ايشان ايستاده است
  
  )12،1:9(شفاي كور مادرزاد  :ششمين معجزه )خ

بود يا كمي  مي ل ترك كردن محيط هيكلتواند در حيني رخ داده باشد كه عيسي در حا مي اين معجزه 1:9
 ايـن  بـه خـاطر  اين امر كه مادرزاد بودن آن كـور ثبـت شـده اسـت     . پس از وقايع باب هشتم اتفاق افتاده باشد
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 ،كه در حقيقت به آن كورو منحصر به فرد بودن معجزه عيسي را  العاده باشد كه نااميدي وضعيت او و خارق مي
  .بينايي عطا كرد را نشان دهد

برايشان جالب بود كه بدانند آيا به سبب گناه خود آن شخص  .شاگردان از او سئوالي عجيب پرسيدند 2:9
گناهـان خـودش    به خاطرتوانست او  مي چگونه .گناهان والدينش به خاطرآمده بود و يا  به دنيابود كه او نابينا 

ناسخ اعتقاد داشتند كه معتقد است روح شـخص  آمده بود؟ آيا آنها به ت به دنيااو كور ي كهكورزاده شود در حال
 گيرد؟ و يا آيا آنها معتقد بودند كه چـون خـدا   مي مرده پس ا زمرگش به زمين برميگردد و در بدني جديد قرار

دانست كه او چه گناهاني را مرتكب خواهد شد در زندگيش او را كور آفريد به سبب همـان گناهـان؟ ايـن     مي
دانيم كـه ايـن    مي ما. باشد مي كردند حتماً كوري او با گناهي در خانواده اش مرتبط مي واضح است كه آنها فكر

گناه به جهان وارد شدند اين درست  به خاطررنجها و مرگ  ،همه بيماريها ي كهاز آنجائ. امر لزوماً چنين نيست
مرتكب شـده اسـت   گناهاني كه  به خاطرنيست كه در همه موارد ما شخص رنجيده و مريض را متهم كنيم كه 

  .باشد مي مبتال
خدا اجـازه داده بـود    .عيسي منظورش اين نبود كه كوري نتيجه مستقيم گناه در زندگي او نبوده است 3:9

قبل از اينكه آن مـرد بـه   . كه اين شخص كور به دنيا بيايد تا انسان بتواند قادر باشد اعمال قدرتمند خدا را ببيند
  . بينايي عطا خواهد كرد ،نست كه در آينده به آن چشمان كوردا مي دنيا بيايد خداوند عيسي

هـر  . دانست كه قبل از مصلوب شدنش ورود سه سال خومت عمومي خواهد داشت مي نجات دهنده 4:9
. در اينجا مردي بود كه از بدو تولد كـور بـوده اسـت   . بايست در راستاي كار خدا سپري شود مي لحظه از زمان

زمـان خـدمت   . سبت بود ،كرد حتي اگر آن روز مي ظاهراي  براي شفا دادن او معجزه بايست مي خداوند عيسي
اين يك هشدار واضح است به همه مسـيحيان  . بود نمي شد و او ديگر برروي زمين مي عمومي او به زودي تمام

 كه زندگي در روز به سرعت در گذر است و شب خواهد آمد كه خدمت ما بر روي زمـين بـرا ي هميشـه بـه    
  . بنابراين ما بايد از زماني كه به ما براي خدمت به خداوند داده شده است استفاده كنيم .اتمام خواهد رسيد

انساني در جهان بود او نور جهان بود كه در طريقـي مسـتقيم و مخصـوص     به عنوانعيسي  ي كهوقت 5:9
د ؛ آنهـا نـور جهـان را در مقابـل     او در حال ظاهر كردن معجزه و تعليم دادن مـردم بـو   ي كهوقت. شد مي ساطع

 آيند بـه آنهـا وعـده داده    مي نزد او ي كهخداوند عيسي هنوز نور جهان است و همه كسان. ديند مي ديدگان خود
بهر حال در اين آيه خداوند داشـت مسـتقيماً بـه خـدمت خـود       .شود كه در تاريكي گام بر نخواهند داشت مي

  . كرد مي برروي زمين اشاره
 .گفته نشده است كه چرا عيسي آب دهانش را با خاك مخلوط كرد و به چشمان مرد كور ماليـد  به ما 6:9

. كنند كه آن مرد در چشمانش مردمك نداشت و خداوند به سـادگي آنهـا را بـرايش سـاخت     مي بعضي پيشنهاد
د تنفـر ديـدگان   خداوند عيسي طبق كاري را انجـام داد كـه مـور    ،ديگران معتقدند كه در بينا كردن آن مرد كور



 

- ٩٣  - 

 

خدا از مردان  ،حتي امروزه. اهميت براي پيشبرد كار و هدفش استفاده كرد بي جهان بود او از چيزهاي ضعيف و
  . كند كه از جنس خاك زمين هستند مي و زناني استفاده

. خداوند ايمان مرد كور را با گفتن اينكه برو وچشمان خود را در حوض سيلوحا بشوي به عمل آورد 7:9
دانسـت و قـادر بـود كـاري را كـه       مي ولي او احتاالً محل واقع شدن حوض سيلوحا را ،ز آنجا كه او كور بودا

شـايد ايـن   . گويند كه كلمه سيلوحا يعنـي فرشـته   مي ي مقدسها نوشته .خداوند از وي خواسته بود انجام دهد
 بـه وسـيله  رد همان بود كه به جهان كسي كه اين معجزه را ظاهر ك .باشد )فرستاده شده( اشاره به مسيح موعود

اين موردي . و بينايي اش را يافت. مرد كور رفت و در حوض چشمانش را شست. خداي پدر فرستاده شده بود
معجزه آنـي بـود و مـرد فـوراً      .نبود كه در آن او چشمانش را باز بيابد زيرا او تا به حال هرگز چيزي نديده بود

بـود اينكـه او بـراي اولـين بـار در      اي  چه شـگفتني خوشـحال كننـده    .پيدا كردتوانايي استفاده از چشمانش را 
  .! توانست دنيا را ببيند مي زندگيش

توانستند باور كنند كه اين همان مـردي اسـت    مي آنها به سختي .همسايگان آن مرد بهت زده شدند 9،8:9
. )توانـد باشـد   مي يابد نيز چنين يم همچنين زماني كه شخصي نجات( .نشسته است مي كه مدت زيادي در آنجا

بعضيها اصرار داشتند كـه او همـان   . همسايگان ما قادر خواهند بود تفوتهايي را كه در ما ايجاد شده است ببينند
ولي آن مرد باگفتن اينكـه  . كردند ممكن است او به وي شبيه باشد مي ديگران آنقدر مطمئن نبودند و فكر. است

  .لد كور بوده است همه شكها را برداشتاو از ابتدا و از بدو تو
 اين انـواع سـئواالت مختلـف را در قلبهـا ي مـردم ايجـاد       ،كرد مي ظاهراي  هرگاه كه عيسي معجزه 10:9

در اينجـا مـردم از آن   . دهند مي اران فرصت شهادت دادن براي خداوند راد ايماناكثراً اين سئواالت به . نمود مي
  چگونه بر او واقع شد؟مرد سئوال كردند كه اين امر 

او حقيقت شفا يافتن خود را بيان كرد و جالل را بـه كسـي داد   . شهادت او ساده بود ولي تأثير گذار 11:9
بـه  او به سـادگي از وي   .در اين وقت آن مرد نفهميد كه خداوند عيسي چه كسي است. كه معجزه را ظاهر كرد

داشت كه عيسي حقيقتاً چـه  س از اينكه فهم آن مرد رشد كرد ولي پ. مردي كه او را عيسي گويند نام برد عنوان
  . كسي است
اكثراً در قلبهاي ديگران نيز آرزويي براي  ،دهيم مي ما راجع به خداوند عيسي مسيح شهادت ي كهوقت 12:9

  .آوريم مي شناختن او بوجود
  

  )41-13:9(شديد شدن ضديتهاي يهوديان  )د

آنهـا  . بردنـد بعضي از يهوديان آن مرد كور را به نـزد فريسـيان    ،معجزهاحتماالً در بهبوهه جدي آن  13:9
  . كنند مي دانستند كه چگونه رهبران مذهبي اين حقيقت را كه آن مرد شفا يافته است رد نمي احتماالً
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فريسيان عيب جو نفهميده بودند كـه خـدا هرگـز     .عيسي آن معجزه را در روز سبت انجام داده بود 14:9
  . م هرگونه عملي از روي بخشش و مهرباني نشده استمانع انجا

فريسيان دوبـاره از او سـئوال    ي كهوقت. مرد فرصت ديگري براي شهادت دادن براي عيسي پيدا كرد 15:9
مرد در اينجا اسم عيسي را نبرد . دوباره داستان را به سادگي از زبان خود او شنيدند ،كردند كه چگونه بينا شدي

دانند تنها يك نفر قدرت انجـام ايـن    مي اينكه او فهميده بود كه همه به خاطرترسيد و همچنين  مي زيرا احتماالً
  . در اين زمان خداوند عيسي در اورشليم شناخته شده بود. چنين عمل مقتدرانه را دارد

 بعضي از فريسيان كركورانـه اعـالن كردنـد كـه    . و حاال بحثي ديگر درباره خداوند عيسي برخاست 16:9
ديگران نتيجه گيري كردنـد كـه يـك شـخص     . تواند مردي الهي باشد زيرا او سبت را شكسته است نمي عيسي

انسانها . شد مي عيسي اكثراً سبب بحث افتادن ميان مردم. را ظاهر كند العاده تواند چنين معجزه فوق نمي گناهكار
  .كردند كه يا طرف او بروند و يا برضد او حركت كنند مي سعي

دانست كـه   نمي در آن هنگام او هنوز. پرسيدنددرباره عيسي ر آن مرد را كه قبالً كور بود فريسيان نظ 17:9
ايمـان نداشـت   او . پنداشت عيسي يك نبي اسـت  مي ولي ايمان او چنان رشد كرده بود كه. باشد مي عيسي خدا

  . غامي ملكوتي استاز جانب خدا فرستاده شده و داراي پي شخصي كه چشمان او را بينا كرده بود
و بنـابراين   ر كنند كه آن معجـزه ظـاهر شـده اسـت    بسياري از يهوديان هنوز تصميم نداشتند باو 19،18:9

  .گويند مي والدين آن مرد را طلبيدند تا ببينند آنها چه
. بود مي ئناً شهادت آنها قطعيمآمده است يا نه؟ مط به دنياداند كه او كور  مي چه كسي بهتر از والدين بچه

  بنابراين فريسيان از آنها پرسيدند كه آيا اين پسر شماست و چگونه الحال بينا گشته است؟ 
بـه  اين پسر آنها در طول سـالها قلبشـان    .شهادت والدين او اين بود كه او كور متولد شده است 21،20:9

  . برد مي كور بودن او رنج خاطر
آنهـا  . يا چگونـه شخصـي او را شـفا داده اسـت    آمده است به دست دانستند كه چگونه بينايي او  نمي آنها

  . تواند احوال خود را بيان كند مي او. فريسيان را به سوي پسرشان برگرداندند
آنها شنيده بودند كه هر كسي اعتراف كند  .ترسيدند مي دهد كه والدين آن مرد توضيح مي 22آيه  23،22:9

اين اخراج از كنيسه براي هـر كـدام از يهوديـان    . كنند مي رونشاز كنيسه بي ،كه عيسي همان مسيح موعود است
اين امر به معنـاي از دسـت   . آنها دوست نداشتند كه چنين بهاي گزافي پرداخت كنند. شد مي بسيار جدي تلقي

  .د يهوديان و همچنين همه مزيتهاي مذهب يهود بودنزدادن تمامي مفهوم زندگي 
والدين او آنها را براي شهادت به پسرشان  ،ودي بود و براي همين امرترس از رهبران يه به خاطراين امر 
   .باز فرستادند

شايد . تواند شكلي از سوگند خوردن باشد مي اوالً. تواند دو معني داشته باشد مي !خدا را تمجيد كن 24:9
تواند به ايـن معنـي    مي يا. دانيم كه اين مرد گناهكار است مي ما .حاال حقيقت را بگو :گفتند مي فريسيان داشتند
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بخشد پس بايد او را تمجيد كرد ولي چون فريسيان به اين نتيجـه   مي باشد كه خدا قدرت معجزات را به انسان
توانـد بـه او داده    نمي كردند كه خدا اين قدرت معجزه را مي رسيده بودند كه او مردي گناهكار است پس گمان

  . باشد
اعتبـار   بـي  خواستند خداوند عيسي را مي هرگاه كه. شكست خوردندفريسيان در همه حركات خود  25:9

 او زيـاد . شهادت آن مرد در اينجا زيبا است. يافت مي شد كه او بيش از قبل حرمت مي كنند، نتيجه كارشان اين
اين شـهادتي  . دانست كه يك زمان كور بوده و حاال بينا شده بود مي دانست درباره شخصيت عيسي ولي او نمي

  . توانست رد كند نمي كس هيچد كه بو
دنيا ممكن اسـت شـك كنـد، اسـتهزا كنـد و      . اند هاين مورد در مورد كساني صادق است كه تولد تازه يافت

رد  ايـم  هدانند گم شده بوديم و حاال نجات يافتـ  مي ي كهتواند شهادت ما را زمان نمي كس هيچفحش بدهد ولي 
  .داده و انكارپذير است كند زيرا جالل خدا است كه ما را نجات

در اين وقـت بـود   . درباره آنها سئواالتشان را تكرار كردند و از او خواستند جزئيات را شرح دهد27،26:9
چـرا   .دهنـد  نمي او به آنها يادآور شد كه در حقيقت آنها گوش. كه آن مرد كه قبآلً كور بود واضحاً ناراحت شد

د؟ آيا براي آنها جالب بود كه شاگردان عيسي شوند؟ واضحاً اين سـئوال  خواستند ماجرا را دوباره بشنون مي آنها
دانست كه ايشان از عيسي متنفر هستند و هيچ تصميمي براي  مي او خيلي خوب. پرسيده شد آميز بصورت طعنه

  . پيروي از او ندارند
است كه در اين  اين همان چيزي. هيچ موردي نداري، شاكي را اذيت كن ي كهزمان :گفته شده است 28:9

آنها او را . فريسيان كامالً از شهادت آن مرد لغزش خوردند بنابراين شروع كردند به اذيت كردن او. جا واقع شد
سـپس اعتـراف كردنـد كـه     ! متهم كردند كه شاگرد عيسي است كه براي آنها بدترين چيز ممكـن در دنيـا بـود   

  . مقام ممكن بودشاگردان موسي هستند چنانچه اين برايشان بزرگترين 
اگـر آنهـا   . گفتند مي فريسيان گفتند كه خدا با موسي سخن گفت ولي با عيسي از روي تحقير سخن 29:9

همچنين . پذيرفتند كه عيسي خداوند و نجات دهنده است مي پس بايد اين را ،ي موسيها ايمان داشتند به نوشته
شخصـي بزرگتـر از   . شمان كوري را بينا نكرده بـود فهميدند كه موسي هرگز چ مي كردند مي كمي فكراگر آنها 

  .موسي بود كه در ميان ايستاده بود و آنها اين را نفهميدند
. اين چيزي بود كه فريسـيان نپذيرفتـه بودنـد   . شود مي طعنه آن مرد در اينجا به سخني نيشدار تبديل 30:9

مردي  ي كهو در حال .مان قوم يهود هستيدشما معل .مرد در جواب آنها اين را گفت شما رهبران اسرائيل هستيد
شـرم   .دانيد از كجا است نمي در ميان ايشان استاده بود كه قدرت داشت به كوري قدرت بينائي عطا كند، و شما

  ! بر شما باد
او بديشـان يـك اصـل    . كـرد  مي ايمان او داشت رشد. مرد حاال در دادن شهادتش شجاعتر شده بود 31:9

خدا انسـانهايي  . دهد نمي شنود و بديشان قدرت معجزات نمي خدا دعاي گناهكاران را: كرداخالقي را يادآوري 
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از طرفـي   ،پرستندگان خـدا . دهد نمي كند كه شرور هستند و بديشان نيروي ظاهر كردن معجزات را نمي را بلند
  . كنند مي ديگر فرامين خدا را دريافت كرده و تأييد و خشنودي خدا را دريافت

مولود شده و سپس بينائي  ،اين مرد فهميده بود كه اولين مرد در تاريخ بشر است كه كورمادرزاده 33،32:9
او نتوانست بفهمد كه بايد به فريسيان شهادت اين معجزه را بدهد و ايشان آن را و شخصي را كـه  . اش را بيابد

  .معجزه را ظاهر كرده است رد كنند نآ
  . بدين صورت انجام دهداي  توانست هرگز معجزه نمي اگر خداوند عيسي از خدا نبودي او

آنها اظهار داشتند كـه كـور بـودن مـرد نتيجـه مسـتقيم       . دوباره فريسيان شروع به فحش دادن كردند 34:9
كه او در دنيا حقي داشت  اين استداشت كه بديشان تعليم دهد؟ حقيقت اي  او چه اجازه. گناهانش بوده است

شود تا افراد تحصيل كرده و  مي در ميان مردم طبقه پائين بيشتر ديده القدس روحتعليم  چنانچه رايل گفته است ؛
پس او را بيرون راندند، اين احتماالً به چيزي بـيش از بيـرون كـردن او از هيكـل     : گويد مي ي كهوقت .سطح باال

ـ . اين احتماالً به معناي اخراج از كنيسه و مذهب يهـود بـوده اسـت   . كند مي اشاره ي محـل سـكونت اخـراج    ول
ي او درباره كسـ . بينايي خود را يافته است ،شدگان از كنيسه كجا بود؟ مردي كه كور مادرزاد بوده در روز سبت

در زندگيش ظاهر كرده است به بدي سخن نگفته و به همـين خـاطر از كنيسـه    اي  وي را شفا داده و معجزه كه
  .اخراج شد
 اگـر آنهـا تـو را    :باشد كه عيسـي چنـين گفتـه اسـت     مي اين چنين. جويد مي عيسي حاال آن مرد را 35:9

بلكـه  . دهند نمي شوند چيزي از دست مي به جهت عيسي بيرون رانده ي كهآنان. دارم ميمن تو را بر ،خواهند نمي
ببينيد چگونه خداوند عيسي آن مرد را به سوي ايمـان  . يابند مي و بركت گوئيخوش آمد  ،در راه شخص خود

آيا تو به پسر خدا ايمـان   :او به سادگي اين سئوال را پرسيد. كند مي پسر خدا هدايت به عنوانخود  شخصي به
  داري؟

او از . اگرچه آن مرد تازه بينايي جسماني خود را يافته بود ولي االن نياز به ديدگاني روحاني داشـت  36:9
دن واژه خداوند در اينجا آن مرد بـه سـادگي   در بكار بر. خداوند پرسيد كه پسر خدا كيست تا به او ايمان آورد

  .كرد مي داشت عيسي را سرور خطاب
غيـر  اي  مردي عادي نبود كه معجزه. كند مي پسر خدا به آن مرد معرفي به عنوانعيسي حاال خود را  37:9

در همـان   اين پسر خدا بود كه او وي را ديد و. ممكن را در زندگي او ظاهر كرده و چشمان او را باز كرده بود
  . حال مشغول صحبت كردن با او بود

مرد به سادگي و خوشي ايمانش را بر خداوند عيسي قرار داد و به روي افتـاده و او را   ،در اين زمان 38:9
چه روز خـوبي در زنـدگي آن   . او حاال نه تنها مردي شفا يافته بود بلكه جاني نجات يافته نيز بود. پرستش كرد

  . روحاني و هم ديد جسماني اش را يافته بوداو هم ديد ! مرد بود
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شـناخت او را   نمـي  پسـر خـدا   بـه عنـوان  خداوند عيسي را  ي كهتوجه داشته باشيد كه آن مرد كورتا زمان
ولي به محض اينكـه فهميـد   . كرد نمي او يك انسان عادي را پرستش ،يك يهودي مطلع به عنوان. پرستش نكرد

براي كاري كه خداونـد عيسـي بـرايش انجـام داد      -ست او را پرستش كردآنكه وي را شفا داده است پسر خدا
  . بلكه براي شخصيتي كه او داشت و كسي كه بود

زيـرا خـدا پسـر خـود را در جهـان      : قـرار دارد  17:3در تضاد با يوحنـا   به نظردر نگاه اول اين آيه  39:9
مقصود آمـدن مسـيح بـه دنيـا داوري     . ندارد ولي هيچ نوع تضاد واقعي وجود.. .نفرستاد تا بر جهان داوري كند

  .باشد مي كردن دنيا نبود بلكه نجات آن بهرحال،داوري نتيجه اجتناب ناپذير، نپذيرفتن او
 ي كـه شـود و آنـان   مـي  پذيرند كساني هستند كه بديشان بينايي عطا مي آناني كه. موعظه انجيل دو اثر دارد

  . مانند مي در كوري خود باقي ،خداوند عيسيتوانند بخوبي ببينند بدون  مي اصرار دارند
بنـابراين نـزد او    .گويـد  مـي  بعضي از فريسيان فهميدند كه خداوند عيسي دارد درباره ايشان سـخن  40:9

آمدند و گستاخانه از او پرسيدند كه آيا منظورش اينطور است كه آنها نيز كور هستند و سئوالشان طوري بود كه 
   .منتظر پاسخي منفي بودند

اگر شما قبول كنيد كه كور هستيد و گناهكار و نيازمنـد   :تواند چنين ترجمه شود مي جواب خداوند 41:9
كنيد كه بـه هـيچ چيـز     مي ولي شما ادعا. به نجات دهنده پس گناهان شما آمرزيده شده و نجات خواهيد يافت

بـراي گناهـان شـما هـيچ      ي كـه حـال  در. كنيد كه راست هستيد و هيچ گناهي نداريـد  مي شما ادعا. نياز نداريد
اگر آنها فقـط كـوري خـود را درديـدن و     . ولي منظور او اين نبود كه آنها گناهي ندارند. بخشايش وجود ندارد

  .ح موعود پسر خدا چيزي نبودادعاي زياد در ديدن ولي تشخيص ندادن و نشناختن مسي
  

   )10،1:10( عيسي در گوسفندان )ذ

در آنجا خداوند عيسي مشغول صحبت كـردن  . دارند 9ديكي با آيات پاياني باب اين آيات ارتباط نز 1:10
 بـه طـور  كردند شبانان راستين اسرائيل هستند در اين جا خداوند عيسي  مي ادعا ي كهبا فريسيان بود يعني كسان
ن گفت در عبـارت آمـي   مي اصل شخصيتي كه او داشت راجع به ايشان سخن ،كرد مي بخصوصي بديشان اشاره

  . گويم روشن شده است مي آمين به شما
آغل مكاني بود كه توسـط   .ماندند مي آغل گوسفند جايگاه مخصوصي بود كه گوسفندان در شب در آنجا

  .ندان به قوم يهود اشاره شده استدر اينجا آغل گوسف. حصارهاي گرداگردش بسته شده و يك در داشت
ولي آنها از طريقي كه عهد . وحاني و راهنماي ايشان هستندبسياري به مردم يهود ادعا كردند كه رهبران ر

آنها بـا اسـتفاده از   . آنها از راهي ديگر باال آمدند. آيد، نيامدند مي كرده بود كه مسيح از آن طريق گوئيعتيق پيش
زنـان  شبانان واقعـي نبودنـد بلكـه دزدان و راه    ،اين مردمان. خودشان را به اسرائيل ظاهر كردند،انتخابهاي خود

دارد و راهزن كسي اسـت كـه از خشـونت     مي دزد كسي است كه آن چيزي را كه مال خودش نيست بر. بودند
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آنها در پي حكمراني بر يهوديان بودند ولي . فريسيان دزدان و راهزنان بودند. كند مي براي انجام همانكار استفاده
آنها بـه كسـاني كـه    . دادند مي يح حقيقي انجامداشته در جهت مانع شدن مردم از پذيرفتن مس هر كاري در توان

  . رساندند و در نهايت عيسي را نيز كشتند مي كردند جفا مي پيروي عيسي
او شـبان حقيقـي   . او به دنبال گوسـفندان گـم شـده اسـرائيل آمـد      .به خود عيسي اشاره دارد 2آيه  2:10

هاي عهد عتيق راجع به مسـيح موعـود حقيقـي    او از در وارد شد كه اين يعني عيسي انجام نبوت. گوسفندان بود
او همه شرايط را با موفقيت سپري . خود رأي نبود، بلكه در اطاعت كامل از پدرش آمداي  او نجات دهنده. بود
  . كرد

كنند اين به پيامبران عهد  مي بعضيها گمان. اختالف نظرهاي جدي در مورد هويت دربان وجود دارد 3:10
ديگران معتقدند كه اين بـه يحيـاي تعميـد دهنـده اشـاره دارد در      . نتظر آمدن مسيح بودندعتيق اشاره دارد كه م

 القدس روحبه تناسب مطمئن هستند كه آن اي  هنووز هم عده. شبان حقيقي بود )پيشروي(او پيشواي  ي كهزمان
  . كند مي است كه در را براي ورود خداوند عيسي به قلبها و زندگيها ي مردم باز

. دهنـد  مـي  صـداي شـبان حقيقـي تشـخيص     به عنوانآنها صداي او را  .شنود مي صداي شبان را گوسفند
مـردم قـوم يهـود هـم هسـتند كـه        ،دهد مي معمولي صداي شبانش را تشخيصدرست همانطور كه گوسفندي 

 .خوانـد  مي گوسفندانش را به نام ،كه شبان ايم هدر انجيل ما شنيد. آمد تشخيص دادند ي كهصداي مسيح را زمان
او مـرد كـوري را   . صدا زد و همه آنها صداي او را شنيدند و پاسخ دادند 1او بسياري از شاگردانش را در باب 

پذيرنـد   مـي  نجات دهنده شخصي خود به عنوانخداوند عيسي هنوز هم كساني را كه او را . صدا زد 9در باب 
  . زند مي صدا

اين حقيقت اشاره داشته باشد كه خداوند عيسي آنـاني را كـه   تواند به  مي برد مي عبارت و ايشان را بيرون
هـيچ گونـه آزادي   . در آنجا آنها بسته و محصور هسـتند . برد مي شنوند به بيرون از آغل اسرائيل مي صداي او را

در . كنـد  مـي  گوسفندانش را به سوي آزادي فيض راهنمـايي  ،خداوند. براي ايشان در زير شريعت وجود ندارد
كار خداوند را بـا اصـرار بـه     ،در اين كار آنها بدون داشتن. يهوديان مردي را از كنيسه اخراج كردند ،باب قبلي

  . پيش بردند
كنـد بلكـه آنهـا را     نمي آنها را به جلو رفتن مجبور ،شبان حقيقي گوسفندانش را بيرون برد ي كهوقت 4:10

رود و  مـي  اهنـد برونـد بلكـه اول خـود بـدانجا     خو مـي  خواهد كه آنها هـر كجـا   نمي كند؛ او از آنها مي هدايت
خرامد  مي او هميشه در جلوي گوسفندان همانند يك نجات دهنده. روند مي گوسفندان پشت سرش به دنبال او

آنها به گوسـفندان  . كنند مي آناني كه گوسفندان حقيقي مسيح هستند او را پيروي. و الگو وراهنماي ايشان است
 ،آنها نجات يافتنـد  ي كهسپس وقت .تولد تازه به وسيلهالگو گرفتن از او بلكه  به وسيله شوند نمي پيرو او تبديل

  . كند آنها نيز بروند مي آرزو خواهند داشت هر كجا كه او رهبري
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شناسـد و   مي كه او صداي شبان حقيقي خود را اين استغريضه ديگري كه در گوسفند وجود دارد  5:10
رهبران مذهبي يهود و فريسيان بودند كه گوسفندان را فقـط بـراي    ،غريبان. كنند نمي همچنين غريب را متابعت

او . كـرد  مـي  آورده بود اين امـر را نمايـان   به دستمردي كه بينايي اش را . خواستند مي سود شخصي خودشان
شان سرباز بنابراين او از متابعت اي. دانست كه فريسيان غديبه هستند مي صداي خداوند عيسي را تشخيص داد و

  .اين امر به قيمت اخراجش از كنيسه تمام شد ي كهزد حتي زمان
نتيجه  –واضحاً در اينجا گفته شده است كه عيسي اين مثل را براي فريسيان آورد ولي آنها نفهميدند  6:10

  . كردند مي اگر چنين بود، آنها صداي عيسي را شنيده و او را متابعت .اين است كه آنها شبانان حقيقي نبودند
صحبت كـرده   2او ديگر ئر مورد در آغل چنانچه در آيه . سپس عيسي از يك مثل ديگر استفاده كرد 7:10

ديگر مسئله ورود بـه آغـل   . نمود مي در گوسفندان معرفي به عنوانحاال او داشت خودش را . سخن نگفت ،بود
  . آيند مي سوي در يعني مسيح گوسفندان مطرح نبود تصويري از گوسفندان برگزيده كه از يهوديت به

 ،ولـي گوسـفندان برگزيـده اسـرائيل    . ادعاي قدرت و مقام داشـتند  ،ديگراني كه قبل از مسيح آمدند 8:10
  . گويند نيستند مي دانستند آنچه مي كردند كه با اين كه مي صداي ايشان را نشنيدند زيرا ادعا

كانون شادي كافي است و قابـل  براي شاگردان  يكي از آيات شادي آفرين است كه به سادگي 9آيه  9:10
. مسـيح در اسـت  . باشد و حتي هرگز براي دانشجويان الهيات هـم هرگـز خسـته كننـده نبـوده اسـت       مي درك

بلكه يك شخص است و آن شـخص خداونـد مـا عيسـي     . مسيحيت يك آئين و يا يك ساختمان كليسا نيست
دهد و نـه   نمي تعميد نجات .شود مي از طريق مسيح ميسرنجات فقط . اگر كسي از من داخل گردد. مسيح است

. دعوت براي همه اسـت  .بخشد مي اقتداري كه او به وسيلهما بايد از در مسيح وارد شويم و . حتي شام خداوند
كه شخص . ولي براي نجات يافتن الزم است. است )غير يهوديان(مسيح نجات دهنده يهوديان و همچنين امتها 

آناني كـه  . اين عملي شخصي است و بدون آن نجاتي در كار نيست .بايد مسيح را با ايمان بپذيرداو  .وارد شود
  . يابند مي سيطره و عواقب گناهان خود نجات ،شوند از مجازات مي از اين در وارد

كـه نجـات يافتگـان از طريـق      اين استشايد تعليم  .آنها به بيرون و درون خواهند خراميد ،پس از نجات
در . شوند تا به خداوند شهادت بدهنـد  مي روند و سپس به دنيا خارج مي نشان براي پرستش به حضور خداايما

 شـوند علوفـه   مي داخل ي كهآنان .اين تصوري است از امنيت و آزادي در خدمت به خداوند عيسي ،هر صورت
پيـروزي خداونـد نيـز     همچنـين از محافظـت و   يابـد  مـي  زاديتنها نجات دهنده است و كس آمسيح . يابند مي

  .يابند مي گوسفندان او در كالم خدا علوفه. شود مي مند بهره
او با انگيزه كامالً شخصـي و صـرفاً بـراي سـود     . كشتن و هالك كردن است ،دزديدن ،مقصود دزد 10:10

چ ولي خداوند عيسي بدون هـي . كشد مي او حتي گوسفندانش را ،براي رسيدن به آرزوهاي خود. آيد مي خويش
آيد تا مردم حيات يابند و  مي او. آيد تا بدهد و نه اينكه بگيرد مي او. گردد مي دليلي شخص به قلبها انسانها وارد

پـس از اينكـه    .كنـيم  مـي  پذيريم دريافـت  مي نجات او را ي كهما حيات را در هنگام .آن را زيادتر حاصل كنند
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هرچقـدر بيشـتر خـود را بـه     . در اين حيات وجـود دارد  يابيم كه شاديهاي بسيار گوناگوني ميدر ،نجات يافتيم
ما سپس فقط حيـات نخـواهيم   . از حياتي كه به ما داده شده است بيشتر لذت خواهيم برد ،بسپاريم القدس روح

  .كنيم مي داشت بلكه آن را زيادتر حاصل
  

   )18،11:10(شبان نيكو  ،عيسي )ر

 .من هستم يعنـي از عنـاوين اولوهيـت او   . كند مي استفادهدر بسياري از اوقات خداوند از اين واژه  11:10
بـه  در اينجـا او خـود را   . كنـد  مـي  برد دارد به مساوي بودنش با خداي پدر اشاره مي هرگاه او اين واژه را بكار

 معموالً گوسـفندان صـدا زده  . كند مي معرفي ،دهد مي شبان نيكو كه جان خود را در راه گوسفندانش قرار عنوان
  .ي خداوند عيسي براي گله خود مردول. ند تا آمده و زندگيشان را به شبان بسپارندشو مي

  ،خوني از يك قرباني بايد ريخته شود ي كهوقت
  ان با دلسوزي حاضر است تا بايستداين شب

  بين آنها و گوسفندان قرار گيردو در مقابل دشمنان 
  .بجاي آنها با اراده خود بميرد و

  توماس كلي -

شبان از شخصي كه گوسـفندان مـال او    ،مثال به عنوان .كند مي دور كسي است كه براي پول كارمز 12:10
عالقه آنها به مردم به خاطر كسب پول بـود و  . فريسيان مزدور بودند. گيرد مي اجرت پول به عنواناست مبلغي 

او خواهد گريخت  ،آيد خبر ي كهوقت. نيستصاحب گوسفندان  ،مزدور. در مقابل كارشان انتظار اجرت داشتند
  . گذارد مي و گله گوسفندان را با گرگ تنها

 مزدور براي اجرت كـار . كنيم كه كار ماست چون ما هماني هستيم كه هستي ماست مي ما كاري را 13:10
اسـت تـا بـه خـوب بـودن وضـوح        منـد  او بيشتر به اجـرت خـود عالقـه   . او به فكر گوسفندان نيست. كند مي

شغلي راحت و بـدون   به عنواناز مزدوران امروزه در كليسا هستند انسانهايي كه خدمت را  بسياري .گوسفندان
  . كنند مي عالقه حقيقي به گوسفندان خدا انتخاب

در اينجـا بـه   ) كـالوس  :در يونـاني (نيكـو  . شبان نيكو سخن گفت به عنوانخداوند دوباره از خود  14:10
سـپس او از ارتبـاطي صـميمانه كـه بـين او و      . و همه اينهـا بـود  ا. عالي، خوب و برگزيده است ،معني شايسته

اين حقيقتي بسيار عالي و . شناسد و آنها نيز او را مي او گوسفندان خود را. گوسفندانش وجود دارد سخن گفت
  .است العاده فوق

ن عمـالً بهتـر اسـت ايـن آيـه را چنـي       .جديد نوشته شده استاي  بدبختانه اين آيه بصورت جمله 15:10
شناسـد و مـن    مي پدر مرا چنان كهشناسند درست  مي شناسم و آنها هم مرا مي و من گوسفندان را :خوانده شود

خداوند ارتباط ميان خود و گوسفندانش را به ارتباط ميان ! حقيقتي مهيج است ،اين به درستي .شناسم مي پدر را
. ي و شناخت كه بين پدر و پسر وجود داردصميميت و دوست ،ارتباط ،همان اتحاد. خودش و پدرش تشبيه كرد
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مـا دوبـاره   . نهـم  مي گوسفندانو من جان خود را در راه . در ميان شبان و گوسفندانش نيز وجود خواهد داشت
كنيم كه در آن خداوند عيسـي بـه مـرگ خـود بـرروي صـليب بجـاي         مي يكي از جمالت بسياري را مشاهده

  .اندازد مي گناهكاران از پيش نگاه
. كند غير يهوديان هستند مي گوسفندان ديگر كه خداوند در اينجا اشاره. كليد اين باب است 16آيه  16:10

. آمدن او به اين دنيا خصوصاً براي گوسفندان اسرائيل بود ولي او همچنين نجات امتها را نيـز در ذهـن داشـت   
حيم خداونـد عيسـي بـه سـوي ايـن      ولي قلب بسيار دلسوز و ر. گوسفندان غير يهودي از آغل يهوديان نبودند

دانسـت كـه    مي او. گوسفندان نيز نيل كرد و او تحت عشقي آسماني براي آوردن آنها به نزد خود اينكار را كرد
  . اين غير يهوديان بيشتر از مردم يهودي آماده شنيدن صداي او هستند

اين آيه تصـويري  . شده است يك اشاره دقيق به تغيير آغل يهوديت به گله مسيحيت ،در بخش پاياني آيه
يهوديان و غير يهوديان يك خواهنـد شـد و اختالفـات     ،دهد مي به دستكوچك از حقيقتي كه در مسيح است 

  . ميان ايشان ناپديد خواهند شد
خداوند عيسي درباره چگونگي يكـي كـردن گوسـفندان يهـودي و غيـر يهـودي        18و17در آيات  17:10

كلي خـارج   به طوراين كلمات  !كند مي دفن و قيام خود فكر ،مان پس از مرگاو به ز. كند مي برگزيده صحبت
دهـد و   مـي  گفـت كـه جـانش را در راه گوسـفندانش     مـي  او از اين سخن. از قدرت يك انسان معمولي هستند

. انجام دهد كـه او خـودش خداسـت    تواند مي او اينكار را فقط به اين خاطر. گيرد مي خودش دوباره آن را پس
اينكه او خودش بـه اراده خـودش مـرد و دوبـاره برخاسـت تـا        به خاطركند  مي ، خداوند عيسي را محبتپدر

  .گوسفندان گم شده اش را نجات بخشد
او خداست و بنابراين خداي قدرت همه قاتلين و  .تواند حيات خداوند را از او بگيرد نمي كس هيچ 18:10

ولي آيا . را بنهد و همچنين قدرت دارد كه آن را بازپس گيرداو از خودش قدرت دارد كه جان خود . مخلوقات
 2:33اين امر به وضوح در اعمال رسـوالن  . اين انسانها نبودند كه خداوند عيسي را كشتند؟ آنها اينكار را كردند

خداوند عيسي بديشان اجازه داد كه چنين كنند و اين به قدرت خودش بـود  . آمده است 15:2تسالونكيان -1و 
عملي مبني بـر قـدرت و    به عنوان )30:19يوحنا (خود را نيز داد  القدس روح ،غالوه برآن او. جانش را بنهد كه

  .اراده اش
پدر خداوند را مأمور كرده بود كه برود و جـانش را در راه گوسـفندانش   . ام هاين حكم را از پدر خود يافت

بنـابراين او در  . و عملي ضروري در انجام اراده پـدر بـود  مرگ و قيام ا. بنهد و دوباره او را از مردگان برخيزاند
  .ي مقدسها اطاعت از پدر آمد و مرد وقيام كرد در روز سوم درست مطابق نوشته

  
  )21،19:10(ختالف ميان يهوديان ا) ز
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و  ها ورود مسيح به جهان و خانه. كلمات خداوند عيسي در ميان يهوديان باعث ايجاد اختالف شد 19:10
نجـات دهنـده و خداونـد     بـه عنـوان  انسانها او را  ي كهفقط زمان. نهد و نه صلح مي شمشير در آن مكانهاقلبها 

  .بپذيرند صلح خدا را خواهند شناخت
 ،به اشتباه نگفـت اي  او هرگز كلمه. خداوند عيسي تنها انسان كاملي بود كه تا حال زيسته است 21،20:10

او آمد و با كالم محبـت و حكمـت    ي كهخت بودن قلب انسانها در زمانولي با وجود س. يا عملي بد انجام نداد
ايـن  . اين سخنان اصالً در خور شنيدن نيسـتند . او ديو دارد و ديوانه است :سخن گفت جوابي كه شنيد اين بود

 ديگـران بـرخالف ايشـان فكـر    . امر براي اين ثبت شده است كه تاريكي وجود انسانها را با اطمينان ثابت كنـد 
يك شخصي نيكو تشـخيص داده بودنـد و نـه     به عنوانآنها از روي اعمال و كالم خداوند عيسي را . كردند يم

  .يك ديوانه
  

  )39،22:10(كند كه مسيح است  مي عيسي با اعمالش ثابت )ژ

گويد  نمي خداوند عيسي ديگر با فريسيان سخن. در اين قسمت ما شاهد توقفي در حكايت هستيم 22:10
اتفاقاً اين تنها اشـاره بـه   . وجوددارد 22و21دانيم كه چه زماني بين وقايع آيات  نمي ما. هوديان معموليبلكه به ي

باشـد كـه ايـن عيـد توسـط       مي اين غالباً اعتقاد بسياري. شود مي باشد كه در عبراني خنوخ گفته مي عيد تجديد
آنتيوكوس افيفانس بازسازي هيكل را بـه   دقبل از ميال 165در سال  ي كهيهوداي مكابي بنيانگذاري شد در زمان

درآن . بود كه توسط خود قوم يهود پايه گذاري شده بود و نه يكي از اعياد خداونداو سپرد و اين عيدي ساالنه 
  .فقط برطبق تقويم زمستان نبود بلكه از لحاظ روحاني نيز چنين بود ،موقع

به و مشغول ظاهر كردن و شناساندن خداي پدر خدمت عمومي خداوند به پايان رسيده بود و ا 24،23:10
رواق سليمان مكـاني حفاظـت شـده توسـط يهوديـان در      . كامل باوقف كاملش به او و مرگ برصليب بود طور

  . براي يهوديان جايگاههاي زيادي در اطراف او وجود د اشت ،خداوند بدانجا پاگذارد ي كهوقت. هيكل بود
  .آشكارا به ما بگو ،تا كي ما را متردد داري؟ اگر تو مسيح هستي :فتنديهوديان او را دوره كرده و بدو گ

او اكثراً بديشان گفته بود كـه مسـيح   . عيسي مجدداً كالم و اعمال خود را بديشان يادآوري كرد 26،25:10
مجـدداً او بـه   . كردنـد كـه ادعاهـاي او حقيقـت دارنـد      مي شد ثابت مي موعود است و معجزاتي كه از او صادر

به اقتدار پدرش و براي جـالل خـداي پـدر بـه ظهـور       اند ههوديان يادآور شد كه معجزاتي كه از او صادر شدي
  .او نشان داد كه همان شخصي است كه خداي پدر به اين دنيا فرستاده است ،در انجام اينها. اند هرسيد

اگر آنهـا  . ز گوسفندان او نيستندكرد كه آنها ا مي مسيح موعود ثابت به عنواني ايشان در پذيرفتن او ميل بي
  .دادند مي انتخاب شده بودند تا مال او باشند، اراده خود را براي ايمان آوردن به او نشان

دهند كه برطبق آن گوسفندان حقيقي مسيح هرگز هالك  مي اين آيات باقيمانده تعليمي بدون اشتباه 27:10
گوسفندان حقيقي مسيح هسـتند، صـداي    ي كهآنان. الل استحقيقتي پرج ،اراند ايمانامنيت ابدي . نخواهند شد
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شنوند و آنها با ايمان آوردن به مسيح بـه آن   مي آن صدا را ،شود مي انجيل موعظه ي كهآنها زمان. شنوند مي او را
. كننـد  مـي  شنوند و از كالم او اطاعت مي آنها هرروزه صداي مسيح را ،پس از ايمان آوردن. دهند مي صدا پاسخ

 .شناسـد  مي او هر كدام را به نام. حتي يكي از ايشان گم نخواهند شد. شناسد مي اوند عيسي گوسفندانش راخد
اول بـا   ،كننـد  مـي  گوسفندان مسيح او را پيروي. با توجه به دقت و دلسوزي او هرگز گم نخواهد شد كس هيچ

  . ايمان آوردن به او و سپس با حركت كردن تحت اطاعت از او
ايـن  . يابـد  مـي  اين يعني حياتي كه تا به ابد تـداوم . بخشد مي به گوسفندانش حيات جاودان مسيح 28:10

ولـي حيـات جـاودان همچنـين     . اين حياتي است كه معني آن ابدي اسـت  .حياتي نيست كه آنها اليق آن باشند
ه مـا در ايـن   باشد ب مي اين حياتي است كه قادر. اين همان حيات خداوند عيسي است. مساوي با زندگي است

 :به اين كلمات بعدي توجـه كنيـد  . دنيا شادي الهي بدهد و همچنين مناسب خانه ابدي ما در آسمان هم هست
سپس خداوند عيسي در نگاه داشتن  ،اگر يكي از گوسفندان مسيح هالك شود. آنها تا به ابد هالك نخواهند شد

او . تواند شكسـت بخـورد   نمي داست و اوعيسي مسيح خ. خورد و اين غير ممكن است مي وعده خود شكست
  .هرگز ابديت را در جهنم سپري نخواهند كرددهد كه هيچ كدام از گوسفندانش  مي در اين آيه وعده

آيـد پـس از آن    مـي  تواند نجات يابد و در هر راهي كه خوشش مي آيا اين بدين معناست كه يك شخص
ذات گناه آلودش را با خود به دنياي ايمان بياورد؟ هرگـز،  تواند نجات يابد و سپس ل مي زندگي كند؟ آيا انسان

ما زنـدگي  . خواهد كه شبان را پيروي كند مي او. او ديگر چنين تمايالت و آرزوهاي گناه آلودي نخواهد داشت
 ما زندگي مسيحي خود را ادامـه . دهيم تا به يك مسيحي مبدل شويم و يا نجات يابيم نمي مسيحي خود را ادامه

ما آرزو داريم كه زندگي مقدسي داشته باشيم نه بـراي تـرس از دسـت دادن    . م چون ما مسيحيان هستيمدهي مي
كنـد   نمـي  نظم تشويق بي آموزه امنيت ابدي ما را به زندگي. نجات بلكه براي سپاسگذاري از او كه براي ما مرد

  .است براي داشتن يك زندگي مقدساي  بلكه انگيزه
جهـان را   ،ايـن دسـت  . دست او قدرتمند است. اري را از دست مسيح بگيردد نايما ،قادر نيست كس هيچ

هيچ قدرتي وجود ندارد كه بتواند گوسـفندي را از   .كند مي و حاال جهان را همين دست است كه حفظ. ساخت
  .چنگ او درآورد

و سـو امنيـتش   ار از دد ايمـان . او در دست پدر نيز هست. ار فقط در دست مسيح قرار نداردد ايمان 29:10
  .اري را از دست پدر بگيردد ايمانتواند  نمي خداي پدر بزرگتر از همه است و كسي. ضمانت شده است

در . من و پدر يك هستيم. دارد مي حاال خداوند عيسي ادعايي عميقتر در مساوي بودن با خدا ابراز 30:10
عيسي راجع بـه قـدرتي سـخن گفـت كـه       كه مسيح و پدر در قدرت يك هستند اين استاينجا احتماالً تعليم 

بنابراين او توضيحي اضافه كرد مبني براينكـه قـدرت او و خـداي    . كند مي گوسفندانش را با آن حفاظت ،مسيح
خداوند عيسي مسـيح و در  . كند مي البته اين تساوي در مورد همه ويژگيهاي اولوهيت صدق. پدر يكسان است

  .ر يكسان استهر طريقي كه نگاه كنيم او با خداي پد
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آنها فهميدند كه او دارد . در ذهن يهوديان هيچ سئوالس راجع به منظور نجات دهنده وجود نداشت 31:10
  . بنابراين آنها سنگها برداشته تا او را سنگسار كنند. كند مي اولوهيت خود را به شكل واضحي بيان

سي بسـياري از اعمـال نيكـويي را كـه بـه      عي ،قبل از اينكه آنها بتوانند سنگي به سوي پرتاب كنند 32:10
او سپس از ايشان پرسيد كه بـه سـبب كـدام    . فرمان پدرش در ميان ايشان ظاهر كرده بود بديشان يادآوري كرد

  .يك از اين اعمال آنها چنين مصر بودند كه او را سنگسار كنند
جام داده نيست كه درصدد قتـل  يهوديان انكار كرده و گفتند كه به سبب اعمال و معجزاتي كه او ان 33:10

كردند او با ادعاي خود مبنـي بـر مسـاوي     مي خواستند او را سنگسار كنند زيرا احساس مي بلكه آنها. او هستند
 بـاز  آنها از پذيرفتن اينكه او از يك انسان معمولي چيزي فراتر است سـر . گويد مي بودن با خداي پدر دارد كفر

توانسـتند ايـن را    نمـي  آنهـا . او برطبق ادعاهاي ايشان خود را خدا ساخته است اين امر آشكار بود كه. زدند مي
  .تحمل كنند
او اين قسمت را جزئي از شريعت ايشـان   .كند مي نقل قول 6:82در اينجا خداوند عيسي از مزمور  34:10

ـ آيـه  . اين از عهد عتيق استباط شده بود كه كالم خدا الهامي است ،به بياني ديگر. خواند كامـل چنـين    ه طـور ب
آنهـا  . مزمور به داوري اسـرائيل اشـاره دارد  . من گفتم شما خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلي :است

كنـد در   مـي  خدا مردم را داوري ي كهبلكه آنها عمالً وقت. اينكه الهي هستند به خاطرنه  اند هخدايان خوانده شد
ي يعنـي قـادر مطلـق و احتمـاالً از روي     ظـ فلال تحت به طور )مالوهي(كلمه عبري براي خدا . حضور خدا هستند

از بقيه مزمور روشـن اسـت كـه آنهـا فقـط انسـان هسـتند و نـه         (. اعمال مهمي مانند داوري اطالق شده است
موجودات الهي زيرا آنها به انصاف داوري شدند و بـه شخصـيت ايشـان حرمـت داده شـده و حتـي از داوري       

  .)اند همنحرف شد
خداوند از اين آيه مزمور براي نشان دادن اينكه خدا از كلمه خدايان براي كسـاني كـه كـالم خـدا      35:10

به بياني ديگر، اين انسانها سخنگويان خدا بودند و خدا با قوم اسرائيل از طريـق  . برايشان نازل شد استفاده كرد
د و آنها قدرتهايي بودند كه خدا مقدر آنها خدا را در جايگاه اقتدار و داوري خود ظاهر كردن ،ايشان سخن گفت

اعتقـاد خـود را مبنـي بـر     اين را خداوند گفت و بـدين وسـيله    ،كرده بوده و ممكن نيست كه كتاب محو گردد
كتبي مطمئن سخن گفت  به عنوان ها او از اين نوشته. ي كتب مقدس عهد عتيق اعالن كردها الهامي بودن نوشته

ي مقدس الهامي هسـتند نـه فقـط تعـاليم و     ها در حقيقت همه نوشته. نجام رسندبايست نبوتهاي آنها به ا مي كه
  .بنام خدايان بوداي  تمام بحث او برروي كلمه ساده. آداب و سننهاي آنها

عادل عهـد عتيـق خـدايان    ... .اگر. نمود مي خداوند داشت از كوچك و بزرگ گرفته با ايشان بحث 36:10
. اجازه داشت كه خود را پسر خدا بخواند؟ كالم خدا نزد ايشان فرود آمده بودچقدر بيشتر او  ،شدند مي خوانده

اين هرگز دربـاره ايشـان گفتـه     .او خدا بود و هست. آنها خدايان خوانده شده بودند .او كالم خدا بود و هست
سقوط كرده آدم آنها در زمين همانند ديگر فرزندان . پدر او را تقديس كرده و به جهان فرستاده است: نشده بود
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تا نجات دهنده جهان باشد و به جهان . ولي عيسي از ازل توسط خداي پدر تقديس شده بود. مولود شده بودند
بنابراين عيسي اجازه داشـت ادعـاي   . بود مي او با خداي پدر ساكن ي كهاز آسمان يعني جائ آن همفرستاده شد 

گفت زيرا او با خدا مساوي  نمي كرد پسر خداست كفر مي اادع ي كهاو زمان. مساوي بودن با خدا را داشته باشد
چقـدر  . كردند براي كساني كه داوران و سخنگويان خدا بودند مي يهوديان خودشان از واژه خدايان استفاده. بود

ساموئل گرين به خـوبي گفتـه    .توانست در مورد مقام خود ادعا كند زيرا او عمالً خدا بود و هست مي او بيشتر
  :است

او در اين باره انكار نكرد كه آنها گفتند خـود را خـدا سـاخته    . يهوديان او را متهم كردند كه خود را خدا ساخته است
كند كه ادعاهايش مبني بـر اولوهيـت وي    مي ولي انكار كردند كه كفر گفته است و اين را كه او در روي زمين توجيه. است

اين باعث نشد كه يهوديان به او احتـرام بگذارنـد و ايـن از    . ا عمانوئيل بوداو كه اسماً مسيح موعود پسر خد. درست هستند
  .را مالحظه كنيد 39آيه  .گردد مي ادامه وقايعي كه به تصوير كشيده شده است مشاهده

در هـر  . نجات دهنده مجدداً به معجزاتي اشاره كرد كه او بـراي اثبـات مقـامش ظـاهر كـرده بـود       37:10
مـا در  . معجـزات بـه تنهـا دليلـي براثبـات اولوهيـت نيسـتند       . پدر خود توجـه كنيـد   صورت به عبارت اعمال

ولـي معجـزات   . خوانيم كه در زماني قدرت ظاهر كردن معجزات داشتند مي راجع به افراد شريري مقدس كتاب
معجزاتـي   اول، آنها: كردند مي مسيح موعود در دو طريق ثابت به عنوانآنها او را . اعمال پدرش بودند ،خداوند

دوم، آنها معجزاتي از روي بخشش و دلسوزي . بودند كه عهد عتيق نبوت كرده بود كه مسيح ظاهر خواهد كرد
  . توانستند توسط شخص شرير ظاهر شوند نمي بودند كه به نفع انسانها بودند معجزاتي كه

   :توسط رايل اين چنين براي كمك ما تفسير شده است 38آيه  38:10
. دهم قانع بشويد مي دهم پس اگر شما با آنچه گفتم متقاعد نشديد با اعمالي كه انجام مي پدرم را انجام اگر من اعمال

 از ايـن طريـق اسـت كـه شـما     . دهم مي كنيد پس تسليم كارهايي شويد كه من انجام مي از آنجا كه با كالم من آشكارا مقابله
او  ،من او هستم و او من و اينكه در ادعـاي پسـر بـودن   . يكي هستيمآوريد كه من و پدر  مي آموزيد و ايمان مي فهميد و مي

  .هيچ كفري نگفته است

 يهوديان دوباره متوجه شدند كه بجاي انكاركردن ادعاهاي قبلي خود، خداوند عيسي آنها را تقويت 39:10
زمـان هنـوز   . ن گريختبنابراين آنها دگربار سعي كردند او را دستگير كنند ولي او باري ديگر از ايشا. بخشد مي

  .د زيرا ساعت او هنوز نرسيده بودفرا نرسيده بود كه او خود را بديشان تسليم كند تا او را بگيرن
  

  )57:11-40:10(پيريه  :سومين سال خدمت پسر خدا -6

  )42-10:40( بيرون رفتن عيسي از منطقه اردن) الف

. اش را شروع كرده بود رفـت  ميار خدمت عموخداوند دوباره به آن طرف ارددن جايي كه اولين ب 40:10
او در جائي خدماتش را به پايان رسـاند كـه از   . سه سال خدمت عالي كالم و اعمال او در حال پايان يافتن بود

  .در مكاني مطرود و گمنام ،در خارج از محدوده شناخته شده يهودي –همانجا خدمت را شروع كرده بود 
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آنهـا تصـميم داشـتند بيـرون از لشـگرگاه      . اران اصـيل بودنـد  د ايماناحتماالً  نزد او آمدند ي كهآنان 41:10
آنها به . اين پيروان احترام خاصي نسبت به يحيي تعميد دهنده قائل بودند. ننگ او را برخود حمل كنند ،اسرائيل

خداونـد  هرآنچه كـه او راجـع بـه    . صدا نبود ولي راست بود.خاطر داشتند كه خدمت يحيي چشمگير و پر سر
اين بايد هر كسي را كـه مسـيحي اسـت تشـويق     . عيسي گفته بود در خدمات نجات دهنده به انجام رسيده بود

 قادر باشيم معجزاتي قوي يا توجهي عظيم انجام داده و بـه خـود جلـب كنـيم ولـي حـداقل      توانيم  نمي ما. كند
اين در نظـر خـدا بسـيار پـرارزش     . توانيم شهادتي درست به خداوند و نجات دهندمان عيسي مسيح بدهيم مي

  . است
اين خيلي خوب است كه توجه داشته باشيم در نتيجه ردشدن خداوند عيسي توسط مردم اسـرائيل   42:10

در همـه اعصـار   . در اينجا گفته شده است كه بسياري بـدو ايمـان آوردنـد   . او جانهاي پذير او فروتني را يافت
كنند خود را به خداوند عيسي مسـيح بسـپارند و از دنيـا     مي د كه ارادهاز مردم هستناي  هميشه عده. چنين است

  .ولي از پيروي پسر خدا لذت ببرندجدا شده و مورد نفرت قرار گيرند 
  
  )4-11:1(عازرلبيماري اي )ب

در بعضـي اوصـاف، ايـن    . رسـيم  مي اش ميما حاال به آخرين معجزه خداوند عيسي در خدمت عمو 1:11
 كوچـك در بيـت عنيـا زنـدگي    اي  ايلعـازر در دهكـده   .زنده كردن يك مرده -عجزات استمعجزه بزرگترين م

خانه مريم و خواهرش مرتا شناخته شده  به عنوانبيت عنيا همچنين . كرد كه دو مايل با اورشليم فاصله دارد مي
  :كند مي پينك از جانب بيشاب رايل نقل قول. بود

 فرزندان منتخب خدا يكي از چيزهايي است كه شهر يا كشوري را مشهوربگذاريد توجه كنيم به اين اصل كه حضور 
بس در عهد جديد نام برده نشـده  تاز ممفينس و  ي كهسازد البته نظر خدا به دهكده مريم و مرتا اشاره شده است در حال مي

  .است

ايهـاي او را  دهد كه اين همان مريم است كه خداوند را به عطر تدهين ساخت و پ مي يوحنا توضيح 2:11
. مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت      القدس روحاين يك عمل سپاسگذارانه آن زن توسط . به موي خود خشكانيد

  .مردمش را دوست دارد )داوطلبانه(خداوند محبتهاي مختارانه 
فوراً  او انخواهر. ايلعازر مريض شد، خداوند عيسي ظاهراً در قسمت شرقي رود اردن بود ي كهوقت 3:11

يـك چيـز بسـيار احساسـي     . مـريض اسـت   ،دارد مـي  و راجع به ايلعازر گفتند، آن كسي كـه او را دوسـت  به ا
آنها محبت او را بـراي برادرشـان   . وجودداشت در آن طريقي كه خواهران او،آن مورد را به خداوند اطالع دادند

  . تقاضا كردند و خواستند كه او چون وي را دوست دارد نزدش آمده و كمكش كند
منظورش اين نبود كه ايلعازر نخواهد مرد بلكـه  . اين مرض تا به موت نيست :عيسي گفت ي كهوقت 4:11

دليل . ايعازر خواهد مرد ولي دوباره از ميان مردگان خواهد برخاست. موت سرانجام اين بيماري او نخواهد بود
واقع شود تا خداوند بيايـد و ايعـازر    خدا اجازه داد كه اين امر. واقعي مرض او اين بود كه پسر خدا جالل يابد
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ين معجزه ا به خاطرانسانها خدا را . مسيح حقيقي آشكار سازد به عنوانرا از مردگان قيام دهد و دوباره خود را 
  .مقتدر جالل خواهند داد

وجود گناهـانش در زنـدگيش بـوده اسـت      به خاطرهيچ گونه نظريه بارزي در اين مورد كه مرض ايعازر 
  .شاگردي وفادار و شخصي كه مورد محبت خاص خداوند بود حضور دارد به عنوانبلكه او . ردوجود ندا

  
  )16،5:11(سفر عيسي به بيت عنيا  )پ

در . شود نبايد نتيجه گيري كنيم كه خدا از ما خشنود نيست مي ي ما واردها وقتي كه بيماري به خانه 5:11
  . كند مي او هر كه را دوست دارد تنبيه. م وياينجا مرض، بيشتر مربوط است به محبت او تا خش

 ار را دوسـت د ايمـان كنيم كه خداوند كه واقعاً ايـن سـه    مي درست است كه ما چنين نتيجه گيري 7،6:11
بجاي اينكار، او چون شنيد كه او بيمار . رفت مي و به سرعت به خانه ايشان. داشت بايد همه چيز را واگذارد مي

 اگر دعاهاي ما فوراً جواب داده. تأخير خدا نشانه تكذيب او نيست. كه بود توقف نموددو روز در جائي  ،است
كنـيم   مـي  دهد و اگر ما صبورانه انتظار بكشيم، اين را دريافت مي شايد او دارد صبركردن ره به ما يادشوند،  نمي

نـه حتـي عالقـه او بـه     . كرداز آنچه فكرش را بكنيم به ما عطا خواهد تر  كه او جواب دعاي ما را خيلي عجيب
هركـاري كـه او انجـام    . مرتا، مريم و ايلعازر باعث نشد كه مسيح عملي را زودتر از زمان مناسب آن انجام دهد

  . داد در اطاعت كامل از اراده پدرش بود و در نگاه داشتن زمان آسماني آن
سي به شـاگردان گفـت كـه آنهـا     آيد روزهايي از دست رفته باشد خداوند عي مي به نظرپس از دو روز كه 
  . بايد باز به يهوديه بروند

شاگردان هنوز با تلخي در فكر اين بودند كه چگونه يهوديان درصص سنگسار كردن مسيح پـس از   8:11
آنها به شدت در تعجب شدند كه او حتي فكر رفتن به يهوديـه  . اينكه او به مرد كور بينايي عطا كرده بود، بودند

  .پروراند مي با خطر موجه خواهد شد درسررا كه درآنجا 
كـه   ،ساعت روشنائي در روز وجـوددارد  12در واقعه معمولي زمان، : عيسي بديشان چنين پاسخ داد 9:11

توانند در اين ساعت مجاز كار كنند، هيچ خطر لغزشـي وجـود    مي انسانها ي كهتوانند كار كنند تاجائ مي انسانها
نور اين جهان يا نور روز، انسانها رااز مرگ تصادفي  .كنند مي روند و چه كار مي كجا بينند كه مي ندارد زيرا آنها

  .)كند مي حفظ(رهاند  مي لغزش خوردن به وسيله
 خداوند عيسي در اطاعت كامل از اراده خـداي پـدر قـدم   : روحاني كالم خداوند بدين شرح است مفهوم

كـارش بـه انجـام     ي كـه او تا زمان. داشت نمي مان وجودهيچ گونه خطري براي كشته شدن او پيش از ز. زد مي
  .رسد، محفوظ بود
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اگر ما در پيروي از خداوند گـام بـرداريم و اراده او را   . تواند صادق باشد مي اراند ايماناين راجع به همه 
عيـين  انجام دهيم هيچ قدرتي برزمين وجود نخواهد داشت كه قادر باشد پيش از زمان معيني كه خدا براي مـا ت 

  .نموده است ما را بكشد
 شخصي كه در شب راه رود كسي است كه به خـدا ايمـان نـدارد بلكـه در اراده خـودش زنـدگي       10:11

  . اين يعني او به سادگي لغزش خورد زيرا او هدايتي آسماني به سوي مقصد خود ندارد. كند مي
به اين نكته ضروريسـت كـه در   بهرحال توجه .خواب سخن گفت به عنوانخداوند از مرگ ايعازر  11:11

ي مقـدس  هـا  هيچ تعليمي در نوشته. عهد جديد، خواب هرگز به روح نسبت داده نشده است بلكه به بدن فقط
ار بـه نـزد   د ايمـان بلكـه روح  . وجود ندارد كه در زمان مرگ برطبق آن خوابيدن به روح نسبت داده شده باشـد 

 او. سـازد  مـي  ند عيسـي علـم مطلـق خـود را در اينجـا نمايـان      خداو. استتر  رود كه اين بسيار نيكو مي مسيح
او  .خبـري كـه او دريافـت كـرده بـود مبنـي بربيمـاري وي بـود         ي كهدر حال. دانست كه ايلعازر مرده است مي

تواند شخص ديگري را از خواب جسـماني بيـدار كنـد، فقـط      مي گرچه هر كسي. ميددانست زيرا كه خداست
 در اينجا خداوند عيسي مقصود خود را مورد تأكيد قرار. ايلعازر مرده را بيدار كند توانست مي خداوند است كه

  . دهد مي
آنهـا نفهميدنـد كـه او دارد راجـع بـه مـرگ       . شاگردانش اشاره خداوند به خواب را درك نكردند 12:11

گيري كردند كه اگر  است از بهبودي و چنين نتيجهاي  شايد آنها معتقد بودند كه خوابيدن نشانه. كند مي صحبت
اين آيه همچنـين بـدين معناسـت كـه اگـر      . ايعازر قادراست بخوابد پس بحران را رد كرده و شفا خواهد يافت

. بيت عنيا براي كمك كردن بـه او نبـود   به سويبود، پس نيازي به رفتن  مي خواب جسماني تنها مشكل ايلعازر
 ان بوده و به دنبال بهانه براي نرفتن به خانه مريم و مرتااين امر ممكن است كه شاگردان بجهت امنيت خود نگر

  . گشتند مي
 عيسي از خواب سخن گفت داشت به مرگ اشاره ي كهدر اينجا به وضوح گفته شده است زمان 14،13:11

توانـد وجـود داشـته     نمـي  در اينجا هيچگونه اشتباهي در درك و فهم. كرد ولي شاگردان او اين را نفهميدند مي
! شاگردان به چه راحتي خبرها را دريافت كردند. عيسي عالنيته به شاگردانش گفت كه ايلعازر مرده است. باشد

  . داني؟ او با اقتدار كامل سخن گفت و آنها درباره علم او سئوال نكردند مي چگونه ،آنها از خداوند نپرسيدند
از اين خشنود بود كه در آن زمان او در خداوند عيسي خشنود نبود از اينكه ايلعازر مرده است ولي  15:11

در هيچ كجا در عهـد جديـد ثبـت نشـده اسـت كـه در       . مرد نمي بود، ايلعازر مي اگر او در آنجا. بيت عنيا نبود
بس بزرگتر در مقابل جلوگيري كردن از مرگ يك شـخص  اي  شاگردان معجزه. حضور خداوند، شخصي بميرد

. شد تر مي در اين طريق، ايمان ايشان قوي. خيزد ميديدند كه از مردگان بر يم آنها مردي را. را شاهد خواهند بود
  .بنابراين خداوند عيسي گفت كه خشنود است زيرا كه او در آن زمان در بيت عنيا نبوده است
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البتـه   .گفت كه شاگردان در آن موقع به او ايمـان نداشـتند   نمي خداوند عيسي. او اضافه كرد تا ايمان آريد
 ايمـان ايشـان را قـوي    العـاده  ديدندبـه طـرزي فـوق    مـي  كه آنها در بيت عنيااي  ولي معجزه. ايمان نداشتندآنها 
  .بنابراين او ايشان را وادار كرد همراه او بروند. ساخت مي

يهوديـان كشـته    بـه وسـيله  توما نتيجه گيري كرد كه اگر خداوند عيسي به اين سرزمين وارد شود،  16:11
بنـابراين در روح و  . او مطمئن بود كه آنها نيز كشته خواهنـد شـد   ،رفتند مي اگردان با عيسياگر ش. خواهد شد

كالمـي از روي ايمـان يـا     )توما(كالم او . خداوند ايشان را وادار كرد كه او را همراهي كنند ،جان بدبيني ايشان
  .تشويق نبود بلكه از نااميدي و يأس

  
  )27،17:11(قيامت و حيات  :عيسي )ت

براي چهارروز براي اثبات اين مطلب كه او مـرده بـود    آن هماين حقيقت كه ايعازر در قبر بود  18،17:11
كند تا نشان دهد كه زنده شدن ايلعازر يـك   مي خيلي احتياط القدس روحتوجه داشته باشيد كه  .ثبت شده است

ايـن امـر در روز   . ا يافتند مـرده باشـد  بايست كمي بعد از اينكه پيغامبران عيسي ر مي ايلعازر .معجزه بوده است
 ،پس از شنيدن خبير بيمـاري ايلعـازر  . عيسي در آنجا بود ي كهمسافرت از بيت عنيا به بيت عربه بود يعني جائ

دهد كه ايلعازر در  مي روزي را شرح اين چهارمين. سپس روز سفر به بيت عنيا بود. عيسي دو روز توقف نمود
  .قبر بود

  .مايلي شرق اورشليم قرار داشت 2بيت عنيا در حدود  ،ه شدچنانچه قبالً گفت
نزديك بودن بيت عنيا به اورشليم اين امر را ممكن ساخته بود كه بسياري از يهوديان بـراي تسـلي    19:11

و اينكـه  . در اندك زماني آنها خواهند فهميد كه تسلي ايشان غير ضروري است. مريم و مرتا نزد ايشان گردآيند
  .به زودي به خانه شادي عظيم مبدل خواهدشد خانه عزا

ايـن مالقـات در مكـاني خـارج از دهكـده       .آيد، او را استقبال كرد مي و چون مرتا شنيد كه عيسي 20:11
شايد او خبر رسـيدن خداونـد عيسـي را دريافـت     . گفته نشده است كه چرا مريم در خانه ماند. صورت گرفت

. از پا انداخته بود و يا به سادگي در روح منتظر جواب دعا و اعتمـادش بـود  شايد غم و اندوه او را . نكرده بود
نزديكي اش به خداوند  به خاطرآيا او در مورد واقعه كه در شرف رخ دادن بود چيزي حس كرده بود و آيا اين 

  .دانيم نمي بود؟ ما
 داشـت  مـي  گر عيسي حضـور آن قادر بود بگويد ا به وسيلهاين ايماني اصيل و واقعي بود كه مرتا  21:11

كرد او فقط اگر جسماً حضـور   مي او گمان. ولي هنوز ايمان او كامل نبود. توانست مانع از مرگ ايلعازر شود مي
دور اي  از فاصله آن همتواند انساني را شفا دهد  مي او نفهميده بود كه او. تواند كاري انجام دهد مي داشته باشد
كنيم كه اگر فالن دارو و يا  مي ما فكر. كنيم مي ر مواقع غم، ما همانند مرتا صحبتاكث. را زنده كنداي  حتي مرده
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ولي همه چيز در دستان خداونـد اسـت و هـيچ چيـز بـدون اجـازه       . مرد نمي درماني حاضر بود سپس عزيزمان
  .پذيرد نمي خداوند انجام

 سـت كـه چگونـه خداونـد عيسـي     دان نمـي  او. شـود  مي مجدداً ايمان اين خواهر وفادار نشان داده 22:11
كنـد   مي او مطمئن بود كه خدا در خواست او را اجابت .تواند مي توانست كمك كند، ولي ايمان داشت كه او مي

بهرحال، حتي حاال هم او هنوز جرآت نداشت . به نيكويي بيرون خواهد آورد انگيز و او را از اين وضعيت حزن
كه مرتا براي طلب كردن بكار برده است در واقع استغاثه اي  كلمه. خيزد ميكه ايمان آورد برادرش از مردگان بر

از اين آيه واضح است كه مرتا هنوز اولوهيـت خداونـد عيسـي را درك نكـرده     . باشد مي يا دعا كردن نزد خالق
ـ . بود  ،زرگاو فهميده بود كه عيسي يك انسان غيرمعمولي و بزرگ است ولي احتماالً او براي مرتا از يك نبي ب

  .بيشتر نبود
. براي قويتر كردن ايمان او خداوند عيسي اعالني تكان دهنده به او داد كه ايلعازر خواهد برخاست 23:11

بـه  ايمـان  در خداوند با آن زن غمگين برخورد كرد و او را قدم بـه قـدم   است اينكه ببينيم چگونه  انگيز شگفت
  .پسر خدا پيش بردخود به عنوان سوي 

كـرد كـه در    نمـي  فهميد كه ايلعازر روزي از ميان مردگان خواهد برخاست ولي او هرگز فكرمرتا  24:11
او به قيامت مردگان ايمان داشت و فهميده بود كه اين امر در روزي كه او روز . همان روزاين اتفاق خواهد افتاد

  .خواندش به انجام خواهد رسيد مي باز پسين
منظـور مـن ايـن نيـت كـه      . كني مرتـا  نمي گفته باشد؛ تو مرا دركاين امر چنين است كه خداوند  25:11

 مـن . من خدا هستم و قدرت قيامت و حيـات دردسـتان مـن اسـت    . ايلعازر در روز بازپسين خواهد برخاست
  .توانم ايلعازر را از مردگان برخيزانم و اينكار را خواهم كرد مي

اين در زماني بوقوع خواهد . اختاند هبرخاست نگااران درآينده خواهند د ايمانسپس خداوند به زماني كه 
  .)تا قومش را به خانه آسماني ببرد(گردد  مي پيوست كه خداوند عيسي دوباره باز

آنها كساني خواهند بود كه در ايمان مردنـد و كسـاني    .ار وجود خواهند داشتد ايماندر آن زمان دوگونه 
آيد تا ايشان را قيـام دهـد و سـپس بـراي      مي ول براي مردگاناو ا. كنند مي كه درحين بازگشت او هنوز زندگي

هركه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد زنـده   -اند هتوضيح داده شد 25دسته اول در قسمت پاياني آيه . زندگان
  .در او قيام خواهند كرد اند هاراني كه در حين بازگشت مسيح مردد ايماناين يعني آن دسته از . گردد

  :گويد يم باركيت
ديگـر دوسـتان، مـارا بـه     . تواند مسيح و دوستانش را از هم جدا سازد نمي قبر! محبت از موت زورآورتر است

توانـد مـا را از    نمي نه مرگ و نه زندگي. محض خروج از قبر مالقات خواهند كرد و سپس با هم زيست خواهيم كرد

  .محبت مسيح جداسازد

يست كه در حضور شاهزاده حيات مرده باشـد حقيقتـي اسـت كـه     ن كس هيچاين كه : كند مي بنگل تفسير
  . كامالً با وضعيت آسمان مطابقت دارد
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در زمان بازگشت نجات دهنـده زنـده باشـند و     ي كهآنان. اند هتوضيح داده شد 26دسته دوم در آيه  26:11
به خانـه   اند هه از مردگان قيام كردبه او ايمان دارند، آنها در يك لحظه و در طرفه العيني همراه آناني ك ي كهآنان

خـدا  ! چه حقيقت مقدسي در اين واقعه مرگ ايلعازر براي ما به تصوير كشيده شـد . آسماني ربوده خواهند شد
سـپس خداونـد از مرتـا پرسـيد تـا       .كنـد  مي كند و به خاكسترها زيبايي عطا مي شيرينيها را از ميان تلخيها جدا

  كني؟ مي را باور آيا اين:ايمانش را امتحان كند
 ي كـه او اعتراف كرد كه عيسي مسيح و پسر خداست و كسـ . ايمان مرتا در شامگاه شكوه درخشيد 27:11
و ما بايد توجه كنيم كه او قبل از اينكه عيسـي بـرادرش را از   . آيد مي كرده بودند كه به جهان گوئيانبياء و پيش

  .ميان مردگان برخيزاند، اين اعتراف را نمود
  
   )37،28:11( يسي بر سر قبر ايلعازر گريستع )ث

: فوراً پس از اعتراف او، مرتا به دهكده باشتاب برگشت تا اين خبـر را فـوراً بـه مـريم برسـاند      29،28:11
و .زد مـي  دهنده عالم به بيت عنيا آمده بود و او را صـدا  خالق جهان و نجات. خواند مي استاد آمده است و تورا

همه مردم دعـوت   .زد مي ايستاده بود و مردم را باكالم انجيل صدا العاده اين شخص فوق. امروز نيز چنين است
او . عكس العمل مريم خيلي سريع بود. تا در قلب خود را بگشايند و بگذارند كه نجات دهنده واردشود اند هشد

  .نزد عيسي آمد ،برخاسته به زوديزمان را تلف نكرد ولي او 
  .ا و مريم را در خارج از دهكده مالقات كردمرت ،حاال عيسي 31،30:11

. خبر را از مريم و مرتا شنيدند كه خداوند آمده است ي كهدانستند كه او نزديك است تا زمان نمي يهوديان
  .رود تا در آنجا گريه كند مي اين چندان دور از انتظار نبود كه آنها گمان كنند مريم به سر قبر

توانـد باشـد و يـا اينكـه او بـه       مـي  اين عمل حاكي از پرسـتش . نده افتادمريم به پايهاي نجات ده 32:11
او هم مثل مـريم افسـوس خـود را عنـوان كـرد از اينكـه       . سادگي خاطر اندوه خود چنين عملي انجام داده بود

  .مرد نمي بود برادر ايشان مي عيسي در آن موقع در بيت عنيا نبوده است كه اگر چنين
بدون شك . ريم و دوستانش در غم در روح خود بشدت مكدر و مضطرب گشتعيسي با ديدن م 33:11

اين باعث شد كه . رنجها و مرگي كه در نتيجه گناهان بشر به دنيا وارد شده بود محزون بود،او درباره همه غمها
  .او عميقاً غمگين شود

يد تـا ايمـان ايشـان را    دانست كه ايلعازر كجا دفن شده است ولي او سـئوال پرسـ   مي البته خداوند 34:11
بدون شك اين آرزوي اصيل و صادقانه عزادارن بود كه خداوند را بـه  . تشويق كرده و اتحاد ايشان را صدا بزند

  .سوي قبر راهنمايي كنند
اسـت كـه در   اي  اين يكي از سه نمونـه . كوتاهترين آيه در ترجمه انگليسي مقدس است 35در آيه  35:11

ايـن   )او بر اورشليم گريه كرد و همچنـين در بـاغ جسـتيماني   (. داوند گريه كردهعهدجديد اشاره شده است خ
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گناهـان بشـر را مشـاهده كـرد،      آور نتيجه شرم ي كهحقيقت كه عيسي بگريست دليلي برانسانيت اوست او زمان
د كـه  ده مي گريه كرد نشاناي  اين حقيقت كه عيسي بر سر قبر مرده. حقيقتاً از چشمانش اشك غم سرازير شد

ديگران كه  چنان كهبهرحال، مسيحيان . گريه كنند اند همسيحيان مختارهستند بر سر قبر عزيزاني كه از دست داد
  . شوند نمي كنند و مانند آنها محزون نمي هيچ اميدي ندارند گريه

او  ولـي . البتـه آنهـا در ايـن امـر صـادق بودنـد      . يهوديان پسرانسان را براي ايلعازر عزيزش ديدند 36:11
ورزيد ولي بسياري در فهميدن ايـن   مي همچنين آنها را نيز عميقاً دوست داشت و با محبتي ازلي به ايشان عشق

  .ناكام ماندند
 بـه عنـوان  بعضي از آنهـا او را  . دوباره حضور خداوند عيسي سئواالتي را در ميان مردم ايجاد كرد 37:11

آنها تعجب كردند كه چرا او نتوانست همچنان ايلعـازر را از  . به كور مادرزاد، بينايي عطا كرد شناختند ي كهكس
بزرگتـر از آن  اي  خواسـت معجـزه   مـي  توانست چنين كند، ولي بجاي آن او مي البته كه او. مردن محفوظ بدارد

  .ي بزرگتر براي ايمان آوردن بدهدصادر كند كه به جانها، اميد
  
  )44،38:11(رايلعاز )زنده كردن(برخيزاندن :هفتمين معجزه )ج

ايـن قبـر   . غاري بود در زير زمين كه سنگي ب در آن گذارده بودنـد  ،آيد كه قبر ايلعازر مي به نظر 38:11
تراشيده قـرار گرفتـه   اي  توانست در آن قدم بگذارد و در صخره مي بدون شك با قبر خداوند عيسي كه شخصي

  .ود بدانجا پائين و يا باال رفتبود تفاوت داشت زيرا آن در جائي واقع شده بود كه نيازي نب
از اي  توانست اينكار را بـا كلمـه سـاده    مي او. عيسي گفت كه خادمان سنگ را از دهانه قبر بردارند 39:11

  .دهد نمي بهرحال، لزوماً كارهايي را كه انسانها خودشان قادر به انجام آن هستند، انجام .زبان خود انجام دهد
دانست كه بدن برادرش چها روز است كه در آنجا مانـده   مي او. ترس كرد مرتا از گشودن در قبر احساس

او بايد . احتماالً هيچ تالشي در جهت تدفين جسد ايلعازر صورت نگرفته بود. ترسيد كه متعفن شده باشد مي و
چهرروز  اين حقيقت كه ايلعازر. معموالً عادت براين بود چنان كهبود  مي در همان روزي كه مرده بود دفن شده

دانستند  مي همه يهوديان. هيچ امكان ندارد كه او مدهوش بوده و يا در خواب باشد. در قبر مانده بود مهم است
  .يك معجزه مطرح شود به عنوانتواند  مي قيام او از مردگان فقط .كه او مرده است

، او به 23در آيه . سترا ادا كرده ا 40اين واضح نيست كه در چه موقع خداوند عيسي كلمات آيه  40:11
همان كالمـي بـود   ... .ولي بدون شك آنچه كه او در اينجا گفت از. مرتا گفته بود كه برادرش خواهد برخواست

ايـن همچنـان اسـت كـه خداونـد      . خواهي ديد....ايمان آور. به حكم اين آيه توجه كنيد. كه قبالً به او گفته بود
تـوان   مـي  معجزاتي را از من خواهيد ديد كه فقط از خدا ،داشته باشيد اگر فقط شما ايمان: عيسي قبالً گفته بود

  .ولي ابتدا بايد ايمان آوريد و سپس خواهيد ديد .بينيد كه در من ظاهر شده است مي شما جالل خدا را. ديد
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شـنيدن   بـه خـاطر  قبل از ظاهر شدن معجزه، عيسـي از پـدرش   . سنگ سپس از در قبر جابجا شد 41:11
ولـي بـدون شـك او مـداوم     . هيچ دعاي ديگري در اين باب از خداوند بت نشده اسـت . كر كرددعاهايش تش

مشغول صحبت كردن با خداي پدربود و در اين زمان او دعا كرد كه نام خدا در برخيزاندن ايلعـازر از مردگـان   
  .در اينجا او از انتظاري كه از پدر در اين واقعه داشت شكرگزاري كرد. جالل بيابد

عيسي با صداي بلند دعا كرد تا مردم بشنوند و ايمان بياورند كه خداي پدر او را فرستاده اسـت و   42:11
 بـه طـور   آن هماينكه پدر به او گفته است كه چه بگويد و چه انجام دهد و اينكه او هميشه اعمال پدر خود را 

اوند عيسي مسيح را شـاهد هسـتيم كـه    در اينجا دوباره ما اتحاد ناگسستني خداي پدر و خد. آورد مي كامل بجا
  .براين اتحاد تأكيد فراوان شده است

. آورد مـي ي عهدجديد است كه در آن خداوند با صـداي بلنـد فريـاد بر   ها اين يكي از معدود نمونه 43:11
 رهـا زد، سپس همه مردگـاني كـه در قب   نمي كه اگر او ايلعازر را به نام صدا اند هبعضي اين نظريه را پيشنهاد كرد

  :شدند مي بودند از قبرها خارج مي
بعضيها معتقدند كه . كنند كه او از درون قبر بيرون جهيد مي بعضيها فكر ؟چگونه ايلعازر بيرون آمد 44:11

البته بعضي هم اعتقاد دارند كه سـرتاپاي او  . او روي زانوها و دستهايش برروي زمين خزيد و از قبر بيرون آمد
آنها معتقدند كه بـدن او بـرروي   . توانست با قدرت خودش از قبر بيرون بيايد نمي پس در كفن پيچيده شده بود

اين حقيقت كه روي . معلق از قبر بيرون آمد و در مقابل خداوند عيسي پايهايش برزمين قرار گرفتند به طورهوا 
تواند چها  نمي كس هيچ. او به دستمالي پيچيده شده بود براي اثبات اين حقيقت نوشته شده است كه او مرده بود

. دوباره خداوند از مشاركت مردم استفاده كـرد . روز با دستمالي كه برروي صورتش بسته شده است زنده بماند
تواند  مي فقط مسيح است كه. آزاد كرده و بگذارند كه برود ها مردم ايلعازر را از آن كفنبا اين فرمان كه  آن هم

 دهد كه سنگهاي قبرلغزش خوردن را كنـار بـزنيم و كفنهـاي    مي اين شانس را مردگان را قيام دهد ولي او به ما
  .ارادگي و تعصب و خرافات را باز كنيم بي

  
  )57،45:11(ايمان  بي ار ود ايمانيهوديان  )چ

 اين معجزه بدون ترديـد اولوهيـت خداونـد عيسـي مسـيح را ظـاهر       ،براي بسياري از بييندگان 46،45:11
گـذرد   مي تواند بدني را كه چهار روزاست از مرگش مي چه كسي غير از خدا. و ايمان آوردندكرد و آنها به ا مي

  از قبرصدا بزند؟
اگر قلب شخصي شرير . ولي تأثير گذاري معجزه برزندگي يك شخص بستگي به وضعيت روحي او دارد

در اينجـا چنـين   . نخواهد آوردرا ببيند، ايمان اي  ايمان و سركش، او حتي اگر معجزه زنده شدن مرده بي باشد و
مسـيح   به عنـوان بعضي از يهوديان كه شاهد معجزه بودند، تصميم نداشتند كه خداوند عيسي را . موردي داريم
و بنابريان آنها نزد فريسيان رفتند و بديشان گـزارش  . چنين دليلي انكارناپذيري قبول كنند به خاطرموعود حتي 
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آن بود كـه آنهـا بـه خداونـد عيسـي ايمـان        به خاطرآيا اين امر . رخ داده بوددادند كه در بيت عنيا چه اتفاقي 
اين بود كه فريسيان زودتر بتوانند خداوند را بيابند و به ضد او حركت كننـد   به خاطر؟ احتماالً اين امر اند هآورد

  .چون فريسيان درصدد كشتن او بودند
كرده تا تصميم بگيرنـد كـه چكـاري درسـت      سپس روساي كهنه و فريسيان شوراي خود را جمع 47:11

چرا ما آنقـدر در حركـت    ؟يعني ما چه كاري بايد در اين مورد انجام دهيمچه كنيم؟  :سئوال. است انجام دهند
كند هستيم؟ اين مرد در حال ظاهر كردن معجزات بسـياري اسـت و مـا هـيچ كـاري بـراي        )عمل كردن(كردن

آنهـا پذيرفتـه   . گفتنـد  مي ان يهود با اين سخنان از محكوميت خود سخنرهبر. دهيم نمي متوقف كردن او انجام
 پس چـرا آنهـا بـه او ايمـان نيـاورده بودنـد؟ آنهـا       . كند مي بودند كه خداوند عيسي دارد معجزات زيادي ظاهر

  .دادند مي خواستند ايمان آورند زيرا آنها گناهان خود را به نجات دهنده ترجيح نمي
  : ويدگ مي رايل به زيبايي

آيـا  . كردنـد  مي معجزات او و معجزات بسيار او را اقرار ،حتي بدترين دشمنان خداوندمان. بود العاده اين پذيرش فوق
آيـد كـه آنهـا     نمـي  به نظـر كردند؟ ولي  مي توانستند حتماً حقيقت معجزات او را انكار مي توانيم شك كنيم كه آنها اگر مي ما

 پـس  انـد  هبسيار بودند،همچنين عمومي بودندو در نظـر شـاهداني انجـام شـد    معجزات  ينا. سعي در انكار آنها داشته بودند
بـه  تواننـد از معجـزات خداونـد     مـي  و كفرگويان امـروزه  چگونه در مقابل اين حقيقت، شكاكان. شود آنها را انكار كرد نمي

كردنـد زمـين و آسـمان را بـراي      مـي  دگياگر فريسياني كه در زمان خداوند زن! اعمالي خيالي و شيادانه صحبت كنند عنوان
معنـي اسـت كـه امـروزه      بـي  دادند جرأت نكردند كه حقيقت معجزات او را انكـار كننـد،   مي جلوگيري از پيشرفت او تكان

  .معجزات او پس از هده قرن انكار شوند

كردنـد،   نمـي  اگر ايشان مداخله. توانند بدون عمل باقي بمانند نمي رهبران احساس كردند كه ديگر 48:11
 پادشـاه خـود   بـه عنـوان  اگـر مـردم بنابريـان عيسـي را     . شـدند  مي معجزات عيسي مجاب به وسيلهاكثر مردم 

روميان ممكن بـود فكـر كننـد كـه عيسـي آمـده اسـت تـا سـلطه          . اين يعني مشكل با دولت روم ،خواندند مي
عبـارت جـا و قـوم مـا را خواهنـد      . كردند مي آنها احتماالً آمده و يهوديان را هال. امپراطوري ايشان را براندازد

 70همين وقايع در سال  .هيكل را خراب كرده و قوم يهود را پراكنده خواهند ساخت ،گرفت يعني اينكه روميان
بـه ايـن خـاطر كـه او را رد      اينكه قوم يهود، خداوند را پذيرفتن بلكه به خاطرنه  -پس از ميالد بوقوع پيوستند

  .كردند
  : گويد مي ر به خوبي چنينمي – بي –اف 

سود بري را تحليل داد ولي تجارت شريرانه و دزدي را و زائران بارگاه شـيطان   ،مسيحيت تجارت را به خطر انداخت
مـزاحم و خسـته كننـده و هـالك كننـده      اي  معقولـه  )مسـيحيت (ايـن  . را و لذايذ آن را نابود كرد و دنيا را واژگون سـاخت 

  .ي شرير بودآور سود

او عهده دار محاكمه مذهبي خداوند بود . ميالدي رئيس كهنه بود 36ميالدي تا  26قيافا از سال  50،49:11
قـرار گرفتنـد،    6:4پطرس و يوحنا در مقابل شوراي سنهدرين در وقايع كتـاب اعمـال رسـوالن     ي كهو در زمان

  .اينجا با كنايه او گفتار به خداوند عيسي نبود در تضاد با كلماتي كه در د ايماناو يك . حضور داشت
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عيسـي خواهنـد مـرد در اشـتباه      به خـاطر روساي كاهنان و فريسيان راجع به اينكه يهوديان  ،از نظر قيافا
او گفت كه بهتر اسـت عيسـي در   . خواهد مرد )يهود(كرد كه عيسي براي قوم اسرائيل  گوئيبلكه او پيش. بودند

آيد كه قيافا واقعاً فهميده بـود كـه    مي به نظراين . روم درگير شوندراه قوم بميرد تا اينكه تمامي طائفه با دولت 
جانشـين بـراي    بـه عنـوان  كنيم كـه قيافـا عيسـي را     مي ما همچنان فكر. دليل آمدن عيسي به اين جهان چه بود

آنچـه كـه او گفـت حقيقـت     . اين امر چنـين نبـود  ولي مطمئناً . تعاليم مركزي مسيحيت. گناهكاران پذيرفته بود
  .تواند روح و جانش را نجات دهد مي اشت ولي او خودش به خداوند عيسي ايمان نداشت كهد

او از خودش اين را نگفت كه يعنـي او  . دهد كه چرا قيافا آنچه را كه كرد گفت مي اين توضيح 52،51:11
ي كه او عنوان كرد، بلكه پيغام. او به اراده خودش اين سخنان را نگفت. اين چيزها را از خودش به انجام نرساند

اين به قيافـا داده شـده   . اين نبوتي آسماني بود كه عيسي در راه قوم اسرائيل بميرد. خدا داده شده بود به وسيله
 به خاطرمقامي كه داشت و نه  به خاطرخدا از طريق او سخن گفت . بود زيرا كه او در آن سال كاهن اعظم بود

  . بودصداقت شخصي خود چون او مرد گناهكاري 
نبوت قيافا اين نبود كه خداوند فقط براي قوم اسرائيل خواهد مرد بلكه تا فرزندان خدا را كه متفرقنـد در  

كننـد كـه قيافـا داشـت بـه قـوم        مي بعضيها گمان. يكي جمع كند يعني برگزيدگان يهودي و امتهاي روي زمين
 حتمال بيشتر او داشت به غيـر يهوديـاني اشـاره   كردند كه برروي زمين پراكنده بودند ولي به ا مي اسرائيل اشاره

  . آورند مي كرد كه به مسيح دراثر موعظه انجيل ايمان مي
بلكه حتي آنها بيشتر با پسرخدا دشـمني پيـدا   . فريسيان با معجزه در بيت عنيا قانع نشده بودند 54،53:11

  .و از همان روز شورا كردند كه او را بكشند. كرده بودند
 دقيقـاً ما امـروزه  . خداوند عيسي به موصفي كه افرايم نام داشت رفت ،زايش دشمني يهوديانبا فهميدن اف

  . دانيم كه افرايم در كجا واقع شده بود ولي آنجا شهري ساكت و منزوي در كنار بيابان بوده است نمي
يـز رو بـه   كند كه دوره خدمات عمومي خداونـد ن  مي خبر اينكه فصح يهود نزديك بود به يادآوري 55:11
كردند تا خـود را   مي مردم خود را آماده رفتن به اورشليم. شد مي در همين فصح بود كه او مصلوب. پايان است

نمود، الزم بود مراسـم خاصـي را    مي را لمساي  براي نمونه، اگر يك يهودي بدن مرده. براي عيد طاهر بسازند
 ي مراحل متنوعي از شستشو و احكـام مختلـف انجـام   اين تطهير در ط. اجرا كند تا از نجاست خود طاهر بشود

در بين يهوديان همين تطهير خودشان بود كه در همين حين آنها مشغول توطئه چينـي   انگيز مسئله حزن. شد مي
  !اين امر چه تصوير افتضاحي از شرارت قلب انسانهاست. براي قتل بره فصح بودند

د شروع كردند به صحبت كردن و فكر كـردن دربـاره   به محض اينكه مردم در هيكل جمع شدن 57،56:11
بحث بر سر اين بود كه آيا او براي عيد خواهد آمد . زيست مي معجزه گري كه عيسي نام داشت و در وطن آنها

  .استنباط شده است 57كردند كه او نخواهد آمد از آيه  مي ش فكربه خاطردليلي كه بعضي . يا نه
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بـه هـر كـس كـه     . ه بودند كه اگر كسي عيسي را ديد او را دستگير كندروساي كهنه و فريسيان حكم كرد
  .بداند او كجاست فرمان داده شده بود كه به مقامات اطالع دهد تا او را گرفتار سازند و بكشند

  

  )17-12بابهاي (خدمات پسرخدا به خاصانش  – 7

  )8،1:12(شود مي عيسي در بيت عنيا تدهين )الف
 ،در اينجا او زا مصاحبت با ايلعازر. كاني بود كه عيسي دوست داشت در آنجا بماندم ،خانه بيت عنيا 1:12

گـويم كـه داشـت     مـي  به طريـق انسـاني سـخن    ،درآمدن او به بيت عنيا در اين زمان. برد مي مريم و مرتا لذت
  . ودندداد زيرا اورشليم مركز تجمع كساني بود كه به ضد او جمع شده ب مي خودش را در معرض خطر قرار

در مقابل عده بسياري كه با عيسي مخلف بودند، هنوز قلبهاي كمي وجودداشتند كه به راستي بـراي   2:12
. مريم و مرتا در آنجا مشغول حاضر كردن شام بود ،ايلعازر يكي از مجلسيان بود و همراه خداوند. تپيدند مي او

از مردگـان برخاسـت چـه     ي كـه رگ خود تا وقتي مقدس هيچ چيزي راجع به اينكه ايلعازر در زمان مها نوشته
  . خا از افشا كردن اطالعاتي منع شده بود به وسيلهشايد او . گويند نمي چيزهايي ديده و شنيده

هيچكدام از آنها . عطر تدهين شده است به وسيلهبارها در اناجيل ثبت شده است كه خداوند عيسي  3:12
سپاسگذاري مريم از مسيح باعث شد . باشد مي 9،3:14نظير مرقس  شبيه يكديگر نيستند ولي اصل ماجرا عموماً

گفت كـه هـيچ    مي او در عمل داشت. كه او رطلي از سنبل خالص گرانبها گرفته و پايهاي عيسي را تدهين كند
  .است كه ما داريم و هستيم يزهايياو شايسته همه چ. اي او وجودنداردچيز باارزشتر از مسيح بر

دراينجـا او مشـغول خشـكاندن    . او در زير پايهاي عيسي نشسته اسـت  ،كنيم مي ا مالقاتهرگاه ما مريم ر
مويهاي زن جالل اوست او داشت جالل خود را در زير پايهاي  ي كهاز آنجائ. باشد مي پايهاي او با موهاي خود

مسـيح   ي كـه نابراين وقتب. الزم نيست بگوئيم كه مريم خودش قبل از اين عطر را نگاه داشته بود. داد مي او قرار
كـه  اي  مثـل خانـه  اي  هيچ خانـه . دارند ميي آن را برها پرستندگان خودشان بعضي از باقيمانده ،شود مي پرستيده

  . عيسي درآن به درستي سرجايش باشد، خوشبو نخواهد بود
ه در شخصـي كـ  . كند مي آيد كه جسمانيت فرصتي براي واردشدن به مذهب پيدا مي به نظردراين  5،4:12

توانست تحمل كند كه عطر گرانبهـايي درراه تـدهين آن خداونـد بكـار      نمي شرف تسليم كردن خداوندش بود
  .برود

او احساس كرد اين عطر بايد فروخته شـده و پـولش بـه     .يهودا براي عيسي سيصد دينار ارزش قائل نبود
او . كرد و نه خداوند برايش مهـم بـود   مي فكراو نه براي فقيران . ولي اين امر صرفاً رياكاري بود. فقرا داده شود

يك دهم آن مبلغ بود كه او  به خاطرسيصد دينار بلكه حتي  به خاطر آن همدر شرف انكار خداوندش بود و نه 
   :رايل به خوبي گفته است. عيسي را تسليم كرد
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و همـه  تعـاليمش را بشـنود    يك شاگرد و معجزاتش را ببينـد و همـه   به عنوانكه هركس بتواند مسيح را پيروي كند 
 بـه نظـر  همـه اينهـا    ،سول شناخته شده و در پايان ثابت شود كه قلبش فاسداست به عنوانبخششهاي او را دريافت كرده و 

شايد راجـع بـه    ،چيزهاي كمي. دهد كه همه اينها امكانپذير است مي ولي مورد يهودا نشان! آيند مي غيرممكن و باورنكردني
  . نسانها وجودداردگستردگي افتادن ا

كند كه يهودا اين را نگفت چونكه پرواي فقـرا را داشـت يـا حقيقتـاً آنهـا را       مي يوحنا سريعاً اضافه 6:12
  .داشت ميشد بر مي يهودا خريطه دار بود و از آنچه در آن انداخته. داشت بلكه او دزد بود مي دوست

او اين عطر را بجهت روز تدهين من نگاه داشـته   .او را از اينكار منع نكنيد :خداوند در جواب گفت 7:12
او مجاز بـود كـه   . خواهد آن را به پاي من بريزد تا عملي مبني برپرستش و محبت انجام دهد مي حاال او. است

  .چنين كاري انجام دهد
ولـي   .فقيراني نباشند كه ما بتوانيم نيكويي خود نثار ايشان كنـيم  ي كههيچ زماني نخواهد بود در وقت 8:12

مريم هميشه اين فرصت را نداشت كه اين عطر را برسر . خدمت خداوند بروي زمين به سرعت رو به پايان بود
 ما هيچگاه نبايد كاري را كه. اين بايد براي مادرس باشد تا بدانيم كه فرصتهاي روحاني درگذر هستند. او بريزد

  .يمبه تعويق بينداز. توانيم براي نجات دهنده انجام دهيم مي
  
  )11،9:2(توطئه عليه ايلعازر  )ب

مخفي نگه داشتن حضور او امكانپذير . اين كالم به زودي پخش شد كه عيسي نزديك اورشليم است 9:12
بسياري از يهوديان به بيت عنيا آمدند تا او را ببينند و ديگران آمدند تا ايلعازر را كه از مردگان برخيزانـده  . نبود

  .بود بينند
روساي كهنه شـورا   .نفر ديوانه وار قلب انساني دوباره در اين آيه به تصوير كشيده شده استت 11،10:12

كردند كه او برخاستنش از مردگان خيانت بزرگـي مرتكـب    مي احتماالً آنها فكر. نمودند تا ايلعازر را نيز بكشند
  .دانستند مي مرگ او هيچ عملي تحت اراده خود انجام نداده بود ولي آنها او را اليق! شده است

پس ايلعازر جـزو دشـمنان صـاحب منصـبان     . ايلعازر بسياري از يهوديان به عيسي ايمان آوردند به خاطر
 سـوي خداونـد   ،ديگـران را  ي كـه آنـان . شـد  مـي  آمـد و لزومـاً بايـد از سـر راه برداشـته      مي يهودي به حساب

  .گيرند مي آورندهميشه مورد جفا و حتي شهادت قرار مي
خواسـتند از   مـي  سين معتقدند كه چون روساي كهنه صدوقي بودند كه منكر قيامت بودند آنهـا بعضي مقد

  .شر حقيقت با هالك كردن ايلعازر راحت شوند
  
  )19،12:12(ورود مظفرانه  )پ

  .روز قبل از مصلوب شدن بوداين . رسيم به ورود مظفرانه عيسي به اورشليم مي حاال ما 13،12:12
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دانستند  مي آيا آنها واقعاً .كردند مي قيقاً بدانيم اين جمعيت راجع به عيسي چه فكربسيار سخت است كه د
كردند كه ايشـان را   مي پادشاهي نگاه به عنوانپسرخداو مسيح موعود اسرائيل است؟ يا احتماالً آنها به او كه او 

اكثـر آن جمعيـت را كسـاني     ار بودند وليد ايماندر ميان ايشان اي  از ظلم روميان نجات دهد؟ بدون شك عده
  .دادند عموماً قلبي مشتاق خداوند داشتند مي تشكيل

 كلمه هوشيعانا يعنـي مـا   .)9:7مكاشفه (. ي نخل نشانه آرامي و صلح پس از غم ومصيبت هستندها شاخه
د مردم به آي مي به نظراين فكرها را كنار هم قرار دهيد و متوجه خواهيدشد كه  .خواهيم اآلن ما را نجات بده مي

كسي كه خدا فرستاده تا ايشان را از دست جنايات روميان نجات بخشـدو صـلح و آرامـش را     به عنوانعيسي 
  .كرد مي پس از غم و مصيبت سالهاي بسيار در اسارت و زير ظلم امتها بريزد، بديشان باز دهد، نگاه

حتـي فراتـر از آن   . فرتعيسي سوار بركره االغي به شهر آمـد يعنـي يـك روش معمـول مسـا      15،14:12
  .بخشيد مي خداوند داشت نبوت راجع به اين موضوع را تحقق

 پادشاه به اسرائيل ي كهكرده است كه زمان گوئيدر آنجا پيش. گرفته شده است 9:9نقل قول از كتاب زكريا 
ون كوهي واقـع  صهي ،تمثيلي از قوم يهود استاي  نمونه ،دختر صهيون: آيد او بر كره االغي سوار خواهد شد مي

  .در شهر اورشليم بود
رسـاند كـه    مـي  افتد و دقيقاً دارد نبوت زكريا را به اتمـام  مي شاگردان نفهميدند كه چه اتفاقي دارد 16:12

ولـيكن پـس از   . شـد  مي پادشاه راستين اسرائيل به اورشليم وارد به عنوانشده و  گوئيعمالً با همان پيشعيسي 
و جالل يافت و به دست راست پدر نشست اين امر براي شاگردان باز شد كه اين  اينكه خداوند به آسمان رفته

  . اند هي مقدس بودها انجام نبوتهاي نوشته ،وقايع
گروهي بودند كه برخاستن ايلعـازر از   ،در بين جمعيتي كه شاهد ورود عيسي به اورشليم بودند 18،17:12

در اطراف او كه بركره االغ سوار بود راجـع بـه ايلعـازر كـه از     اين گروه به ديگراني كه . مردگان را ديده بودند
ردم آمدند تا عيسي به محض اينكه خبر اين معجزه پخش شد، عده بسياري از م. مردگان او برخيزانده بود گفتند

  .انگيزه ايشان بيشتر كنجكاوي بود تا ايمان حقيقي متأسفانه. را مالقات كنند
فريسـيان در اطـراف    ،يافـت  مـي  شد، و توجه به نجات افـزايش  مي زودهدر حيني كه به جمعيت اف 19:12
آنها با اغراق فرياد برآوردنـد كـه اينـك تمـام     . توانستند بگويند يا انجام دهند نمي آنها هيچ چيزي .ايشان بودند

 ي كهكه كسانگذراندن وقت بود و اين به خاطرآنها نفهميده بودند كه اشتياق اين جمعيت . اند هعالم از پي او رفت
  .پسرخدا داشتند بسيار كم هستند به عنواندر حقيقت اراده پرستش عيسي را 

  
  )26،20:12(يونانيان آرزوي ديدن عيسي راداشتند )ت

اين حقيقـت كـه   . غير يهودياني بودند كه به كيش يهود رويده بودند ،يونانياني كه نزد عيسي آمدند 20:12
. را ترك كرده بودنـد دهد كه آنها ديگر مراسم مذهبي پدران خود  مي نشان آنها براي پرستش به عيد آمده بودند



 

- ١١٩ - 

 

كشـد كـه در زمـان رد كـردن خداونـد       مـي  آمدن آنها نزد خداوند عيسي در اين وقت اين تصوير را به حقيقت
  .امتها موعظه انجيل را خواهند شنيد و ايمان خواهند آورد ،عيسي توسط يهوديان

شايد نام يوناني او و ايـن حقيقـت    .ده نشده است كه چرا آنها نزد فيلپس آمدندهيچ دليلي به ما دا 21:12
درخواسـت آنهـا جـدي و نجيبانـه     . كـرد  مـي  كه او از بيت حسداي جليل بود او را براي نوايمانان امت جذاب

باشـد و  نيست كه اين آرزوي صادقانه را در قلب خـود داشـته    كس هيچ. خواهيم عيسي را ببينيم مي آقااي  .بود
  .آن برگردد )پاداش(بدون گرفتن جواب 

مسيح قبالً به شاگردان . پذيرد يا نه مي شايد فيلپس كامالً مطمئن نبود كه آيا خداوند اين يونانيان را 22:12
  .گفته بود كه با انجيل امتها نروند بنابراين فيلپس نزد آندرياس آمد و آنها با هم به عيسي اين امر را گفتند

تـوانيم حـدس بـزنيم كـه      مي خواستند عيسي را ببينند؟ اگر در بين آيات نگاه كنيم مي ا يونانيانچر 23:12
خواستند كه او را به مقام يكي از فيلسوفان مردم پسند  مي آوازه حكمت عيسي به گوش ايشان رسيده بود و آنها

خواستند كه زندگي  مي هستند و ايشاندانستند كه رهبران مذهبي قوم يهود با او در تضاد  مي آنها. خود در آورند
ولي عيسي بديشان گفت كـه فلسـفه وضـوحاً بـا     . فلسفه ايشان جان خود را نجات دادن بود. او را نجات دهند

  .يك زندگي راحتيافت و نه در مي او در مرگ صليب بود كه جالل. شريعت در تضاد است
بـه  خداوند عيسي در اينجـا از خـود   . د و بميرددهد مگر آنكه اول در زمين افت نمي دانه هرگز ثمر 24:12

 او در جالل آسمان بـه تنهـايي شـادي   . ماند مي مرد، تنها نمي اگر او. آورد اشاره كرد مي دانه گندم كه ثمر عنوان
ولي اگر او مرد، راه را . در آنجا هيچ گناهكار نجات يافته با او نبود تا در جالل و شادي او شريك شود. كرد مي

  .يابند باز كرد مي جات عده زيادي كه نجاتبراي ن
  : گويد مي راگلند -جي -ت چنان كهكند  مي مشابه همين امر در مورد ما صدق

ميرند، اگر ما قرباني نباشيم يا شخصـيتي اهـل ريسـك     مي كه به زمين افتاده و –ي گندم باشيم ها اگر ما نخواهيم دانه
مسـيح از   بـه خـاطر  خداوند ما را خوانده پس اگر  ي كهدر رمان آن همت باشيم نداشته باشيم و به دنبال سالمتي خود و ثرو

مابايـد بركـات خـود     ،ولي اگر بخواهيم كه ثمـر داشـته باشـيم   . خانه رانده نشده و از خانواده طرد نشويم تنها خواهيم ماند
  .آورند مي برابر ثمر ميرند و پس چند مي ي گندم كهها تبديل شدن به دانه به وسيلهخداوند را دنبال كنيم 

آنها براي ايـن  . كنند كه چيزهاي مهم در زندگي غذا، لباس و رفاه هستند مي بسياري از مردم گمان 25:12
غفلـت   بـه وسـيله  . ولي در زندگي خود نخواهند فهميد كه روح از جسم مهمتـر اسـت  . كنند مي چيزها زندگي

از طرفي ديگر كساني هستند كه همه چيـز را بـراي   . ددهن مي آنها حيات خود را از دست ،كردن در تغذيه روح
 صرف نظر ،به او، آنها از خيلي چيزهايي كه در ميان انسانها باارزش استبراي خدمت . دهند مي مسيح از دست

نفـرت داشـتن از زنـدگي يعنـي     . دارند مي اينها مردماني هستند كه جان خود را تا حيات جاوداني نگاه. كنند مي
  .سيح بيشتر از دوست داشتن عالئق شخصيدوست داشتن م

او خادمانش را مطيع تعاليم و روحاً وابسته بـه  . شخصي بايد او را پيروي كند ،در خدمت به مسيح 26:12
به همه خادمان وعده داده شده اسـت كـه   . آنها بايد نمونه مرگ او را براي خود الگو قرار دهند. خواهد مي خود
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شود بلكه ابديت ايشان را  نمي ان پايدار بمانند و اين فقط مربوط به زندگي حالدر حضور او با حفاظت استادش
هر چيزي كه يك شـخص  . خدمت حاال رضايت خدا را در روزهاي آينده دربر خواهد داشت. گيرد مينيز دربر

در  برد در اينجا در مقايسه با حالي كه در حضور خداي پدر مي بخار سرزنش شدن و شرمگين شدن از آن رنج
  !آسمان او خواهد داشت بسيار كوچك است

  
  )36،27:12(شود  مي عيسي با مرگ قريب الوقوع خود روبرو –ث 

او داشت بـه  . گرفت فكر كرد مي فزاينده راجع به وقايعي كه فوراً در مقابل او قرار به طورخداوند  27:12
متحمل خشم و غضب خداي پدر در قبـال   ،حمل كننده گناه به عنوانديد كه  مي كرد و زماني را مي صليب فكر

توانسـت   مـي  او چگونـه  .جان او مضطرب گشت )اچ بي جي(در تفكر به اين ساعت دردناك . شد مي گناهان ما
كرد كه پدر او را از آن ساعت رستگار سازد؟ او براي ايـن   مي در آن وقت دعا كند؟ آيا او بايد دعا )بايست مي(

  .آمده بود تا بميرد به دنيااو . به دنيا رفتن برروي صليب بوددعا نكرد بلكه هدف او از آمدن 
خداوند عيسي دعا كرد كه خداي پـدرخودش را   ،بجاي دعا كردن در جهت نجات يافتن از صليب 28:12
خدا حـاال از  . او بيشتر دوست داشت كه خدا حرمت بيابد تا اينكه خودش به امنيت و راحتي برسد. جالل دهد

اسم خدا در حين خدمت زمينـي  . يد كه اسم خود را جالل دادم و باز هم جالل خواهم دادگو مي آسمان سخن
سه سال خدمت عمـومي، كـالم فـوق العـاه و      ،سي سال سكوت در ناصره. عيسي و زندگي او جالل يافته بود

ل بزرگتـر  ولي هنوز جـال . همگي اينها بسيار بسيار اسم خداي پدر را جالل داده بودند –كارهاي نجات دهنده 
  . در مرگ، مدفون شدن و قيام و صعود مسيح براي خدا باقي مانده بود

اين گونه افراد اكثراً درصددند . بعضي كه در آنجا ايستاده بودند صداي خدا را با رعد اشتباه گرفتند 29:12
ات ندارنـد  انسانهايي كه تصميم به پـذيرفتن حقيقـت معجـز   . تا توضيحي طبيعي براي مسائل روحاني پيداكنند

دانسـتند كـه ايـن رعـد نبـود،       مـي  ديگـران . كنند معجزات را با استفاده از قوانين طبيعت توضيح دهند مي سعي
توانستند نتيجه بگيرند  مي آنها فقط. فهميدن اين امر خدا بشري بود. تشخيص هم ندادند كه اين صداي خداست

بـه اشخاصـي شـنيده و     القـدس  روحكمـك   يلهبه وسـ تواند مي صداي خدا فقط. كه اين صداي يك فرشته بود
توانند بارها و بارها به انجيل گوش فرا دهند ولي اين برايشان نامفهوم خواهد بـود   مي مردم. تشخيص داده شود

  .از درون با آنها صحبت كند القدس روحتاحيني كه 
ته شـود تـا بتوانـد آن را    خداوند به شنوندگان توضيح داد كه اين صدا نيازي نبود كه بلند به او گف 30:12

  .در آنجا ايستاده بودند آن را بشنوند ي كهبلكه براي اين با صداي بلند ندا كرده شد تا آنان. بشنود
گفت كه دنيا در شرف مصلوب كردن خداوند حيـات و جـالل    مي او. اآلن داوري اين جهان است 31:12

ايـن  . يت او با ردكردن فجيح مسيح مسجل شـده بـود  محكوم. كرد مي در انجام اينكار، دنيا خود را محكوم. بود
رئـيس ايـن جهـان، شـيطان     . محكوميت در ابتكار مردمان گناهكار بود. منظور عيسي نجات دهنده در اينجا بود
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يكبار خداوند عيسـي را   ،او گمان كرد كه با موفقيت. بينيم كه در جلجتا مغلوب شد مي در اينجا، شيطان را. بود
يا كـرد  دهنده راهي براي نجات انسانها مه نجات ،ولي بجاي آن. حنه روزگار محو كرده استبراي هميشه از ص

محكوميت هنوز گريبان شـيطان را نگرفتـه بـود    . و در همان زمين شيطان و همه دار و دسته اش را مغلوب كرد
كـرد ولـي    مـي  د حمـل رفت و اعمال او شريرانه خود را با خو مي او هنوز به دنيا. ولي شرارت او همر شده بود

  . زماني خدا خواهيد رسد كه او به درياچه آتش افكنده خواهد شد
شـده از چـوب   او برروي صليبي سـاخته  . اولين قسمت اين آيه به مرگ برروي صليب اشاره دارد 32:12

خداوند گفت كه اگر مصلوب شود، همه را به سوي خـود خواهـد   . شد مي ميخكوب شده و از زمين بلند كرده
برند كه او هم نجـات يافتگـان و    مي بعضي گمان. بسياري توضيحات راجع به اين مسئله بيان شده است. يدكش

كنند كه اگر مسيح در موعظه انجيل بـاال بـرده شـود،     مي ديگران فكر. هم محكومان را با خود باال خواهد كشيد
ولـي احتمـاالً   . شـوند  مـي   كشـيده سپس قدرت بزرگي در پيام او خواهد بود و جانهاي زيادي به سوي او بـاال 

ايـن بـه معنـاي همـه مـردم بـه جـز        . شـوند  مـي  كه همه مردم به سوي او باال كشيده اين استتوضيح درست 
  .مليت و زبان ،استثناعات نيست بلكه از هر قوم

مـرد   مـي  خداوند عيسي از باال برده شدن صحبت كرد، او به نوع مرگي كـه بـدان وسـيله    ي كهوقت 33:12
او . را داريم كه نشان دهنده علم مطلق خداوند اسـت اي  اينجا دوباره ما واقعه. ه كرد كه مصلوب شدن بوداشار

  .تصادف نخواهد مرد بلكه برصليب ميخكوب خواهد شد به وسيلهدانست كه در بستر و يا  مي از قبل
 دانستند كـه او ادعـا   مي اآنه. مردم با اين جمله خداوند درباره باال كشيده شدنش در حيرت افتادند 34:12

بـه  (دانستند كه مسيح موعود تا به ابد زنـده خواهـد مانـد    مي كند كه مسيح موعود است و هنوزاز عهد عتيق مي
توجه داشته باشيد كه مريم با گفتن پسر انسان  .)نگاه كنيد 7:4و ميكاء 14:7و دانيال  4:110و مزمور 7:9اشعياء 

از زمين بـاال كشـيده   من اگر . كردند كه او عمالً اين را بيان كرده بود مي قول بايد باال كشيده شود از عيسي نقل
پسر انسان و شايد قبالً هم حتـي   به عنوانكرد بارهايي متوالي  مي البته كه خداوند عيسي به خودش اشاره. شوم

كـر را در كنـارهم قـرار    گفته بود كه پسر انسان بايد بلند كرده شود بنابراين براي مردم سخت نبود تا اين دو تف
  .دهند

نـور عـالم سـخن     بـه عنـوان  او از خودش  ،مردم از عيسي پرسيدند كه پسر انسان كيست ي كهوقت 35:12
آنها بايد به سـوي نورآمـده و   . او بديشان يادآوري كرد كه نور جهان فقط اندك زماني ا ايشان خواهد بود.گفت

گرفـت و آنهـا در گمراهـي اطـراف      مي به زودي ايشان را فرو داشتند در غير اينصورت تاريكي ميدر آن گام بر
  .خوردند مي خود لغزش

خورشـيد  . شود تشبيه كرده است مي آيد كه خود را به خورشيد و نوري كه از آن ساطع مي به نظرخداوند 
اي خورشيد فقط بـر . كند در وقت شب مي گيردو به افق صعود مي كند و در رأس آسمان قرار مي در صبح طلوع

شب بيايد  ي كهبا ماست غنيمت بشماريم زيرا وقت ي كهما بايد آن را تا زمان. ساعات محدودي از روز با ماست
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 آورد در نـور سـالك   مـي  به خداونـد عيسـي ايمـان    ي كهكس ،از لحاظ روحاني. بريم نمي ما ديگر سودي از آن
او از هـدايت  . رود مـي  داند كـه بـه كجـا    ينم دارد و ميكند، در تاريكي گام بر مي او را رد ي كهشخص. شود مي

  . آسماني برخوردار نيست و در زندگيش لغزش خواهد خورد
  .فرصت هست ايمان بياورند ي كهمجدداً خداوند عيسي به شنوندگانش هشدار داد كه به او تا وقت 36:12

مطمئن ات جاودان كامالً آنها از مسير حيات و حي. گرديدند مي در انجام اين كار، آنها به پسران نور تبديل
  .از ميان مردم رفته و براي مدتي در خفا ماند :پس از اينكه خداوند اين سخنان را گفت. هستند

  
  )43،37:12(ايمان نياوردن اكثر يهوديان )ج

كند كه با وجود اينكه خداوند عيسي پـيش روي ايشـان    مي تأكيد يوحنا در اينجا روي نكته جالب 37:12
چنانچه قبالً هم به ما گفته شـده بـود،   . مقتدر به انجام رسانده بود ولي آنها بدوايمان نياوردندبسياري معجزات 

خداوند دالئل قانع كننده زيادي راجع به اولوهيت خود آورده بود ولـي  . ناباوري ايشان در اثر كمبود داليل نبود
خواستند كـه   نمي رايشان حكمراني كند وليخواستند كه پادشاهي ب مي آنها. خواستند كه ايمان بياورند نمي مردم

  .توبه كنند
خداوند، كيست كه خبر ما را اي  .بوده است 1:53ناباوري يهوديان در به انجام رسيدن نبوت اشعياء  38:12

ي مقـدس از قـدرت   ها بازو در نوشته ي كهاز انجائ! نه عده زيادي: شود مي باور كرد؟ جواب آن چنين ندا كرده
قدرت خدا فقط به آنـاني كـه بـه خبـر     . كند مي بازوي خداوند از اقتدار و قدرت خدا صحبتكند،  مي صحبت

چون بسياري به خبر مسـيح موعـود يعنـي     ،بنابراين. شود مي مربوط به خداوند عيسي مسيح ايمان دارند نمايان
  . قدرت خدا ايمان نياوردند پس اين قدرت به عده بسياري نمايان نشد

دوباره و دوباره . وند عيسي خود را به قوم اسرائيل نمايان ساخت، آنها او را رد كردندخدا ي كهوقت 39:12
هرچقدر بيشتر مردم انجيل را رد كنند، . نجات رهنمون شود ولي آنها همچنان گفتند نه به سوياو آمد تا آنها را 

بندنـد، خـدا    مـي  نور ه سويبانسانها چشمان خود را  ي كهقتو. خواهد بودتر  براي ايشان قبول كردن آن سخت
برخورد كننـد كـه بـه    اي  شود كه ايشان به معقوله مي خدا باعث. سازد تر مي قابليت ديدن نور را برايشان سخت

 داوري خدا را برضد ايشان بجهت رد كردن پسرش بـه ارمغـان   ،كوري يهودي شناخته شده است و اين كوري
  .آورد مي

خدا چشمان مردم اسرائيل را كور كرد و دلهـاي ايشـان را سـخت    . بود 10،9:6نقل قول از اشعياء  40:12
بـه  .او اينكار را از ابتدا نكرد بلكه پس از آنكه آنها چشمان خود را بسته و دلهايشان را سخت سـاختند . ساخت
 ،آنهـا چشـمان خـود را كـور كردنـد و مـانع از فهميـدن        ،نتيجه لجبازي اسرائيل و رد كردن اراده مسيح عنوان

  .شت كردن و شفا يافتن خويشتن شدندبازگ
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كنـد   مـي  يوحنا اين توضيح را اضافه. گفته شده است كه نبي جالل خدا را ديده است ،6در اشعياء  41:12
اين آيه نيز يك آيـه   ،پس بنابراين. كه اين جالل مسيح بود كه اشعياء ديد و اين مسيح بود كه باوي سخن گفت

  .كند عيسي مسيح خداست مي يعي است كه ثابتمهم ديگر در ارتباط زنجيرهاي وقا
بهرحال، آنها جرأت نداشتند كـه  . بسياري از سرداران يهودي فهميدند كه عيسي همان مسيح است 42:12

ايـن مـردم   يم فكر كنيم كه مند ما عالقه. ترسيدند كه از كنيسه اخراج شوند مي اين امر را به ديگران بگويند زيرا
ـ . خداوند عيسي بودند ولي شك داشـتند اران به د ايمانعموماً  درجـائي ايمـاني حقيقـي وجـود دارد،      ي كـه وقت

شـود، شـخص    مـي  نجات دهنـده شـناخته   به عنوانمسيح واقعاً  ي كهوقت. ديريازود اعتراف به مسيح نيز هست
  . توجه خواهد بود بي كند و نسبت به پيامدهاي ايمانش نمي ار به او شكد ايمان

 خدا دوسـت  )جالل(كه اين مردم تحسين پيروان انساني خود را بيشتراز تحسين اين روشن است  43:12
توانـد يـك    مـي  آيا شخصـي مثـل اينهـا   . آنها رضايت انسان را بيشتر از رضايت خدا دوست داشتند .داشتند مي

  .نگاه كنيد 44:5راي جواب به بار حقيقي به خداوند عيسي مسيح باشد؟ د ايمان
  
  )50،44:12(ايماني  بي خطر )چ

بلكـه همچنـين    ،آنكه به من ايمان آورد عمالً نه به من ايمان آورده فقط :چنين است 44مفهوم آيه  44:12
 در اينجا خداوند دوباره ارتباط نـزديكش را بـا خـداي پـدر تعلـيم     . به پدري ايمان آورده است كه مرا فرستاده

ايمان آوردن به مسيح يعني . به آن ديگري ن آوردننپذير نيست كه به يكي ايمان آوردبدون ايمااين امكا. دهد مي
 بـه طـور  تواند به پدر ايمان داشته باشد بدون اينكـه همـان حرمـت را     نمي يك نفر. ايمان آوردن به خداي پدر
  .مساوي راي پسرقائل شود

ه اين ولي خداوند عيسي ب. او روح است و بنابراين ناديدني. تواند خداي پدر را ببيند نمي كس هيچ 45:12
دهد كه  مي اين منظور ما اين نيست كه اوبه ما نشان به وسيله. جهان آمد تا ما بتوانيم ببينيم كه خدا چگونه است

 او شخصـيت خـدا را بـراي مـا نمايـان     . سازد مي خدا جسماً به چه شكلي است ولي ذات او را براي ما نمايان
  .ا ديده استبنابراين هرآنكس كه مسيح را ديد، خداي پدر ر. سازد مي

برد كه  مي نوري نام به عنوانمجدداً او از خود . مثل نور غالباً يكي از امثال مورد عالقه خداوند بود 46:12
. انسانها در ظلمت غليظ خواهند بود ،جدا از مسيح. به او ايمان دارند در ظلمت نمانند ي كهبه جهان آمد تا آنان

آينـد   مي با ايمان نزد مسيح ي كهولي كسان. و از مرگ و ابديت نيزآنها دانش درستي از زندگي نخواهند داشت 
  . اند هديگر نگران حقيقت نيستند زيرا آنها حقيقت را در او يافت

او درجايگاه داوري كساني كه از . مقصود آمدن اوليه مسيح به جهان داوري آن نبود بلكه نجات آن 47:12
ايمانـان را در   بـي  اين بدين معنا نيست كه او اين. زدند، ننشست شنيدن سخنان او و ايمان آوردن به وي سرباز

  . روز بازپسين داوري نخواهد كرد بلكه داوري جزو برنامه ظهور اوليه او نبود
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كالم او را رد كردند در مقابـل   ي كهاندازد يعني روزي كه آنان مي حاال خداوند به روز بازپسين نظر 48:12
در آن زمان، كالم تعليم داده شده خداوند عيسـي بـراي محكوميـت ايشـان كـافي       .ايستند مي مسند داوري خدا

  .خواهد بود
چيزهايي كه او تعليم داد چيزهايي نبودند كه از خودش ابداع نموده و يا در مدارس انساني تعلـيم   49:12
ايـن   .خواسـته بـود   خادم مطيع و پسر، او فقط چيزهايي را گفته بـود كـه پـدر از او    به عنوانبلكه . گرفته باشد

كالمي كه خداوند عيسي بيان كرد، كالم خدا بـودو  . كند مي حقيقتي است كه انسانها را در روز بازپسين محكوم
پدر به او گفته بود چيزهايي را نگويد كه نبايـد بلكـه هـر آنچـه او بـه وي      . انسانها نخواستند كه آن را بشنوند

چـه چيـز   . عبارت چه بگويم اشاره بـه منشـاء پيـام دارد   . وجود دارد تفاوتي در اين ميان. فرموده بود كه بگويد
  .حقيقت و راستي خدا بكار برده بود به عنوانبگويم يعني همان كالمي كه خداوند در تعاليمش 

اران بـه وي حيـات جـاوداني    د ايماندانست كه پدر به او مأموريت داده است كه به همه  مي عيسي 50:12
  .رساند مي كه از پدرش يافته استم را همانطور پس مسيح پيا. عطا كند

هفـت  . تا بدينجا، خداوند خود را به اسرائيل نمايانده بـود . خوريم ميآشكار در واقع براي  حاال ما به وقفه
است كه گناهكار در آن ايمان خود را بـر مسـيح   اي  معجزه آشكارثبت شده است و هر كدام نشان دهنده تجربه

  :زات اينها هستندمعج. قرار داده است
كشد كه با شادي  مي گناهكار را به تصوير ،اين معجزه .)12،1:2(تبديل آب به شراب در عروسي قاناي جليل -1

  . شود، بيگانه است مي قدرت مسيح منتقل به وسيلهآسماني كه 
ي روحاني كشد كه مريض است و احتياج به شفا مي اين گناهكاري را به تصوير )54،46:4(شفاي پسر افسر -2

  .دارد
كمك و قدرت براي نجات خـود   ،فقير گناهكار بدون توان .)5باب(شفاي افليج در كنار حوض بيت حسدا  -3

  .بخشد مي عيسي او را از ناتواني اش شفا. از وضعيت خويش به تصوير كشيده شده است
. بـه قـدرت گفـتن اسـت     گناهكار بدون غـذا، گرسـنه و در احتيـاج    .)6 باب(خوراك دادن به پنج هزار نفر -4

  .دهد تا ديگر هرگز گرسنه نگردند مي خداوند غذاي روح ايشان را
 شـود، خداونـد او را از طوفـان نجـات     مـي  گناهكار در جاي خطر ديده. )21،16:6(آرام كردن درياي جليل -5

   .دهد مي
. دهـد  مـي  شـد نشـان  چ مي قدرت مسيح را ي كهوقتاين مرد كوري قلب انسان را. )9باب(شفاي كورمادرزاد -6

 القـدس  روح بـه وسـيله   ي كـه تواند گناهكار بودن خود را ببيند يا زيبائيهاي نجات دهنده اش تا زمان نمي انسان
  .برايش باز شوند

شود كه گناهكار در گناهان خود مرده اسـت و   مي البته به ما يادآور. )11باب(زنده كردن ايلعازر از مردگان  -7
  . اال داردنياز به حيات تازه از ب
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  .باشد مي همه اين معجزات ظاهر شدند تا ثابت شود كه عيسي مسيح پسرخدا
  
  )11،1:13(شويد مي عيسي پاي شاگردانش را )ح

 عيسي ديگر در ميان مخالفان و دشمنان يهودي خود قدم. شوند مي ، وقايع اتاق باالخانه شروع13در باب 
خانه در اورشليم آمده بود تا بـراي آخـرين بـار پـيش از محكـوم      او به همراه دوازده رسولش به باال. گذارد نمي

يكـي از قسـمتهاي بسـيار     17-13يوحنـا  . شدن و مصلوب شدنش باايشان مصاحبت و مشاركت داشـته باشـد  
  .محبوب در عهدجديد است

خداوند عيسي دانست كه زمان مرگ او فرارسيده است تا دوباره برخيزد  ،روز قبل از مصلوب شدن 1:13
اران حقيقي به او بودند تا به آخر محبت نمود، او ايشان را تـا  د ايماناو خاصان خود را كه . به آسمان بازگرددو 

ولي او همچنين ايشـان را بـا   . دهد مي به آخر خدمات خود محبت نمود و اين محبت را تا ابد براي ايشان ادامه
يوحنا نگفته است كه كـدام   2:13. اين امربوداو در شرف نشان دادن  چنان كهذات خداوندي خود محبت نمود 

شـيطان دردل يهـوداي   . شام خداوند، شام فصح و يا وعده غذايي معمولي –شام در اينجا مد نظر او بوده است 
يهودا درصدد ضديت . اسخريوطي وارد شد و او را به اين تفكر انداخت كه زمان خيانت به عيسي رسيده است

  .كرد مي ي غلطش را نمايانها ي اين نقشهها ها بود ولي او حاال داشت نشانهبه خداوند خيلي پيش از اين
يـك اسـتاد بلكـه     بـه عنـوان  نه فقط  -كند كه نمايانگر وظيفه يك غالم است مي بركسي تأكيد 3آيه  3:13

دا دانست كـه از سـوي خـ    مي او ،داشت مي داد مي او كاري را كه بايد انجام. عيسي به اولوهيت خود هشيار بود
  .گردد ميآمده و دوباره به سوي خدا باز

مقامش و مأموريت و سرنوشتش بود كه او نشست و پايهـاي   ،اين با آگاهي او از شخصيت خودش 4:13
خداوند از شام برخاست و جامه خود را بيرون كرد و سپس دستمالي گرفته و به كمـرش  . شاگردانش را شست

نتظار داشتيم كه اين واقعه در انجيل مرقس ثبت شده باشد كه انجيل شايد ما ا. بست و جايگاه غالم را پذيرفت
  .شود مي ولي حقيقت اين است كه انجيل پسرخدا همه اين وقايع را شامل. خادم كامل است

كند كه خداوند چگونه جايگاه آسماني خود را ترك كرد و به اين دنيـا   مي اين عمل نمادين به ما يادآوري
  .مخلوقات خود را خدمت كرد مثل غالمي فرود آمد و

اين امر عمومـاً از روي  . كرد مي در سرزمينهاي شرقي، پوشيدن كفشهاي باز، شستن پايها را ضروري 5:13
در اينجـا صـاحبخانه   . شسـت  مي داشت كه پايهاي مهمانان را مي تركت بود كه هر شخص در خانه خود غالمي

 –عيسي در زيرپايهاي خائنين . دهد مي را انجام )فرومايه( شود و خدمتي سطح پائين مي آسماني تبديل به غالم
  چه درسي براي ما دارد؟! چه تصويري
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پطرس در فكركردن به اينكه خداوند پايهاي او را بشويد جا خـورد و نارضـايتي خـود را از اينكـه      6:13
يـدن خـدا در نقـش    د. شخصي بزرگ مثل خداوند بايد چنين لطفي درحق او كه نااليق بود بكند، ابراز داشـت 

  .است )آور حيرت(خدمتكار مضطرب كننده 
شسـتن پايهـا   . داد وجوددارد مي گويد كه مفهومي روحاني درآنچه او انجام مي عيسي حاال به پطرس 7:13

دانست كه خداوند در حال ظاهركردن عملي جسـمي   مي پطرس. تصويري روشن از شسته شدن روحاني است
او به زودي آن را خواهد دانست، بهرحال چون خداونـد آن  . روحاني آن چيستاست ولي او نفهميد كه نشانه 

 و او خواهد دانست زيرا خود نيز آن را پس از بازگشت و توبه از انكـار كـردن خداونـد تجربـه    . را توضيح داد
  .كرد مي

نخواهـد  او قسم خورد كه هرگز خداوند پايهاي او را . پطرس نمونه افاط گرايي طبيعت انسان است 8:13
هيچ نصيبي در پيـروي   ،خداوند به پطرس جواب داد كه بدون شستن. و هرگز دراينجا يعني تا به ابد نه. شست

دارنـد،   مـي مسـيحيان در ايـن دنيـا گـام بر     ي كـه ازآنجائ. شود مي معني شستن پايها در اينجا باز. او نخواهد بود
 ،)ناپـاك (نگاه كـردن بـه چيزهـاي غيرمقـدس     ،شتگوش دادن به سخنان ز. شوند مي آنهاآلوده پيمانهاي زيادي

  .او نياز داشت كامالً پاك شود. ايمانان بي خدا و لزوماً هتك حرمت شدن توسط بي كاركردن با انسانهاي
 ،آموزيم مي خوانيم و مي را مقدس كتابدر حيني كه ما . شد مي آب كالم خدا عملي به وسيلهاين پاكيزگي 

يابيم كه اين كـالم مـا را از تـأثيرات     ميكنيم در مي با ديگران راجع به آن صحبت شنويم و مي و موعظه كالم را
 ايـن تـأثيرات شـرير بيشـتر     ،شـويم  مـي  غافـل  مقـدس  كتاباز طريقي ديگر هر چقدر از . سازد مي شيطان پاك

تـو را بـا   : تعيسي گف ي كهوقت .توانند بر زندگي و ذهن ما بمانند بدون اينكه مهم بزرگي در ما داشته باشند مي
نجات نيافتـه خواهـد بـود     ،خداوند او را نشويد ي كهمن نصيبي نيست او منظورش اين نبود كه پطرس تا زمان

بلكه پيروي از خداوند فقط با پاك شدن و تقديس مداوم و عملي شدن كالم مقدس خـدا درزنـدگي شخصـي    
  .شود مي نشان داده

 هرگز و حـاال دارد : گفت مي يك دقيقه پيش او داشت. كند مي حاال پطرس افراط گگري ديگري 10،9:13
  .همه جاي مرابشوي :گويد مي

او حمام ديگري نياز نداشت بلكه . شوند مي پايهاي شخص دوباره كثيف ،درراه بازگشت از حمام عمومي
بـين حمـام و   . غسل يافت محتاج نيست مگر به شستن پايهـا  ي كهكس. احتياج داشت كه پايهايش سشته شوند

پاك شدن از . آيد مي به دستكند كه در هنگام نجات مسيح  مي حمام از پاك شدن صحبت. تفاوتي هست غسل
 غسل راجع بـه پـاك كـردن آلـودگي گنـاه صـحبت      . دهد مي خون مسيح فقط يكبار رخ به وسيلهمجازات گناه 

شما پاك هستيد وليكن نه . يك حمام وجود دارد ولي پاشستنها زياد. بايست با كالم خدا ادامه بيابد مي كند و مي
هرگـز  . او. كه اين يعني همـه شـاگردان بجـز يهـودا     -غيير آئين را گرفته بودندهمه شما يعني شاگردان حمام ت

  .نجات نيافته بود
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دانست كه يهودا به او خيانت خواهد كرد و بنـابراين عيسـي    مي با دانش كامل از همه چيز خداوند 11:13
  .كند مي حمام رهايي نگرفته است صحبت هرگز ي كهكس به عنوانازاو

  
  )20،12:13(دهد كه نمونه او را پيروي كنند مي عيسي به شاگردانش تعليم )خ

سپس او رخت خـود را دوبـاره پوشـيد و    . آيد كه مسيح پايهاي همه شاگردان را شست مي به نظر 12:13
او گفتگو را بـا طـرح سـئوالي شـروع     . ردبازنشست و بديشان مفهوم روحاني كاري را كه انجام داده بود بيان ك

اين گونـه سـئواالت شـكل تأثيرگـذاري را در     . را براغي يادگيري ايجاد كرداي  سئوال نجات دهنده عالقه. كرد
  .گيرد مي تعاليم او دربر

ولـي  . شناختند و در اين امر صـادق بودنـد   مي خداوند و استادشان به عنوانشاگردان عيسي را  14،13:13
  .در ساختار ملكوت همانا خادم استكه او نشان داد اين بود كه باالترين سطح  اي نمونه

آنها چه عذري براي نشستن پايهـاي يكـديگر خواهنـد     ،اگر خداوند و استاد پايهاي شاگردانش را شست
ـ لا تحت به طورداشت؟ آيا خداوند منظورش اين بود كه آنها بايد  ا او لفظي پايهاي يكديگر را با آب بشويند؟ آي

 او داشـت بديشـان  . كرد؟ نه، معني اينكار در اينجا روحـاني اسـت   مي داشت يك حكم كليسايي را بنيانگذاري
فظـي در  لال تحـت سـرد يـا    ،اگر كسي ببيند كه برادرش. مداوم پيروي كنند به طورگفت كه آنها بايد از كالم  مي

  .كند مقدس كتابن بر كند او بايد با محبت او را ترغيب به درست نگريست مي كالم رشد
كه از لحاظ روحـاني   دباشد براي ايشان تا بدانن گوئيداد، درسي كه الاي  خداوند بديشان نمونه 16،15:13

  .چگونه بايد با يكديگر رفتار كنند
بـه  بايـد   ،شود كه ما فروتن شده و برادران ديني خود را خدمت كنيم مي اگر غرورو يالذات شخصي مانع

او خود را كوچك كرد تا آناني را كه نااليق و ناسپاس بودند و . ما از آقاي خود بزرگتر نيستيمبياوريم كه  خاطر
دانيد در شرف خيانـت كـردن    مي آيا شما مردي را كه. دانست او را تسليم واهد كرد خدمت كند مي كسي را كه

 )رسـوالن (اند هفرستاده شد در راهي محقرانه خدمت خواهيد كرد؟ آناني كه ،به شما در ازاي دريافت پول است
او  بـه دسـت  نبايد خود را در هيچ موردي بزرگ كنند كه يك شخص البته آنها را فرستاده است و ايـن كارهـا   

  .شوند يعني خداوند عيسي مي انجام
تواند  مي براي داشتن اين حقايق راجع به تواضع و فروتني و خدمت يك چيز الزم است و شخص 17:13

  .نهفته است ها ارزش واقعي و بركت در انجام دادن اين. ز در تجربه نيفتدآن را بداند و هرگ
او جزو كسـاني نبـود   . كرد نمي داد راجع به يهودا صدق مي آنچه كه خداوند راجع به خدمت تعليم 18:13

 گوئيي مقـدس خيانـت او را پيشـ   هـا  دانست كـه نوشـته   مي عيسي. كه خداوند با انجيل به دنيا خواهد فرستاد
يهودا همان شخصي بود كه با خداوند سه  9:41ي مقدسي مانند مزمور ها نوشته -كه بايد به انجام برسد اند هكرد
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در  .شود كه همـان كـس خداونـد را تسـليم خواهـد كـرد       مي سال غذا خورده بود و در اين عبارت به او اشاره
  .تسليم كننده توسط خداوند،دوست خالص ناميده شده است ،41مزمور

اين وقايع بوقوع پيوستند، آنها بدانند  ي كهخداوند تسليم كننده خود را معرفي كرد تا شاگردان زمان 19:13
عيسـي  . تواند از پايان آيه حذف شـود بـاور كنيـد كـه هسـتم      مي )او(كلمه ايتاليك . كه عيسي حقيقتاً الهي بود

هدعتيق يكـي از بزرگتـرين داليـل    به انجام رسيدن نبوت ع ي كهاز آنجائ. عهدجديد همان يهوه عهدعتيق است
  .ي مقدس استها توانيم اضافه كنيم الهامي بودن نوشته مي اولوهيت و همچنين ما

بنابراين او اين .خداوند ميدانست كه تسليم شدنش شاگردان را در شك و اضطراب خواهد انداخت 20:13
آنهـا  . انـد  هأموريتي آسماني فرستاده شـد داشته باشند كهبه م به خاطربايست  مي آنها. را گفت آميز جمله تشويق

. او را قبـول كـرده بـود   كرد،  مي چنان به آن شخصيت و ذات الهي نزديك زيسته بودند كه هر كس آنها را قبول
ارتباط نزديكشان با  به وسيلهآنها بنابراين . اند هكنند، خداي پدر را قبول كرد مي مسيح را قبول ي كههمچنين آنان

  .پسر آرامش داشتندخداي پسرو خداي 
  

  )30،21:13(كند مي گوئيعيسي تسليم شدن خود را پيش )د

داشتن اينكه يكي از شاگردانش به او خيانت خواهد كرد باعث شد كه خداوند عميقاً مضطرب  22،21:13
 آيد كه عيسي دراينجا به تسليم كننده خود آخرين فرصت را براي ترك كردن نقشه شريرانه اش مي به نظر. شود
بدون نشان دادن واضح او، خداوند آگاهي خود را از اينكه يكي از آن دوازده نفر او را تسـليم خواهـد   . دهد مي

  .ولي حتي اين امر هم ذهن خائن را تغييرنداد. كرد بيان كرد
آنها متعجب بودند كه يكي از ايشان چنين عملي را انجام خواهد داد . بقيه شاگردان به يهودا مظنون نشدند

  .تواند باشد مي در شگفت بودند كه او چه كسيو 
 ي كـوچكي دراز هـا  نشسـتند بلكـه بـرروي پشـتي     نمـي  در آن روزگار، مردم براي غذا برسـر ميـز   23:13

او از بردن اسـم خـود   . نمود يوحنا بود يعني نويسنده اين انجيل مي شاگردي كه عيسي او را محبت. كشيدند مي
. نكه جايگاه خاصي درقلب نجات دهنده داشته است سـرباز نـزده اسـت   صرف نظر كرده است ولي از گفتن اي

  .برد مي خداوند همه شاگردانش را دوست داشت ولي يوحنا از احساس نزديكي خاصي با او لذت
شايد با تكان دادن سرش به يوحنا اشاره . پطرس بجاي بلند صحبت كردن ترجيح داد اشاره كند 25،24:13

  .كننده اش چه كسي استكرد كه بپرسد نام تسليم 
و  درآغوش عيسي افتاده بـود از او سـئوالي سرنوشـت سـاز و بـا صـداي آرام پرسـيد        ي كهيوحنا در حال

  .شنيد جوابي با صداي آرام احتماالً
درشـرق،  گويند كـه   مي بعضيها. دهم مي عيسي جواب داد كه آن است كه من لقمه را فرو برده بدو 26:13

با مهمان محترم قراردادن يهودا، خداوند همچنـين  . داد مي غذا به مهمان به عنوانترام صاحبخانه نان را براي اح
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ديگران معتقدند كه نان معموالً درشـام عيدفصـح   . فيض و محبت تازه سازد به وسيلهسعي كرد او را براي توبه 
عنـي قبـل از اينكـه    اگر اين درست باشد، پس يهودا در حين شام فصح آنجا را ترك كرده بود ي. شد مي خورده

  .خداوند شام خود را آغاز كند
حـاال شـيطان در او داخـل    . شيطان درآن دم در دل يهودا وارد گشته بود تا خداوند را تسـليم كنـد   27:13

حاال شـيطان  . ولي يهودا آن را تقويت كرد، دوست داشت و پذيرفت. در ابتدا، اين فقط يك وسوسه بود. گشت
كنـي بـه    مـي  آنچـه : پس خداوند به او گفـت . شناختن خائن حاال مسجل شده بود. كنترل او را دردست داشت

....... .كرد عمل شـريرانه اش را انجـام دهـد ولـي بـه سـادگي       نمي آشكاراست كه او وي را تشويق. زودي بكن
  .غمگين كننده او را تسريع بخشيد

باره نان توسـط ديگـر شـاگردان    دهد كه گفتگوي قبلي ميان عيسي و يوحنا در مي اين آيه نشان 29،28:13
  .دا درشرف تسليم كردن خداوند استدانستند كه يهو نمي آنها هنوز. شنيده نشده بود

بعضي گمان كردند كه عيسي به سادگي به يهودا گفت كه زود برود و مايحتاج عيد را بخرد يا چون يهودا 
  .خريطه دار بود، نجات دهنده او را فرمود تا چيزي به فقرا بدهد

آخرين لطف از سوي خداوند خورد و سپس جمـع خداونـد و    به عنوانيهودا لقمه نان را گرفته و  30:13
اين . كند كه اينها هستند و شب بود مي ي مقدس كلماتي معني دار را اضافهها نوشته. شاگردان را ترك كردديگر 

 اميدي و نـدامت كـه هرگـز پايـان    شب نا. لفظي شب نبود بلكه تاريك روحاني يهودا بودلا تحتفقط در معناي 
  .كنند مي انسانها به نجات دهنده پشت ي كهاين شب هميشه خواهد بود زمان. پذيرد نمي

  
  )35،31:13( شود مي داده فرمان جديد )ذ

. عيسي شروع كرد به صحبت كردن با شاگردان با آزادي و وضـوح بيشـتر   ،به محض خروج يهودا 31:13
اي  خداوند داشت از كـار رهـايي بخـش را كـه درآينـده      . پسر انسان جالل يافتحاال. كشمكش پايان يافته بود

رسيد ولي اين  مي به نظرمرگ او احتماالً بايد مغلوب شدن . گفت مي پيشاپيش سخن. رساند مي نزديك به اتمام
امه يافـت و او در  اين امر با قيام و صعود او اد. يابند مي مرگ به معناي اين بود كه گناهكاران بدان وسيله نجات

 خداي مقدس معرفي به عنواناين آيه او را .و خدا در او و دركار نجات دهنده جالل يافت. يافت مي اينها جالل
او اعـالم كـرد كـه    . كند كه با گناه سازش ندارد ولي البته خداي محبتي كه دوست ندارد گناهكـاران بميرنـد   مي

 العـاده  خارق به طورهمه صفات الهي در جلجتا در او . ايي بخشدتواند خدا باشد و گناهكاران را ره مي چگونه
  .نمايان شد

خدا شاهد جـالل  . اگر خدا در او جالل يافت و او نيز همچنين به زودي در او جالل خواهد يافت 32:13
خداي پدر عهد خود را بـا  . بدون تأخير –جالل خواهد يافت  به زودييافتن پسر حبيبش خواهد بود و او نيز 
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خـدا منتظـر   .برخيزاندن خداوند عيسي از مردگان و نشاندن او به دست راست خود درآسمان به انجـام رسـانيد  
  . او پسرش را به زودي جالل داد. ملكوت برقرار شود ي كهنشد تا زمان

نـوعي از سـخن    -فرزندان كوچـك صـدازد   به عنوانشاگردانش را  ،براي اولين بار خداوند عيسي 33:13
. ماند مي او فقط اندك زماني باايشان. اين را فقط پس از رفتن يهودا كه از ايشان جدا شده بود گفتو او . گفتن

را بيابند زيرا كه به آسـمان   سپس آنها او را طلب كرده ولي قادر نخواهند بود او. مرد مي سپس اوبرروي صليب
ظور او بديشان درطيقي ديگر بيان شده خداوند همان سخنان را به يهوديان گفته بود، ولي من. صعود نموده است

ولـي  . )14بـاب  (گشـت  مياو دوباره بجهت ايشان باز. جدايي فقط براي مدتي موقت بود ،براي شاگردانش. بود
توانستند دنبال او بروند  نمي كرد و آنها مي او داشت به آسمان اشاره. رفتن او بمنزله پايان راه بود ،براي يهوديان

  .زيرا ايمان نداشتند
اين حكم جديـدي  . كردند مي بايست حكم او را كه محبت بود اجرا مي درحين عدم حضوراو، آنها 34:13

. داد مـي  محبت نسبت به خدا و همسايه را تعلـيم نبود كه در اين زمان به ايشان اعالم كرده باشد زيرا ده فرمان 
 اران قدرتد ايمانبه  القدس روحبود چون اين حكم تازه . ولي اين حكم در اين طريق تازه مفهومي تازه پيداكرد

حكـم قـديمي گفـت كـه     . اين حكم تازه بود چون از حكم قديمي بزرگتر بود. بخشيد تا از آن اطاعت كنند مي
  .دشمان خود را محبت نما :گويد كه مي همسايه خود را محبت نما ولي حكم جديد

بـه   به وسـيله شود  مي ضوح توضيح دادهبه خوبي گفته شده است كه شريعت محبت به ديگران حاال به و
  . اجرا درآمدن انگيزه و نمايان شدن نمونه عهدجديد و اطالعات از آن در هر طريقي

واالتـر از محبـت   اي  همچنين اين حكم تازه بود چنانچه در اين آيه توضيح داده شده زيرا اين حكم درجه
  .يز يكديگر را محبت نمائيدمن شما را محبت نمودم تا شما ن چنان كه: را خواستار است

گردن نيست و يا برروي يقه يا لباسي متمـايز كـه نشـان     نماد شاگردي مسيح، انداختن صليبي دور 35:13
مسـيحي   فـرد نشانه واقعي . شاگردي خود را اعتراف كند ،اين مفاهيم به وسيلهتواند  مي هركس. دهنده آن باشد

زمند قدرتي آسماني اسـت و ايـن قـدرت فقـط بـه آنـاني كـه        اين نيا. محبت او نسبت به ديگر مسيحيان است
  .شود مي عطا خواهد شد زيرا كه روح در ايشان ساكن درا دارن القدس روح

  
  )38،36:13(كند مي انكار پطرس را پيشگوئي ،عيسي )ر

كـرد كـه عيسـي دارد بـه      مـي  او فكر. كند مي شمعون پطرس نفهميد كه او دارد از مرگش صحبت 36:13
خداونـد بـه او توضـيح داد كـه     . تواند دنبـالش بـرود   نمي توانست بفهمد كه چرا او نمي رود و مي مينيسفري ز

  .توانست دنبال او برود نمي او مرد ولي درآن موقع ي كهپطرس درآخر به دنبال او خواهد رفت يعني زمان
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او . خداوند اظهار داشتپطرس اراده خود را در جهت مردن براي  ،با اشتياق و وفاداري مثال زدني 37:13
 بعداً او عمالً براي خداوند جـان  ،البته. تواند عذاب شهادت را با قدرت خودش متحمل شود مي كرد كه مي فكر
  .اين بود كه به او قدرت و شهامت مخصوص از جانب خدا عطا شده بود به خاطرداد ولي آن عمل او  مي

 گفـتن مطلبـي كـه پطـرس خـودش      به وسيلهناسانيد عيسي غيرت او را با پيش داني خود به او ش 38:13
بنـابراين پطـرس از   . كه قبل از اينكه شب به پايان رسد، او سه مرتبه خداوند را انكار خواهد كـرد  -دانست نمي

  .شد مي ترسوئي و عدم توانائي خود در پيروي خداوند حتي براي چند ساعت با قدرت خويش مطلع ،شرارت
  

  )14،1:14(ياتراستي و ح ،راه :عيسي )ز

 برند كه اين دارد رو به پطـرس سـخن   مي كنند و گمان مي متصل 13را به آيه آخر باب  1بعضي آيه  1:14
. كرد، ولي يك كالم تسلي بخش برايش در اينجـا وجـود داشـت    مي او خداوند را انكار ي كهاز آنجائ. گويد مي

 اين سخن رو به همه شاگردان بوده از ايـن رو  دهد كه مي نشان )در انگليسي قديم(ولي حالت جمع در يوناني 
مـن  : آيـد ايـن باشـد    مي به نظرموضوع . باب بعدي قائل شويم 1براي آيه  13پس از باب  ،اي بايست فاصله مي

شما به خدايي ايمـان  . ولي اجازه ندهيد دل شما مضطرب شود. روم و شما قادر نخواهيد بود مرا ببينيد مي دارم
مهـم  ايـن نيـز ادعـاي    . حاال به نظر من نيز به همان طريق ايمان آوريـد  .توانيد او را ببينيد نمي آورديد كه هنوز

  .ديگري درزمينه مساوي بودن باخداست
بـراي همـه فديـه    . مكانهاي سـكونت بسـياري وجوددارنـد    ي كهخانه پدر اشاره به آسمان دارد جائ 2:14

خواست براي آنها اميدهاي  نمي او. گفت مي اوند بديشانشدگان اتاق وجوددارد، اگر منزل بسياردرآنجا نبود خد
خداوند عيسي به جلجتا رفت . تواند دو معني داشته باشد مي روم تا براي شما مكاني حاضر كنم مي .غلط بسازد

اران از مهيا بودن منزلشان درآسمان د ايماناو بود كه اي  از طريق مرگ كفاره. تا براي خاصانش مكاني مهيا سازد
ما درباره اين . گشت تا مكاني براي ايشان مهيا سازد ميولي خداوند همچنين به آسمان نيز باز. يافتند مي ميناناط

مكاني آماده شده براي مردمي  -اند هدانيم ولي اين مكانها براي همه فرزندان خدا تدارك ديده شد نمي مكان زياد
   !آماده شده
آنهـايي كـه در ايمـان     ي كـه ند در هوا بازخواهدگشت يعني زمانبه زماني اشاره دارد كه خداو 3آيه  3:14

همه جمعيتي كـه بـا    ي كهخداوند تبديل خواهند يافت و زمان.. .زندگان ي كه، خواهند برخاست و زماناند همرد
ايـن   )58،51:15قرنتيـان  -1 ،18،13:4تسـالوكيان -1(به خانه آسماني خواهنـد رفـت   اند هخون مسيح خريده شد

آرزوي او بـراي  . گـردد  مياو بـاز  ،به همان ميزان اطميناني كه در مورد رفتن او داريم. سيح استآمدن شخص م
  .كه ايشان ابديت را با او سپري كنند اين استخاصانش 
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گفتـه  او بارهـا بديشـان    ي كهدانستند از آنجائ مي رفت و آنها راه آسمان را مي او داشت به آسمان 5،4:14
 روي زمين و مكاني در اينجا فكـر  به سفري بر او ،مثل پطرس. لمات خداوند را نفهميدظاهراً توما معني ك .بود
  .كرد مي

او . كند كه عيسي مسيح خودش شخصاً راه ورود به آسمان اسـت  مي روشن ،اين آيه دوست داشتني 6:14
نزد  كس هيچ. استاو تنها راه . نجات در يك شخص وجوددارد. داد زيرا خودش راه بود نمي عموماً راه را نشان

قـانون اساسـي، فـرامين مختلـف و حتـي       ،ده فرمـان  به وسيلهراه رسيدن به خدا . آيد نمي او به وسيلهپدر جز 
گويند كه مهم نيسـت بـه    مي امروزه بسياري. اين از طريق مسيح و تنها مسيح است –عضويت در كليسا نيست 

 گويند كـه همـه مـذاهب درپايـان بـه آسـمان خـتم        مي اآنه. چه چيزايمان داشته باشيد فقط ايمانتي اصيل باشد
  .آيد نمي من به وسيلهنزد پدر جز كس هيچ :ولي عيسي گفت. شوند مي

او تجسـم  . دهد او راستي اسـت  مي او فقط شخصي نيست كه راستي را تعليم :راستي استسپس خداوند 
مسـيح عيسـي    .شـود  نمي اي ديگر يافتاين در هيچ كج. مسيح را دارند، راستي را دارند ي كهآنان. راستي است
او را بپذيرند حيات جاوداني خواهند داشت زيرا او  ي كهآنان. او منشأ حيات روحاني و ابدي است. حيات است
  .حيات است
 اگـر شـاگردان  . يكبار ديگر خداوند اتحاد و هماهنگي كه بين او و خداي پدر وجودارد را تعليم داد 7:14

پدر را به انسـانها   ،زيرا خداوند عيسي. شناختند مي قتاً چه كسي است، آنها پدر را نيزفهميدند كه عيسي حقي مي
سـپس آنهـا   . شاگردان فهميدند كه عيسي خداي پسـربود  ،بعد از اين و خصوصاً پس از قيام مسيح. آشكار كرد

 اين آيه تعليم. خواهند فهميد كه شناختن مسيح، شناختن پدراست و ديدن خداوند عيسي، ديدن خداي پدربود
شخصيت درذات خدا وجوددارند ولي تنهـا يـك خـدا     3. دهد كه خداو عيسي مسيح يك شخصيت دارند نمي

  .وجوددارد
او . فيلپس از خداوند مكاشفه مخصوصي از پدر خواست واين همه چيزي بود كه اودرخواست كرد 8:14

بود اي  او بود و هرچيزي كه گفته بودمكاشفهنفهميده بود كه هركاري كه خداوند انجام داده بود و هرآنكس كه 
  .از خداي پدر

او يكـي از دوازده رسـول   . فيلپس براي مدت زيادي با خداوند بود. عيسي صبورانه او را تصيح كرد 9:14
ولي حقيقت اولوهيت مسيح و ارتبـاطش بـا خـداي پـدر     . )43:1يوحنا(اوليه خداوند بودكه او دعوت كرده بود

نگرد كه كامالً پدر  مي نگرد، دارد به كسي مي دانست كه وقتي به عيسي نمي او. او باز نشده بودهنوز كامالً براي 
  . سازد مي را نمايان

نزديك و صميمي بودن ارتباط بـين پـدر و پسـر را    در در من است، پو هستمدرپكلمات من در 11،10:14
ما نبايد نااميد شويم اگر ايـن  . يكي هستنديي جدا هستند ولي در اراده و ويژگي ها آنها شخصيت. دهد مي نشان

 ما بايـد بـراي داشـتن چيزهـايي كـه هرگـز      . تواند ذات خدارا درك كند نمي هيچ ذهن انساني. امر را نفهميديم
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عيسي قدرت  !شديم مي فهميديم پس مثل او بزرگ مي اگ ما كامالً او را. توانيم بدانيم، نام خدا را برافرازيم نمي
خادم يهوه و او سـخن گفـت و    به عنوانا بگويد و معجزات انجام دهد ولي او به جهان آمد داشت كالم خدا ر

  .عمل كرد در اطاعت كامل از پدر
 .شهادت شخصي خـدا بـه ايـن حقيقـت     به خاطرشاگردان بايد ايمان داشته باشند كه او و پدريكي بودند 

  .كه درميان ظاهر كرده بود اعمالي به خاطرداشتند  مي ولي اگرنه، پس بايد مطمئناً ايمان
به او ايمان آورند معجزاتي ظاهر خواهند كرد كه او كرد وحتـي   ي كهخداوند پيشگوئي كرد كه آنان 12:14

خوانيم كه رسوالن معجزاتي از قبيل  مي ما ،در كتاب اعمال رسوالن. اعمالي بزرگتر از آنها نيز انجام خواهند داد
 ولـي همچنـين مـا دربـاره معجزاتـي بزرگتـر نيـز       . رسـانند  مي بظهور شفاي جسمي درست مانند نجات دهنده

بدون شك خداوند باگفتن كارهـايي بزرگتـر   . همانند ايمان آوردن سه هزار نفر درروز پنطيكاست –خوانيم  مي
نجات جانهاي بسيار و ساخته شدن كليساي بسيار درسراسر جهـان بـوده    ،جهان شمول شدن انجيل ،منظورش

خداونـد بـه آسـمان برگشـت، او جـالل يافـت و        ي كـه وقت. نها بزرگتر است از شفاي جسمينجات جا. است
  .بود كه رسوالن معجزاتي بزرگتر ظاهر ساختند القدس روحاز طريق قدرت . را به زمين فرستاد القدس روح

 خداونـد ايشـان را تـرك    ي كهچه تسلي بزرگي بوده است براي شاگردان داشتن اينكه حتي درحال 13:14
اين آيه بدين معني . توانند درنام او نزد خداي پدر دعا كنند و درخواستهاي خود را از او بگيرند مي كند، آنها مي

كليد فهم اين وعده در كلمات بـه  . توانند از خدا دريافت كنند مي اران هرآنچه كه بخواهندد ايماننيست كه همه 
سئوال كردن به اسم عيسي به سـادگي عنـوان كـردن و     .هر چيزي را كه به اسم من سئوال كنيد -اسم من است

ايـن يعنـي   . ايـن امـر يعنـي دراراده و بـا ذهنيـت او درخواسـت كـردن       . قرار دادن اسم او در پايان دعا نيست
بركت مردم و خواهشهايي درجهت روحانيت  ،دهند دوست داشتند مي درخواست چيزهايي را كه خدا را جالل

  .خودمان
طـرز   ،درغيراين صورت ما. ر نام مسيح، ما بايد در صميميت نزديكي بااو زندگي كنيمبراي سئوال كردن د

آرزوهاي ماهم به همان ميـزان بـه آرزوهـاي او     ،هرچقدر كه به او نزديكتر باشيم. رفتار او را نخواهيم شناخت
ن خدا خشنود كننده دهد زيرا پسر فقط آرزوي چيزهايي را داردكه درديدگا مي پدر، پسررا جالل. شوند مي شبيه

  .هستند
زندگي درمركز اراده . وعده براي تشويق و قوي شدن قوم هدا بارها تكرار و برآن تأكيد شده است 14:14

خواهـد و ايـن يعنـي جـواب داده شـدن       مـي  او، قدم زدن در پيروي از خداوند و خواستن هرآنچه كه خداوند
  .دعاهاي شما

  
  )26،15:14( )گردياي  كمك كننده(وعده كمكي ديگر  )ژ
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 آنهـا چگونـه  . خداوند عيسي درشرف ترك كردن شاگردانش بود و آنها پر از غـم و انـدوه شـدند    15:14
نه با اشـكها  .باشد مي توانستند دوست داشتن خود را نسبت به او نشان دهند؟ جواب درنگاه داشتن احكام او مي

  . اند هر انجيل و كل عهدجديد به ما داده شداحكام خداوند دستورات او هستند كه د. اطاعت به وسيلهبلكه 
كه سئوال كردن ترجمه شده است وخداوند دراينجا آن را بكـاربرده مشـابه سـئوال كـردن     اي  كلمه 16:14

 خداونـد از پـدر سـئوال   . باشد بلكه درخواستي از وجودي مساوي خـود  نمي شخصي حقيرتر از وجودي فراتر
تابـه  شـود   مي يعني كسي صدازده )پاراكلت(كلمه تسلي دهنده . عطا كندكند تا تسلي دهنده ديگري بديشان  مي

خداوند عيسي شـفيع و تسـلي    )1:2يوحنا-1(همچنين اين كلمه شفيع نيز ترجمه شده است. ديگري كمك كند
. نـه ديگـري از جنسـي مخـالف بلكـه از همـان ذات       –ديگراست اي  تسلي دهنده القدس روحدهنده ماست و 

 به زمانهاي الزم آمده ولي اكثراً ايشـان را تـرك   القدس روحدرعهدعتيق؛ . براي ابد خواهد ماند با ما القدس روح
  .شود مي اران ساكند ايمانآيد و در  مي حاال او. كرد مي

باشـد   مـي  روح راستي ناميده شده است زيرا تعاليم او راستي و مسـيح را كـه راسـتي    ،القدس روح 17:14
خواهند قبـل از   مي ايمانان بي .تواند آن را ببيند نمي را قبول كند زيرا القدس روحند توا نمي جهان. دهد مي جالل

نجـات  . توانند ببينند نمي آنها با دو الكتريسيته را باور دارنداگرچه آنها را ي كهدر حال -ببينند ،اينكه ايمان آورند
ز گناه خواهـد برگردانيـد، و ايشـان نخواهنـد     او آنها را ا. فهمند نمي شناسند و او را نمي را القدس روحنيافتگان 

آنهـا اعمـال او را در زندگيهايشـان    . شناسـند  مـي  را القدس روحشاگردان . دهد مي دانست كه او اينكار را انجام
  .رساند مي به انجام القدس روح به وسيلهخواهند دانست و خواهند ديد كه خداوند عيسي كارش را 

بر انسانها فـرود آمـد و در ايشـان     القدس روح ،قبل از پنطيكاست. اهد بودماند و در شما خو مي او با شما
دربـدن   القـدس  روحآورد،  مـي  ولي از پنطيكاست به بعد درزماني كه انساني به خداوند عيسي ايمان. ساكن شد

. يسـت امروزه اين دعا مناسـب ن . روح قدوست را از من مگير: دعاي داود. اران براي هميشه خواهد ماندد ايمان
  .اگر چنين شود او اندوهگين و نااميد شود ي كهشود تاجائ نمي ار گرفتهد ايمانهرگز از يك  القدس روح

ازيـك سـو او پـس از    . او دوباره نزد ايشان خواهدآمـد . گذارد نمي خداوند شاگردان را يتيم و تنها 18:14
از طرفي ديگر، او براي آنها . عني باشدبرخاستنش از مرگ نزدشان خواهدآمد البته شك داريم كه اين آيه دين م

چيزي . باشد مي معني حقيقي آيهآمدن روحاني دراينجا . درروز پنطيكاست خواهد آمد القدس روحدر شخصيت 
 )فظـي لال تحـت  بـه طـور  (درسومين مورد، او عمالً . كند مي راجع به پنطيكاست است كه آمدن مسيح را مسجل

  .ه برگزيدگان خود را به آسمان خواهدبردخواهد آمدو در پايان اين دوران هم
او فقط توسط كساني ديده شـد   ،پس از اينكه او برخاست. ايماني پس از دفن شدنش نديد بي هيچ 19:14

اين بدون شك . بييند مي را ايمان او به وسيلهشاگردانش  ،ولي حتي پس از صعودش. داشتند مي را دوست كه او
زنده  چون كه من را ببيند، پس ازاينكه دنيا ديگر نتواند او. بيند مي اما شما مرا: دياب مي اين كلمات معنا به وسيله
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ايـن وعـده حيـات    . كند مي اينجا او دارد به حيات پس از قيامش اشاره در. هستم شما هم زيست خواهيد نمود
  .گر هرگز نميرندهند برخاست تا دييرند، خوامآنها ب حتي اگر. براي همه كساني است كه به او اعتماددارند

دهد درست  مي اران را به راستي فرماند ايماناو . اشاره دارد القدس روح نزولدرآن روز، احتماالً به  20:14
اززندگي و لذات روحاني  العاده ارتباطي مستقيم بين خداي پسرو پدر وجوددارد بنابراين اتحادي خارق چنان كه

ار سـاكن اسـت و   د ايمانتوضيح دهيم چگونه مسيح در سخت است كه. خواهدداشتمسيح و مقدسينش وجود
نه فقط سيخي در آتش بلكه آتـش نيـز در سـيخ    . مثل معمول سيخي در آتش است. ار در مسيحد ايمانهمزمان 

او . اران است به اين مفهوم كه حيات او در وي استد ايمانمسيح در. كند نمي ولي اين كل داستان را بيان. است
ار در مسيح است دراين معـن كـه او درمقابـل همـه     د ايمان .القدس روحر ساكن است از طريق اد ايمانعمالً در 

  . ارزشهاي خداو شخصيت و كار مسيح با فروتني سلوك كرده است
ي فايـده اسـت كـه دربـاره     . دليل واقعي محبت يك شخص به خداوند، اطاعت از احكام اوسـت  21:14

ازيك سو، پدر همه جهـان را دوسـت دارد   . ه از وي اطاعت كنيمدوست داشتن او صحبت كنيم اگر نخواهيم ك
 مسـيح محبـت   بـه وسـيله   ي كـه آنـان . پسرش را دوسـت دارنـد دارد   ي كهولي او محبتي خاص نسبت به كسان

هرچقدربيشتر ما نجات دهنده را دوست داشـته  . شناساند مي شوند و او خودرا بديشان در طريقي بخصوص مي
  .هيم شناختبهتر او را خوا ،باشيم

ولـي روح  . يهودا در اينجا بايد اقبالي مواجه شده است كه اسمش مشابه همان يهوداي خائن است 22:14
او نتوانست بفهمد كه چگونه خداوند به شاگردان بدون ديده . كند مي آن اسخريوطي جدا از را خدا با محبت او

سلطنت گرفتن پادشاه يا  به عنوانخداوند  بدون شك او داشت به آمدن. شد شدن توسط جهانيان ظاهر خواهد
كرده او نفهميده بود كه خداوند خودش را به خاصـانش در مفهـومي روحـاني آشـكار      مي قهرماني مردمي فكر

  .ه خدا از طريق كالمش خواهند ديدايمان ب به وسيلهرا  آنها او. ساخته است
بشناسيم بيش از شاگرداني كه وقتـي او بـرروي   توانيم عمالًمسيح را امروزه بهتر  مي روح خدا ما به وسيله

 ي كـه درمقابل توده جميعت بودند به وي بيشتر ازآنان ي كهوقتي او دراينجا بود آنان. شناختند مي را زمين بود او
توانيم ازارتبـاط نزديـك بـا او     مي هركدام از ما ،ولي امروزه بواسطه ايمان. دروسط جميعت بودند نزديك بودند

به جواب مسيح به سئوال يهودا نشان دهنده تجلي مشاركت شخص مسيح باهريكي از پيروان خود . لذت ببريم
  .آيد مي به دستاطاعت از كالم درنتيجه آمدن و ماندن نزد خداي پدروپسرش . كالم خداست وسيله

داشـته  را نگاه  اگر كسي حقيقتاً خداوندرادوست داشته باشد، او خواهدخواست كه تمامي تعاليم او 23:14
كننـد ازپسـرش بـدون سـئوال يـا شـرطي        مي پدرآناني راكه اراده. و نه اينكه فقط آنها راصرفاً حفظ كرده باشد

  .هم پدرو هم پسر به قلبهاي چنين مشتاق و مطيع نزديك هستند. اطاعت كنند، دوست دارد
 نها فقط كالم مسـيح را رد وآ دارند مينه را نگا او را دوست ندارند كالم او ي كهازطرفي ديگر، آنان 24:14

  .نيز را كنند بلكه كالم پدر نمي
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 او. دهـد  مـي  او با ايشان است، خداوند ما به شاگردان نكاتي اطمينـان بخـش را تعلـيم    ي كهتازمان 25:14
  .توانستند آنها را درك كنند نمي توانست حقايق بيشتري رابرايشان عنوان كند زيرا نمي

او .يح و براي ظـاهر كـردن محبـت مسـيح بـرروي زمـين خواهـد آمـد        درنام مس القدس روحولي  26:14
او همه چيز را به شما . نجات دهنده بكشاند به سوينخواهدآمد كه خود را جالل دهد بلكه تا مردان و زنان را 

او ابتدا اين كاررا در سخنان رسـوالن انجـام داد سـپس درنوشـته     . خداوند اين لغت را گفت. تعليم خواهد داد
آنچه كه نجات دهنده تعليم داده و گفته بـود را بـه يـاد     القدس روح. الم خدا كه امروزه دراختيار ماستشدن ك
درتمـامي   القـدس  روح به وسيلهآيد محور همه تعاليمي است كه  مي عمالً خداوند عيسي به نظر. آورد مي ايشان

  .عهدجديد آشكار شده است باشد
  
  )31،27:14(گذارد يم عيسي سالمتي ودرا براي شاگردانش )س

 شخصي كه مرگش نزديك است معموالً آرزوهـايي پايـاني و وصـيت خـودرا راجـع بـه امـوالش        27:14
او چيزي از خـود   ،بهرصورت. دراينجا خداوند عيسي درحال انجام چنين كاري بود. )روبه عزيزانش(نويسد مي

سـالمتي بـاطني بـا آگـاهي ازاينكـه از       ،سـالمتي  -شود خريد نمي به ارث نگذاشت بلكه چيزهايي را كه با پول
تواند اين سالمتي را بدهد زيرااو خاصانش  مي مسيح. ايم هاحساس گناهكاربودن آزاد شديم و باخدا مصالحه يافت

باصـرفه جـوئي،    –دهـد   مـي  ايـن سـالمتي چنـان نيسـت كـه جهـان      . را با خون خود در جلجتا خريده اسـت 
پس چرا بايد يك مسيحي مضـطرب و  . مسيح، سالمتي ابدي است هديه. راي مدتي كوتاه آن همخودخواهي و 
  هراسان باشد؟

عيسي بديشان گفته بود كه چگونه آنهاراترك خواهد كردو سپس چگونه بازخواهدگشـت تاايشـان    28:14
البتـه از  . شـد  مـي  داشتند، اين باعث خوشحالي ايشان مي اگرآنها وي را دوست. را با خود به خانه آسماني ببرد

دانستند كه او چه كسي است و بنابراين محبت ايشان چنـان   نمي ولي كامالً. داشتند مي ي، آنها او را دوستسوي
  .بود مي بزرگ نبود كه بايد

آيدكه او مسـاوي   مي به نظردرابتدا . زيرا از من بزرگتر است ،روم مي گشتيد كه گفتم نزدپدر مي خوشحال
كند كـه   مي هيچ انكاري وجودندارد و كل متن اين مفهوم را تأكيد ولي. كند مي بودنش را با خداي پدر تكذيب

مردم به او كفرگفتنـد، فحـش   . تعقيب و جفا و حمله قرار گرفتوقتي عيسي برروي زمين بود، او مورد تنفر و 
  .او تحقير و توهين راازسوي مخلوقاتش تحمل كرد. دادند و برروي او آب دهان انداختند

اودر آسـمان سـاكن اسـت، دوراز    . ر وقيحانه چنين انسـانهايي رنـج نبـرده اسـت    خداي پدر هرگز از رفتا
خداوند عيسي به آسمان برگشت، او در جائي خواهد بود كـه ديگـر توهينهـا     ي كهوقت. ي گناهكارانها شرارت

فـي  رود زيرا از طر مي بنابراين شاگردان خوشحال خواهند بود كه عيسي گفت او نزد پدر. بدانجا نخواهد رسيد
به  آن همخدا بزرگتر نبود بلكه بزرگتر بود چونكه هرگز به جهان نيامده بود  به عنوانپدر. پدر بزرگتر از او بود
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شود پدرو پسر  مي به ويژگيهاي اولوهيت مربوط ي كهتاجائ. انساني تابااو به شكلي جنايتكارانه رفتارشود عنوان
فهميم كه درآن  مي كنم مي كرد فكر مي كه خداوند خدمت اي راجع به سطح محقرانه ي كهولي زمان. يكي هستند

اوبزرگتـر بـود در شـرايط نـه در     .خـداي پـدر از او بزرگتـر بـود     ،انسان روي زمين بود به عنوانموقعي كه او 
  .شخصيت

 ،با نگراني فروتنانه براي شاگردان مضطرب، خداوند اين وقايع آينده را به ايشان نشان داد تانااميـد  29:14
  .ده خاطر و ترسان نشوند بلكه ايمان آورندرنجي

دانست كه زمان تسليم شدن او نزديك است و زمان بيشتري بـراي صـحبت كـردن بـا      مي خداوند 30:14
دانسـت كـه دشـمن هيچگونـه      مـي  شد ولي نجات دهنـده  مي شيطان هم حتي داشت نزديكتر. خاصانش ندارد

ي شـيطان جـواب مثبـت    هـا  وجود نداشت كه به وسوسـه  هيچ چيز در مسيح. آلودگي گناه دراو نخواهد يافت
  .براي شخصي بغير از عيسي مضحك است كه بگويد شيطان دراو چيزي ندارد. بدهد

مـن داوطلبانـه بـرروي    . زمان تسليم شدن من نزديـك اسـت  : مابايد اين آيه را چنين خالصه كنيم 31:14
ايـن  . نمـايم  مـي  گويد كه من چقدر پدر را محبت يم اين به جهان. اين اراده پدر براي من است. روم مي صليب

خداوند بـه  با اين سخنان،. روم مي آن من حاال بدون هيچ درخواستي براي خود از اينجا به خاطردليلي است كه 
روشن نيست كه آياآنها از اتاق باالخانه در همان لحظه خارج . شاگردان دستور داد كه برخيزيد و ازاينجا برويم

  .رفتند بديشان بازگو شده باشد مي در همين اثناء كه آنها راه ها شايد اكثر خطابه .شدند يا نه
  
   )11،1:15(تاك حقيقي  ،عيسي )ش

 ولـي ايـن قـوم   . تاكي كه يهوه كاشته است سخن به ميان آمده است به عنواندرعهدعتيق از اسرائيل  1:15
و  هـا  تاك حقيقي ظاهرساخته تا همه سايه به عنوانرا بنابراين خداوند عيسي حاال خود  اند هوفا بود بي ثمر و بي

  .خداي پدرباغبان است. ي گذشته را كامالً به انجام رساندها نمونه
كنند كه  مي بعضي فكر. كه دراو ميوه نياورد وجوددارنداي  ي مختلفي راجع به مفهوم هرشاخهها ايده 2:15

مسيحي است ولي هرگز واقعاً بواسطه ايمان با مسـيح  كند كه يك  مي او تظاهر. منظوراين آيه مدعي غلط است
ثمرنيـاوردن از   بـه خـاطر  كنند اين يك مسيحي حقيقي است كه نجـاتش را   مي ديگران گمان. متحدنبوده است
ار نجـاتي  د ايمـان دهنـد   مـي  اين واضحاً غيرممكن است زيرا اين امر منتهاي ديگر را كه تعليم. دست داده است

اواز . ديگران معتقدند اين يك مسيحي حقيقي است كه به وضـع اول خـود برگـردد   . كند مي ابدي دارد تكذيب
 اودرآوردن ثمـرات روح در زنـدگيش شكسـت   . گرداند و عالقه اش به چيزهاي ايـن دنياسـت   ميخداوند روبر

  .ايمان، تواضع، پرهيزكاري و حلم و مهرباني ،نيكويي ،سالمتي ،محبت، خوشي -خورد مي
را چگونـه   )ايـرو (كند بستگي دارد به اينكه يوناني  مي يي كه ثمر نياورد چهها يقاً با شاخهاينكه خداوند دق

درست به (درترجمه كينگ جيمز آمده است چنان كهتواند به معناي دورساختن باشد  مي اين كلمه. ترجمه كنيم
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-1(ره داشـته باشـد  تواند به ضعف و مرگ جسماني اشـا  مي پس. )ترجمه شده است 29:1همان معنا در يوحنا 
. )آمده است 59:8چنانچه در يوحنا(تواند به معناي از ميان گذشتن باشد مي همين كلمه ،بهرحال. )30:11قرنتيان 

دادن نور، هوا واميد براي آسان شدن  به وسيلهثمر باشد  بي يها تواند خدمتي مثبت درجهت تشويق شاخه مي و
  .كارثمردهي ايشان

حتـي چنـين   . انـد  هسيحياني هستند كه بيشتر به شباهت خداونـد عيسـي درآمـد   يي كه ثمرآورند مها شاخه
قارچهـا و آفـات،    ،درست چنانچه تاك حقيقي بايد از حشرات. تاكهايي نياز به اصالح شدن و تميز شدن دارند

  .سازند پاك شود مي پاك شود بنابراين يك مسيحي نيز بايد از چيزهاي دنيا كه او را آلوده
. كالم او درزمان گفتگويش پاك شده بودند به وسيلهشاگردان . كالم خداوند است ،ك كنندهعامل پا 3:15

كالم او تأثيري پاك كننده و تصفيه كننـده درجانهـاي ايشـان    . كرد مي درحيني كه نجات دهنده با ايشان صحبت
  .شود مي بنابراين، آيه به عادل شمردگي و تقديس مربوط. داشت

مسيحي درجايگاه مسيح قراردارد كه اين هماناجاي . دن در جايگاهي كه قرار داريدماندن يعني ايستا 4:15
قراردادن حيات  به وسيلهكه اي  شاخه. او بايد در پيروي نزديك با خداوند باشد ،درقدم زدن روزانه. باشد مي او

و وقـت دادن بـه دعـا،    مانـدن   به وسـيله مانيم  مي بنابراين ما در مسيح. ماند مي و خوراك خود به تاك در تاك
ما  ي كهتا زمان. خواندن و اطاعت كردن از كالم او، پيروي از قوم او و در مشاركت و مصاحبت دائمي بااو بودن

قدرت روحاني و ثمرات روح هشيار در ماندن در وي و دريافت كردن  ،صميمي و نزديك با او باشيمدرارتباط 
مثل  آن همتوانند ثمر بياورند  مي اران كهد ايمانتنها راه . آورد مي رشاخه فقط دراثر ماندن درتاك ثم. خواهيم بود

  .باشد مي زندگي كردن در صميميت با مسيح اززندگي به وسيله ،شخصيت يك مسيحي
بـراي   ها سئوالي دراين نيست كه شاخه. ي تاك هستندها اران شاخهد ايمان. مسيح خودش تاك است 5:15

: كنـيم  مـي  بعضي اوقـات مـا دعـا   . گيرند مي حيات خود را از تاك ها دگي شاخهكنند، ولي به سا مي تاك زندگي
خداوند عيسـي تـو درمـن زنـدگي     : بهتر است چنين دعا كنيم. خداوندا، به من كمك كن تابراي تو زندگي كنم

 واسباب و و ها ساختن خانه. ثمرآوردن -شاخه تاك يك هدف بزرگ دارد. توانيم كرد نمي بدون مسيح، هيچ.كن
ولي ايـن بـراي   . شود نمي اين كارها، حتي غالباً باعث ساخته شدن يك شومينه خوب. سائل كاري بيهوده است

  .درتاك بمانيم ي كهتا آنجائ -ثمرآوردن خوب است
اري اسـت  د ايمانبعضي معتقدند كه اين شخصي . باعث پديد آمدن نظرات مختلفي شده است 6آيه  6:15

اين چنين تفسيري در تضاد با آيات بسياري اسـت كـه در كتـب مقـدس     . شود مي گم كه درگناه افتاده و متعاقباً
 -ديگران معتقدنـد كـه ايـن شخصـي مـدعي اسـت      . دهند فرزند حقيقي خدا هرگز تلف نخواهد شد مي تعليم

چنـين   بـه عنـوان  از يهـود غالبـاً    .كند يك مسيحي است ولي هرگز تولد تازه نيافته است مي شخصي كه تظاهر
  .شود مي نام بردهاي  نمونه
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ار حقيقي است زيرا مسيحيان حقيقي است كه در اين قسـمت خداونـد   د ايمانما معتقديم كه شخص يك 
ار از د ايمـان دقتي و دعا نكـردن ايـن    بي ولي با. موضوع نجات نيست بلكه ماندن و ثمرآوردن. نگران آنها است

بـا نمانـدن در   . رود مـي  شود و شهادت او از بين مي ياو مرتكب گناهان ،درنتيجه. رود مي حضور خداوند بيرون
جمع شده و درآتش  ها شاخه. بلكه ديگر انسانها ،مسيح به وسيلهنه . شود مي او مثل شاخه بيرون انداخته ،مسيح

اين به چه معناست؟ اين . دهد بلكه مردم مي اين خدانيست كه اينكار را انجام. گردند مي انداخته شده و سوخته
آنهـا  . برنـد  مـي  آنها نام او را در گل فـرو . كنند مي ه مردم مسيحيان برگشته به وضع اوليه خود را استهزايعني ك

او يـك  . شود مي اين امر درزندگي داود به خوبي ديده. افكنند مي شهادت او را همانند خود آن مسيحي درآتش
او باعـث  . از قبيل زنا و قتل را مرتكب شـد  و گناهاني. دقت بود بي ار حقيقي بود، ولي در مقابل خداوندد ايمان

 )و خداي داود را(كنند مي ملحدان نام داود را استهزا ،حتي امروزه. نام او را كفر گويند ،شد كه دشمنان خداوند
  .افكندند مي بود درآتش چنان كهآنها نام او را 

آمـوزيم   مـي  يك شويم، بيشترهرچقدر ما بيشتر به خداوند نزد. ماندن در دعا راز زندگي موفق است 7:15
هر قدر بيشتر سعي كنيم كه او را بشناسيم و كالمش را نيز، اراده او را بهتـر و بيشـتر   . كه فكرهاي او را بفهميم

بـا  توانيم جواب دعاهـاي خـودرا    مي هرچقدر اراده ما بيشتر به اراده او نزديك باشد، ما بيشتر. خواهيم شناخت
  .اطمينان بيشتر بيابيم

مـردم مجبـور   . يابـد  مـي  نمايانند، پدر جالل مي فرزندان خدا شباهت به مسيح را به جهان ي كهزمان 8:15
هستند اعتراف كنند كه اين خدا بايد خداي بزرگي باشد كه چنين گناهكـاران شـروري را بـه چنـين مقدسـاني      

شـاگرد   ،)8آيـه  (بازثمر بيشتر و )2آيه (، ثمر بيشتر)2آيه (ثمر: به پيشرفت اين آيه توجه كنيد. تبديل كرده است
توانند ببيننـد كـه مـا     مي ديگران. دراو بمانيم ثابت ميكنيم كه شاگرد او هستيم ي كهاين يعني ما زمان. من بشويد

  .شاگردان حقيقي هستيم كه ما به خداوندمان شبيه هستيم
جانهاي مـا  . سر داردمحبتي كه نجات دهنده نسبت به ما دارد درست مشابه محبتي است كه پدر به پ 9:15

 عميق و ،اين محبتي عظيم. اين امر در درجه كيفيت مشابه است. بوجودآمده است تا براي پرستش او خم شوند
اين حقيقتي عميق است كه همه افكار ما در آن غرق شده . توان آن را فراموش كرد نمي اندازه است كه هرگز بي

جمله منظورش اين بود كه مابايد در تالش در جهت فهميـدن   خداوند با گفتن اين. در محبت من بمانيد. است
  . محبت او ادامه بدهيم و از زندگي خود با شادي لذت ببريم

نگاه داشتن  به وسيلهاين . توانيم در محبت او بمانيم مي گويد چگونه مي ، به ما10اولين قسمت آيه  10:15
. ودنـدارد بلكـه اعتمـاد كـردن و اطاعـت كـردن      هيچ راه ديگري براي شاد بودن در عيسي وج. احكامش است

خداوند عيسي احكام پـدر خـود را   . كامل باشداي  قسمت دوم آيه براي ما قرار داده شده است تا براي ما نمونه
هـيچ چيـز   . اودر شادي ابـدي محبـت خدامانـد   . او هر آنچه كرد در اطاعت كامل از اراده خدا بود. نگاه داشت

  .او بودن را برهم نخواهد زدهرگز حس محبت و شادي با 
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خواست كـه شـاگردانش    مي او. عيسي شادي عيق خود را در ارتباطش با خداي پدر پيدا كرده بود 11:15
نظر انسـان  . خواست شادي ديگران باشد مي او. شد مي همان شادي را داشته باشند كه از وابستگي به او حاصل

. ند و دوست دارد با بيـرون رانـدن خـدا از زنـدگيش اسـت     توا مي خوشحال كردن تا جائي كه ،راجع به شادي
 امكـان دارد نزديكتـر،   ي كهقراردادن خدا در زندگي شخص تاجائ به وسيلهخداوند تعليم داد كه شادي حقيقي 

 شادي آنها درماندن در مسيح و در نگاه داشتن احكام او كامـل . و شادي شما كامل گردد يا كامل شود .باشد مي
آنها از آيات قبل . اند هاران استفاده كردد ايمانبراي تعليم نگراني و شك در امنيت  15ري از يوحنا بسيا. شود مي

ولـي  . انـد  هاستفاده كـرد  )تلف شود(براي نشان دادن اينكه گوسفند مسيح ممكن است دراثر وقايعي هالك شود
  .گردد گردند بلكه شادي شما كامل مي مقصود خداوند اين نبود كه شكهاي شما كامل

  
  )17،12:15(حكم محبت كردن به يكديگر  )ص

. آنها دردنياي پـراز خصـم و دشـمني خواهنـد مانـد     . كرد مي خداوند به زودي شاگردانش را ترك 12:15
و بنـابراين خداونـد   . آمـد  مي گرفت، خطر مخالفت شاگردان با يكديگر نيز بوجود مي كشمكش باال چنان كههم

  .شما را محبت نمودم چنان كهيكديگر را محبت نمائيد هم: د ايراد كردچنين كلمات هشدارآميزي از خو
. محبت ايشان بايد باچنان طبيعتي همراه باشد كه ايشان حاضر باشند بـراي يكـديگر جـان بدهنـد     13:15

بزرگترين نمونـه انسـان از خـود گذشـته     . جنگند نمي مردمي كه تصميم دارند اين كار را انجام دهند با يكديگر
شاگردان مسيح برنمونه بودن در سرسپردگي دعوت شـده  . انساني ديگر، جان دادن او براي دوستش است براي
دهنـد و ديگـران در حـين خـدمت      مي لفظي آن قرارلا تحتبعضي از ايشان زندگيهاي خود را در مفهوم . بودند
او جان خود را درراه . تخداوند عيسي يك نمونه كامل اس. كنند مي زندگيشان را وقف خدمت به ديگران ،خود

نجات يافتند، به دوستان او  ي كهاو براي ايشان مرد، دشمنان بودند ولي زمان ي كهآنها در زمان. دوستان خود نهاد
   .براي دشمنانش چنان كهبنابراين درست است كه بگوئيم او بجهت دوستانش مرد هم. مبدل شدند
ايـن راهـي   . بجا آوردن هر آنچه به ما حكـم كـرده اسـت    دهيم كه دوستان او هستيم با مي ما نشان 14:15

  .دهيم مي شويم بلكه راهي كه ما اين دوستي را به جهانيان نشان مي آن ما دوستان او به وسيلهنيست كه 
خادمان به سادگي مجبور هستند  .كند مي ين خادمين و دوستانش را تأكيدخداوند در اينجا تفاوت ب 15:15

ما . باشند مي خواسته شده انجام دهند ولي دوستان كساني هستند كه مورد اطمينان شخصكاري را كه از ايشان 
بـه  (اطالعات شخصي ما با او شريك خواهيم شد.. .دهيم مي ي خود را براي آينده به دوست خود نشانها نقشه

انـد ولـي آنهـا    خادمان خداوند باقي خواهندم به عنواناز يك سو شاگردان هميشه . )او اطمينان خواهيم داشت
خداوند حتي حاال هم به آنها چيزهايي را كـه از پـدر شـنيده    . آنها دوستان او هستند -چيزي بيش از اين بودند

گفت و آمدن مجـدد خـودش و مسـئوليت     مي القدس روحاو به آنها از رفتن خود و آمدن . كند مي آشكار ،است
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 به عنوان؛ )5آيه (سازد مي كنيم خاطر نشان مي دريافت يي را كه ماها شخصي شاخه. ايشان درقبال او در آن زمان
  .)15آيه (دوستان كه با او مشاركت دارند به عنوانو  )8آيه (شاگرداني كه در پيروي او بودند 

براي اينكه آنها هيچ رغبتي براي نااميدشدن نداشته باشد خداوند عيسي بديشان يادآوري كرد كه او  16:15
شـاگردي و يـا    ،تواند به اين معني باشد كه او ايشـان را بـراي نجـات ابـدي     مي ه ايناست كه ايشان را برگزيد

مـا   .او شاگردان را برگزيده بود تا راهي را كه پيش رويشان قرارداده است ادامـه دهنـد  . ثمردهي برگزيده است
.. .و سـالمتي و خوشي  ،تواند به معني درخشش زندگي مسيحيان كه شامل محبت مي ثمر. بايد رفته و ثمرآوريم

ارتبـاطي نزديـك بـين    .اند هصيد شدتواند به جانهايي اشاره كند كه براي خداوند عيسي مسيح  مي يا. است باشد
  .توانيم براي دومين ثمردهي پيش برويم مي آوردن ثمراول است كه ما به وسيلهاين فقط . اين دو قراردارد

. باشـد  مي كند كه در اينجا معني ثمر همانا نجات جان مي عبارت و ثمر شما بماند ما را به اين فكر هدايت
به اعتـراف صـرفاً زمـاني بـراي     اي  او عالقه. خداوند شاگردان را انتخاب كرد تا بوند و ثمرات ماندگار بياورند

نويسد كه ما در اين باب ثمردهي  مي چيفر .اس .ال. ايمان به خود ندارد بلكه موارد اصيل نجات را دوست دارد
.. .هر چه از پدر به اسم من طلب كنيـد  )16آيه(و ثمره ماندگار  )11آيه (، شادي آسماني )7آيه (را داريم ايمان 

شاگردان با اين ضمانت به جلوفرستاده شدند كه پدر هر آنچه ايشان به اسم مسيح . راز خدمت موثر دردعاست
  .طلب كنند بديشان عطا كند

او شروع كرد به گفتن اينكه آنهـا  . ن درمورد دشمني دنيا بودخداوند درحال هشداردادن به شاگردا 17:15
  .بايد يكديگر را محبت كنند و به همديگر چسبيده و با يكديگر در برابر خصمان اين جهان بايستند

  
  )4:16- 18:15(كند مي گوئيعيسي نفرت مردم دنيا را پيش )ض

اين اگـر هـيچ   (. يا از ايشان متنفر بگرددشدند از اينكه دن مي شاگردان نبايد مضطرب و متعجب 19،18:15
دنيا از خداوند نفرت داشـت و از همـه    .)او در اين امر مطمئن بود ،كند نمي شك را در مورد انجام اين امر بيان

  .او را ظاهر بسازند نيز نفرت خواهد داشت ي كهآنان
اسـت و در   آور زبانشـان شـرم  آناني كه  -كنند مي مردم دنيا آناني را دوست دارند كه مثل خودشان زندگي

مسـيحيان  . كنند يا مردماني كه متمدن هستند ولي زندگيشان فقط بـراي خودشـان اسـت    مي اعمال جسم افراط
  .زندگي مقدسشان محكوم خواهند كرد، بنابراين دنيا از ايشان نفرت خواهد داشت به وسيلهايشان را 

با شاگردنبايد طبيعتاً دردنيا رفتار بهتري نسبت به . فظي آن برده استلال تحتدراينجا غالم به معني  20:15
كالم او درست همانند نجات دهنـده  . بر او درست چنانچه بر عيسي شد، جفا خواهد شد. استادش داشته باشد

  . رد خواهد شد
 ار بـه مسـيح متصـل   د ايمـان كـه   ايـن اسـت   به خاطراين امر . اسم اوست به خاطراين تنفر و جفا  21:15

. مسيح و چون او نام و محبـت مسـيح را برخـود دارد    به وسيله آن همچون او از دنيا جدا شده است  باشد؛ مي
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ولي گمراهـي  . دانند كه پدر خداوند را به اين دنيا فرستاد تا نجات دهنده باشد نمي آنها .دنيا از خدا گمراه است
  .عذر موجهي نيست

اززمـان آدم، همـه   . شدند نمي آمد، پس انسانها گناهكار نمي دهد كه اگر نمي خداوند در اينجا تعليم 22:15
پسـرخدا را ديـده و    ،اين مردمـان . بنابراين گناهان ايشان به بزرگي گناهان اآلنشان نبود. اند هانسانها گناهكار بود

. رد كردنـد ولي او را . توانستند در او ايرادي پيدا كنند نمي آنها به هيچ وجه. او را شنيده بودند العاده كالم خارق
مقايسـه بـين گنـاه افتضـاح     . و بنابراين اين دليل مقايسه كردن ايشان بـود . اين دليل بزرگ بودن گناه ايشان بود

حاال آنها براي گناهانخود هـيچ  . ايشان در رد كردن خداوند جالل و در قبال آن ديگر گناهان ايشان چيزي نبود
  ! دندآنها نور عالم را رد كرده بو .نداشتنداي  بهانه

توانسـتند   نمـي  آنهـا . آن دو يكـي هسـتند  . در تنفر از مسيح، آنها همچنين از پدر او نيز متنفر بودند 23:15
 حبيـب خـدا را كـه فرسـتاده بـود دوسـت      بگويند كه خدا را دوست دارند چون اگر اينطور بود، ايشان يگانـه  

  . داشتند مي
. ديدن معجزات او نيـز  به خاطرودند بلكه همچنين آنها فقط در قبال شنيدن تعاليم مسيح مسئول نب 24:15

براي رد كـردن  . ديگر تا هرگز نكرده بود كس هيچآنها اعمالي را ديدند كه . كرد مي اين به محكوميت آنها اضافه
گويـد   مـي  كند و مي خداوند همه انواع ديگر گناهان را با اين گناه مقايسه. مورد قبول نيستاي  مسيح هيچ بهانه

چونكـه آنهـا از پسـر نفـرت     . آيـد  مي به نظرگيرد هيچ  مي ان گذشته وقتي در مقابل اين گناه اخير قراركه گناه
  . داشتند، آنها از پدر او هم متنفر بودند و اين محكوميت بزرگ ايشان بود

ايـن امـر در   . خداوند فهميد كه رفتار انسانها بـا او بـه انجـام رسـيدن نبـوتي از عهـدعتيق اسـت        25:15
حاال كه اين اتفاق . مورد تنفر قرار گرفته است )بي سبب(پيشگوئي شده است كه مسيح بدون دليل  4:69مزمور

 كند كه همان عهدعتيق اين مردمان را كه نسبت به او قلباً متنفـر هسـتند پيشـگوئي    مي افتاده بود، خداوند تفسير
به آنها از او . بودند مي بايد از مسيح متنفر اين نبوت بدين معنا نبود كه اين مردمان اين است كهحقيقت . كند مي

اراده آزاد خود متنفر بودند ولي خدا پيش بيني كرده بودكه اين بوقوع خواهد پيوست و او باعث شد كـه   وسيله
  .بنويسد 69داود اين را در مزمور 

. هنـد داشـت  شهادتي دنباله دار راجع به مسيح وجودخوا ،درتضاد با رد كردن مسيح توسط انسانها 26:15
را از  القـدس  روحدر اينجـا خداونـد گفـت كـه او      .القدس روح –اين شهادت توسط تسلي دهنده خواهند آمد 

آيـا ايـن دليـل ديگـري     . فرستاد مي را القدس روحپدر كسي بود كه  16:14در يوحنا . جانب پدر خواهد فرستاد
 از پدر صادر.. .خدا را بفرستد؟ روح راستي تواند مي براي اثبات يكي بودن پدر و پسر باشد؟ چه كسي جز خدا

اي  نمونـه  شود و ريختـه شـدن آن درروز پنطيكاسـت    مي خدا فرستاده به وسيلهاين يعني كه او دائماً . گردد مي
ايـن مأموريـت بـزرگ    . دهـد  مـي  روح دربـاره مسـيح شـهادت   . باشـد  مي بخصوص از اين فرستاده شدن دائم
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ولـي  . باشد مي گرچه او يكي از اقنوم تثليث ،ردن انسانها با خودش نيستاو در پي مشغول ك. است القدس روح
  .كند مي او توجه هم گناهكاران و هم مقدسين را به خداوند جالل جلب

در خـدمت   انـد  هآنها از ابتدا با خداوند بـود . روح به روشني از طريق شاگردان شهادت خواهد داد 27:15
اگـر كسـي   . شـهادت دادن راجـع بـه شخصـيت و اعمـالي او بودنـد       عمومي او و مخصوصاً آنها واجد شرايط

ولي آنها هرگز او . يافتند مي بايد بيشتر اند هبا او زيست كرد ي كهكوچكترين ناراستي در خداوند يافته باشد؛ آنان
توانند اين حقيقت را شـهادت   مي آنها. را در حتي يك گناه كوچك و يك خطا كه مرتكب شده باشد نشناختند

  . هند كه او پسر بدون گناه خدا و نجات دهنده جهان بوده استبد
كه مسيح موعود سـلطنت خـود را    -داشتند مي قوم يهود را عموماً دوستشاگردان احتماالً اميدهاي  1:16

بجاي آن،خداوند بديشان گفت كه او در شـرف مـرگ اسـت و بـه     . روم خواهد شكست استوار كرده و قدرت
آنها مورد  .خواهد آمد و شاگردان براي شهادت دادن مسيح بيرون خواهند رفت القدس حرو. گردد ميآسمان باز

لغزش نخورنـد   ،خداوند بديشان همه اينها را از قبل گفت تا ايشان نااميد نشده. تنفر و جفا قرار خواهند گرفت
  .)نخورند ي كه(و يا شكه نشوند

ي از بدترين اتفاقـاتي كـه ممكـن اسـت بـراي يـك       يك به عنواناخراج از كنيسه در ميان يهوديان  3،2:16
ولي اين براي آن دسته يهودياني اتفاق خواهد افتاد كه شـاگردان عيسـي   . شد مي شخص بوقوع بپيوندد شناخته

كنند كه دارند  مي ايمان مسيحي مورد تنفر آناني قرار خواهد گرفت كه در پي كوباندن آن هستند و فكر. اند هبود
غيرتي و در واقع در اشـتباه   ،تواند اصيل مي دهد كه تا چه حد يك انسان مي اين نشان. سازند مي خدا را خشنود

  .باشد
يهوديان او را قبـول نكردنـد و در   . شكست خوردن در تشخيص اولوهيت مسيح ريشه همه مشكالت بود

  .اين كار، آنها از قبول كردن خداي پدر نيز سرباز زدند
بوقـوع   ي كـه شاگردان گفت بنابراين آنها با وجـود ايـن سـختيها درزمـان     دوباره خداوند از پيش به 4:16

آنهـا  . خواهند آورد كه خداوند ايـن جفاهـا را پيشـگوئي كـرده بـود      به يادآنها . بپيوندند لغزش نخواهند خورد
ع خداوند قبل از اين راجع به ايـن وقـاي  . خواهند دانست كه اين جزوي از نقشه او براي زندگيهاي ايشان است

اضطراب براي آنهـا يـا مشـغول كـردن     هيچ نيازي به . بود مي زياد با ايشان سخن نگفته بود چونكه او با ايشان
ولي حاال كه او داشت ايشـان را   .ذهنشان و يا چيزهاي ديگر در زمان تعليم گرفتنشان از خداوند وجود نداشت

  .گفت مي شانبايد همه راههايي را كه ايشان در پيش داشتند بدي ،كرد مي ترك
  
  .)15،5:16(آمدن روح راستي –ط 
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آيد كه نشان دهنده نااميدي شاگردان است كه ديگر در مورد آنچه كه به خداوندشان  مي به نظر 5آيه  5:16
 بـه نظـر  رود ولـي   مـي  اگرچه ايشان از راه معمول آن پرسيدند كه او به كجا. تفاوت هستند بي واقع خواهد شد

  .دادند مي نآيد كه اين را نشا نمي
قبـل  .... .قبل از ايشان او برصليب شده و به قبر. آنها بيشتر نگران آينده خودشان بودند تا آينده خود 6:16

  . اضطرابهاي خودشان و نه او به خاطردل آنها از غم پرشد . او مورد جفا درخدمت خود قرار گرفت ،از ايشان
را خواهد فرستاد تا تسـلي دهنـده    القدس روحمسيح . اما آنها بدون كمك وتسلي تنها نخواهند ماند 7:16

كـردو   مـي  بخشـيد، تشـويق   مي او، ايشان را قدرت. اين به نفع شاگردان بود كه تسلي دهنده بيايد. ايشان بشود
 گشت نمي خداوند عيسي به آسمان باز ي كهتسلي دهنده تازمان. كرد مي حقيقت مسيح را براي بيش از پيش باز

ملزم كردن دنيا و خدمت  -آمد مي پيش از اين در دنيايي بود، ولي او از طريقي جديد القدس روح البته. آمد نمي
  .كردن به نجات يافتگان

اين آيه عموماً بدين معنـي  . گناه و عدالت و داوري ملزم خواهد ساخت به خاطردنيا را  القدس روح 8:16
. دهـد  مي وني براي اجتناب از اين گونه اعمالگرفته شده است كه او درزندگي شخصي گناهكاران هشداري در

دنيـا را بـا ايـن حقيقـت كـه او       القـدس  روح. ولي تعلـيم اصـلي در اينجـا ايـن نيسـت      ،اگره اين درست است
. او نبايد در اينجا باشد، زيرا خداوند عيسي بايد اينجا باشد و بردنيا سـلطنت كنـد  . كند مي دراينجاست محكوم

دراينجا به جاي مسيح ردشده است و اين روح دنيا  القدس روح. او به آسمان بازگشتولي دني او را رد كرد و 
  .كند مي را به گناه ملزم

هـيچ  . او شايسته ايمان آوردن است. سازد مي گناه ايمان نياوردن به مسيح ملزم به خاطرروح دنيا را  9:16
ولي ايشان از اين كار سـرباز  . غيرممكن بسازد چيز راجع به او وجودندارد كه ايمان آوردن به او رابراي انسانها

  . )گناهان ايشان(. در جهان شهادتي برضد جناياتايشان است القدس روحو حضور . زدند
خدا آخرين كـالم خـودرا   . نجات دهنده ادعا كرد كه عادل است ولي انسانها گفتند كه او ديو دارد 10:16

برخيزاندن او از مردگان و بردن مجـدد او   به وسيلهين را پسر من عادل است و من ا :او در جواب گفت. گفت
  .دهد مي به اين حقيقت كه مسيح عادل بود و دنيا ناعادل شهادت القدس روح. به آسمان ثابت خواهم كرد

اين حقيقـت كـه او   . سازد مي همچنين دنيا را بجهت نزديك شدن داوري ملزم القدس روححضور  11:16
 ي كـه اي اين است كه شيطان برروي صليب سرش كوبيده شده و اينكـه همـه كسـان   دراينجاست درواقع به معن

  .نجات دهنده را قبول نكردند در داوري وحشتناك او در روز پاياني شريك خواهندشد
توانسـتند   نمي گفت ولي آنها مي هنوز چيزهاي زيادديگري هستند كه خداوند بايد به شاگردان خود 12:16

بايد يك پيشرفت مطمـئن در تعلـيم آنـاني باشـد كـه بعـد       . ك اصل مهم در تعليم استاين ي. اين رادرك كنند
. تعليمي نكرداي  خداوند هرگز شاگردان خود را درگير مسئله. حقايق بيشتر را بتوان بديشان تعليم داد تا بپذيرند

  .كرد مي او خط به خط تعاليم را براي ايشان تكميل
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او ايشـان را بـه   . كه روح راستي است ادامه يافـت  القدس روحكار  كاري كه خداوند شروع كرد با 13:16
آنها در . شود كه جميع راستي به زمان زندگي رسوالن اشاره دارد مي احساس. جميع راستي هدايت خواهد كرد

ايـن بـه عهدجديـد    . مكتوب داريـم  به طوراين را نوشتند و امروزه ما اين راستي را در عهدجديد خود  ،جواب
در همه دورانها درست است كه روح قوم  ،ولي اين البته. شد تا مكاشفه مكتوب خدا به انسان كامل شوداضافه 

او فقط از آن چيزهـايي  . دهد مي او اينكار را از طريق كتب مقدس انجام. كند مي خدا را به جميع راستي هدايت
او از امور آينـده شـما را خبـر    . خداي پدر و خداي پسر به او گفته خواهدشد به وسيلهسخن خواهد گفت كه 

  .اين امر البته در عهدجديد بوقوع پيوست و عموماً در كتاب مكاشفه آشكار شده است. خواهد داد
را  هـا  تـوانيم همـه تعـاليم و موعظـه     مي مابدين وسيله. كار اصلي او جالل دادن مسيح خواهد بود 14:16

او از آنچـه از آن  . است القدس روحنده شود، پس اين كار اگر اين كار باعث بلندشدن نام نجات ده. تمئيزدهيم
اينها چيزهايي هسـتند كـه   . كند مي دهند بيان مي من است خواهد گرفت يعني او حقايق عالي كه مسيح را نشان

  . تواند خسته بشود نمي كننده اين كار هرگز. اران آشكار خواهند شدد ايمانبه 
اين امر به زيبايي دراين آيه كه مسـيح  . باشد مي ر دارد، پسر نيز داراهمه ويژگيها و صفاتي را كه پد 15:16
فيض، رحمت و كامل بودن خداوند عيسي را بـه شـكلي    ،جالل ،خدمات ،روح به رسوالن. شود مي گفت تمام

  .كند مي پرجالل آشكار
  
  )22،16:16(حزن به شادي مبدل خواهد شد  )ظ

روز بـا ايشـان    3واند به معني اين باشد كه خداونـد بـراي   ت مي .مشخص نيست 16زمان دقيق آيه  16:16
تواند بدين معني باشد كه او نزد پـدر   مي .)پس از قيامش(نخواهد بود و سپس دوباره بديشان ظاهر خواهد شد

او مجـدداً نـزد ايشـان بازخواهـد گشـت       ،)عصرحاضـر (رود و سپس پس از انـدك زمـاني    مي خود به آسمان
توانند او را با چشـمان جسـماني    نمي تواند به اين معني باشد كه براي اندك زماني آنها يم يا .)بازگشت ثانوي(

آنها قادر خواهند بود باايمان درطريقي كـه   ،ريخته شود القدس روحخود ببينند بلكه پس از روز پنطيكاست كه 
  .خداوندشان را ببينند ،هرگز او را چنين نديده بودند

نجات دهنده گفته بود من نـزد   10دليل آشفتگي ايشان اين بود كه درآيه . دندشاگردان او آشفته بو 17:16
اندكي مرا نخواهيد ديد و بعد از اندكي باز مرا خواهيد  :حاال او گفت. روم و شما ديگر مرا نخواهيد ديد مي پدر
  .توانستند اين جمالت را با هم تطبيق دهند نمي آنها. ديد

ـ آنها از يكديگر معني كل 18:16 ازه ه انـد مات اندكي را پرسيدند درست ما هم امروزه همين اضطراب را ب
روز قبـل از   40كـرد،   مـي  روز قبـل از قيـامش اشـاره    3دانيم كه آيا او بـدان   نمي ما. ايشان در اين مورد داريم

   !سال قبل از آمدن مجددش 1900پنطيكاست و يا 
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آگاهي خود  ،سئوالش به وسيلهاو . آنها را بخواند خدا قادر بود ذهنهاي به عنوانخداوند عيسي  20،19:16
  .را از سردرگمي ايشان نشان داد

او جواب ايشان را مستقيماً نداد ولي اطالعات بيشتري راجع به اندك زماني كه گفتـه بـود بديشـان بيـان     
محـزون   دنيا شادي خواهد كرد زيرا در مصلوب كردن خداوند عيسي موفق شده بود ولي شـاگردان عميقـاً  .كرد

 -حزن ايشان به شادي مبدل خواهد شد و ايـن امـر  . ولي اين فقط براي لحظاتي كوتاه خواهد بود. خواهند شد
و سپس براي همه شاگردان در تمامي دورانهاي تاريخ غم و غصه  القدس روحقيام و سپس آمدن  به وسيلهاول 

  .ايشان درزمان بازگشت ثانوي مسيح به شادي مبدل خواهد شد
از اين بود كه مادر پس از اينكه فرزندش متولـد شـود سـريع درد و زحمـت     تر  هيچ مثالي مناسب 21:16

ايشان محزون شـده   ،بنابراين اين امر به شاگردان مربوط است كه درزمان صعود مسيح. رود مي زائيدن از يادش
  .كنند زيرا كه او را دوباره خواهند ديد مي ولي سريعاً آن حزن را فراموش

دهد شرح دهيم، باز  مي داوند به ما دستدوباره ما بايد سردرگمي را كه درحين خواندن كلمات خ 22:16
درروز پنطيكاست يا به بازگشت ثـانوي اش اشـاره    القدس روحفرستادن  ،آيا اين به قيام او. شما را خواهم ديد

  .نتيجه شادي است و شادي كه هرگز گرفته نخواهدشد ،دارد؟ درهمه اين سه مورد
  
  )28،23:16(دعا در نام عيسي نزد پدر  )ع

درآن روز، . تا حاال شاگردان با همه سئواالت و درخواستهاي خود نزد عيسي خداوند آمـده بودنـد   23:16
او ديگـر جسـماً بـا ايشـان نخواهـد مانـد        ،)درروز پنطيكاست دارد القدس روحدوران عموماً اشاره به ريختن (

ولي آيا اين يعني آنها ديگر كسي را ندارند كـه بـراي دعـا نـزدش     . پرسيدند نمي البنابراين آنها ديگر از او سئو
مسيح درخواستهاي آنها را  به خاطراو . درآن روز اين مزيت ايشان خواهد بود كه از پدر سئوال كنند ،بروند؟ نه

ـ  مي درخواستهاي ما اجابت. كرد مي قبول د عيسـي شايسـته   شود نه چونكه ما اليق آن هستيم بلكه چون خداون
  .است

حاال آنها دعوت شدند تا . شاگردان هرگز در نام عيسي نزد خداي پدر دعا نكرده بودند ،قبل از اين 24:16
  .شادي ايشان تكميل خواهد شد ،از طريق جواب داده شدن دعاهايشان. سئوال كنند
. گفـت  مـي  مثلها با ايشـان سـخن  او غالباً به . معني اكثر تعاليم خداوند هميشه درابتدا واضح نستند 25:16

تعاليم  القدس روحبا آمدن  .ايم هيدمهميشه مطمئن باشيم كه معني اصلي آيه را فهتوانيم  نمي ما ،حتي در اين آيه
ديگر حقيقـت از طريـق مثلهـا نخواهدشـد بلكـه بـا        ،دراعمال و مكتوبات. دررابطه با پدر آشكارتر خواهدشد

  .جمالت مستقيم
مزيت مـا  . كنيم مي اشاره دارد كا ما اآلن در آن زيست القدس روحينجا دوباره به دوران آن روز در ا 26:16

. كـنم  مي گويم كه من بجهت شما از پدر سئوال نمي به شما. براي دعا نزد پدر در بردن نام خداوند عيسي است
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د مجبـور نيسـت او را   خداون. براي جواب دادن دعاهاي ما ندارد )سفارش(كه اين يعني پدر نياز به درخواست 
داشته باشيم كه خداوند عيسـي شـفيع بـين خـدا و انسـان اسـت و او بـه         به خاطرولي بايد هنوز . مجبور كند

  .كند مي نمايندگي از قوم خود در مقابل تخت خدا براي ايشان شفاعت
به اولوهيت او او را دوست داشتند و  ،پدر شاگردان را دوست دارد زيرا كه ايشان مسيح را پذيرفته 27:16
بـا آمـدن   . آن خداوند مجبور نيست پدر را وادار به انجام كـاري كنـد   به خاطراين دليلي است كه . ايمان دارند

آنها قادر خواهنـد بـود بـا    . شاگردان دوستي و مشاركتي صميمانه و جديد را با پدر خواهند داشت ،القدس روح
  . خاطر است كه آنها پسرش را دوست داشتنداطمينان به او نزديك شوند و همه اينها فقط بدين 

او نگفت از نزد خدا . در اينجا خداوند ادعاي خود را مبني برمساوي بودن با خداي پدر تكرار كرد 28:16
اين يعني او پسر ازلي و ابدي پدر است و مساوي با خداي پدر او بـه  . آمدم بلكه از نزد پدر بيرون آمدمبيرون 

. وي جهان را ترك كرد و نزد پدر بازگشت ،در صعود او. از ازل وجود داشته است كه يكس به عنوانجهان آمد 
  .اين خالصه شرح حال خداوند حيات است

  
  )33،29:16(دوران مصيبت و دوران صلح )غ

او ديگر از زبان تمثيلي براي . شاگردان عيسي براي اولين بار فكر كردند كه قادرند او را بفهمند 30،29:16
  . كرد نمي با ايشان استفاده سخن گفتن

اآلن آنها مطمئن بودند كه او علم مطلق دارد و از . اند هكردند كه اآلن وارد راز شخصيت او شد مي آنها فكر
آيـا آنهـا معنـي ايـن سـخن او را       .ولي او گفته بود كه از نزد پدر بيرون آمده اسـت . نزد خدا بيرون آمده است

  بودند كه عيسي يكي از شخصيتهاي ذات خداست؟فهميده بودند؟ آيا آنها فهميده 
دانسـت كـه آنهـا او را     مـي  او. اين سئوال گفت كه هنوز اعتقاد ايشان كامل نيست به وسيلهعيسي  31:16

  دوست دارند به وي اعتماد دارند ولي آيا واقعاً آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه او خداي جسم پوشيده است؟
همه شاگردان او را تنها واگذارده . شد مي محاكمه شده و مصلوب ،و دستگير شدهدر اندك زماني ا 32:16

اين مشاركتي بود كـه  . ولي او تنها نخواهد بود زيرا خداي پدر با او خواهد بود. يشان خواهند رفتها و به خانه
ايشـان وي را  كه همـه  اين چيزي بود كه او را در شرايطي . توانستند آن را بفهمند نمي او با پدر داشت و ايشان

  .كردند، پشتيبان او بود مي حفظ جانهايشان ترك به خاطر
آنها مورد تنفـر واقـع    ي كهوقت. مقصود گفتگو با شاگردان اين بود كه تاايشان سالمتي داشته باشند 33:16

واهنـد  جفا ديده و مورد تعقيب قرار گرفتند و به ناحق محكوم شدند و حتي شهيد شدند در اوسالمتي خ ،شده
توانستند مطمئن باشند  مي آنها ،در نقطه مقابل مصيبتهاي ايشان. او برروي صليب جلجتا بردنيا غالب شد. داشت

  .دارند ميكه درراه پيروزي باآرامش گام بر
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، آنها قدرتي جديد براي تحمل و شجاعتي جديـد بـراي روبـه رو شـدن بـا      القدس روحباآمدن  ،همچنين
  .خصمانشان يافتند

  
  )5،1:17(كند مي سي براي خدمت خود دعاعي )ف

دراين دعـا، او  . كاهن اعظم معروف است به عنوانرسيم كه به دعاي خداوند عيسي  مي حاال ما به قسمتي
 او بـراي قـومش دعـا    ي كـه اين تصويري است از زمان حال او در آسمان جائ. كند مي براي خاصانش شفاعت

  :دگوي مي ماركوس رنيزفورد به خوبي .كند مي
نه هيچ كالمي برضد قومش و نـه  . زيبا است از شفاعت مبارك خداوندمان در دست راست خدااي  كل اين دنيا نمونه

 ي كـه كسـ  به عنوان. راند مي او از ايشان فقط در مسير مقصود پدر سخن. هرگز... نسبت به احساساتش و يا كم كاري ايشان
همه تقاضـاهاي خـاص خداونـد    .... آمد تا خود را وقف ايشان كندزمين ش به به خاطربا اين معاشرت دارد و كساني كه او 

 خداونـد بـراي خـود ثـروت    . همه اينها به بركات آسماني ربط دارنـد . نسبت به خاصانش به چيزهايي روحاني بستگي دارد
طان محفوظ بماننـد و  كند كه ايشان از شي مي جدي دعا به طورطلبد و يا حرمت و امكانات زميني يا ترفيع مقام ولي او  نمي

بهتـرين   )روح(آرامـش جـان   . از دنيا جدا شوند و راجع به وظيفه يشان مجاب شوند و به خانه ايشان درآسمان برده شـوند 
  .باشد مي اين نمونه شاخص آرامش حقيقي. نوع آرامش است

نـوز سـاعت او   دشمان او قادر نبودند كـه او را بگيرنـد زيـرا ه    ،در بسياري اوقات. ساعت فرا رسيد 1:17
. پسـرت را جـالل بـده   : نجات دهنده دعا كرد. نرسيده بود ولي حاال زمان آن رسيده بود كه خداوند كشته شود

انسـاني   بـه عنـوان  مانـد، جهـان او را    مـي  اگر او در قبـر . كرد مي اوداشت به صليب و مرگش برروي آن اشاره
شد او پسـر   مي داد، ثابت مي قيامش از مردگان جالل لهبه وسيولي اگر خدا او را . آورد نمي به يادمعمولي ديگر 

قيـام دادن خداونـد عيسـي درروز سـوم      به وسـيله خدااين درخواست را . خداو نجات دهنده جهان بوده است
بازگرداندن او به آسمان و دادن باالترين مقام و جالل و حرمت بـه وي او را درايـن امـر     به وسيلهجواب دادو 
  .اجابت كرد

نيز تو را جالل دهد خداوند با اين جمله ادامه داد و معني اين جمله اش دردو آيه بعدي توضيح  تاپسرت
ايـن  . بـه او ايمـان دارنـد    ي كـه دادن حيات جاودان به آنان به وسيلهعيسي پدرش را جالل داد . داده شده است

  .ابرروي زمين آشكار كنندخدا عوض شده و حيات خداوند ر بي انسانهاي ي كهجاللي بزرگ براي خدابود زمان
ايـن  . خدا پسـرش را برهـر بشـري قـدرت داده اسـت      ،درنتيجه كار رهايي بخش او برروي صليب 2:17

دراينجا دوباره به .بخشد كه به هر آنكس كه پدر به او داده است حيات جاوداني عطا كند مي قدرت به او اقتدار
به يادداشته . رگزيدگاني انتخاب كردتا مال مسيح باشندخدا ب ،ما خاطرنشان شده است كه پيش از پيدايش جهان

نيست كه نجات نيابد ولي به  كس هيچ.دهد مي عيسي مسيح را بپذيرند ي كهخدا نجات را به همه كسان ،باشيدكه
  .نجات دهنده اعتماد كند
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ختن اين بـا شـنا  . شود مي دراينجا به سادگي توضيح داده شده است كه حيات جاودان چگونه كسب 3:17
ايـن  . باشد كه اصالً خدا نيستند مي اين خداي حقيقي است كه به ضد بتها. آيد مي به دستخدا و عيسي مسيح 

منشـأ   به عنواناين حقيقت كه اسم او به خداي پدر . آيه بدين معني است كه عيسي مسيح خداي حقيقي نيست
مسيح همان .د،خودش را عيسي مسيح ناميددراينجا خداون. حيات جاوداني آمده است يعني كه آنها برابر هستند

 كند اين گفته كه عيسـي هرگـز ادعـاي مسـيح بـودن نكـرد را رد       مي اين آيه ثابت. مسيح موعود اسرائيل است
  .كند مي

 ،در همان لحظه مرده گوئيكرد كه  مي او چنان صحبت ،گفت مي در حيني كه خداوند اين كلمات را 4:17
به معجزاتش و رنج و مرگش و سپس  ،زندگي عاري از گناه به وسيلهپدرش را او  .دفن شده و قيام كرده است

  :گفتهچنانچه رايل . او سپرده بود به كمال رسانيده بود او كار نجات را كه پدر به. قيامش جالل داد وسيله
و را حكـيم  اين امـر ا . تقدس و محب او را جالل داد ،ايمان ،اين امر حكمت. پدر را جالل داد ،مصلوب شدن عيسي

ايـن امـر او را در    -صليب عيسي عادل شمرده است به وسيلهخدا را  بي طرح ريزي كرده و مردماناي  داد كه نقشه مي نشان
داد  مـي  ايـن امـر او را مقـدس نشـان     -نگاهداري وعده اش وفادار نشان داد كه گفته بود ذريت زن سرما را خواهـد كوبيـد  

دهد در مهيـا   مي اين امر او را خداي محبت نشان -عيب خداشد بي بجاي ما قرباني چونكه دراجرا نكردن احكام شريعت او
  .پسرازلي و ابدي خدا به عنوان آن همرهاننده و چنين دوستي براي مردم گناهكار  به عنوانكردن چنين شفاعتي 

ايـن امـر نهايـت    . دلسـوزي و قـدرت او را نشـان داد    ،اين امر صبر، تحمـل . پسر را جالل داد ،مصلوب شدن عيسي
 مـا نشـان   بـه خـاطر  خطاياي ما و لعن و نفرين و گنـاه شـدن    به خاطررنج بردن  ،را براي ما در مردن بجاي ما دلسوزي او

اين امر نهايت صـبر او را نشـان داد كـه     –خون خودش به بهايي گران خريده و رها كرده است  به وسيلهدهد و او ما را  مي
جـاي مـا   انسانها جان داد ولي برخالف همگي ايشان او سزاوار چنين مرگي نبود بلكه بـه  در موت خود همانند مرگ ديگر 

ايـن قـدرت او را بـه نهايـت      -مرد و قادر بود از پدرش بخواهد كه فوجي از فرشتگان را براي رهايي اش به زمين بفرستد
  .يي كه او شكار كرده بودها هكشد در حمل كردن گناهان جهان و مغلوب ساختن شيطان و نجات دادن طعم مي تصوير

 فرشتگان به خداونـد نگـاه   ي كهوقت. پيش از اينكه مسيح به اين جهان بيايد، او با پدر در آسمان بود 5:17
او بـه   ي كـه ولي زمان. خدابود )آشكارا(او واضحاً  ،براي هر چشمي. ديدند مي كردند، انسان جالل الهي او را مي

 او هنـوزهم خـدا بـود، اگرچـه در نظـر كسـاني كـه او را       . ر افيفـه قرارگرفـت  ميان مردم آمد، جالل الهـي او د 
 ايـن اسـت  دراينجا دعاي نجات دهنده . ديدند مي پسر نجار به عنوانرا عموماً  آنها او. شناختند آشكار نبود نمي

 كلمـات مـرا نـزد خـود جـالل بـده يعنـي مرادرحضـور        . كه جالل ديدني او درآسمان به وي بازگردانيده شود
ايـن واضـحاً   . بگذار جالل اصلي كه من پيش از تجسمم با تو داشتم به مـن بـازگردد   .خوددرآسمان جالل بده

  .)دهد مي ازليت مسيح را تعليم(. دهد كه مسيح ازلي بوده است مي تعليم
  
  )19،6:17(كند مي عيسي براي شاگردان خود دعا )ق

 ،ي مقـدس بـه معنـاي شخصـيت    هـا  م در نوشـته نـا . عيسي نام پدررا به شاگردانش ظاهر ساخته ود 6:17
مردمـاني   ،شـاگردان . مسيح به راستي ذات حقيقي پدر را آشكار كـرده بـود  . شخص و ويژگيهاي شخصيتي بود
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بـه  آنهـا  . آنها از جمائت ي ايمان جداشده و مال مسيح گرديده بودند. بودند كه پدرازدنيا به پسر عطا كرده بود
 جـي بلـت   .جي .پدر به مسيح عطا شده بودند به وسيلهياد عالم مال پدر شده و برگزيده شدن پيش از بن وسيله

  :نويسد مي
درنقطه مقابل همه كـم كاريهـا و   . آنها كالم تو را نگاه داشتند :خداوند گفت .اند هخون مسيح خريده شد به وسيلهآنها 

اي  اعتبار بخشيد و حتي كلمـه  اند هو آنها را اطاعت كردخطاياي ايشان، او به ايشان را با گفتن اينكه به تعاليم او ايمان داشته 
 -يا چه خواهنـد كـرد نشـده اسـت      اند هبه اينكه آنها چه كرداي  هيچ اشاره: نويسد مي رنيزفورد. به ضد قوم خاصش نگفت

  .ترك كردن او

بااقتـدار   او به شاگردان توضيح داد كـه . كامل ذات پدرش را آشكار كرده بود به طورنجات دهنده  8،7:17
بنابراين آنهـا  . خودش هيچ عملي انجام نداده و هيچ سخن نگفته است بلكه فقط آنچه پدر به او حكم كرده بود

  .ايمان آورده بودند كه پدرپسرش را فرستاده است
او خـادم كامـل   . او در اطاعت از اراده پـدرش آمـد  . مسيح مأموريت خود راآغاز نكرده بود ،گذشته ازاين

  .يهوه بود
اين آيه نبايد به اين معني . اوبراي جهان دعا نكرد. او براي شاگردانش دعا كرد ،كاهن اعظم به عنوان 9:17

 پـدر اينهـا را بـبخش زيـرا كـه     : برروي صـليب او دعـا كـرد   . گرفته شود كه مسيح هرگز براي جهان دعا نكرد
  .كنند مي دانند چه نمي

در . اران در مقابـل تخـت خدااسـت   د ايمانكه نمايانگر  كرد مي كسي دعا به عنوانولي در اينجا او داشت 
  .تواند مخصوص خاصانش باشد مي اينجا دعاي او فقط

توانـد بـه    نمـي  هيچ انسان ديگري. صميميت و نزديكي بين پدرو پسر دراينجانشان داده شده است 10:17
 آن مـن اسـت از آن توسـت ولـي    آنچـه از   :ما بايد قادر باشيم به خـدا بگـوئيم  . راستي اين كلمات را بيان كند

برابر اسـتو  پـدر  ين دليل است كه پسرباا به خاطراين امر . آنچه از آن توست از آن من است :توانيم بگوئيم نمي
دهد كه هر  مي خداوند عيسي گله ضعيف خود را نشان )19-6(در اين آيات . تواند اين را بگويد مي براي همين

  . ام همن در آنها جالل يافت: گويد مي د وبره در لباس و رنگي از آن او هستن
كند كـه انگـار از    مي او چنان دعا. گردد مي كند كه به آسمان باز مي گوئيدوباره خداوند عيسي پيش 11:17

كند كه  مي به عنوان پدر قدوس در اين آيه توجه كنيد واژه قدوس از شخصي صحبت. دنيا به آسمان رفته است
  .كند كه بسيار نزديك است مي ر از شخصي صحبتفراتر از همه است واژه پد

چنانچه پدرو پسر در افكار . تا يكي باشند به صميميت مسيحيان و نزديكي ايشان اشاره دارد :دعاي عيسي
اران نيز براي احترام به او بايد چنين نزديكي باهم داشته باشند كه آنها شبيه خداوند د ايمانمشابه هستند بنابراين 

  .عيسي هستند
قـدرت   به وسيلهمادامي كه او با شاگردان بود؛ نجات دهنده ايشان را به اسم پدر حفظ كرد كه اين  12:17

ولـي ايـن بـدين    . هيچكدام از ايشان هالك نشد مگر پسر هالكت كـه يهـودا بـود   . و اقتدار راستي خودش بود
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ود و گم شـد بلكـه پسـرهالكت گـم     اران حقيقي بود كه خدا به مسيح داده بد ايمانمعنانيست كه يهودا يكي از 
عنوان پسر هالكت يعني يهودا براي هالكت ابـدي دور انداختـه   . به انجاغم برسند مقدس كتابي ها شدتا نوشته

ي كتب مقدس نبود كه مسيح را تسليم كرد بلكه او خودش ايـن  ها يهودا براي به انجام رساندن نوشته. شده بود
ي كتـب  ها انت كند و بنابراين در انجام دادن اينكار او سبب شد كه نوشتهرا انتخاب كرد كه به نجات دهنده خي

  .مقدس به انجام برسند
ايـن چنـان اسـت كـه او     . كـرد  مي خداوند توضيح داد كه چرا او در خضور شاگردانش داشت دعا 13:17
 در اين دنيا شفاعت ولي حاال من. كنم نمي اينها شفاعتهايي هستند كه من در آسمان هم متوقفشان :بديشان گفته

كنم تا شما در شادي عظيم  مي كنم تا شما بشنويد و واضحتر بفهميد كه من چگونه براي خوشبختي شما كار مي
  .من در آسمان شريك شويد

دنيا به ضد ايشان برگشته و  ،در نتيجه. خداوند كالم خدا را به شاگردان سپرد و آنها آن را پذيرفتند 14:17
آنهـا بـه آآليشـات    . آنها خصوصيات خداوند شان را داشتند و بنابراين دنيا برضد ايشان بود. از ايشان متنفر شد

  .چيزهاي دنيا بسته نشده بودند
بايست دراينجـا مانـده    مي آنها. اران را سريعاً به خانه آسماني ببردد ايمانخداوند دعا نكرد كه پدر  15:17

ولي دعاي مسيح اين بود كه ايشان را از شرير محفوظ نگـاه   .كردند تا براي او شهادت دهند مي ودر فيض رشد
  .حفاظت ،نه فرار بلكه. دارد

داشـته   بـه خـاطر  مابايد اين را . مسيح ازاين جهان نبود، از جهان نسيتند چنان كهمسيحيان درست  16:17
شـويم كـه نـام     مـي  شويم و در جايهايي از اين جهان وارد مي در بعضي اعمال اين دنيا وسوسه ي كهباشيم زمان

  .گيرد نمي عيسي مورد ستايش و حرمت قرار
در حيني كه . اران داردد ايمانكالم خدا قدرت تقديس كننده برروي . تقديس كردن يعني جداكردن 17:17

 ظروفـي مناسـب بـراي اسـتفاده اسـتاد جـدا       به عنـوان كنند، ايشان  مي اران آن را خوانده و ازآن اطاعتد ايمان
 او مردمـي را . كنـد  مـي  يقاً همان چيزي است كـه خداونـد عيسـي دراينجـا راجـع بـه آن دعـا       اين دق.شوند مي
عيسـي  . كالم تو راستي است. خدا بكار گرفته شوند به وسيلهخواست كه براي خدا ازدنيا جداشده باشند و  مي

كـالم تـو راسـتي    كالم تو داراي راستي اسـت بلكـه   : گويند مي امروز ها خيلي چنان كهاين را گفت و او نگفت 
  . است

درحيني كه . پدر، خداوند عيسي را به اين جهان فرستاد تا شخصيت خدا را به انسانها آشكار بسازد 18:17
ولي نسل آينده هنوز به شهاداتي راجع بـه  . كرد او فهميد كه به زودي به آسمان بازخواهدگشت مي خداوند دعا

البتـه،  . گرفـت  مـي  انجـام  القـدس  روحاران از طريق قدرت د ايمان به وسيلهبايست  مي اين كار. خدا نياز داشتند
توانند هرگز با خـدا مسـاوي    نمي زيرا آنها. توانند مثل مسيح خدارا به كاملي آشكار بسازند نمي مسيحيان هرگز
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عيسي  بود كههمين دليل  به خاطر. اران دراينجا هستند تا همان خدارا به جهان نمايان بسازندد ايمانولي . باشند
  .ايشان را به جهان فرستاد

ذاتش قدوس  چنان كهاو مقدس است درست . تقديس كردن لزوماً به معناي مقدس ساختن نيست 19:17
كـه ايـن مـرگ     -تعليم اين است كه خداوند خودرا براي كارخدايي كه او را براي آن فرسـتاد، جـداكرد  . است
باشد كه او خود را جدا كردو از دنيا خارج شد تا بـه جـالل    تواند به معني اين مي اين همچنين. او بوداي  فديه

بايد از اين دنيا جداشويم و قسـمت خـودرا بـا او     مي .است از قدرت او براي مااي  تقديس او نمونه. وارد شود
  .پيدا كنيم
  
  )26،20:17( كند مي اران دعاد ايمانعيسي براي همه  )ك

 انـد  هنيامد به دنيااو براي نسلهايي كه هنوز . برد مي ز شاگردانحاال كاهن اعظم دعاي خودرا فراتر ا 20:17
سـال پـيش    1900عيسـي حـدود   : تواند بگويد مي خواند مي اري كه اين آيه راد ايماندرحقيقت، هر. كند مي دعا

  .براي من دعا كرده است
نجـات   ،يسـي اران بـود ولـي درايـن زمـان موضـوع مـورد نظـر ع       د ايماناين دعا براي اتحاد ميان  21:17

بلكـه اتحـادي بـود كـه برپايـه      . اتحادي كه مسيح براي آن دعاكرد، اتحادي خارجي كليسا نبود. گناهكاران بود
. اران در نماياندن شخصيت خـدا يكـي باشـند   د ايمانكرد كه  مي او داشت براي اين دعا. اعتقادات و ذهنيتها بود

شـود دنيـا    مـي  اين اتحادي است كه باعث. فرستاده استشد كه دنيا ايمان آورد كه خدا مسيح را  مي اين باعث
  . شد مي من مسيح را در آن مسيحيان ديدم همانطور كه پدر در مسيح ديده: بگويد

، اين دعا براي اتحاد شـهادات ايشـان   21در آيه . ، خداوند براي اتحاد پيروانش دعا كرد11در آيه  22:17
. انـد  هكند كه همه مقدسين بدنهاي جالل يافتـه را دريافـت كـرد    مي هاين به زماني نگا .بود حاال اتحاد در جالل
  .جاللي است كه او درقيام و صعودش كسب نمود ،جاللي را كه به من دادي

اين جالل زماني به ما داده خواهد شد كه همه مقاصد خدا به انجام رسيده  .ايم هما هنوز اين جالل را نيافت
اين بر جهـان در حينـي   . ات دهنده ما را به آسمان نبرد، دريافت نخواهيم كردولي ما آن را تاحيني كه نج. باشد

دنيا اتحاد حيـاتي بـين    ،درآن زمان. شدد كه مسيح براي برقراريش ملكوتش برروي زمين بازگردد آشكار خواه
ـ   )خيلي دير است( پدرو پسرش را خواهد فهميد و پسر و قومش و نيز ايمان خواهد آورد ب كه عيسـي از جان

  .خدا فرستاده شده بود
بـه  اران د ايماندنيا تنها نخواهد فهميد كه عيسي خداي پسر است بلكه همچنين خواهد دانست كه  23:17

 به نظراين يعني ما بايد خيلي بيشتر از آنكه . نمود مي خدا مسيح را محبت چنان كهشوند  مي خدا محبت وسيله
  .چنين است امكانپذير است مورد محبت باشيم ولي حقيقتاً
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ميـرد، ايـن    مـي  ارد ايمـان هرزماني كه يك . پسرآرزو كرد كه قومش همراه او در جالل باوي باشند 24:17
. كنيمخواهد بود كه غم و غصه را تحمل تر  اگر ما اين را بفميم براي ما راحت. جوابي است به دعاي او دراينجا

باشـد كـه او قبـل از     مـي  ه فقط همان جـالل الهـي  اين جالل ن. مردن به معناي بودن با مسيح در جاللش است
نجـات دهنـده و رهاننـده     به عنواناين جالل همچنين جاللي است كه او . پيدايش جهان نزد خداي پدرداشت

  .نمود قبل از بناي جهان مي اين جالل دليلي است براينكه خدامسيح را محبت .كسب كرده است
ولي عده كمي شـاگرد ديدنـد و ايمـان    . ار شده است ببيندجهان نتواست خدا را كه در عيسي آشك 25:17

فقط تعدادكمي از جانهاي وفادارازميـان تمـامي    ،درشب مصلوب شدن. آوردند كه خدا عيسي را فرستاده است
  !او بودند )تنها گذاشتن(و حتي آنها نيز در شرف ترك كردن او  -انسانها براي او بودند

ايـن يعنـي كـه او    . شاگردان درحيني كه اايشان بود بديشان شناسانيدخداوند عيسي اسم پدر را به  26:17
عيسي كار خود را در شناسانيدن اسم پدر . اعمال و كالم پدر بودند ،كالم او و اعمالش. پدررا بديشان ظاهر كرد

 علـيم اران دربـاره خـداي پـدر ت   د ايمـان روح به . دهد مي از روي پنطيكاست به بعد ادامه القدس روحبا عملكرد 
 انساني پدري را قبـول  ي كهوقت. توانيم بدانيم كه خدا چگونه است مي ما ،خصوصاً از درون كالك خدا. دهد مي
 ي كهاز آنجائ.شوند مي آنها به افراد خاصي مورد محبت پدر تبديل ،كند كه توسط خداوند عيسي نمايان شده مي

تواند به درون هر يك از ايشان نظـر   مي پدر ،استساكن  القدس روحاراناز طريق د ايمانخداوند عيسي در همه 
  :كند مي رئوس اشاره. كند مي انداخته و باايشان نان رفتار كند كه با يگانه پسرش

شخصي كـه بـه انـدازه كـافي مـورد محبـت او باشـد يعنـي پسـروجود           ،محبت خدا كه قبل از آفرينش جهان هستي
آنچه كه  .كند مي نثار اند هاين محبت را به كساني كه به پسرش متحد شدخدا ،اززمان پيدايش جهان روحاني .)24آيه (داشت

فرزندان خدا در فرستادن پسرش به اين جهان آرزو داشت دقيقاً اين بود كه او بايد از ميان خانواده انسانها اشخاصي را مانند 
  .خود جدا كند

تواند همان محبتي را كه ه مسـيح داشـت    مي اار ساكن است كه خدد ايمانهمين بود كه خداوند عيسي درهر  به خاطر
  .به او نيز داشته باشد

همگي محبتي كه او نسبت به پسـرش داشـت، همـان     ،توانم عزيزتر از اين باشم نمي من ،بسيار عزيز، بسيارعزيز خدا
   .)جتيسبي پكيت(! محبت را نسبت به من دارد

  : نويسد مي تقاضايي كه توسط مسيح براي قومش دارد چنانچه رنيزفورد
نه براي ثروت يا حرمت يا تأثيرات دنيـوي بلكـه رهـايي و آزادي از    . راجع به چيزهاي روحاني و بركات آسماني.... 

  .دنيا، شرايط مناسب براي انجام وظيفه و رسيدن امنيت به آسمان ،شيطان
  

  )19،18بابهاي ( رنج و مرگ پسرخدا -8

  )11،1:18(كند  مي خداوند را تسليم ،يهودا )الف
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حاال عيسي شهر را ترك كرد و به جانب شـرقي  . در اورشليم گفته شده بودند 17،13كلمات بابهاي  1:18
او با اين كارتي از وادي قدرون گذشت و به باغ جستيماني آمد كه در قسـمت غربـي   . كوه زيتون گام برداشت

  .شيب كوه زيتون قرارداشت
دانست كـه   مي كرد او مي زيادي را براي دعا در باغ سپريدانست كه خداوند مدت زمان  مي يهودا 3،2:18

  .بهترين مكان براي پيداكردن خداوند مكان دعا بود
افراد يهودي بودند و روساي كهنه و فريسـيان   ،خادمان ي كهدرحال. سربازان رومي بودندلشگريان احتماالً 

آنها براي گشتن بـه دنبـال نـور جهـان بـا      . آنها با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آمدند. هم حضور داشتند
  .مشعل آمدند

اين نشان دهنده داوطلبانـه  . خداوند بيرون آمد تا با ايشان مالقات كند و صبر نكرد تا او را پيدا كنند 4:18
يشان بـاقي بگذارنـدنجات   ها توانستند در خانه مي ي خود راها سربازان اسلحه. بودن رفتن او برروي صليب بود

طلبيد؟ طراحي شده بود كه مأموريت آنها را از ميـان لبهـاي خودشـان     مي سئوال كه را. كرد نمي قاومتدهنده م
  .بيرون بكشد

بهتـرين   -آنها درطلب عيسي ناصري بودند كه نفهميـده بودنـد او همـان خـالق و حافظشـان اسـت       5:18
شـود ولـي وجـود ايـن      نمي او در متن اصلي ديده(من هستم  :عيسي گفت. دوستي كه تاحال وجودداشته است
 او منظورش اين نبود كه وي فقط عيسي ناصري است بلكـه او يهـوه هـم    .)ضميمه در انگليسي ضروري است

آيا اين امردوباره يهـودا را  . چنانچه قبالً هم گفته شد، من هستم يكي از اسامي يهوه در عهدعتيق است .باشد مي
  معيت ايستاده بود؟ او در ميان ج ي كهبه تعجب وا نداشت از انجائ

خـداي  خداوند عيسي خـود را بـا عنـوان مـن هسـتم بديشـان نمايانـد يعنـي          ،كوتاهاي  براي لحظه 6:18
  .مكاشفه چنان قدرت مافوقي داشت كه آنها برگشته و برزمين افتادند. قادرمطلق

 -ن جـواب را دادنـد  و دوباره آنها مشابه هما .دوباره خدا از آنها پرسيد كه در دنبال چه كسي هستند 7:18
  .مسيح چند لحظه قبل برايشان داشتدر نقطه مقابل تأثيري كه دو كلمه 

از  .من به شما گفتم كه من هستم. دوباره عيسي جواب داد كه او همان است واينكه او يهوه است 9،8:18
است كـه او را در   لعادها اين فوق. آنها بدنبال او بودند، او بديشان گفت كه بگذارند شاگردانش بروند ي كهآنجائ

كلمات يوحنا  ،بنابراين. زندگي خودش درخطر جدي بود ي كهحالتي ببينيم عاري از هرگونه خودخواهي درحال
  .به انجام رسيدند 12:17

استادش را از ميان جمعيـت   ،خشونت به وسيلهشمعون پطرس فكركردكه زمان آن رسيده است تا  10:18
توري از خداوند پطرس آغاز به عمل نمودن كرد و شمشيري را كـه داشـت   بدون دريافت كردن دس. نشان دهد

دسـتي نـامرئي    به وسـيله بدون شك او قصد داشت وي را بكشد ولي شمشير. كشيده و به غالم رئيس كهنه زد
  .منحرف شده و بنابراين گوش راست غالم رئيس كهنه را بريد
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و مرگ به وسيله پدرش به عيسـي داده شـده    جام رنج. عيسي غيرت نابجاي پطرس را توبيخ كرد 11:18
نويسد كه خداوند چگونه گوش ملكوت را لمس كرد و شفا  مي لوقاي طبيب. بود و او قصد داشت آن را بنوشد

  .)51:22(داد
  
  )14،12:18(عيسي دستگير شد  )ب

  .را ببيندند را گرفته و دستهايش است كه انسانهاي شرور قادر بودند عيسياي  اين اولين دفعه 13،12:18
شد و نه قيافا كه  مي شود كه چرا عيسي اول بايد به نزد او برده مي دراينجا روشن. حنا قبالً رئيس كهنه بود

باشد كـه عيسـي در    مي كنيم اين مي آنچه مهم است مشاهده. در آن زمان رئيس كهنه بود و از خويشان حنا بود
اين چيزي بـود كـه   . باشد مي كه كفر گفته است و بدعت گزار محاكمه در مقابل يهوديان قرار گرفت بااين اتهام

گرفـت تـا ثابـت     مي سپس او براي محاكمه در مقابل مسند قدرتهاي رومي قرار. محاكمه مذهبي بنمائيمما بايد 
يهوديان زير سلطه روميـان بودنـد، آنهـا     ي كهاز آنجائ. دولتي بوداي  اين محاكمه. شود كه او دشمن قيصر است

اين كار بايـد  . توانستند مجازات را اجرا كنند نمي براي مثال آنها. كردند مي حت نظر دادگاه روميان فعاليتبايد ت
  .گرفت مي توسط پيالطس صورت

دهد كه كاهن اعظم همان قيافائي بود كه نبوت كرده بود بهتر است يك شـخص   مي يوحنا توضيح 14:18
 جيمـز اسـتوارت  . كـرد  مـي  در نبوتي كه كرده بود سـهمي را ايفـا   او حاال. )50:1ك يوحنا .ر(در راه قوم بميرد 

  :نويسد مي
. او انتخاب و جدا شده بود تا باالترين مسئوليت را عهده دار باشـد . اين مردي بود كه رسماً محافظ جانهاي مردم بود

مـردي بـود كـه پسـرخدا را      ولي ايـن همـان  . به او اين امتياز پرجالل داده شده بود كه هرسال به قدس االقداس وارد شود
تـرين   كند كه در بهترين فرصتهاي مذهبي دردنيا و قابل اعتمـاد  نمي تاريخ هيچ نمونه راستين ديگري را معرفي. محكوم كرد

گويـد و   مـي  اين را جان بونيـان . پس من ديدم. محيطها بتواند نجات انسان را تضمين كند و يا به جان انسان منزلت ببخشد
  .ي بهشتها دد كه اين راهي به سوي جهنم است حتي از نزد دروازهبن مي كتابش را

  
  )18،15:18( كند مي پطرس خداوندش را انكار )پ

 ،معتقدند كه شاگردي ديگر كه دراينجا توسط يوحنـا بـه او اشـاره شـده     مقدس كتاباكثر محققين  15:18
 مـا . پطـرس را گـزارش دهـد    آور خودش منع شده تا خصوصاً شكست شـرم خود اوست ولي او از بردن اسم 

كه اين باعث شد آنها اجازه بيابند  اين استدانيم كه يوحنا چگونه نزد رئيس كهنه معروف بود ولي حقيقت  نمي
  .داخل خانه رئيس كهنه بشوند

. يوحنا نرفته و با زني كه دربان بود صحبت نكرده بود، قادر نبود وارد شـود  ي كهپطرس تا زمان 17،16:18
نگاه كنيم از مهرباني كه يوحنا براي استفاده از نفوذ خود از آن استفاده كرده بـود تعجـب خـواهيم     اگر به عقب
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اين امر با اهميت است كه انكار اول پطرس درمقابل سربازان قدرتمند وحشتناك روميان نبوده است بلكـه  . كرد
  .او انكار كرد كه شاگرد عيسي است. درمقابل كنيزي كه دربان بود

ماننـد بسـياري ديگـر از    . طرس دراينجا با دشمنان خداوند قاطي شد تا هويت خود را مخفي كندپ 18:18
  .كرد مي او خود را با آتش اين دنيا گرم ،شاگردان
  
  )24،19:18(عيسي در مقابل كاهن اعظم  )ت

آيد  مي ظربه ناگر حنا باشد چنانچه بيشتر . دراينجا واضح نيست كه كاهن اعظم حنا است و يا قيافا 19:18
. شده است زيرا او اين سمت را در زماني داشته است مي چنين باشد، او در خاج از محكمه كاهن اعظم خوانده

سپس رئيس كهنه درباره شاگردان و تعليم او پرسيد تا ببيند آيا با تعاليم شريعت موسي و قـوانين و دولـي روم   
 مورد حقيقي برضد خداوند نداشتند و بنابراين آنها سـعي اين كامالً واضح است كه اين مردمان هيچ . تضاد دارد

  .كردند كه يك مورد از خودشان ابداع كنند مي
او در . او هرگز درخفا كاري نكـرده اسـت  . عيسي به او جواب داد كه خدمت او آشكار بوده است 20:18

  . نبودهيچ مخفي گري در كار. يهوديان تعليم داده بود، هم در كنيسه و هم در هيكلحضور 
دادكـه   مـي  اين سخن اجازه. آورد ميرا شنيده بودند به چالش در اين امر يهودياني را كه سخنان او 21:18

 اگر او عملي اشتباه انجام داده يا چيزي به اشتباه گفته بود، بايـد ايشـان شـهادت   . آنها در مقابل او صحبت كنند
  . دادند مي

و . اين چالش آنها را بـدون مـوردي تنهـا واگـذارد    . يك كردسئوال عيسي احتماالً يهوديان را تحر 22:18
صـحبت   به خـاطر يكي از خادمان كه درآنجا ايستاده بود، برعيسي . بنابراين آنها به سوء استفاده كردن برگشتند

  .كردنش با رئيس كهنه طپانچه زد
توانسـتند   نمي آنها. ادرا نشان د نجات دهنده ناعدالتي حركت او ،جواب بي با متانتي كامل وحكمتي 23:18

  .گفتن حقيقت زدند به خاطراو را متهم به سخني شريرانه كنند ولي او را 
يوحنا شـرح   به وسيلهمحاكمه در مقابل قيافا . دهد مي آيات بعدي سئواالت در حضور حنا را شرح 24:18

  .بوقوع پيوسته است 28:18تا  24:18اين محاكمه دربين وقايع  .داده نشده است
  
  )27،25:18(انكار دوم و سوم پطرس  )ث

 درسـرماي صـبح زود، او خـود را بـا آتـش گـرم      . گردد ميداستان حاال به سوي شمعون پطرس بر 25،18
كسي كـه نزديكـاو   . داد كه او ماهيگيري جليلي است مي بدون شك طرز لباس پوشيدن و لهجه او نشان. كند مي

  . ولي او دوباره خداوند را انكار كرد. استايستاده بود از او پرسيد كه آيا شاگردان عيسي 
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او ديـده بـود كـه پطـرس گـوش      . كـرد  مـي  حاال يكي از خويشان ملوك بود كه با پطرس صحبت 26:18
  مگر من تو را با عيسي نديدم كه درباغ بودي؟.فاميلش را بريده بود

را شنيد و كالم خداوند فوراً او صداي بانگ خروس . پطرس براي سومين بار خداوند را انكار كرد 27:18
دانيم كه  مي از ديگر اناجيل ما. به يادش آمد، خروس پيش از اينكه بانگ بزند، تو سه مرتبه مراانكار خواهي كرد

  .پطرس در اين موقع بيرون رفت و به تلخي گريست
  
  )40،28:18(عيسي در مقابل پيالطس  )ج

صـحنه در محـل داوري و يـا    . از شدن بـود محاكمه مذهبي تمام شد و محاكمه دولتي درشرف آغ 28:18
كردند كه با اينكار نجس  مي آنها احساس. خواستند به خانه يك يهودي وارد شوند نمي يهوديان.سراي والي بود

 اين امر كه آنهـا درصـدد قتـل پسـرخدابودند ايشـان را اذيـت      . توانند فصح را بخورند نمي خواهند شد و ديگر
 .ريهودي برايشان مصيبتي بود ولي قتل برايشان يك امـر معمـولي و جزئـي بـود    ورود به خانه يك غي. كرد نمي

  :گويد مي آگوستين
 نجـس  جنايت خودشـان  به وسيلهشدند ولي  مي همنشين شدن باديگران نجس به خاطرآنها ! چه كوري المذهبي ،اوه

ريخـتن خـون    بـه وسـيله  ترسيدند كه  مي دادگاهي بيگانه نجس شوند و حضور در به وسيلهترسيدند كه  مي آنها. شدند نمي
  .گناهشان نجس شوند بي برادر

  :كند مي هال تفسير
شما جاي دارد وجـوددارد؟   ها از آنچه در سينهتر  آيا پشت بامي كثيف! كاهنان و كاتبان ومشايخ رياكاراي  واي بر شما

تور شما است و آيا شما در نفوذ محلـي  آيا قتل دس. نه ديوارهاي پيالطس بلكه قلبهاي خود شما است كه بسيار كثيف است
بـا   -آيا شما با خوني كه بدان رنگ شده ايد استوار خواهيـد مانـد  ! سفيد شما را بريزاند ديوارهاي خدا بايد ايستيد؟ مي خود

 كنيـد و شـتر را فـرو    نمـي  ترسيد كه درجايگاه پـيالطس نجـس شـويد؟ آيـا شـما پشـه را صـافي        مي خون خدا؟ و آيا شما
. پيالطس دليل بيشتري براي ترسـيدن داشـت  ! ايمانان گمراه، از اورشليم خارج شويد اگر شما ناپاك هستيد اي بي ؟بلعيد نمي

  .ظالمي ممكن بود نجس شود آور حضور چنين هيوالي شگفت به وسيلهديوارهاي خانه او 

نسبت بـه   ،هبينيست از اينكه غيرتي نسبت به آداب و رسوم و سنن مذتر  هيچ چيز معمول: گويد مي پول
فصـح  . عبارت تا بتوانند فصح را بخورند احتماالً يعني عيدي كه بعد از فصـح بـود  . روحانيت احمال گر باشند

  .درشب قبل نگاه داشته شده بود
پيالطس والي رومي بارفتن بيرون و به جائي كه ايشان بودند وجدان مـذهبي ايشـان را بـه چـالش      29:18

   با اين سئوال كه چه شكايتي براين زنداني داريد؟او شروع به محاكمه كرد .آورد
 آنها درجـواب گفتنـد كـه درهمـان موقـع كـه بـا او سـخن        . جواب آنها جسورانه و گستاخانه بود 30:18

همه كاري كـه آنهـا انتظـار داشـتند پـيالطس      . اند هرا گناهكار يافت گفتند موردي برضد عيسي پيدا كرده و او مي
  .بود كه حكم را صادر كندبرايشان انجامم دهد اين 
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اگر آنها . پيالطس سعي كرد كه از اين مسئوليت طفره برود و آن را به سوي خود يهوديان برگرداند 31:18
جـواب   كرند؟ نمي شريعت خود بر او حكم برطبقناهكار يافته بودند پس چراگواقعاً عيسي را آزموده و وي را 

 ما در زير سلطه قدرت روميان. ما مليتي مستقل نيستيم: ي بسيار گفتندآنها با كلمات. يهوديان خيلي معني دار بود
جواب آنها حقيقـت  . دولت داخلي قدرت رااز دست ما گرفته و ماديگر قدرت كشتن كسي را نداريم .باشيم مي

را  خواستند مرگ منزجر كننـده مسـيح   مي آنها ،عالوه براين. اسيري ايشان و فرمانبرداريشان از قدرت امتها بود
  .برردن پيالطس بيندازند

كـرد كـه او بـه     گوئيعيسـي پيشـ   19:20درمتي  -1. تواند دو معني متفاوت داشته باشد مي 32آيه  32:18
در بسـياري   -2. كردنـد  مـي  دراينجا يهوديان داشتند اينكار را با او. دست امتهاتسليم خواهد شد تا او را بكشند

اين به مـرگ بـرروي صـليب    . )34،32:12، 28:8 ،14،3يوحنا (هد شدجاها، خداوند گفت كه او باال كشيده خوا
ي كردنـد، در حـال   مي يهوديان درامور محكوميتهاي شديد از سنگسار كردن استفاده .اشاره دارد )مصلوب شدن(

يهوديان نادانسته ايـن دو   ،بنابراين با نپذيرفتن آنها درانجام مجازات مرگ. بود ها مصلوب كردن روش رومي كه
  .)16:22مزمور  ك.رهمچنين (پيوستند مي وت راجع به مسيح را به تحققنب

شخصي داشته باشد و ازاو بپرسـد تـا    گوئيحاال پيالطس عيسي را داخل ديوانخانه برد تا با او گفت 33:18
  آيا تو پادشاه يهود هستي؟–دوباره به وي جواب دهد 

كـه مـن سـعي دربرانـداختن     اي  به حال شـنيده  آيا تو تا ،والي به عنوان :عيسي در جواب او گفت 34:18
قدرت روم داشته باشم؟ آياتا به حال به شما گزارش شده اسـت كـه مـن ادعـا كـنم پادشـاهي هسـتم كـه بـه          

دانـي يـا اينكـه     ا مـي كنم؟ آيا اين اتهامي است كه تو با تجربه شخصي خود برمن رو مي امپراطوري قيصر حمله
  ؟اي باره اش گفته و تو شنيدهفقط همان چيزي است كه يهوديان در

18:35   
 ولي نه آن نـوع پادشـاه كـه يهوديـان او را مـتهم     . سپس خداوند اقرار كرد كه او يك پادشاه است 36:18

 ملكوت مسيح برپايـه اسـلحه انسـاني بنـا    . و نه آن نوع پادشاه كه دولت روم را تهديد كند. كردند كه هست مي
ملكوت مسيح ازاين جهان . جنگيدند تا او را از دست يهوديان آزاد سازند مي اگر چنين بود شاگردان او. شد نمي

هدف و مقصود . گيرد نمي اين پادشاهي اقتدار خودرا از قدرتهاي اين جهان. نيست كه اين يعني ازاين جانيست
  .دنيوي نيست ،اين پادشاهي
 .كه من پادشـاه هسـتم   گوئي مي وت: عيسي جواب داد... پيالطس از او پرسيد آيا پادشاه استي وقت 37:18

اين پادشاهي ؛شهادت دادن من به راستي است كـه  . ولي پادشاهي او مربوط به راستي است و نه شمشير و سپر
نجـات  و انسان و گناه و  القدس روحراستي دراينجا يعني حقيقت راجع به خدا و مسيح و . او به اين جهان آمد

شنود و اين طريقي است كـه ملكـوت او    مي را از راستي است سخن اوهركه . ي كامل مسيحيتها و همه آموزه
  . كند مي رشد
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 ،آيا او حيـرت زده . راستي چيست؟ چه بود :دشوار است كه بگوئيم منظور پيالطس از اينكه گفت 38:18
 وي را دانيم اين است كه مظهر راستي دربرابر او ايستاده و او مي متعجب و يا عالقمند شده بود؟ همه چيزي كه

پيالطس حاال به سوي يهوديان باعجله رفت و به ايشان گفت كه او در عيسـي هـيچ عيبـي نيافتـه     . شناخت نمي
  .است

توانستند  مي قانوني در بين يهوديان درزمان فصح بود كه ايشان يكي از محكومين زنداني يهودي را 39:18
فاده كرد تا در يك عمـل هـم يهوديـان را خشـنود     پيالطس از اين قانون است. با درخواست از روميان آزاد كنند

  .بسازد و هم عيسي را آزاد كند
بارابـاس دزد  . آنها بارابـاس را خواسـتند   .خواستند نمي يهوديان عيسي را .اين طرح شكست خورد 40:18

  .خالق ترجيح داد بر قلب شرور انسان دزد را. بود
  
  )16،1:19(گناه ولي محكوم  بي :حكم پيالطس )چ

شايد او اميدوار بود كـه  . گناهي را شالق بزند بي عدالتي براي پيالطس بود كه شخص بي اين نهايت 1:19
ي ها شالق زدن يكي از انواع مجازات. يهوديان را راضي كند و آنها ديگر خواستار مرگ او نباشند ،اين مجازات

يي از آهن و استخوان وجودداشت و ها قطعهنه در ميان تازيا. زدند مياي  زنداني را با تركه و يا تازيانه. رومي بود
  .كردند مي اينها زخمهاي عميقي را در گوشت ايجاد

ولي اين تاجي  !تاجي براي پادشاه. كردند مي سربازان، ادعاي عيسي را مبني برپادشاه بودن مسخره 3،2:19
خارهـا از لعنـت گنـاه    . دنـد كر مـي  تاج خار را به سرش فرو ي كهداشت وقت مي اين بايد درد زيادي. از خاربود

كنـيم كـه لعنـت گناهـان مـا را       مي دراينجا تصويري از خداوند عيسي را مشاهده. هستند كه به انسان وارد شد
 جامه ارغـواني بـراي تمسـخر بكـار    . توانيم تاج جالل را برسر بگذاريم مي شود بنابراين با كار او ما مي متحمل

اندازد كه بر عيسي جـاي گرفـت    مي دوباره اين ما را به ياد گناهانمانولي . ارغواني رنگ سلطنتي بود. رفت مي
  .لباس عدالت خدا خود را بپوشانيمتا ما بتوانيم با 

 دسـتهاي مخلوقـاتش سـيلي زده    به وسـيله چقدر سمگين است فكركردن به اينكه پسر ازلي و ابدي خدا 
  ! گيرند مي كردن او مورد استفاده قرار دهانهايي كه او خود شكل داده حاال دارند براي مسخره! شود مي

خواهيـد عيسـي را بـراي     مـي  پيالطس سپس به سوي ازدحام جمعيت بيرون آمد و اعالن كرد كه او 4:19
سـخنانش محكـوم كـرد، او در     به وسـيله بنابراين پيالطس خودش را . گناه است بي ايشان بيرون آورد چون او

  .برود مسيح عيبي نيافت ولي او را رها نكرد كه
چنانچه عيسي با تاج خار و لباس ارغواني بيرون آمد، پيالطس اعالن كرد كه اينك آن انسان دشـوار   5:19

  .است كه بفهميم آيا او اين را از روي تمسخر، دلسوزي يا بدون هيچ احساس بخصوصي گفت
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آتشـين گفتنـد كـه او     روساي كهنه به اين امر توجه داشتند كه پيالطس مردد بود بنابراين با فريادي 6:19
از  ،اغلـب اوقـات  . انسانهاي مذهبي بودند كه رهبري مرگ نجات دهنده را بر عهده داشـتند . بايد مصلوب شود

. اران به تلخي روا داشـته اسـت  د ايمانقرون متمادي اين ظاهراً كليسا بوده است كه بيشترين جفاي حقيقي را بر
اگـر ايـن طريقـي     :او گفت. خورده بود ي كه ،ليل ايشان از عيسيد بي آمد كه در مقابل تنفر مي به نظرپيالطس 

بـه مـن مربـوط     ي كهسازيد؟ تا جائ نمي صلوبمبريد و  نمي چرا خودتان او را ،كنيد مي است كه شما احساس
دانست كه يهوديان خودشان او را نخواهند كشت زيـرا فقـط قـدرت     مي ولي پيالطس. باشد مي گناه بي است او

  .مل در آن زمان در دست دولت روم بودانجام اين ع
آنها ديدند در ثابت كردن اينكه عيسي تهديدي براي دولت قيصر است سـعي كردنـد او را    ي كهوقت 7:19

مسيح ادعاي مساوي كردن با خدا را با گفتن اينكه پسرخداسـت مطـرح كـرده    . با اتهامات مذهبي محكوم كنند
  .شد مي بايست به مجازات مرگ محكوم مي براي يهوديان اين كفر بود و كافر. بود

راحـت   ،او در آن وقت راجع به كل پيشـامد .امكان پسرخدا بودن عيسي پيالطس را مضطرب كرد 9،8:19
  .شده بود )ترس او(نبود بلكه اين امر باعث خوف او 

چهره  ،ائلهمه اين مس. را به درون ديوانخانه داوري برد و از او پرسيد كه از كجا آمده استوي پيالطس 
او با لبهاي خود اعتراف كرد كـه عيسـي هـيچ كـار اشـتباهي      . كشد مي و وحشتزده بتصوير انگيز پيالطس را غم

چـرا عيسـي بـه او هـيچ     . ترسيد مي نكرده است ولي او شجاعت نداشت كه عيسي را رها كند چون از يهوديان
. برطبـق نـوري كـه در او بـود را نداشـت      دانست پيالطس اراده عمل كـردن  مي جواب نداد؟ احتماالً چونكه او

 ،به او ديگر نوري بيشتر از آن نوري كه بـه وي داده شـده بـود   . خود گناه كرد )مجال(پيالطس در روز فرصت 
  .شد نمي عطا

تهديد انجـام   به وسيلهپيالطس سعي كرد كه خداوند را مجبور سازد به او جواب دهد و اينكار را  10:19
  .والي رومي قدرت يا اقتدار آزاد كردن و يا مصلوب كردن او را دارد به عنوانر شد كه او به عيسي يادآو.داد

او بيشتر از پيالطس آرامـش  . مثال زدني است )اتكا به نفس ،آرامش درون(كنترل شخصي خداوند  11:19
همه واليـان  . ستخدا ه او داده شده ا به وسيلهاو به آرامي جواب داد هرقدرتي كه پيالطس دارد از باال . داشت

  .اند هخدا مقدر شد به وسيلهو همه قدرتها چه روحاني و چه دولتي  اند هخدا منصوب شد به وسيله
خـائن   ،يهـودا  – 2 .كاهن اعظـم  ،قيافا -1 :تواند اشاره داشته باشد به مي آن كسي كه مرا به تو تسليم كرد

آنهـا داراي   .دانسـتند  مـي  اين يهوديان بايد بيشـتر  تعليم اين است كه. عموماً مردم قوم يهود -3 .)تسليم كننده(
ولي او . شناختند مي بايست او را مي او آمد ي كهآنها وقت. كتب مقدس بودند كه پيشگوئي آمدن مسيح را داشتند
آمـوزد كـه بـراي گناهـان درجـاتي       مـي  اين آيه. زدند مي را رد كردند و حتي حاال هم براي گرفتن جانش فرياد

  .الطس گناهكار بود ولي قيافا و يهودا و همه يهوديان شرور گناه بيشتري از او داشتندپي. وجوددارد
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پيالطس تصميم داشت عيسي را آزاد كند، يهوديان آخرين بحـث خـود را مطـرح     ي كهدرست وقت 12:19
ي آنها مگر برا. )قيصر عنوان رسمي امپراطور روم بود(. دوست قيصر نيستي ،اگر اين شخص را رها كني. كردند

آنها دوست داشتند او را هالك كنند و خودشان را از زير سـلطه روميـان   . آنها از او تنفر داشتند! قيصر مهم بود
ه امپراطوري قيصر در مقابل تهديد عيسي كه ادعا كرده بود بكنند كه  مي ولي دراينجا آنها دارند تظاهر. رها كنند

 ي كـه اين رياكاري وحشتناك خود با داوري روبـرو شـدند زمـان    آنها دراثر! گذارند مي يك پادشاه است احترام
  .ميالدي به اورشليم هجوم آوردند و شهر را با همه اهالي آن تخريب هالك كردند 70روميان درسال 

روا  عيسـي كـه بر پيالطس استطاعت آن را نداشت كه يهوديان رااز اتهام ضديت باپادشاهي قيصـر   13:19
او حـاال عيسـي را بـه    . گفتند قدم گذاشـت  مي بنابراين او با ضعف به موضعي كه بالطداشته بودند باز بدارد و 

  .شد مي اينگونه مسائل در آن حل و فصل ي كهشد برد يعني جائ مي تا گفته... .مكاني كه در عبراني
 كه پس از فصح انجـام اي  روز تهيه فصح يعني تهيه. عمالً در شب قبل برگزار شده بود ،عيد فصح 14:19

صبح بود ولي مشكالتي هنوز پيرامون چگونگي محاسبه زمانها در اناجيل  6حدود ساعت ششم احتماالً . شد مي
بدون شك او ايشـان را  . مطمئناً، پيالطس اين را گفت تا يهوديان را تحريك كند !اينك پادشاه شما! وجوددارند

  .كرد مي مجبور كردن او به محكوميت عيسي سرزنش به خاطر
منظورتان . پيالطس با سئوالي بديشان طعنه زد. هوديان اصرار داشتند كه عيسي بايد مصلوب شودي 15:19

خواهيم پادشاه خود را مصلوب سازيد؟ سپس يهوديان با حالت خيلي پست ايستادند و گفتنـد   مي كه اين است
  .شرور رد كردند سلطاني كافر و به خاطرخداي خود را  !وفا بي قوم !كه غير از قيصر پادشاهي نداريم

و بنابراين او عيسي را به دست سـربازان تسـليم    ،پيالطس اراده داشت تا يهوديان را خشنود بسازد 16:19
  .او جالل مردم را پيش از جالل خدا دوست داشت. كرد تا او را مصلوب سازند

  
  )24،17:19(شدن  مصلوب –ح 

توانـد بـه    مـي  يا .)كنده چوب(بي جدا است كه صليب ترجمه شده است اشاره به تكه چواي  كلمه 17،19
بوده است كه يـك  اي  بهرحال اين صليب دراندازه. اند هدو تكه چوب اشاره داشته باشد كه بصورت صليب بود

مردي شـمعون   )برطبق ديگر اناجيل(عيسي براي مسافتي صليبش را حمل كرد . توانسته آن را حمل كند مي مرد
موضعي كه به جمجمه مسمي بود به دو دليل ممكن اسـت نـام را   . راي او ادامه دادنام قيرواني بود اين كار را ب

بوده اسـت كـه   اي  خود سرزمين شايد به شكل جمجمه بوده و خصوصاً اينكه آنجا تپه )1(: برخود گرفته باشد
 )2(. ستامروزه در اسرائيل به جلجتاي گوردن معروف ااي  چنين منظره. داراي غارهايي در اطرافش بوده است

شـده   مي و استخوانهاي ايشان در آن منطقه ديده ها شايد جمجمه. شدند مي آنجا مكاني بود كه جنايتكاران اعدام
  . كه البته برطبق تعاليم شريعت موسي اين امر زياد متحمل نيست كه اجساد دفن نشوند
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ب اززمـين بـاال   سـپس صـلي  . خداوند عيسي بر صليب ميخكوب شد، هم دستان و هـم پايهـاي او   18:19
تنها انسان كاملي كه تا به حال زيسته است و اين چيزي بود كـه او  . كشيده و در سوراخي در زمين قرار گرفت

خداونـد نجـات    به عنواناگر شما تا به حال پيش از اين به او اعتماد نكرده ايد ! از خاصانش دريافت كرده بود
خوانيد او چگونه براي شما مرد؟ دو دزد بر  مي د اين كه به سادگيآيا اينكار را اآلن نخواهيد كرد با وجو ،دهنده

او از خطاكـاران محسـوب   . اسـت  12:53اين تكميل شدن نبوت اشعياء . هر طرف او همراهش مصلوب شدند
  .شد

گذاشـتند تـا جـرم ايشـان      مـي  در باالي سر مصلوب شدگاناي  اين يك عادت بود كه تقصير نامه 19:19
پادشـاه   ،طس دستور داد كه اين نوشته بايد باالي صليب او نصـب گـردد؛ عيسـي ناصـري    پيال. رامشخص كنند

  .يهود
  : گويد مي اسكندر واضحاً 20:19

زبان وااليي و موسيقي كه به جان انسان احساس بخشـيده و جسـم    ،يوناني. .زباني مقدس پاتريارخها و انبياء ،عبراني
بيانگر سه نسل و سه  ،اين سه زبان. كه عموماً قويترين پسران انسانها هستند گويش مردمي ،التين. كند مي را به فلسفه جذب

ايـن سـه ديـدگاه انسـانها      ي كـه تـا در هـر جـائ   . حقوق و جنگ است ،پيشرفت علم ،هنر و ادبيات ،مكاشفه. ديدگاه هستند
جـان گناهكـاري وجـود     ي كهجائ توانند به اين سه زبان به مردم اعالم شوند و در هر مي خبرها ي كهوجوددارد ؛ در هرجائ

  .صليب در آنجا پيغام دارد ،داشته باشد و زباني براي سخن گفتن و چشمي براي ديدن

مكان دقيق آن محـل  . خداوند عيسي در بيرون از محدوده شهر مصلوب شد. نزديك شهر بود... .آن مكان
  .ديگر براي ما شناخته شده نيست

آنها خواستار اين بودند كـه آن را مثـل ادعـايي اززبـان     . نداشتندروساي كهنه آن نوشته را دوست  21:19
  .)كه بود(يك حقيقت  به عنوانعيسي بخوانند ولي نه 

او ديگر از دست يهوديان خسته شده بود و بيش از اين بديشـان  . نوشته اش را تغيير نداد ،پيالطس 22:19
  !داد مي ولي او بايد اين مخالفت را زودتر از اينها نشان. باج نداد

مردند، در بين خود تقسيم  مي سربازان مجاز بودند وسائل شخصي كساني را كه ،دراينگونه اعدامها 23:19
 ظـاهراً لباسـها را پـنج قسـمت    . كننـد  مـي  ي مسيح را بين خود تقسـيم ها بينيم كه آنها جامه مي دراينجا ما. كنند
اينكه آن را بـال   ي مانده بود كه درز نداشت و بدونكردند و چها قسمت را تقسيم كرده ولي هنوز پيراهن باق مي

  .استفاده كنند قابل تقسيم بندي نبود
. كه نامش برده نشده است رسـيد اي  آنها براي تصاحب پيراهن قرعه انداختند و آن پيراهن به برنده 24:19

 شـده بـود را بـه تحقـق     دانستند كه با اين كار دارند نبوتي را كـه قـبالً در هـزاران سـال پـيش نوشـته       نمي آنها
شوند كه اين كتاب كالم مكاشـفه   مي اين نبوتهاي به انجام رسيده به ما دوباره يادآور !)18:22مزمور(رساندند مي

  .خداست و اينكه عيسي مسيح واضحاً مسيح موعود است
  



 

- ١٦٣ - 

 

  )27،25:19(سپرد مي مادرش را به يوحنا ،عيسي )خ

مـريم   -1. زن در اين آيه نام برده شـده اسـت   4كنند كه از  مي بسياري از شاگردان كتابمقدس فكر 25:19
  .مريم مجدليه -4 .زن كلوپا ،مريم -3 .مادر يحيي ،سالومه ،خواهر مريم – 2 .مادر عيسي

او مـادرش و شـاگردش   . خداوند مراقب و نگران ديگـران بـود   ،بدون توجه به درد و رنج خود 27،26:1
در صـدا زدن  . كسيه از آن پس جاي او را خواهد گرفت معرفي كـرد  عنوانبه يوحنا را ديد و يوحنا را به مريم 

زن خداوند به هيچ وجه احني از روي عدم احترام نداشت ولي ايـن امـر كـه او مـريم را مـادر      اي  نام مادرش ؛
رار كنند مريم بايد مورد پرستش ق مي آيا اين براي آناني كه گمان. كند مي خطاب نكرد توجه ما را به خود جلب

دهد كه از مريم مراقبت كند درست مانند اينكـه او مـادر    مي بگيرد درسي دارد؟ عيسي در اينجا به يوحنا فرمان
 .يوحنا اطاعت كرد و مريم را به خانه خودش برد. خودش است

  
  )30،28:19(كار مسيح به پايان رسيد  )د

اين درزماني بود . 3ظهر تا ساعت  از –ساعت تاريكي را داريم  3بدون شك ما  28و 27بين آيات  28:19
شـامل   !ام هتشن :فرياد او. شد مي كه عيسي از سوي خدا تنها گذاشته شده و داشت مجازات گناهان ما را متحمل

ولي ايـن همچنـين تشـنگي    . شود زيرا تشنه بود كه اين در اثر مصلوب شدنش بوجود آمده بود مي فظيلال تحت
  .آورد كه براي نجات جانهاي انسانها داشت مي به ياد مااو را از تشنگي جسمي اش تر  عظيم

را بر زوفا گذارده و در سركه فرو بردنـد   آنها احتماالً اسفنجي. سربازان به او سركه دادند تا بنوشد 29:19
خـروج   -شـود  مي كه همچنين در فصح نيز استفاده )درخت(زوفا يك نوع گياه است (تا نزديك لبهاي او ببرند 

ان  ،او. )34:27متـي  (خواستند به او بخوراننـد   مي يننبايد با آن شراب ممزوح به مر قاطي شود كه قبالًا. )22:12
او بايـد بـا   . مخدر براي كم كردن دردش كـاربرد داشـت  اي  را نخواست كه بنوشد زيرا آن شراب بصورت ماده

  .شد مي تمام آگاهي خود گناهان ما را متحمل
دادن جـانش بجـاي گناهكـاران و بـراي     ! به او سپرده بود تا انجام دهـد  كاري كه پدرش !تمام شد 30:19
دفـن شـدن و    ،اين حقيقت دارد كه او نمرده ولي مـرگ  !كار رهايي بخش و جبراي تقصيرهاي ما! گناهان بشر

د بنابراين خداون. صعود او چنان براي او مسجل بود كه انگار در همان موقع همه اين وقايع بوقوع پيوسته بودند
امروز ما خدا را . يا كرده استهر را اعالن كند كه راهي براي نجات يافتن گناهكاران مبتوانست اين خ مي عيسي
 .كنيم براي كاري كه خداوند عيسي برصليب جلجتا انجام داد مي شكر

 تواند به معني برگرداندن و خم كردن مي گويند كه خم كردن سر او مي به ما مقدس كتاببعضي ازمحققين 
چارگي و عجز خم نكرد بلكه سرخود  بي او پس از مرگش سرش را از روي: گويد مي و اين. سر به عقب باشد

  .را در حالتي كه ويي در حال استراحت است پائين آورد
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او بـراي زمـان   . اينكه او روحش را تسليم نمود براين حقيقت تأكيد دارد كه مرگ او داوطلبانه بوده اسـت 
عملـي كـه هـيچ     -او روح خود را تسليم كرد ،كنترل همه توانائيهاي خود را كامالً داشتاو . مرگش مصمم بود

 .تواند انجام دهد نمي انسان معمولي

  
  )37،31:19(سوراخ كردن پهلوي نجات دهنده  )ذ

 دوباره ما شاهد اين هستيم كه رهبران مذهبي چقدر مواظب بودند تا قتل خونسـدانه خـود عملـي    31:19
كردند كه مناسب نيست اجازه بدهند كه  مي آنها فكر. بلعيدند مي كرده و شتر را آنها پشه را صافي .نقص باشد بي

بنـابراين آنهـا از   . بود مي عيدي مذهبي در اين روز در شهر. برروي صليب باقي بماند )شنبه(بدنها تا روز سبت 
  .پيالطس خواستند كه ساق پايهاي آن سه را بشكند تا زودتر بميرند

بهرحـال، آنهـا بايـد بـه     . شكستند مي دهند كه پايهاي آنها را چگونه نمي ي مقدس توضيحها نوشته 32:19
  . شد نمي يك شكستگي كوچك سبب مرگ ي كهدادنداز آنجائ مي طرق مختلف اينكار را انجام

يا كردن  امكان غش. دانستند كه عيسي مرده بود مي آنها. اين سربازان در چنين كارهايي خبره بودند 33:19
  .مدهوش بودن او وجود ندارد

شـايد ايـن آخـرين طغيـان     . به ما گفته نشده است كه را يكـي از سـربازان بـه پهلـوي او نيـزه زد      34:19
دشمن شكست خورده است پس از جنگ كه از نفـرت عميـق قلـب     انگيز اين ضربه غم. شرارتهاي قلب او بود

 ها بعضي. قابل اهميتي راجع به خون و آب وجود ندارد هيچ بحث. گويد مي انسانها برضد خداومسيحش سخن
ولي ما جديداً خوانـديم كـه مـرگ او عملـي      -دانند مي اين را نشانه شور و شعف قلب عيسي در زمان مرگش

 بـه نظـر  ولي اين امـر بعيـد   . گويد و شام خداوند مي كنند كه اين از تعميد سخن مي ديگران فكر. داوطلبانه بود
 به وسيلهآب نمونه تقديس و پاك شدن گناهان  ي كهكند در حال مي پاك كردن گناهان صحبت خون از .رسد مي

   :اين امر در آيه مصور است. كالم است
 ،بگذار آب و خون

 از تو به اطراف بريزد،

  ،راي گناهبدرماني 
  .تا پليدي..... ..مرا از گناه و قدرت آن نجات بده

اشاره داشته باشد كه پايهاي عيسي شكسته نشـدند پهلـوي عيسـي    تواند به اين حقيقت  مي 35آيه  35:19
او كـه ديـده اسـت بـدون     . تواند به ديدن كل صحنه مصلوب شدن اشاره داشته باشد مي سوراخ شد و همچنين

  .اين انجيل را نگاشته است ي كهشك به يوحنا اشاره دارد يعني كس
استخواني از آن . است 46:12ام رسيدن نبوت خروج گردد كه در انج ميبر 33اين آيه ظاهراً به آيه  36:19

فرمان خدا اين بود كه استخوانهاي مسيح كه بره حقيقي فصح بـود  . شد مي اين آيه به بره فصح مربوط .مشكنيد
  .دقيقاً به انجام برسد )درعهدعتيق(نشكسته حفظ بشود تا نمونه آن 
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ه نشـد ولـي عمـل او يكـي ديگـر از بـه تحقـق        گرچه آن سرباز متوج. گردد ميبر 4به آيه  37آيه  37:19
انسان شرارتش را دارد و خدا طريق خـود راو نبـوت   . )10:12زكريا(.بود مقدس كتابي ها درآمدن زيباي نوشته

برمن كـه نيـزه   . زكريا به روزي اشاره دارد كه درآينده خداوند به زمين خواهد آمد و يهوديان او را خواهند ديد
  .و براي من مثل نوحه گري براي پسريگانه خود نوحه گري خواهند كرد خواهند نگريست اند هزد

  
  )42،38:19(در قبر يوسف  ندفين )ر

. اري مخفـي بـود  د ايمـان اي  تا به حال ؛ يوسف رامـه . اين آيه آغاز شرح مدفون شدن عيسي است 38:19
دارد تا بدن عيسي را  مينه قدم برحاال او شجاعا. ترس از يهود باعث شده بود كه او واضحاً به مسيح اقرار نكند

. داد مـي  جفا و خشونت قرار ،درانجام اين كار، او خود را در خطر اخراج از كنيسه. براي تدهين درخواست كند
خيلي افسوس برانگيز است كه او اراده نداشت در حيني كه استاد رد شده اش مشغول خدمت كـردن بـه تـوده    

  .مردم بود براي او بايستد
خوانندگان يوحنا حاال با نيقوديموس آشنا هستند كـه در شـب نـزد عيسـي آمـده و قـبالً او را        40،39:19

ــود  ــرده ب ــات ك ــاب (مالق ــان )3ب ــهو زم ــخنان او را     ي ك ــه س ــنهدرين عادالن ــوراي س ــت ش ــرار داش او اص
صـدرطل   پيوندد و همراه خود مر مخلوط با عود به اندازه حدوداً مي او حاال به يوسف. )51،20:7يوحنا(بشنوند
سپس بدن در كفن با حنوط پيچيده .پاشيدند مي اين عطريات احتماالً پودرهايي بودند كه بربدن. آورد مي با خود

  .شد
كرده بود  گوئياشعياء پيش. تقريباً تمامي قسمتهاي اين متن در تحقق يافتن نبوتهاي عهدعتيق است 41:19

كه در باغ بود پـيش  اي  قبر تازه. )9:53اشعياء(. با دولتمندان كه قبر او را با شريران تهئين نمودند بعد از مردنش
  .تعلق داشتاي  آموزيم كه اين قبر كه يوسف رامه مي در متي ما. از آن متعلق به مردي ثروتمند بود

كه بدن را پيش از طلـوع آفتـاب    )مصمم بودند(يهوديان مشتاق بودند. بدن عيسي در قبر نهاده شد 42:19
ولي اينها همه تصميم خدا بود كه بدن بايد سه روز و سـه شـب دردل   . شد در جايش بنهند مي كه سبت شروع

 هر قسـمت از روز يـك روز شـمارش   . بايد به طريق محاسبه يهوديان توجه داشت ،در اين ارتباط. زمين بماند
 40:12است كه در متي روز در قبر ماند نيز انجام يافتن نبوتي  3اين حقيقت كه خداوند براي  ،بنابراين. شود مي
  .باشد مي

  

  )20باب(پيروزي پسرخدا  – 9

  )10،1:20(قبر خالي  )الف

محتمل است كه قبر  .مريم مجدليه قبل از طلوع آفتاب به سر قبر شتافت. اولين روز هفته يكشنبه بود 1:20
بـه شـكل   بـدون شـك سـنگ    . يك اتاق كوچك بوده باشد كه در قسمتي از يك صخره يا تپه كنده شده باشـد 
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 گرفته و راه آن را مسـدود  مي به احتمال زياد آن سنگ در جلوي در قبر قرار .گردو صاف –بوده است اي  سكه
ضـمنناً ايـن امـر پـس از قيـام      .سنگ از در قبر غلطانيده شده بود ،مريم به آنجا رسيد ي كهوقت. ساخته است مي

  .انيمخو مي 28خداوند مسيح بوقوع پيوسته بود چنانچه ما در متي 
اين خبر را اعالم كند كه بـدن خداونـد را از قبـر    مريم فورا به نزد پطرس و يوحنا دويد تا به ايشان  2:20
 .انـد  هدانند او را كجا گذارد نمي او نگفت كه چه كسي اينكار را انجام داده ولي فقط گفت كه آنها. اند هبيرون برد

شاگردان  .ع مصلوب شدن و قيام خداوندمان توجه داشته باشيمدر اينجا بايد به وفاداري و فداكاري زنان در موق
ايـن چيزهـا    .زنان بدون توجه به امنيت شخصي خود ايسـتاده بودنـد   .خداوند را ترك كرده و فرار كرده بودند

  .بدون معني نيستند
ز دشوار است تصور اينكه پطرس و يوحنا در حيني كه با عجله به سوي بـاغ جلجتـا در خـارج ا    20:3-4

  .يوحنا احتماال ً از پطرس جوانتر بوده و زودتر به قبر رسيد .دويدند چه تفكري داشتند مي شهر
توانسته به درون آن نگاه كرده  مي آيد كه در راه كوچكي به درون قبر بوده كه يك شخص مي به نظر 5:20

شكلي شده بودند يا هنوز در همان آيا آنها از بدن باز . يوحنا خم شده و كفن را گذاشته ديد .و يا وارد آن شود
  .شدنوليكن او داخل قبر  .ما شك داريم كه مورد دوم صحيح باشد ؟بودند كه دور بدن پيچيده شده بودند

 )نسنجيده(چيزي راجع به رفتارآني  .بدون ترديد آن همحاال پطرس رسيد و اوبه درون قبر رفت  20:6-7
او نيز دستمالي را كه او بر سر . وانيم احساس مهرباني او را درك كنيمت مي او براي ما وجود دارد كه از طريق آن

  .او بود، ديد ولي بدن نجات دهنده در آنجا قرار نداشت
اين بوده است كه نشان دهد وقتي خداوند بدون عجله و منظم  به خاطرتوضيحات درباره شرايط دستمال 

  .گذاشت نمي او هرگز كفن را مرتب سر جايشاگر كسي بدن را دزديده بود، . بوده است )با انظباط(
ـ .يوحنا نيز وارد شده و طرز مرتب قرار گرفتن دستمال و كفن را ديد 8:20  در اينجـا گفتـه   ي كـه ولي وقت

وقايع قيام مسـيح در مقابـل   . اين يعني كه او فهميد .شود ديد و ايمان آورد اين چيزي بيش از ديدن روحاني مي
  .ايمان آورد داد كه چه اتفاقي افتاده است و او مي اين وقايع به او نشان .بودندديدگان او به وقوع پيوسته 

را نفهميده بودند كه بر طبق آنها مسيح بايد از ميان مردگان  مقدس كتابي ها شاگردان نوشته ،تا حاال 9:20
يوحنـا   .ا نفهميده بودندخيزد ولي آنها اين امر ر مي خداوند خودش مرتباً به ايشان گفته بود كه بر .خاست مي بر

  .اولين كسي بود كه اين را فهميد
آنهـا بـدون    .احتمـاالً در اورشـليم   –ماندند بازگشتند  مي سپس آن دو شاگرد به مكاني كه در آنجا 10:20

بهتر است كه بروند و به ديگـر شـاگردان    .ندارداي  شك به اين نتيجه رسيده بودند كه انتظار نزد قبر هيچ فايده
  .اند هويند كه چه چيزي يافتنيز بگ

  
  )18،11:20(ظاهر شدن به مريم مجدليه  )ب



 

- ١٦٧ - 

 

دراينجا .. .دو شاگرد ديگر به خانه رفتند اما مريم. اما مريم -دوكلمه اول در اينجا قابل توجه هستند 11:20
محبـت  او مورد بخشش بسـيار قرارگرفتـه بـود، بنـابراين     . دوباره ما محبت و فداكاري يك زن را شاهد هستيم

كرد كـه بـدن را    مي كرد زيرا او فكر مي او به تنهايي بيرون از قبر ايستاده بود و گريه. داشت مي بيشتري هم روا
  .دشمنانش به وسيلهدزديده شده احتماالً 

دراين موقع او به اطراف نگاه كرد و دو فرشته را كه لباس سفيد دربرداشته ديد كه درجائي نشسته  12:20
قابل مالحظه است كه چگونه تمام اين حقايق عظيم بـه آرامـي و بـدون    . يسي گذارده شده بودبودند كه بدن ع

  .اند هاحساس گفته شد
 گـوئي او سئوال ايشـان را چنـان جـواب داد كـه     . آيد ترس يا تعجبي داشته باشد نمي مريم به نظر 13:20

و هنوز نفهميده بود كه عيسـي قيـام   از جواب او روشن است كه ا. حضورآنها كامالً به شكلي طبيعي بوده است
  .كرده و زنده گشته است

اين خود عيسـي  . دراين قسمت چيزي باعث شد كه او به عقب برگشته و به پشت سرش نگاه كند 14:20
هنوز صبح زود بود و شايد آفتاب هنوز طلوع نكرده بود و نور خورشـيد نتابيـده   . بود ولي مريم او را نشناخت

د نـه كـه او   همنين احتماالً خدا مانع شـده بـو  . ه كرده و بدون شك ديدگان او تار شده بودنداو مكرراً گري. بود
  .خداوند را تا زمان معين نشناسد

او . خواست آنها رااز ميان لبهاي خود او بشنود مي ولي او :دانست مي خداوند جواب اين سئوالها را 15:20
او . شناسند نمي هان به مردم خيلي نزديك است ولي آنها او رانجات دهنده ج. خداوند را با باغبان اشتباه گرفت

. يكي از اشخاص بلند مرتبـه روي زمـين   به عنوانشود و نه  مي ظاهراي  معموالً در صورت شخص پائين مرتبه
فقـط يـك نفـر بـراي مـريم      . سه بار او به عيسي با عنوان او اشـاره كـرد  . درجواب او، مريم از خداوند نام برد

  .كرد شخصي ديگري را نياز نيست راجع به هويتش بيشتر بداند مي ت كه او احساسوجودداش
هيچ اشتباهي دراين حقيقت وجودنداشت . خواند مي حاال مريم صداي آشنايي شنيد كه او را به نام 16:20

عيسي را عمالً او هنوز . است خطاب كرد )استاد(مريم وي را ربوني كه به معناي معلم بزرگ ! اين عيسي بود –
او خداوند نجات  -او نفهميده بود كه او چيزي فراي يك استاد بزرگ است. شناخت مي معلمي بزرگ به عنوان

را  خود را آماده كرد تا بلكه مريم اوتر  بنابراين خداوند براي توضيحي كاملتر در طريقي صميمي. دهنده وي بود
  .بهتر بشناسد
او شاهد معجزاتي بود كه او درحين حضور  .شناخت مي انسانيك  به عنوانمريم شخصاً عيسي را  17:20

بنابراين او به اين نتيجه رسيده بود كه اگر قادر نباشـد او را از طريـق مرئـي ببينـد     . فيزيكي اش ظاهر كرده بود
او گفت مرا همچو انساني كـه  . كرد مي خداوند بايد طرز تفكر او را تصحيح. نخواهد توانست از او بركت بيابد

بـه   القـدس  روح ،من به آسمان ازگـردم  ي كهوقت. ام همن هنوز نزد پدر خود باال نرفت. است لمس مكنر جسم د
او بيايد، او مرا در قلب شما ظاهر خواهد كرد و در طريقي كـه هرگـز مـرا     ي كهوقت .زمين فرستاده خواهد شد
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 از آنكه درحين حياتم در اين دنيا و بـر من نزديكتر و عزيزتر به شما خواهم بود بيش . شناختيد نمي پيش از آن
  .زمين ممكن بود
براي اولين . اند هگفت كه به نزد برادرانش رفته و به ايشان بگويد كه آنها چه مقام جديدي يافت اوسپس به 

 دانستند كه پدر او پدر ايشان است و خداي او مي آنها بايد. خداوند به شاگردان با عنوان برادران اشاره كرد بار،
  .اران فرزند نشده بودندد ايمانبه اين موقع  تا .خداي ايشان

كه خـدا در طريقـي ديگـر پـدر      اين استدليل آن . من و پدر شما خداوند عيسي نگفت پدر ما بلكه پدر
مسيح كه پسر اسـت   .مسيح پسري است با نسلي ابدي. خدا پدر خداوند عيسي مسيح از ازل بوده است. اوست

ما فرزندان خدا هستيم كه پس از نجات يافتنمـان توسـط او بـه فرزنـد خوانـدگي      . است با پدر يكي و مساوي
  .با خدا برابر نيستيم و نخواهيم بود فرزندان خدا، ما به عنوان. ايم هدرآمد

مريم مجدليه از مأموريتي كه يافته بود اطاعت كرد و تبديل شد بـه رسـوالن چنانچـه شخصـي در      18:20
فـداكاري او   بـه خـاطر  توانيم شك داشته باشيم كه اين امتيـاز عـالي    مي آيا ما. داده بود مقامي او را چنين لقب

  نسبت به مسيح بوي عطا شد؟
  
  )23،19:20( خود ظاهر شدن بر شاگردان )پ

روز قبـل بـا    3كه اي  حاال شب يكشنبه بود شاگردان با هم جمع شده بودند شايد دراتاق باال خانه 19:20
ناگاه عيسي را ديدند كه درميان ايشان ايسـتاده  . درها به سبب ترس از يهود قفل بودند. تنديكديگر مالقات داش

كامالً روشن است كه خداوند بدون باز كردن درها وارد اتاق . سالم بر شما باد: و صداي او را شنيدند كه گفت
ـ    . اين يك معجزه بود. شده بود دني حقيقـي شـامل گوشـت و    بايد به ياد داشته باشيم كه بـدن قيـام كـرده او ب

كلمات سـالم  . ولي او قدرت اعمال هرگونه عمل غيرطبيعي را و برخالف قانون طبيعت را داشت. استخوان بود
بـه   ي كـه آنـان . يافته بودند زيرا مسيح با خون خود بر صليب، سالمتي آورده بـود اي  بر شما باد حاال معني تازه

  . يافتند مي شدند باخدا صلح مي وسيله ايمان تقديس
ي زحمات خود را كه براي ايشان سالمتي به ارمغان آورد ها او نشانه ،پس از اعالن سالمتي برايشان 20:20
ميخ و نيزه ايجـاد شـده بـود را     به وسيلهآنها جاي زخمها و سوراخهايي كه در دستها و پهلوي او . را نشان داد

او از ميـان  . كرده بود كه قبالً گفته بود او چنان. وند استدل آنها شاد شد چون دانستند كه او حقيقتاً خدا.ديدند
  .خداوند قيام كرده منشأ شادي مسيحيان بود. مردگان برخاسته بود

. اران نبايد برآن باشند كه از شادي خود فقط خودشـان لـذت ببرنـد   د ايمان. بسيار زيبا ست 21آيه  21:20
پدرش او را فرستاده  چنان كهابراين او ايشان را به جهان فرستاد بن. آنها بايد اين شادي را با ديگران تقسيم كنند

  .بود
  .شخصي فقير به اين جهان آمد به عنوانمسيح 
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  .يك خادم آمد به عنواناو 
  .ي كرداو خودش را خال

  .اراده پدر خشنود بوداو از انجام 
  .او خود را به انسانها معرفي كرد

  .آورد مي او اعمال نيكو بجا
  .انجام داد القدس روحرا با قدرت او همه كار 

  .هدف او صليب بود
  . فرستم مي من نيز شما را: حاال او به شاگردان گفت

 :خـوانيم كـه عيسـي برشـاگردان دميـد و گفـت       مـي  ما. آيات انجيل استترين  اين يكي از سخت 22:20
باشـد   مـي  بعد از اين واقعـه تا قبل از روز پنطيكاست كه  القدس روحمشكل اين است كه . را بيابيد القدس روح

  ولي چگونه خداوند اين كلمات را بدون اينكه هنوز واقعه روي داده باشد بيان كرد؟. عطا نشده بود
 رااي  گويند كه خداوند به سادگي وعده مي ها بعضي )1( :توضيحات زيادي در اين باره پيشنهاد شده است

بعضي ) 2. (تواند نظريه قابل قبولي باشد مي اين به سختي. كنند مي دهد كه درروز پنطيكاست ايشان دريافت مي
را  القـدس  روحرا بيابيد و نـه اينكـه آن    القدس روحكنند كه آنچه نجات دهنده عمالً گفت اين بود كه  مي اشاره

بيابيد كه درزمان پنطيكاست به پري در ايشان ساكن شد بلكه بعضي خدمات روح مانند درك و آگاهي بيشتر از 
 )3(. درروز پنطيكاسـت را يافتنـد   القـدس  روحيا قدرت و راهنمايي بيشتر در رابطه با رسالتشان توسـط   حقايق
اين با مـتن قسـمتهاي مثـل    . بر شاگردان قرار گرفت القدس روحگويند كه دراين زمان نيز، يك پري  مي ديگران

هنوز با فعل آينده سـخن بـه    لقدسا روحدرتضاد است زيرا در آنجا پري  1:8،5،4ن و اعمال رسوال 49:24لوقا 
واضح است كه روح تا قبل از اينكه جالل يافتن عيسي كامل شود يعني  39:7اين امر از يوحنا . ميان آمده است

  .هنوز فرود نيامده بود ،او به آسمان صعود كند
ت كه يك نظريه اين اس )1(. اين آيه سخت ديگري است كه درباره آن جروبحث زيادي وجوددارد 23:20

ايـن در تضـاد    )و تضمين موفقيتشـان (. عيسي عمالً به شاگردانش قدرت آمرزش گناهان يا بستن گناهان را داد
گـائبلين  ) 2. ()21:5لوقـا  (تواند گناهان را بيـامرزد  مي دهد فقط خدا مي باشد كه تعليم مي مقدس كتابواضح با 

ارتبـاطي كـه از طريـق موعظـه      به وسيلهه شده است قدرتي كه دراينجا وعده داد: كند مي دومين نظريه را ايراد
تواننـد آمرزيـده    مي آيد و دراثر اين اعالن كه چگونه گناهان انسانها مي به دستشود  مي انجيل با انسانها برقرار

كه به (نظريه سوم  )3(. مانند مي شوند و اگر اين طريق آمرزش مورد قبول واقع نشود گناهان به قوت خود باقي
است كه ما هم بدان معتقديم اين است كه شاگردان آمرزش گناهـان را اجـازه   اي  و آن نظريه )يه استدومي شب

  .يافتند كه اعالن كنند
 شـاگردان بـراي موعظـه انجيـل بيـرون      )دقيقتر بررسي كنيم(بگذاريد كه نظريه سوم را به تصوير بكشيم 

شاگردان اين اقتدار را دارند تا . پذيرند مي عيسي رابعضي از مردم از گناهان خود توبه كرده و خداوند . روند مي
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 به مسيح ايمـان پذيرند كه توبه كننده و  نمي ديگراي  عده. به ايشان بگويند كه گناهان ايشان آمرزيده شده است
تابه اد محكوم به مجازات  ،گويند كه در گناهان خود هستند و اينكه اگر بميرند مي شاگردان به ايشان. آورند نمي

  .خواهندبود
خداونـد قـدرتي    بـه وسـيله  عالوه براين توضيحات، ما بايد همچنين توجه داشـته باشـيم كـه شـاگردان     

پطرس از  11،1:5براي مثال در اعمال رسوالن . بخصوص دريافت كرده بودند تا با گناهان مشخصي مقابله كنند
قرنتيـان  -1ولس جلـوي را شـريري را در   پ. اين قدرت استفاده كرد و در نتيجه سخن او حنانيا و صفيره مردند

در ايـن مـوارد، ايـن بخشـش از مجـازات      . آمـرزد  مي گناه او را 8،4:2قرنتيان -2گيرد و در  مي 12،13و  5،3:5
  .ان انسانها فقط دراين زندگي استگناه

  
  )29،24:20(شود  مي شك به ايمان مبدل )ت

بايسـت مـورد سـرزنش قـرار      مـي  عـدم حضـورش   به خـاطر ما نبايد به اين نتيجه برسيم كه توما  24:20
  .عدم حضور اوگفته نشده است هيچ دليلي براي نشان دادن.بگيرد

 او لزوماً بايد خداوند قيام كـرده را . رفتار ناباورانه اش بايد مورد سرزنش قرار بگيرد به خاطرتوما  25:20
حتـي   .ري است ولي اين امـر منطقـي نيسـت   امروزه اين رفتار بسيا. نمود تا ايمان آورد مي ديد و او را لمس مي

  .توانند آنها را ببينند تا لمس كنند نمي دانشمندان به وجود خيلي چيزها ايمان دارند كه حتي
دوبـاره  . دراين زمان، توما نيز بـا ايشـان بـود   . يك هفته از ظهور اول عيسي بر شاگردانش گذشت 26:20

  .و با جمله سالم بر شما باد به ايشان تحيت گفت خداوند عيسي از طريقي معجزه آسا وارد اتاق شد
او وي را دعوت كرد تا حقيقـت قيـام او   .وفايش رفتار كرد بي خداوند به آرامي و صبوري با شاگرد 27:20

  .گذاشتن دستهايش به درون سوراخ پهلويش باور كند به وسيلهرا 
ولـي او  . پهلوي خداوند گذاشـت يـا نـه   دانيم كه آيا او دستهاي خود را بر  نمي ما .توما عوض شد 28:20

 جـان بـويز بـه خـوبي    . دانست كه باالخره خداوند عيسي قيام كرده و اينكه او هم خداوند و هم خداي اوست
 بـه وسـيله  آن حقيقت را  ي كهتوانست ببيند شناخت در حال نمي را كه )آسماني(او حقيقتي ملكوتي : نويسد مي

  .شناخته بودتوانست ببيند قبالً ن مي پهلويي كه
. خدا پذيرفتعه شده و مورد پرستش قرار گرفـت  به عنوانكه عيسي  اين استنكته مهم راي توجه  29:20

 ولي ايمان توما از نوعي نبود كه اكثراً خداوند از آن خشـنود . شد مي بايد مانع اينكار ،اگر او فقط يك انسان بود
  .كه نديده ايمان آوردند ال آنانيخوشابح. اين باوري بود برپايه ديدن. شد مي

 مـا بـا ايمـان آوردن بـه آن بـه وي احتـرام       ،گويـد  مـي  اگر خدا چيزي. كالم خداست ،واقعهترين  مطمئن
ما بايد به سادگي ايمان بيـاوريم و بـاور كنـيم    . كنيم مي احترامي بي گذاريم ولي با داشتن توقع بيشتر ما به او مي

  .وغ بگويد و يا اشتباه كندتواند در نمي چون او گفته است و چون او
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  )31،30:20(هدف انجيل يوحنا  )ث

آن عـده از معجزاتـي را    القـدس  روح. اند ههمه معجزاتي كه عيسي به ظهور رسانيد دراين انجيل ثبت نشد
  .اند هبراي بيان هدف او بود ها براي نگاشته شدن انتخاب كرده است كه بهترين

اين نگارش به اين دليل بـود كـه خواننـدگان او،    . كنيم مي لش مشاهدهما نظر يوحنا را درباره انجيدراينجا 
شما . اران به اسم او، حيات جاودان خواهند يافتد ايمان. ايمان آوردند كه عيسي مسيحي حقيقي و پسرخداست

  چگونه ايمان آورديد؟
  

  )21باب (پسر قيام كرده به همراه خاصانش  :خاتمه - 10

  )14،1:21(انش ظاهر شد مسيح در جليل به شاگرد )لفا
شاگردان به سوي شـمال و بـه منازلشـان در جليـل     . گردد ميبر )جليل(حاال صحنه به درياي طبريه  1:21

 عبارت و بر اينطـور نمـودار گشـت يعنـي يوحنـا     . خداوند عيسي در آنجا ايشان را مالقات كرد. برگشته بودند
  .برايشان بدان وسيله ظاهر كردخواهد طريقي را توضيح دهيد كه عيسي مسيح خود را  مي

 )پسران زبدي(يعقوب و يوحنا  ،نتنائيل ،توما پطرس –هفت نفر از شاگردان در آن زمان جمع بودند  2:21
  .دانيم نمي و دو شاگرد ديگر كه نامشان را

 .شمعون پطرس تصميم داشت براي صيد ماهي به دريا برود و ديگران نيز قبول كردند كه با او بروند 3:21
كنند كه اين سفر در اراده خدا نبوده است و آنها احتماالً بـدون دعـا بـه     مي فكر مقدس كتاببعضي از شاگردان 
! آنها ماهيگيراني نبودند كه شبي را بدون صيد ماهي سپري كنند. در آن شب چيزي نگرفتند. اين سفر رفته بودند

  .ر مورد صيد جانهاآنها نمونه تالش انساني بدون مدد آسماني هستند، خصوصاً د
شـايد خيلـي تاريـك    . آنها او را نشناختند ي كهعيسي صبح زود در ساحل منتظر ايشان بود، در حال 4:21

  .قدرت خدا منع شده بود به وسيلهبود، يا شايد آنها از شناختن او 
 نهـا آيا شما چيـزي بـراي خـوردن داريـد؟ آ     ،مردان جوان: اين چنان است كه خداوند پرسيده باشد 5:21

  .بانااميدي جواب دادند نه
ولـي در جـواب درخواسـت    . زد مي او يك غريبه بود كه در ساحل قدم ،دانستند مي آنها ي كهتا جائ 6:21

بنابراين ماهي آنقـدر  . مقداري زيادي ماهي در تور يافت شد! ايشان دام را به طرف راست كشتي انداختند ،وي
دهد كه خداوند عيسي اطالع كـاملي از وضـعيت و محـل     مي اين نشان !توانستند تور را بكشند نمي زياد بود كه

كنـد،   مـي  آموزد كه وقتي خداوند خـدمت مـا را معلـوم    مي اين امر همچنين به ما. قرار گرفتن دردرياچه داشت
داند كه جانهاي آماده نجات يافتن كجا هسـتند و او اراده دارد كـه    مي او. تورهاي خالي بيشتري موجود هستند

  .اگر ما به او اجازه بدهيم –ها را به ما نشان دهد آن
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آن دومي جامه خود را بـه  . درنگ به پطرس گفت بي يوحنا اولين كسي بود كه خداوند را شناخت و 7:21
دانيم كه او شنا كرده يا در آب راه رفته است يا دسـت و   نمي ما. خويشتن پيچيده و خود را در درياچه انداخت

  .)بعضي پيشنهاد كردند نانچه(پا زده است 
كشـيدند و از   مـي  ديگر شاگردان از قايق ماهيگيري بزرگ به قايق كوچك رفته و تـور مـاهي را كـه    8:21

  .پا فاصله داشتند 300حدود ساحل جزيره 
 دانيم كه آيا خداونـد  نمي ما .ماهي سرخ شده و نان –نجات دهنده صبحانه ايشان را آماده كرده بود  9:21
 ولـي مـا  . آورده بـود  بـه دسـت  ي آنهـا را  آميـز  معجـزه  به طـور را خودش صيد كرده بود و يا اينكه اين ماهيها 

اي  بدون شك درآسمان ما خواهيم فهميد كه در مقابل عده. به تالشهاي ضعيف مانيستآموزيم كه او محتاج  مي
توسط خود خداوند و خيلي كمتر است از كساني كه  اند هي شخصي ما نجات يافتها كه توسط موعظه و شهادت

  .اند هبدون هيچ كمك انساني نجات پيدا كرد
نـه بـراي پخـتن بلكـه بـراي       –دهد كه ماهيهاي درون تـور را بياورنـد    مي حاال او بديشان دستور 10:21

ماند كه رمز موفقيت كار آنها در فرمان او و اطاعت محض  مي اين امر به ياد آنها ،با انجام دادن اين كار .شمردن
  .باشد مي كالم اواز 

بسـياري   –صـدو پنجـاه و سـه    . تعداد دقيق ماهيهاي درون تور را ثبـت كـرده اسـت    مقدس كتاب 11:21
تعداد اقوام  -2 .شماره زبانهاي دنيا در آن موقع -1 :توضيحات جالب براي مفهوم اين اعداد پيشنهاد شده است

هيچ . ردياي جليل و يا كالً دنياي دردنياي آن روزتعداد انواع مختلف ماهي د -3.و نژادهاي موجود در آن زمان
از هر قوم  –كنند بوده است  مي موعظه انجيل نجات پيدا به وسيلهشكي نيست كه اين راجع به تنوع كساني كه 

عميقتر اي  اين واقعه. غيرعادي استپاره نشدن تور  ،دانستند كه باوجود اين مقدار ماهي مي ماهيگيران. و نژادي
 مـاهيگيران . آورد نمي شود و هيچگاه خدا كه منشأ همه چيز است كم مي ار خدا كه در طريق او انجاماست از ك

  . ديدند كه تور پاره نشده است مي
تـا چيزهـاي   دعوت براي صبحانه شنيده شد و شاگردان دور آتشي كه از زغال بـود جمـع شـدند     12:21

س شايد درحال تفكر به زماني بود كه جلوي آتش خود را پطر. يا كرده بود تقسيم كنندنيكويي را كه خداوند مه
 آيا او احساس امنيت بيشتري درحضور خداوند و در كنـار آتـش او  . كرد و سه بار خداوند را انكار كرد مي گرم
كرد؟ شاگردان احساس عجيبي از امنيت درحضور خداوند  مي كرد نسبت به آن آتشي كه خود را با آن گرم نمي

. سئواالت زيادي بود كه آنها دوسـت داشـتند از او بپرسـند   . ا او با بدن قيام كرده اش ايستاده بوددرآنج. داشتند
داشـتند، راز   مـي  حتي اگرچه آنها حس اطمينان هـم  –دانستند كه او خداوند است  مي آنها. ولي جرأت نداشتند

  .شخصيت او در لفافه قرار گرفته بود
داد و آنها احتماالً به يادشان آمد زماني را كه او پنج هزار مرد را با عيسي حاال صبحانه را به ايشان  13:21

  .نان و دو ماهي كوچك خوراك داد 5تعداد 
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كـه دفعـات   . كند مي اين دفعه سومي بود كه عيسي به شاگردان ظاهر شده بود چنانچه يوحنا اشاره 14:21
صر روز قيامش ظاهر شد و سپس يـك هفتـه   او در وقت ع ،اين انجيل در. شوند مي ديگر دراناجيل ديگر يافت

  .ساحل آبي درياچه جليلبعد و حاال در كنار
  
  )17،15:21(پطرس بازگشت )ب

آنها گرم شده و غذا خوردنـد، او   ي كهسپس وقت .خداوند اول نيازهاي جسمي اشان رابرطرف كرد 15:21
از آن موقـع  . ند را انكار كـرده بـود  بار خداو 3پطرس عمالً . رو به پطرس كرد و به مسئله روحاني او پرداخت

تجديد حيات پطرس عمالً توسط خداونـد   ،دراين آيات. پطرس توبه كرده و براي پيروي خداوند بازگشته بود
  .شود مي انجام

ما بايد . اكثراً اشاره شده است كه دو كلمه متفاوت براي محبت در اين آيات مورد استفاده قرار گرفته است
 شمعون، پسر يونا آيا تو مرا بيش از اين شاگردان كه مـرا دوسـت دارنـد محبـت    : صه كنيمرا چنين خال 15آيه 
خـورد كـه هرگـز     نمي پطرس ديگر قسم. داني كه من عاشق تو هستم مي بله خداوندا، تو :بدو گفت نمائي؟ مي

  .ته بوداو اين درس را آموخ. خداوند را ترك نخواهد كرد حتي اگر همه شاگردان ديگر نيز چنين كنند
يكي از طريق معمول ظاهر كردن محبت مسيح وسيله خوراك دادن . ي مرا خوراك بدهها بره :عيسي گفت

طريقـه سـخن گفـتن    . شود مي جالب توجه است كه گفتگو از ماهيگيري به شباني تبديل. جوانان پيرو خود بود
  .س آموختي شباني به پطرها كار بشارت را خداوند در زمان آخرين تعاليم و مراقبت

پطرس براي بار دوم با عدم . نمايد مي براي دومين بار، خداوند از پطرس پرسيد كه آيا او را محبت 16:21
گوسـفندان مـرا   : در اين زمان، او به وي گفـت . داني كه من عاشق تو هستم مي اعتماد به نفس جواب داد كه تو

و محبت توسـط كسـي كـه     نياز به مراقبتو آنها  يي وجود دارندها در گله خداوند گوسفندان و بره. شباني كن
  .شبان ايشان است دارند

بار خداوند را انكار كرده بود، بنابراين سه بار هم فرصت پيـدا كـرد    3درست چنانچه پطرس براي  17:21
  . تا او را اعتراف كند

او براي بار . داند مي پطرس به اين حقيقت رسيد كه عيسي خداست و بنابراين او همه چيز را ،دراين موقع
تواند  مي داني من عاشق تو هستم و براي آخرين بار عيسي به او گفت كه پطرس اين امر را مي سوم گفت كه تو

كه محبت به مسـيح تنهـا انگيـزه     اين استدرس مهم  ،دراين متن. با خوراك دادن گوسفندان مسيح انجام دهد
  .قابل قبول براي خدمت به اوست

  
  )23،18:21(كند  مي س را پيشگوئيعيسي مرگ پطر )پ 
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 او هـر كجـا كـه   . او آزادي بيشـتري بـراي حركـت كـردن داشـت      ،پطـرس جـوانتر بـود    ي كهوقت 18:21
بسـته شـده و    ،گويد كه در پايان زندگيش او، دسـتگير شـده   مي ولي خداوند دراينجا به او. رود مي خواست مي

  . براي اعدام خواهد رفت
شـهادت جـالل    بـه عنـوان  مرگ خود  به وسيلهپطرس خدا را . دهد مي توضيحرا  18آيه  ،اين آيه 19:21

ايـن آيـه بـه مـا      .يافت كه جان خـود را بـراي او دهـد    مي خواهد داد او كه خداوند را انكار كرده بود شهامت
. جـالل بـدهيم   )زنـدگي خـود  (كند كه ما ميتوانيم خدا را در مرگ خود درست مانند حيات خـود   مي يادآوري
. بايسـت شـروع بـه رفـتن كـرده باشـد       مي او اين حرف را زد ي كهوقت! از عقب من بيا :يسي فرمان دادسپس ع
آيد كه پطرس شروع به پيروي خداوند كرد و سپس به اطراف برگشته و ديد كـه يوحنـا هـم     مي به نظر 20:21

نام خائن را  ي كهو كسزد  مي وقت عشا تكيه ،برسينه وي ي كهكس به عنواندراينجا هويت خود را . آيد مي دارد
  . كند مي از خداوند پرسيده بود معرفي

شود؟ آيـا او هـم درراه    مي يوحنا را ديد اين فكر از ذهن او گذشت كه يوحنا چه ،پطرس ي كهوقت 21:21
گردد او زنده خواهد بـود؟ او از خداونـد راجـع بـه آينـده       مي خداوند بر ي كهشهادت خواهد مرد؟ يا در زمان

  .ئوال كرديوحنا س
حتـي اگـر او   . جواب خداوند اين بود كه پطزس نبايد راجع به روزهاي آينده يوحنا كنجكاو باشد 22:21

ي هـا  بسـياري از شكسـت  . بخواهد كه وي تا زمان آمدن دوم مسيح بماند اين هيچ فرقي به حال پطرس نـدارد 
  .ه خود خداوندخدمت مسيحيان مشغوليت بيشتر شاگردان نسبت به يكديگر بوده است تا ب

 او نگفت كه يوحنا هنوز زنده خواهـد مانـد تـا   . سخنان خداوند براي ديگران به اشتباه تلقي شدند 23:21
او فقط گفت كه حتي اگر مسئله اين هم باشد، چرا بايد اين امر پطـرس را تحـت   . او مجدداً بازگردد ي كهزمان

ي در اينجا يوحنا را به دومين مراجعت خود بـه زمـين   تأثير قرار دهد؟ بسياري براين باورند كه در حقيقت عيس
سازد و اينكه يوحنا كسي بود كه انتخاب شد تا كتاب مكاشفه عيسي مسيح را بنويسد و در آن وقـايع   مي مرتبط

  .زمان آخر و جزئيات آن را شرح دهد
  
  )25،24:21(شهادت پاياني يوحنا راجع به عيسي  )ت

ديگـران  . دارد مـي  اينجا اظهـار  راجع به چيزهايي كه نوشته است در يوحنا يك كالم شهادت ديگر 24:21
  .دانند مي نظر ايشان نسبت به انجيل يوحنااين آيه را معطوف به پدران كليسا در افسس و 

عيسي خداسـت و بنـابراين داراي ذات   ! فظي بكار ببريملال تحترا  25ما هيچ ترسي نداريم كه آيه  25:21
او در اينجـا بـرروي    ي كهوقت. هيچ حدي براي سخنان او و اعمالش وجود ندارد. باشد يم )اليتناهي(خداوندي 

چه كسـي هرگـز توانسـته اسـت همـه      . و ستارگان ،ماه ،خورشيد -زمين بود، او هنوز هم خداي همه چيز بود
ـ    ،نگاه داشتن حركت زمين وجود دارند توضيح دهد؟ در عمـل سـاده شـفا    چيزهايي را كه در ه تفكـر راجـع ب
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ماهيهـا، و زنـدگي    ،هـا  بـه جوانـه  . كنـد  مـي  رگهاي خوني و ديگر اعضاي بدن كه او كنترل ،ها ماهيچه ،اعصاب
به كنترل او بر امتهايي كه در هر نقطـه   .هاي او در مورد مسائل انسانها فكر كنيد به راهنمائي. حيوانات فكر كنيد
 )هـا  كتـاب (ش نوشتن چنين جزئياتي را در غالب نوشته آيه كل دنيا هم گنجاي. فكر كنيد اند هاز زمين قرار گرفت

  .باشد مي )نه(دارد؟ جواب با تأكيد فراوان هرگز 
به شايد ما كمي فهميده باشيم كه چرا اين انجيل . رسيم مي و بنابراين ما به پايان كتاب تفسير انجيل يوحنا

آيد كه يـك نفـر آن را بـه     مي رت پيشمطمئناً به ند. مطرح است مقدس كتاب متونترين  يكي از محبوب عنوان
  .كند گرفتار نشود مي دقت و با دعا و تفكر بخواند و در محبت و عشق و شخصيت مباركي كه اين انجيل ظاهر

  انپاي
  


