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مقدمه نویسنده:

چگونه این تفسیر میتواند به شما کمک کند
تفسیر انجیل يک فرايند منطقی و معنوی است که تالش میکند تا نويسنده باستانی تحت الهام را به شیوهای درک کند که بتواند پیام خدا را به زبانی که امروزه
قابل درک است ،بیان کند.
فرايند معنوی بسیار حساس است و به سختی میتوان آن را تعريف کرد .اين فرايند شامل تعادل و باز بودن با خداست .بايد تشنه ( )1او )2( ،شناختن او و ()3
خدمت به او باشیم .اين فرايند شامل دعا ،اعتراف و تمايل به تغییر شیوه زندگی است .روح در فرايند تفسیر قاطع است ،ولی چرا درک انجیل به صورتی ديگر
برای مسیحیان صادق و خداپرست عجیب است؟
فرايند منطقی را راحتتر میتوان توصیف کرد .ما بايد نسبت به متن استوار و بیطرف باشیم و نبايد تحت تاثیر تعصبات فردی يا مذهبی قرار بگیريم .ذهنیت
همگی ما از لحاظ تاريخی شکل خاصی گرفته است .هیچکدام از ما مفسر واقعگرا يا بیطرف نیست .اين تفسیر يک فرايند دقیق منطقی را که حاوی سه اصل
ساختار يافته تفسیر است را ارائه میکند تا کمک کند بر تعصبات مذهبی خود غلبه کنیم.
اصل اول
اصل اول توجه به زمانهای تاريخی است که در کتاب مقدس نگاشته شده و نیز توجه به مناسبتهای تاريخی از ديد نگارنده .نويسنده اولیه هدفی و پیامی برای
برقراری ارتباط داشت .متن نمیتواند معنايی داشته باشد که غیر از منظور نويسنده باستانی تحت الهام بوده است .قصد او – و نه تفکر تاريخی ،احساسی،
فرهنگی ،فردی يا تعصبات دينی – نکته کلیدی است .کاربرد ،بخشی جدايی ناپذير از تفسیر است ،ولی تفسیر مناسب بايد همیشه بر کاربرد تقدم داشته باشد.
همیشه بايد تکرار شود که هر متن انجیلی فقط و فقط يک معنی دارد .اين معنی آن چیزی است که نويسنده اصلی قصد داشته که تحت هدايت روح القدس
با زمان خود ارتباط برقرار کند .يک معنی خاص میتواند کاربردهای بسیار متفاوتی برای فرهنگهای مختلف و موقعیتهای متفاوت داشته باشد .اين کاربردها
بايد با اصل حقیقت نگارنده اصلی مرتبط شوند .بدين منظور اين راهنمای مطالعاتی تفسیری تنظیم شده تا مقدمهای برای هر يک از کتابهای انجیل باشد.
اصل دوم
اصل دوم شناسايی ادبیات هر واحد است .هر کتاب انجیل يک سند متحدالشکل است .مفسرين حق ندارند که يک جنبه از حقیقت را با حذف بقیه متمايز
سازند .بنابراين ،ما بايد تالش کنیم تا قبل از اينکه هر تکه را جداگانه تفسیر کنیم ،هدف کل کتاب انجیل را درک کنیم .هر بخش به صورت منفرد – فصلها،
پاراگرافها ،يا آيات – نمیتوانند معنايی داشته باشد و کل آن واحد معنی ديگری داشته باشد .تفسیر بايد از گرايش قیاس کل به گرايش القايی هر بخش تغییر
جهت داده شود .بنابراين ،اين راهنمای مطالعاتی تفسیری تنظیم شده تا به دانشجويان در تحلیل ساختار هر واحد توسط پاراگرفها کمک کند .بخشهای هر
پاراگراف و فصل تحت الهام نیستند ،بلکه به ما در شناسايی تفکر هر بخش کمک میکنند.
تفسیر در سطح يک پاراگراف – نه جمله ،عبارت ،گزيده ،يا کلمه – کلید پیگیری منظور اصلی نگارنده انجیل است .پاراگرافها بر اساس عناوين متحدالشکل
هستند ،که اغلب به آنها تم يا جمله موضوعی گفته میشود .هر کلمه ،عبارت ،و جمله در پاراگراف به نوعی با اين عناوين متحدالشکل در ارتباط هستند .آنها
بحث را محدود به موضوعی خاص کرده ،آن را بسط داده ،توضیح داده و يا مورد سوال قرار میدهند .کلید واقعی برای تفسیر درست اين است که تفکر نويسنده
اصلی را پاراگراف به پاراگراف در طی هر بخش که کتاب انجیل را تشکیل میدهند ،دنبال کنیم .اين راهنمای مطالعاتی تفسیری برای کمک به دانشجويانی
تنظیم شده که اين کار را با مقايسه با ترجمههای مدرن انگلیسی دنبال میکنند .برای اين هدف ترجمههای خاصی انتخاب شدهاند ،زيرا آنها بر اساس نظريات
و ديدگاههای مختلف ترجمه شدهاند.
 .1نسخه ويرايش چهارم متن يونانی جامعه متحد انجیلی ( )UBSمنتشر شده است .اين متن توسط اساتید مدرن متن پاراگراف بندی شده است.
 .2نسخه جديد شاه جیمز ( )New King James Version - NKJVترجمه کلمه به کلمه متن دستنويس يونانی است که به Textus
 Receptusنیز معروف است .تقسیم بندی پاراگرافهای آن طوالنیتر از ساير ترجمهها است .اين واحدهای طوالنیتر به دانشجو امکان مشاهده
موضوعات متحدالشکل را میدهد.
 .3نسخه جديد استاندارد بازبینی شده ( )New Revised Standard Version - NRSVنسخه تغییر يافته ترجمه کلمه به کلمه است .اين
ترجمه در نقطه میانی دو نسخه مدرن قرار میگیرد .تقسیم بندی پاراگرافهای آن کامال در شناسايی موضوعات مفید است.
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 .4نسخه انگلیسی امروز ( )Today’s English Version - TEVترجمه پويايی است که توسط جامعه متحد انجیلی منتشر شده است .اين
ترجمه تالش میکند که خواننده انگلیسی مدرن امروزی بتواند معنی و مفهوم متن يونانی را درک کند .اغلب ،به خصوص در اناجیل ،تقسیم بندی
پاراگرافها بر اساس گوينده است تا موضوع ،درست همانند نسخه بینالمللی جديد .برای ترجمه و تفسیر ،اين نسخه مفید و کمک کننده نیست.
جالب است که به اين نکته توجه کنیم که هم  UBS4و هم اين نسخه توسط يک موسسه ترجمه شدهاند ،با اين حال ،پاراگراف بندی آنها تفاوت
دارند.
 .5انجیل اورشلیم ( )Jerusalem Bible - JBيک ترجمه پويا است که از روی نسخه کاتولیک فرانسه ترجمه شده است .مقايسه پاراگراف بنديهای
اين نسخه از ديدگاه اروپايی بسیار مفید است.
 .6نسخه چاپی مربوط به سال  1995بنام انجیل امريکايی جديد بازبینی شده ()Updated New American Standard Bible - NASB
ترجمه کلمه به کلمه است .تفسیر آيه به آيه در ادامه اين پاراگراف بندی است.
اصل سوم
اصل سوم اين است که ترجمههای مختلف انجیل را مطالعه کنید تا معنی و مفهوم گستردهتر و جامعتری را بتوانید از کلمات و عبارات انجیل درک کنید .اغلب
يک کلمه يا عبارت يونانی را میتوان به چندين شیوه مختلف درک کرد .اين ترجمههای متفاوت اين گزينه را در اختیارتان قرار میدهند و به شما کمک میکنند
که بتوانید تنوعات مفهومی نسخ دستنويس يونانی را شناسايی کنید .اينها بر روی دکترين تاثیر نمیگذارند ،بلکه به ما کمک میکنند که به متن اصلی که
نويسنده باستانی تحت تاثیر الهام بوده نزديکتر شويم.
اين تفسیر راه سريعتری را به دانشجو برای بررسی ترجمه خود ارائه میدهد .قطعیت هدف نیست ،بلکه اطالع رسانی و تفکر برانگیز بودن است .اغلب ،ساير
تفاسیر احتمالی به ما کمک میکنند که زياد کوته نظر ،دگم و مذهبی نباشیم .مفسرين الزم است که طیف وسیعتری از گزينههای تفسیری را در اختیار داشته
باشند تا بتوانند تشخیص دهند که زبان يونانی قديم تا چه اندازه میتوانسته است مبهم باشد .حیرت آور است که چقدر تفاهم اندکی میان مسیحیانی که ادعا
میکنند انجیل منبع حقیقت است ،وجود دارد.
اين اصول به من کمک کردند که برای بیشتر مسائلی که از نظر تاريخی ذهنیت مرا شکل داده بودند ،با اجبار کردن خود بر تالش بر روی متن باستانی ،فائق
گردم .امید من اين است که برای شما هم برکتی باشد.

باب آتلی
 27ژوئن 1996
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راهنما برای مطالعه صحیح کتاب مقدس:

جستجوی شخصی برای حقیقت اثبات پذیر
آيا میتوانیم حقیقت را بشناسیم؟ حقیقت در کجا يافت میشود؟ آيا میتوانیم از طريق منطق آن را به اثبات برسانیم؟ آيا مرجع نهايی وجود دارد؟ آيا اصول
مطلقی وجود دارند که بتوانند زندگی ما و جهان ما را هدايت نمايند؟ آيا زندگی معنايی دارد؟ چرا در اين دنیا هستیم؟ به کجا خواهیم رفت؟ اين سواالت -
سواالتی که همه افراد معقول به آن میانديشند  -تفکر بشر را از بدو زمان به خود داشته است (جامعه  .)11-٩ :3 ،1٨ -13 :1جستجوی خود را برای »محور
يکپارچه سازنده« در زندگیم به خاطر دارم .در کوچکی به مسیح ايمان آوردم و اين بیشتر بخاطر شهادت اعضای اصلی خانوادهام بود .در سنین بزرگی سواالتم
در باره خود و دنیای من بیشتر شدند .کلیشههای ساده فرهنگی و مذهبی ،به تجربیاتی که با آنها روبه رو میشدم يا در باره آنها ميخواندم ،مفهومی
نمیبخشیدند .آن روزها دوران سردرگمی ،جستجو ،اشتیاق و اغلب يک احساس نومیدی در مواجهه با دنیای بی احساس و مشقت باری بود که در آن زندگی
می کردم .بسیاری ادعا میکردند جوابهايی برای اين پرسشهای اساسی دارند ،اما پس از پژوهش و تعمق پی بردم جوابهايشان براين مبانی بود )1( :فلسفههای
شخصی )2( ،اسطورههای باستانی )3( ،تجربیات شخصی يا ( )4فرافکنیهای روانی [انکار نا آگاهانه افکار و احساسات خود ونسبت دادن آنها به ديگران] .نیاز
به مقداری عوامل تايید کننده ،تعدادی ادله وبراهین ،و نظرياتی منطقی داشتم تا ديدگاه جهانی خود و محور يکپارچه کننده و دلیل زندگیم را بر مبنای آنها
بگذارم .اينها را در مطالعات خود در کتاب مقدس پیدا کردم .شروع به جستجوی شواهد برای اعتبار کتاب مقدس نمودم ،و پاسخم را در اينها يافتم )1( :اعتبار
تاريخی کتاب مقدس مطابق تايید علم باستان شناسی )2( ،صحت پیشگويیهای عهد عتیق )3( ،وحدت پیام کتاب مقدس در طول هزار و ششصد سال تالیف
آن ،و ( )4گواه شخصی کساني که در اثر تماس با کتاب مقدس زندگیشان برای همیشه تغییر يافته است .مسیحیت به عنوان نظام يکی شده ايمان و باور ،قادر
است جوابگوی سواالت پیچیده زندگی انسان باشد .اين موضوع نه تنها چارچوبی منطقی به ارمغان آورد ،بلکه جنبه تجربی ايمان کتاب مقدسی ،به من
شادمانی احساسی و استواری بخشید .تصور کردم آن محور يکپارچه سازنده زندگیم – مسیح را ،آن طورکه توسط کتاب مقدس شناخته ميشود – يافتهام .شعفی
ذهنی و تخلیه احساسی به من دست داد .اما هنگامیکه داشت برايم روشن میشد چه تفسیرهای گوناگون و عديدهای از اين کتاب  -حتی گاه در میان کلیساها
و مکاتب فکری يک فرقه  -مورد طرفداری و حمايت میباشند ،شوک و دلشکستگی به من دست داد که تا به امروز بیادم است .اثبات الهام و اعتبار کتاب مقدس
پايان کار نبود بلکه آغاز آن بود .چگونه میتوانم تفاسیر متنوع و متضاد بسیاری بخشهای مشکل کتاب مقدس را تايید يا رد کنم که توسط مدعیان اقتدار و
اعتبار آن بودند؟ اين کار ،هدف زندگی و سیاحت ايمان من شد .ميدانستم ايمانم به مسیح )1( ،به من آرامش و شادمانی عظیمی بخشیده بود .در حین
نسبی گرايیهای فرهنگ من (پست مدرنیته) )2( ،دگم انديشی و مطلق انگاری نظامهای متضاد مذهبی (مذاهب جهان) ( )3و خود بینی فرقههای کلیسايی،
ذهن من مشتاقانه بدنبال اصولی مطلق بود .در جستجو برای راههای صحیح تفسیر ادبیات باستانی ،با تعجب متوجه شدم خود من پیش داوريهای تاريخی،
فرهنگی ،فرقه کلیسايی و تجربی داشتم .کتاب مقدس را اغلب تنها به منظور محکم سازی ديدگاه خود خوانده بودم .از آن به عنوان يک منبع آموزه مطلق
برای حمله به ديگران استفاده ميکردم و با اين کار نا امنیها و کمبودهای خود را از نو تايید مینمودم .هنگامی که متوجه اين کار خود شدم برايم بسیار دردآور
بود!
اگرچه هرگز نميتوانم کامال عینیگرا باشم ،میتوانم کتاب مقدس را به طرز درستتر مطالعه کنم .میتوانم پیش داوريهای خود را از اين طريق که آنها را
شناسايی کنم و قبول داشته باشم که وجود دارند ،محدوديت ببخشم .هنوز از آنها کامال آزاد نشدهام ،اما با ضعفهای خود مواجهه کردهام .مفسر ،اغلب بدترين
دشمن مطالعه صحیح کتاب مقدس است .اجازه بدهید تعدادی از پیش فرضهای خود را که در مطالعهام از کتاب مقدس دخیل میکنم ،فهرست نمايم تا شما
خوانندگان ،آنها را همراه من بررسی نمايید:

 .1پیش فرضها
 .1من ايمان دارم کتاب مقدس ،يگانه الهام خدای واحد حقیقی است که در آن خود را شناسانیده است .از اين رو تفسیر بايد با توجه به
مقصود نويسنده اصلی الهی (روح خدا) ،از طريق نويسنده بشری در زمینه خاص تاريخی انجام شود.
 .2من ايمان دارم که کتاب مقدس برای مردم عادی نوشته شده است – برای همه مردم! خدا از روی لطف و مرحمت خود با ما به روشنی در
چهارچوب تاريخی و فرهنگی سخن گفته است .خدا واقعیت را پنهان نمیکند – او مايل است ما بفهمیم .ازين رو کتاب مقدس بايد با در
نظر گرفتن زمان خود آن ،و نه زمان ما تفسیر گردد .کتاب مقدس نبايد برای ما مفهومی داشته باشد که هرگز برای آنان که در ابتدا آنرا
میخواندند يا میشنیدند ،آن مفهوم را نداشته است .کالم خدا برای ذهن فردعادی قابل درک است و اشکال و اسلوب تفهیم و تفاهم
معمول مردم را به کار میگیرد.
 .3من ايمان دارم کتاب مقدس پیام و هدف يگانه دارد .با خود متضاد و مغاير نیست  -اگر چه قسمتهايی از آن مشـکل هستند و در ظاهر
متـفاوت ،اما در واقـع همخوان میباشند .بنا برايـن ،بهترين مفسر کتاب مقدس ،خود کتاب مقدس است.
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 .4من ايمان دارم که هر بخش کتاب مقدس (به استثناء پیشگويیها) دارای يک مفهوم و تنها يک مفهوم است که بر پايه مقصود نويسنده
اصلی و وحی يافته میباشد .گرچه هرگز نمیتوانیم مطلقا مطمئن باشیم مقصود نويسنده اصلی را ميدانیم ،بسیاری از شاخصها،
نشانگر آن میباشند:
 .iژانر (نوع ادبی) انتخابی برای ارائه پیام
 .iiزمینه تاريخی و /يا موقعیت خاص که موجب نوشتن گرديد
 .iiiچهارچوب ادبی کل کتاب و نیز هر واحد ادبی
 .ivطرح متن (طرح کلی) واحدهای ادبی ،آن طور که با تمامی پیام ارتباط پیدا میکنند
 .vخصیصههای دستوری ويژه که برای بیان پیام به کار رفتهاند
 .viواژگان انتخابی برای ارائه پیام
 .viiبخشهای موازی/مترادف/هم مفهوم (مشابه)
مطالعه هريک از اين موارد ،موضوع مطالعه ما از يک بخش ميگردد .پیش از آنکه اسلوب خود را برای مطالعه صحیح کتاب مقدس توضیح دهم ،اجازه دهید
برخی روشهای نامناسب کاربردی امروز را توصیف نمايم  -روشهايی که اين قدر باعث گوناگونی در تفاسیر شدهاند و در نتیجه بايد از آنها دوری نمود:

 .2روشهای نامناسب
 .1ناديده گرفتن چارچوب ادبی کتب کتاب مقدس ،و استفاده از هر جمله ،بند ،يا حتی واژگان به عنوان اظهاريههای واقعیت که ربطی به
منظور نويسنده يا متن کلیتر آن ندارد .اين کار را معموال »اثبات عقیده خود توسط آيات« میگويند.
 .2ناديده گرفتن زمینه تاريخی کتب ،بوسیله جانشین کردن زمینه تاريخی انگار شدهای که شواهد آن درخود متن بسیار کم است يا اصال
در آن وجود ندارد.
 .3ناديده گرفتن زمینه تاريخی کتب و خواندن کتاب مقدس به عنوان روزنامه صبح شهر که در مرحله اول برای افراد مسیحی امروزی
نگاشته شده باشد.
 .4ناديده گرفتن زمینه تاريخی کتب بوسیله مجازی ساختن متن و تبديل آن به يک پیام فلسفی /الهیاتی که هیچ ارتباطی با شنوندگان
اولیه و مقصود نويسنده اصلی ندارد.
 .5ناديده گرفتن پیام اصلی به وسیله جانشین کردن نظام الهیاتی خود شخص ،يا آموزه مورد عالقهاش ،يا مسائل مورد بحث زمان او که
ربطی به مقصود نويسنده اصلی و پیام اظهار شده ندارند .اين پديده اغلب پس از آنکه قرائت کتاب مقدس در ابتدا به عنوان اثبات اقتدار
گوينده انجام گرفته است ،اتفاق میافتد .معموال اين را »واکنش خواننده« (تفسیر بر مبنای »متن برای من چه مفهومی دارد«)
مینامند.
حد اقل سه جزء مرتبط در تمامی ارتباطات نوشتاری بشر ديده میشوند:

مقصود نويسنده
اصلی

متن نوشته

دريافـت کنندگان
اوليه

در گذشته روشهای مختلف مطالعه بر روی يکی از ين سه جزء متمرکز میشدند .اما برای تايید حقیقی الهام منحصر به فرد کتاب
مقدس ،يک نمودار تغییر يافته مناسبتر میباشد:

روح القدس
مقصود نويسنده اوليه

متون خطی متفاوت

ايمانداران زمانهای
بعد
دريافت کنندگان

متن نوشته

اوليه
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در واقع هر سه جزء بايد در فرايند تفسیر گنجانده شوند .به مقصود بررسی صحت حقیقت ،تفسیر من متمرکز بر دو جزء اول میباشد:
نويسنده اصلی و متن .اين احتماال عکس العمل من در برابر راههای اشتباهی است که مشاهده کردهام )1( :مجازی ساختن يا روحانی ساختن
متون و ( )2تفسیربر مبنای »واکنش خواننده« ايمانداران زمانهای بعد (برای من چه مفهومی دارد) .راههای اشتباه ممکن است در هر مرحله
ديده شوند .ما همواره بايد در سنجش محرکها ،پیش داوريها ،اسلوب ،و کاربردهايمان کوشا باشیم .اما چگونه آنها را بسنجیم ،اگرهیچگونه مرزها،
محدوديتها ،شروط و موازينی برای اين کار وجود ندارند؟ در اينجاست که منظور نويسنده و ساختار متن ،تعدادی موازين در اختیارم ميگذارند
تا بتوان پهنه تفاسیر احتماال صحیح را محدوديت بخشید .در پرتو اسلوب نامتناسب مذکور در مطالعه ،چه روشهای ممکنهای برای مطالعه و
تفسیر صحیح کتاب مقدس هستند که تا اندازهای راست آزمايی و همخوانی را فراهم میکنند؟
 .3روشهای ممکنه برای مطالعه صحیح کتاب مقدس
در اين مقطع اسلوب منحصر به فردی را مورد بحث قرار نمیدهم که برای تفسیر ژانرهای ادبی خاص به کار ميروند ،بلکه به اصول عمومی
علم تفسیر(هرمنوتیک) میپردازم که برای همه گونه متون کتاب مقدس مصداق دارند .کتاب ارزندهای درباره روشهای تفسیر ژانرهای خاص ،کتاب
»چگونه کتاب مقدس را درست درک کنیم«نوشته استادان »گُــردون فـی« و »داگالس استوارت« از انتشار »زان درون« میباشد.
متدولوژی من ابتدا بر خواننده متمرکز است که اجازه میدهد روح القدس کتاب مقدس را از طريق چهار دوره مطالعه شخصی تنوير و
روشن نمايد .اين کار ،روح القدس و متن و خواننده را در درجه اول قرار میدهد نه درجه دوم .اين روش همچنین خواننده را از تاثیر نامتناسب
مفسران محفوظ میدارد .شنیدهام که میگويند" :کتاب مقدس ،کتب تفسیری را خیلی روشن ميسازد ".مقصود از اين گفتار ،کم ارزش شمردن
کمکهای مطالعات نیست بلکه استدعايی است برای استفاده از آنها در زمان متناسب.
ما بايد بتوانیم از روی خود متن بر تفسیر خود صحه بگذاريم .پنج مورد ،راست آزمايی حداقل محدودی را ممکن میسازند:
 .1نکات ذيل در مورد نويسنده اصلی:
 .aزمینه تاريخی
 .bچارچوب ادبی
 .2گزينه نويسنده اولیه در:
 .aساختارهای دستوری (ترکیب جمله)
 .bکاربرد واژگان معاصر ج .ژانر
 .3درک ما از متناسب بودن
 .aبخشهای موازی/مترادف و مشابه کتاب مقدس که مربوط میباشند
ما بايد بتوانیم داليل و منطقی را که مبنای تفسیرات ما هستند ارائه کنیم .کتاب مقدس تنها منبع ما برای ايمان و کاربرد است .متاسفانه مسیحیان در اين که
کتاب مقدس چه تعالیم و تايیداتی دارد اغلب توافق ندارند .اگر ادعا کنیم کتاب مقدس الهامی است و درعین حال ايمانداران نتوانند در مورد تعالیم و الزامات
آن به توافق برسند ،خودمان را دچار شکست کردهايم.
چهار دوره مطالعه طراحی شدهاند تا بینشهای تفسیری ذيل را فراهم کنند:
 .1دوره اول مطالعه
 .aکتاب را در يک نشست بخوانید .يک مرتبه ديگر آن را در ترجمه متفاوتی بخوانید – که بهتر است تئوری ترجمه آن متفاوت باشد:
 .iترجمه تحت اللفظی ()NRSV, NASB, NKJV
 .iiترجمه معادل پويا ()JB,TEV
 .iiiترجمه تفسیری (»کتاب مقدس ترجمه تفسیری«» ،کتاب مقدس تفصیلی«)
 .bبدنبال هدف محوری کل نوشته بگرديد .مضمون (تم) آنرا مشخص کنید.
 .cدر صورت امکان مشخص کنید کدام واحد ادبی ،فصل ،پاراگراف يا جمله است که بروشنی اين مقصود يا تم اصلی را بیان میکند.
 .dژانر ادبی مقدم را شناسايی کنید:
 .iعهد عتیق
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 .1داستانسرايی عبری
 .2شعر عبری (ادبیات حکمت ،مزمور)
 .3نبوت عبری (نظم ،نثر)
 .4قوانین درشريعت
 .iiعهد جديد
 .1داستانسرايیها (اناجیل،اعمال رسوالن)
 .2مثالها (اناجیل)
 .3نامهها/رسالهها
 .4ادبیات مکاشفهای
 .2دوره دوم مطالعه
 .1کتاب را دوباره کامل بخوانید و عناوين اصلی يا موضوعات را يافته و مشخص نمايید.
 .2عناوين اصلی را به صورت طرح کلی در آوريد و در جملهای ساده و مختصرمحتوی آنها را توضیح دهید.
» .3جمله حاوی مقصود« و »طرح کلی عمومی« خود را با استفاده از کمکهای مطالعات ،بازنگری کنید.
 .3دوره سوم مطالعه
 .1کتاب را دوباره کامل بخوانید ،با اين هدف که زمینه تاريخی و موقعیت خاصی که باعث نوشتن آن شده است را در خود کتاب مقدس شناسايی
کنید.
 .2موارد تاريخی را که در کتاب مقدس ذکر شدهاند فهرست کنید.
 .aنويسنده
 .bتاريخ
 .cدريافت کنندگان
 .dدلیل خاص برای نوشتن
 .eجنبههای زمینه فرهنگی که به هدف اين نوشته مربوط میباشند
 .fاشارات به اشخاص و رويدادهای تاريخی
 .3برای آن بخش کتاب کتاب مقدس که داريد تفسیر میکنید ،طرح کلیتان را به صورت پاراگراف درآوريد .همیشه »واحد ادبی« را مشخص
کرده ،به صورت طرح کلی درآوريد .اين میتواند چند فصل يا چند پاراگراف باشد .بدينوسیله میتوانید منطق و »طراحی متن« نويسنده
اصلی را دنبال کنید.
 .4زمینه تاريخیتان را با استفاده از »کمکهای مطالعات« بازنگری کنید.
 .4دوره چهارم مطالعه
» .1واحد ادبی« خاص را دوباره در چند ترجمه بخوانید
 .aترجمه کلمه به کلمه ()NKJV، NASB، NRSV
 .bترجمه معادل پويا ()TEV، JB
 .cترجمه تفسیری (»کتاب مقدس ترجمه تفسیری«» ،کتاب مقدس تفصیلی«)
 .2ساختارهای ادبی يا گرامری را بیابید
 .aعبارات تکرارشده ،افس  1 :6و  13و 12
 .bساختارهای دستوری مکرر ،روم 31 :٨
 .cمفاهیم مغاير
 .3موارد زير را فهرست کنید
 .aکلمات مهم
 .bکلمات غیر معمول
 .cساختارهای مهم دستوری
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 .dکلمات ،بندها ،و جمالت بسیار مشکل
 .4بخشهای موازی [مشابه] مربوط را در کتاب مقدس بیابید
 .aروشن ترين مجموعه آيات تعلیمی را در مورد موضوع خود بیابید ،از طريق:
 .iکتابهای الهیات نظام مند
 .iiکتاب مقدسهای مخصوص مراجعات
 .iiiکشف االيات
 .bدر داخل موضوعتان» ،دوگانگی متناقض« احتمالی [دو مفهوم بظاهر متضاد و در در واقع همخوان] را بیابید .بسیاری از حقايق
کتاب مقدس به صورت "دوگانگی ديالکتیکی" (دو مفهوم به ظاهر متضاد اما در اصل سازگار و واحد) معرفی شدهاند! بسیاری از
اختالفات فرقهای از اين سرچشمه میگیرند که افراد از روی نیمی از اين مفاهیم دوگانه و پر تنش در کتاب مقدس برای "اثبات
عقیده خود توسط آيات" استفاده میکنند .تمامی کتاب مقدس الهام شده است و ما بايد پیام کامل آن را بجوئیم تا برای تقصیر
خود توازن و تعديل کتاب مقدسی ارائه دهیم.
 .cعبارات موازی يا هم معنی را در همان کتاب يا نوشتههای همان نويسنده يا همان "ژانر" بیابید؛ کتاب مقدس بهترين مفسر خود
است زيرا يک نويسنده دارد که روح القدس میباشد.
 .5برای بازبینی مشاهدات خود از زمینه و موقعیت تاريخی ،از "کمکهای مطالعات" بهره بگیريد.
 .aکتب مقدس دارای راهنمای مطالعات
 .bدايره المعارف ،کتابهای راهنما ،و فرهنگ لغات کتاب مقدس
 .cپیشگفتارهای کتاب مقدس
 .dتفاسیر کتاب مقدس (در اين مرحله مطالعه خود ،بگذاريد جوامع ايمانداران مسیحی گذشته و حال ،مطالعه شخصی شما را ياری
و تصحیح کنند).
 .4کاربرد تفسیر کتاب مقدس
در اينجا به کاربرد میپردازيم .شما با صرف وقت کوشیدهايد تا متن را مطابق زمینه اصلی و اولیه آن درک کنید .اکنون بايد آن را در
زندگی و فرهنگ خود به کار بگیريد .من اقتدار کتاب مقدس را به اين صورت تعريف میکنم" :استنباط آنچه نويسنده اصلی به عصر خود
ميگفت ،و به کارگیری آن واقعیت در زمان ما".
پس از آنکه قصد نويسنده اصلی ،هم از لحاظ زمان و هم منطق آن تفسیر گردد ،کاربرد بايد انجام شود .ما نمیتوانیم يک بخش کتاب
مقدس را در زمان خود به کار بگیريم مگر آنکه بدانیم برای عصر خود چه ميگفته است .يک بخش کتاب مقدس نبايد معنايی بدهد که پیشتر
هرگز آن معنا را نداشته است!
»طرح کلی« مشروح شما ،به صورت پاراگرافها( ،دوره مطالعه شماره  )3راهنمای شما خواهد بود .کاربرد بايد در سطح پاراگرافها
انجام شود نه کلمات .کلمات فقط در چارچوب متن معنا دارند؛ بندها تنها در چهارچوب متن معنا دارند؛ جمالت تنها در چارچوب متن معنا
دارند .در فرايند تفسیر ،تنها شخص الهام يافتهای که دست اندر کار میباشد نويسنده اصلی است .ما صرفا از او ،به وسیله روشن سازی و تنوير
روحالقدس ،پیروی ميکنیم .اما تنوير ،الهام نیست .برای گفتن "خداوند چنین میفرمايد" ،بايد پايبند قصد نويسنده اصلی باشیم .کاربرد
بايد دقیقا مربوط به مقصود عمومی کل نوشته ،واحد ادبی بخصوص ،و بسط انديشه در سطح پاراگراف باشد.
اجازه ندهید مسايل روز ،کتاب مقدس را تفسیر کنند؛ بگذاريد کتاب مقدس سخن بگويد! برای اين کار ممکن است الزم باشد اصولی
را از متن نتیجه گیری کنیم – اين زمانی صحت دارد که »اصل« در متن باشد .متاسفانه بسیاری از اوقات ،اصول ما فقط اصول "خودمان"
هستند  -نه اصول متن .در کاربرد کتاب مقدس (بجز در مورد نبوت) مھم است بیاد داشته باشیم برای يک متن خاص کتاب مقدس ،يک معنا
و تنها همان يک معنا مصداق دارد .آن معنا به قصد نويسنده اصلی مرتبط است که در باره بحران يا نیازی در زمان خود سخن گفته است .از
اين يک معنا میتوان کاربردهای ممکنه فراوانی را برگرفت .کاربرد بر پايه نیازهای دريافت کنندگان خواهد بود ،اما بايد به مفهوم نويسنده اصلی
ارتباط داده شود.
 .5جنبه روحانی تفسیر
تا اينجا درباره فرايند منطقی و متنی در تفسیرکردن و در کاربرد صحبت کردهام .اجازه بدهید اکنون مختصرا جنبه روحانی تفسیر را مورد بحث
قرار دهم .اين لیست نکات مهم ،برای من مفید بوده است:
 .1برای کمک روح القدس دعا کنید (مراجعه شود به اول قرنتیان  26 :1و .)16 :2
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 .2دعا کنید خدا شما را ببخشد و از گناهانی که به آنها واقف هستید پاک سازد( .اول يوحنا .)٩ :1
 .3برای اشتیاق بیشتر در شناخت خدا دعا کنید (مراجعه شود به مزمور  ٧ :1٩الی 14؛  1 :42به بعد؛  1 :11٩به بعد).
 .4هر بینش جديدتان را بالفاصله در زندگی خود به کار ببنديد.
 .5فروتن و آموزش پذير باقی بمانید.
کار بسیار مشکلی است که توازن بین فرايند منطقی ،و هدايت روحانی روح القدس را بتوان حفظ نمود .نقل قولهای ذيل بمن کمک کردهاند
توازن بین اين دو را بیابم:
 .1برداشت از »جیمز و .ساير« در کتاب »پیچاندن کتاب مقدس« ،صفحات " :1٨-1٧تنوير به اذهان قوم خدا میآيد – نه صرفا اشخاص
بلند مرتبه روحانی .در مسیحیت مبنا بر کتاب مقدس ،طبقه گورو [اساتید معنوی] يا اشراقیون [اشخاصی که بدون استدالل منطقی و
فقط از روی نیروی ذهنی حقیقت را کشف میکنند] و کسانی وجود ندارند که تمامی تفاسیر قابل قبول بايد از طريق آنها به دست آيد.
پس با اينکه روح القدس عطايای مخصوص حکمت ،معرفت و بصیرت روحانی را میدهد ،اين کار را به اين مسیحیان دارای عطايا واگذار
نکرده است که فقط آنها مرجع تفسیر کالم او باشند .هر يک از افراد قوم خدا مسئول هستند با ارجاع به کتاب مقدس ،بیاموزند ،قضاوت
کنند و تمیز دهند ،زيرا کتاب مقدس مرجع برتر حتی نسبت به کسانی است که خدا به آنان توانايیهای خاص بخشیده است .در خالصه،
فرض من در سراسر کتاب بر اين است که کتاب مقدس ،مکاشفه حقیقی خدا به تمامی بشر است ،و اينکه کتاب مقدس برای ما مرجع
اقتدار نهايی در تمام مواردی است که در باره آنها سخن میگويد ،نیز کتاب مقدس يک معمای مبهم نیست ،بلکه افراد عادی از هر
فرهنگی میتوانند آن را به اندازه کافی درک کنند".
 .2در مورد »کرکگارد« ،مطابق »برنارد رم «در کتاب او به نام »تفسیر کتاب مقدس از ديدگاه پروتستان« صفحه  :٧5به گفته کرکگارد،
مطالعه دستوری ،واژهای و تاريخی کتاب مقدس الزم بود ،اما از لحاظ مطالعه حقیقی کتاب مقدس ،مرحله مقدماتی به شمار میآمد.
"برای مطالعه کتاب مقدس به عنوان »کالم خدا« ،بايد آن را با قلبی پر شور ،با تمام حواس ،با انتظاری مشتاقانه ،و در حال مکالمه با
خداوند ،خواند .مطالعه کتاب مقدس بدون تفکر و توجه به آن ،يا به صورت کتاب درسی ،يا برای انجام شغل ،مطالعه آن به عنوان کالم
خدا محسوب نمیشود .وقتی کسی کتاب مقدس را طوری بخواند که نامه عاشقانه را میخوانند ،آنگاه آن را به عنوان کالم خدا خوانده
است".
" .3اچ .اچ .راولی" در کتاب "مطرح بودن کتاب مقدس" صفحه :1٩
درک کتاب مقدس تنها به صورت عقالنی ،هر قدر هم که کامل باشد ،هرگز نمی تواند همه گنجینههای آن را از آن خود سازد .اينگونه
فهم ،ناچیز به شمار نمیآيد چون برای استنباط کامل ضروری است .اما بايد به درک روحانی گنجینههای روحانی اين کتاب منتهی
گردد تا کامل باشد .و برای آن درک روحانی ،چیزی بیشتر از هوشیاری عقالنی الزم است .موضوعات روحانی با بینش روحانی دريافت
میشوند و دانشجوی کتاب مقدس نیازمند طرز فکری پذيرنده از لحاظ روحانی ،و اشتیاقی برای يافتن خدا است تا خود را به او تسلیم
کند .در اين صورت او میتواند از مطالعه علمی خود فراتر رفته ،به میراث غنیتر اين کتاب که بزرگترين کتابها است دست يابد".
 .6روش این کتاب تفسیر
کتاب تفسیر برای راهنمايی مطالعات به راههای ذيل برای کمک به رويههای تفسیری شما تنظیم شده:
 .1طرح کلی مختصر تاريخی ،معرف هر کتاب است .پس از آنکه »مرحله مطالعه شماره  «3را انجام دادهايد ،به اين اطالعات
مرجعه کنید.
 .2بینشهای متنی در ابتدای هر فصل قرار دارند .اينها به شما کمک ميکنند به بینید واحد ادبی چه ساختاری دارد.
 .3در ابتدای هر فصل يا هر واحد ادبی عمده ،تقسیم بندی پاراگرافها و عناوين توصیفی آنها از چند ترجمه جديد ارائه گرديدهاند:
 .aمتن يونانی انجمن متحد کتاب مقدس ،ويراست تجديد نظر شده ()UBS4
 .bکتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد ،بروز آورده شده در سال )NASB( 1٩٩5
 .cکتاب مقدس پادشاه جیمز ترجمه جديد ()NKJV
 .dترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد ()NRSV
 .eترجمه انگلیسی امروز ()TEV
 .fکتاب مقدس اورشلیم ()JB
تقسیم بندی پاراگرافها الهام نشدهاند .آنها بايد از روی چارچوب متن محقق شوند .به وسیله مقايسه چند ترجمه
معاصرکه از تئوریهای متفاوت ترجمه و ديدگاههای مختلف علم الهی میباشند ،میتوانیم ساختار گمان شده تفکر نويسنده
اصلی را تجزيه و تحلیل کنیم .هر پاراگراف (بند) دارای يک حقیقت اعظم است که به آن »جمله اصلی« يا »ايده محوری
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.4

.5

.6

.7

متن« میگويند .اين تفکر يکی کننده ،راه تفسیر صحیح تاريخی و دستوری میباشد .شخص هرگز نبايد تفسیر يا موعظه يا
تدريس خود را بر پايهای کمتر از يک پاراگراف انجام دهد! همچنین بیاد داشته باشید که هر پاراگراف با پاراگرافهای اطرافش
مرتبط است .به اين دلیل است که »طرح کلی« تمام کتاب به صورت پاراگراف بندی اين قدر مهم است .ما بايد بتوانیم ترتیب
و توالی منطقی مطلبی را که مورد بحث نويسنده الهام يافته و اصلی است دريافت کنیم.
ترتیب يادداشتهای »باب« (نويسنده کتاب) مطابق روش تفسیری آيه به آيه است .با اين روش مجبور میشويم از انديشه نويسنده
اصلی پیروی کنیم .يادداشتها از چند جنبه مختلف اطالعات فراهم میکنند:
 .aچهارچوب ادبی
 .bبینشهای تاريخی و فرهنگی
 .cاطالعات دستوری
 .dمطالعات واژهای
 .eبخشهای موازی (مشابه يا مترادف) مربوطه
در بعضی مقاطع کتاب تفسیر ،متن درج شده ترجمه استاندارد آمريکايی جديد (بروز آمده در  )1٩٩5به وسیله چند ترجمه معاصر
ديگر تکمیل خواهد شد:
 .aکتاب مقدس پادشاه جیمز ترجمه جديد ( )NKJVکه مطابق پیرو متن نسخ خطی »متن دريافتی« میباشد.
 .bترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد ( )NRSVکه بازنگری کلمه به کلمه کتاب مقدس ترجمه استاندارد تجديد نظر
شده توسط شورای ملی کلیساها میباشد.
 .cترجمه انگلیسی امروز ( )TEVکه ترجمه »معادل پويا« توسط انجمن کتب مقدسه آمريکا است.
 .dکتاب مقدس اورشلیم ( )JBکه ترجمهای انگلیسی است بر مبنای ترجمه »معادل پويا «کاتولیک فرانسوی.
برای کسانی که به زبان يونانی آشنا نیستند ،مقايسه ترجمههای انگلیسی به تشخیص مسائل در متن کمک میکند:
 .aتفاوتها در متون خطی
 .bمعانی جانشین واژگان
 .cمتون و ساختار مشکل دستوری
 .dمتون دارای چند معنی
اگر چه ترجمههای انگلیسی نمیتوانند اين مسايل را حل کنند ،آنها را برای مطالعه بیشتر و کاملتر مورد نظر قرار میدهند.
در پايان هر فصل سواالت مربوطه برای گفتگو فراهم شدهاند و در اين سواالت سعی شده است مسائل عمده تفسیری آن فصل مورد
نظر قرار بگیرند.
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اختصارات انگلیسی کاربردی در این تفسیر
AB

کتابهای تفسیر کتاب مقدس آنکر ،ويرايش ويلیام فاکسول آلبرايت و ديويد نوئل فريدمن

ABD

قاموس کتاب مقدس آنکر ( 6جلد) ويرايش ديويد نوئل فريدمن

AKOT

کلید تحلیلی عهد عتیق ،نويسنده :جان جوزف اوونز

ANET

متون باستانی خاور نزديک ،نويسنده :جیمز ب .پريچارد

BDB

لغتنامه عبری و انگلیسی عهد عتیق ،نويسندگان :اف .براون ،اس .آر .درايور ،سی .ا .بريگز

BHS

Biblia Hebraica Stuttgartensia: GBS 1997

IDB

قاموس کتاب مقدس مفسرين 4 ،جلد ،ويرايش :جورج ا .باتريک

ISBE

فرهنگنامه کتاب مقدس استاندارد بینالمللی 5 ،جلد ،ويرايش جیمز اور

JB

کتاب مقدس اورشلیم

JPSOA

کتب مقدس مطابق متن ماسورتیک ،ترجمه جديد چاپ از انجمن انتشارات يهودی آمريکا

KB

لغتنامه عبری و آرامی عهد عتیق به قلم لوديک کوهلر و والتر بام گارتنر

LAM

کتاب مقدس از روی متون باستانی شرقی (پشیتا) به قلم جورج م .المسا

LXX

ترجمه هفتاد (يونانی – انگلیسی) ،نويسنده :زان در ون197۰ ،

MOF

ترجمه جديدی از کتاب مقدس ،نويسنده :جیمز موفات

MT

متن ماسورتیک عبری

NAB

متن جديد کتاب مقدس آمريکايی

NASB

کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد

NEB

کتاب مقدس جديد انگلیسی

NET

کتاب مقدس ،ترجمه جديد انگلیسی

NIDOTTE

قاموس جديد بینالمللی الهیات و تاويل عهد عتیق 5 ،جلدی ،ويراش ويلم آ .ون گمرن

NRSV

کتاب مقدس تجديد نظر شده جديد استاندارد

NIV

ترجمه جديد بینالمللی

NJB

کتاب مقدس جديد اورشلیم

OTPG

راهنمای تجزيه و تحلیل دستوری جمالت عهد عتیق ،اثر :تاد س .بیل ،ويلیام آ .بنکس و کالین اسمیت

REB

کتاب مقدس تجديد نظر شده

RSV

ترجمه تجديد نظر شده استاندارد
َ
زاندرون197۰ ،
ترجمه هفتاد (يونانی – انگلیسی) نويسندهِ :
 ،توسط اتحاديه انجمنهای کتاب مقدس Today’s English Version

SEPT
TEV
YLT
NKJV

ترجمه تحتاللفظی کتاب مقدس ،نوشته رابرت يانگ
زاند َرون 5 ،جلد ،ويرايش ِمريل سِ .تنی
فرهنگنامه مصور کتاب مقدس ِ
نسخه جديد شاه جیمز

UBS

انجمن متحد کتاب مقدس

ZPBE
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شرحی در یوحنا
کالم آغازین
 .Aاناجیل متی و لوقا با تولد عیسی شروع میشوند و مرقس با تعمیدش ،اما شروع يوحنا به قبل از خلقت میگردد.
 .Bاز آيه اول فصل اول عهد عتیق ناصری ،يوحنا تصوير کاملی را ارائه داده و اين را در سراسر انجیل صحه میگذارد .ساير اناجیل نیز تا حدی در ارائه
آنها حقیقتا اين حقیقت را میپیمايد.
 .Cمشخص است که يوحنا انجیل خود را در پرتو آنچه که در ساير اناجیل ابتدا به ساکن تصريح شده تدوين کرده است .او تالش دارد تا زندگی و
آموزههای عیسی را با توجه به نیازهای کلیسای اولیه ،در اواخر قرن اول تکمیل و تفسیر کند.
 .Dبه نظر میرسد يوحنا چهارچوب معرفی خود را از عیسی مسیح حول محورهای زير شکل داده باشد:
 .1هفت معجزه /عالئم و تفسیر آنها
 .2بیست و هفت مصاحبه و /يا گفتگو با افراد
 .3برخی از عبادت و جشنها
 .aشبات
 .bعید پسح (يوحنا  5و)6
 .cخیمهها (يوحنا  7الی )1۰
 .dتقديس (  22 :1۰الی )39
 .4اعالن ”من هستم”
 .aمربوط به نام الهی است (يهوه)
 )1من که با تو سخن میگويم ،همانم( .يوحنا .) 1۸ :5-6 ، 19 : 13 ، 24،2۸ : ۸ ،26 : 4
ّ
 )2پیش از تولد ابراهیم ،من بودهام( .يوحنا  54 :۸و )59
 .bبا اسامی مستعار
 )1من نان حیات هستم (يوحنا  35 :6و  41و  4۸و )51
 )2من نور جهانم (يوحنا )12 :۸
 )3من برای آغل گوسفندان درب هستم (يوحنا  7 :1۰و )9
 )4من شبان نیکو هستم (يوحنا  11 :1۰و )14
 )5من قیامت و حیات هستم (يوحنا )25 :11
 )6من راه ،راستی و حیات هستم (يوحنا )6 :14
 )7من تاک حقیقی هستم (يوحنا  1 :15و )5
 .Eتفاوت بین انجیل يوحنا و ساير اناجیل
 .1اگرچه هدف اصلی يوحنا الهیات است ،اما استفاده او از تاريخ و جغرافیا بسیار دقیق است .با اين حال دلیل اختالف بین ساير اناجیل و
انجیل يوحنا نامشخص است
 .aبشارت زود هنگام يهودی (تمیز کردن زود هنگام معبد)
 .bفلسفه تاريخی و زمان آخرين هفته زندگی عیسی مسیح
 .cبازسازی يک الهیات هدفمند
 .2بحث در مورد تفاوتهای مشهود میان انجیل يوحنا و ساير اناجیل مفید خواهد بود .اجازه بدهید جمالتی از کتاب الهیات عهد جديد به قلم
جورج الدون لد درباره اين تفاوتها نقل کنم:
 .aتفاوت انجیل چهارم با ساير اناجیل به قدری زياد است که صادقانه بگويم ،بايد با اين سوال روبرو شويم که آيا به طور مشخص آموزههای
عیسی مسیح را منعکس میکند يا اينکه ايمان مسیحی به حدی سنت را تغییر داده که باعث شده تاريخ توسط تفاسیر الهیاتی بلعید
شده و ناديده گرفته شود( .صفحه .)215
” .bقابل دسترسترين راهحل ،تعالیم عیسی است که از زبان يوحنا منعکس شده است .اگر اين راهحل درست باشد و اگر ما بايد به اين
نتیجه برسیم که انجیل چهارم از زبان يوحنا رهبری شده است ،اين سوال مهم به وجود میآيد :تا چه اندازه الهیات انجیل چهارم از
زبان يوحنا بجای مانده تا ازعیسی؟ تا چه حد تعالیم عیسی توسط يوحنا درک شده است زيرا آنچه که ما در دست داريم ،بیش از آنکه
نشانگر تعالیم شخص عیسی مسیح باشد ،نشان دهنده تفسیر يوحنا میباشد( .ص)215
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 .cلد همچنین به نقل از و.ف.آلبرايت از اکتشافات اخیر در فلسطین و انجیل يوحنا در کتاب “پشت صحنه عهد جديد و آخرتشناسی
آن” ويرايش شده توسط و.د.ديويس و د.داوب نقل میکند:
"هیچ تفاوت بنیادينی در تعالیم بین يوحنا و سايرين وجود ندارد .تضاد بین آنها در تمرکز برروی سنت در کنار برخی از
جنبههای تعالیم مسیح بوده ،به ويژه آنهايی که به نظر میرسند به تعالیم اسنها نزديکتر میباشند.
هیچ سندی که نشان دهنده تحريف تعالیم عیسی و يا جعلی بودن آن و يا اضافه شدن عناصر جديد به آنها ،وجود ندارد.
نیازهای کلیسای اولیه متاثر از انتخاب اقالمی جهت اضافه شدن در انجیل بوده که میتوانیم آنها را بپذيريم ،اما دلیلی وجود
ندارد که فرض کنیم نیازهای کلیسای اولیه باعث به وجود آمدن هر گونه ابتکار يا نوآوريهای مهم الهیاتی باشد.
يکی از عجیبترين فرضیههای عالمان و متکلمان دينی اين است که میگويند ذهن عیسی چنان محدود بوده است که هر
گونه تضاد ظاهری میان يوحنا و سايرين را بايد به دلیل اختالفات میان متکلمان اولیه مسیحی تلقی نمود .هر متفکر و شخصیت
بزرگی توسط دوستان و شنوندگان مختلف تفسیر شده و آنان بیشتر از میان آن تفاسیر ،آنچه که به سلیقه و سیاق خود نزديکتر
است را برگزيده و درک میکنند تا آنچه را که فقط از ديگران میبینند و میشنوند( “.صفحه .)171-17۰
 .dو باز هم نوشتهای از جورج ای .لد:
"تفاوت میان آنها اين نیست که يوحنا وابسته به الهیات است و ديگران نیستند ،اما رويکرد آنان در الهیات متفاوت است.
تاريخ تفسیری ممکن است بیشتر بازتاب دهنده واقعیتهای وقايع باشد تا صرفا به تاريخچه آنها بپردازد .اگر يوحنا يک مفسر
الهیات باشد ،تفسیری را از رويدادها ارائه میدهد که به اين باور رسیده که در تاريخ اتفاق افتاده است .بديهی است که ساير
اناجیل قصد اين را ندارند که فقط گزارشی از کالم دستکاری شده عیسی و يا حوادث زندگیش را بدهد .آنان ،عیسی و خالصهای
از آموزههايش را به تصوير میکشند .متی و لوقا برای اينکه آموزههای عیسی را با آزادی کامل بیان کنند ،محتوای آورده شده در
مرقس را مرتب کردند .اگر يوحنا از آزادی بیشتری نسبت به متی و لوقا برخوردار بود ،به اين دلیل است که او میخواست تصوير
عمیقتر و واقعیتری از عیسی مسیح را ارائه دهد( “.صفحه .)222-221
نویسنده
 .Aنويسنده انجیل ناشناس است ،اما نشانههايی از نگارش آن توسط يوحنا وجود دارد.
 .1نويسندهای که شاهد عینی بود (يوحنا )35 :19
 .2عبارت "شاگرد مورد عالقه" (هم پلیکراتها و هم ايرنايوس از او به عنوان يوحنای رسول نام میبرند)
 .3يوحنا ،پسر زبدی ،هرگز به نام ذکر نشده است.
 .Bوقايع تاريخی از خود انجیل آشکار است ،بنابراين ،موضوع نويسندگی عامل مهمی در تفسیر نیست .آنچه که حائز اهمیت است قطعیت الهامی
است که توسط نويسنده دريافت شده است!
نگارش انجیل و تاريخ آن توسط يوحنا بر مبحث الهام آن تاثیر نمیگذارد ،بلکه موضوع تفسیر میگردد .مفسران به دنبال يک زمینه و مناسبت
تاريخی هستند که منتج به نگارش کتاب گرديده است.
آيا بايد دوگانگی يوحنا را با موارد زير مقايسه کرد؟
 .1دو عصر يهود
 .2عدالت معلم قمران
 .3دين زرتشت
 .4تفکر عرفانی
 .5ديدگاه منحصر به فرد عیسی مسیح
 .Cديدگاه سنتی اين است که يوحنای رسول ،فرزند زبدی ،منبع انسانی و شاهد عینی است .اين بايد روشن شود زيرا به نظر میرسد منابع خارجی
قرن دوم افراد ديگری را نیز در نگارش محتوای انجیل دخیل میدانند:
 .1باورمندان و بزرگان افسسی رسول سالخورده را برای نگارش انجیل تشويق میکردند (يوسیبیوس ،اسقف و مورخ کلیسايی قرن سوم از رئوف
اسکندريه نقل کرده است)
 .2اندرياس رسول (تکه باقیمانده موراتوری از رم 2۰۰-1۸۰بعد از میالد)
 .Dبرخی از محققان امروزی تصور میکنند نويسنده ديگری نیز بر اساس چندين فرضیه در مورد سبک نگارش و موضوع انجیل دخیل بوده است.
بسیاری تاريخ آن را اوايل قرن دوم میالدی میدانند (پیش از  115میالدی):
 .1نوشته شده توسط شاگر يوحنا (از حلقه يوحنايون بانفوذ) که آموزههای او را به ياد داشتند ،C. H. Dodd ،B. Lightfoot ،(J. Weiss
C. K. Barrett) ،R. A. Culpepper ،O. Cullmann
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 .2نوشته شده توسط "يوحنای بزرگ" (يکی از اولین مجموعه رهبران آسیا که تحت تاثیر الهیات و واژگان يوحنا بود) که از يک نقل قول مبهم
در پاپیاس (  7۰تا  146بعد از میالد) توسط يوسیبیوس نقل شده است ( 2۸۰-339بعد از میالد).
 .Eشواهد برای نقش شخص يوحنا بعنوان منبع اولیه برای محتوای انجیل
 .1شواهد داخلی
 .aنويسنده از تعالیم و آيین يهوديان آگاهی داشته و ديدگاه جهانی عهد عتیق خود را به اشتراک میگذارد
 .bنويسنده به شرايط فلسطین و اورشلیم در اوايل سال  7۰بعد از میالد اشراف داشت.
 .cنويسنده ادعا میکند که يک شاهد عینی است
 )1يوحنا 14 :1
 )2يوحنا 35 :19
 )3يوحنا 24 :21
 .dنويسنده عضو گروه رسوالن بوده ،چرا که با موارد زير آشنا است:
 )1جزئیات زمان و مکان (محنتهای شبانه)
 )2جزئیات اعداد (گلدانهای آب يوحنا  6 :2و ماهی يوحنا )11 :21
 )3جزئیات افراد
 .eنويسنده به جزئیات وقايع و واکنش به آنها آگاه بود
 .fنويسنده به نظر میرسد به عنوان "شاگرد محبوب“ شناخته شده بود
 )1يوحنا  23 :13و 25
 )2يوحنا  26 :19و 27
 )3يوحنا  2 :2۰الی  5و ۸
 )4يوحنا  7 :21و  2۰الی 24
 .gنويسنده به نظر میرسد عضو حلقه درونی همتراز با پطرس باشد
 )1يوحنا 24 :13
 )2يوحنا 2 :2۰
 )3يوحنا 7 :21
 .hنام يوحنا ،پسر زبدی ،هرگز در اين انجیل آورده نشده است ،که به نظر بسیار غیرعادی میرسد .زيرا او عضو حلقه درونی رسوالن بود
 .2شواهد خارجی
 .aانجیل توسط عوامل زير شناخته میشود
 12۰( Irenaeus )1الی  2۰2بعد از میالد) که با پلیکراپ ارتباط داشت ،يوحنای رسول را میشناخت ( Eusebius 'Historical
” - )7-6 :2۰ :5 Eccleasticusيوحنا شاگرد خداوند ،انجیل افسیان را در آسیا نگاشت” (هائر ، :1 :1 :3 ،نقل شده است
در .)4 :۸ :5Eusebius 'Hist. Eccl
( Clement of Alexandria )2بعد از میالد - ")217-153 .يوحنا که از طرف دوستانش دعوت شده بود و به روح القدس ملحق
شد ،يک انجیل روحانی را تدوين کرد ()7 :14 :6 Eusebius Historic Eccleasticus
 )3جاستین شهید (بعد از میالد )165-11۰ .در گفتگو با تريفو 4 :۸1
 )4ترتولیان ( 145-22۰بعد از میالد)
 .bنگارش يوحنا توسط شاهدان اولیه اعالم گرديد
 )1پلیکراپ ( 7۰-156بعد از میالد ،ثبت شده توسط  ،)Irenaeusکه اسقف اعظم سمیرنا بود ( 155بعد از میالد)
 )2پاپیاس ( 7۰-146ضبط شده توسط  Anti-Marconite Prologueاز رم و ) ،Eusebiusکه اسقف اعظم هیراپولیس در
فرجیه بود و آورده شده است که شاگرد يوحنای رسول بوده است.
 .Fداليلی که در درباره ترديد نويسنده آورده میشود
 .1ارتباط انجیل با موضوعات عرفانی
 .2ضمیمه آشکار فصل 21
 .3اختالف زماني با ساير اناجیل
 .4از يوحنا به عنوان "شاگرد مورد عالقه“ ياد نشده است
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 .5انجیل يوحنا جهت ياد کردن از عیسی مسیح از واژگان و ادبیاتی متمايز از سايرين استفاده میکند
 .Gاگر وی را به عنوان يوحنا رسول فرض کنیم ،پس چه فرضی میتوانیم درباره انسان بودن وی داشته باشیم؟
 .1او از افسیان آورده است (ايرنیوس میگويد " :انجیل از افسسیان برآمده است")
 .2وقتی او مسنتر بود نوشت (ايرنیوس میگويد که وی تا زمان حکومت تروا زندگی کرد 9۸-117 .بعد از میالد)
تاریخ
 .Aاگر يوحنا را رسول فرض کنیم
 .1پیش از سال  7۰پس از میالد ،هنگامی که اورشلیم توسط تیتوس ژنرال يونانی تخريب گرديد (وی سپس به امپراتوری رسید)،
 .aدر يوحنا  2 :5آمده است“ :در اورشلیم نزديک دروازهای معروف به دروازه گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن
را بیت صیدا میگويند…“
 .bاستفاده مداوم از عنوان اولیه "شاگردان "برای تفکیک از گروه رسوالن
 .cبعدها عناصر عرفانی که در کتیبههای دريای مرده کشف شد ،نشان میدهد آنها بخشی از اصطالحات الهیات قرن اول هستند.
 .dهیچ اشارهای به تخريب معبد و شهر اورشلیم در سال  7۰پس از میالد نشده است.
 .eباستان شناس معروف آمريکايی و.ف .آلبرايت تاريخی را برای انجیل در اواخر  7۰يا اوايل  ۸۰بعد از میالد ذکر کرده است.
 .2کمی بعد در قرن اول
 .aالهیات تدوين شده يوحنا
 .bسقوط اورشلیم ذکر نشده است زيرا حدود بیست سال پیش از آن اتفاق افتاده بود.
 .cاستفاده يوحنا از اصطالحات گفتاری و تأکیدی
 .dسنتهای اولیه کلیسا
 )1ايرنیوس
Eusebius )2
 .Bچنانچه يوحنا را پیر فرض کنیم ،پس بايد تاريخ را از اوايل تا اواسط قرن دوم در نظر بگیريم .اين تئوری با رد تدوينگری يوحنای پیامبر توسط
 Dionysusآغاز شد (به داليل ادبی) ،Eusebius .که به داليل الهیاتی ،نگارش مکاشفه توسط يوحنای رسول را رد کرده بود ،احساس کرد که او
"يوحنای" ديگری را در زمان مناسب و در مکان مناسب در میان نوشتههای پاپیاس يافته بود ( )6،5 :39 :3 Historical Eccleasticusکه از
دو يوحنا نام برده شده است .يکی رسول و ديگری سالمند.
دریافت کنندگان
 .Aدر اصل به کلیساهای رومی آسیای صغیر ،به ويژه افسیان نگاشته شده بود .
 .Bبه دلیل سادگی عمیق و عمق زندگی و شخص عیسی ناصری ،به انجیل مورد عالقه برای هر دو گروه باورمندان به خدای واحد و گروههای عرفانی
تبديل گرديدند.
اهداف
 .Aانجیل ،هدف بشارتی خود را بیان میدارد ،يوحنا  3۰ :2۰الی 31
 .1برای خوانندگان يهودی
 .2برای ايمانداران به خدا
 .3برای ايمانداران جديد
 .Bبه نظر میرسد که يک خطای قابل اغماض داشته باشد
 .1علیه پیروان متعصب يوحنای تعمیدگر
 .2علیه آموزگاران دروغین عرفانی ابتدايی (بويژه )Prologue؛ اين آموزههای دروغین عرفانی همچنین زمینههای ديگر کتابهای عهد جديد
را تشکیل میدهد:
 .aافسسیان
 .bکولسیان
 .cنامههای مقدس (اول تیموتی ،تیتوس ،دوم تیموتی)
 .dاول يوحنا (اول يوحنا ممکن است به عنوان کالم آغازين برای انجیل کاربرد داشته باشد)
 .Cاين امکان وجود دارد که هدف از اظهار يوحنا  31 :2۰ممکن است به عنوان تشويق دکترين استقامت و همچنین تبلیغ مسیحیت به دلیل استفاده
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مداوم از زمان حال برای توصیف نجات ،درک شده باشد .در چنین حالتی ،يوحنا ،مانند يعقوب ،ممکن است بیش از حد سعی در حفظ الهیات
پولس ،که توسط برخی از گروههای آسیای صغیر مطرح بوده ،داشته است( .دوم پطرس .)3 :15-16شگفتآور است که سنت اولیه کلیسا يوحنا
را با افسسیان تعريف میکند نه پولس (پطرس ،استفان ،يعقوب و يوحنا نوشته ف.ف .بروس :مطالعات در مسیحیت غیر پائولین ،ص .)121-12۰
 .Dبه نظر میرسد بخش موخره (يوحنا  )21پاسخی به پرسشهای خاص کلیسای اولیه داشته باشد.
 .1به نظر میرسد يوحنا مکمل ساير اناجیل باشد .با اين حال ،او بر نقش بشارتی يهوديان ،به ويژه اورشلیم تمرکز دارد.
 .2سه سؤال در ضمیمه يوحنا  21ذکر شده است
 .aبازگرداندن پطرس
 .bطول عمر يوحنا
 .cتاخیر در بازگشت عیسی
 .Eبعضی از يوحنا به عنوان شخصی ياد میکنند که به برجسته کردن نقش تقديس میپردازد ،با هداف ناديده گرفتن ،يا ضبط و يا بحث وجودی
احکام با وجود متون متقنی که در يوحنا ( 3برای تعمید) و يوحنا ( 6برای عشای ربانی و يا شام خداوند) آورده شده است.
ویژگیهای رئوس مطالب یوحنا
 .Aيک پرولوگ فلسفی  /الهیاتی (يوحنا  1 :1الی  )1۸و يک موخره عملی (يوحنا )21
 .Bهفت عالمت معجزه در زمان بشارت عمومی عیسی (انجیل يوحنا  )2-12و تفسیر آنها:
 .1تبديل آب به شراب در جشن عروسی در قانا (يوحنا  1 :2الی )11
 .2شفای پسر افسر دادگاه در کفرناحوم (يوحنا  46 :4الی )54
 .3شفا دادن مرد فلج در حوض بیت صیدا در اورشلیم (يوحنا  1 :5الی )1۸
 .4خوراک دادن به حدود پنج هزار نفر در جلیل (يوحنا  1 :6الی )15
 .5راه رفتن بر روی دريای جلیل (يوحنا  16 :6الی )21
 .6شفا دادن کور مادرزاد در اورشلیم (يوحنا  1 :9الی )41
 .7باال بردن الزاروس در بیتنی (يوحنا  1 :11الی )57
 .Cمصاحبهها و گفتگو با افراد
 .1يحیی تعمید دهنده (يوحنا  19 :1الی  34و  22 :3الی )36
 .2شاگردان
 .aآندرياس و پطرس (يوحنا  35 :1الی )42
 .bفیلیپوس و نتنائیل (يوحنا  43 :1الی )51
 .3نیقوديموس (يوحنا  1 :3الی )21
 .4زن سامری (يوحنا  1 :4الی )45
 .5يهوديان در اورشلیم (يوحنا  1۰ :5الی )47
 .6جمعیت در جلیل (يوحنا  22 :6الی )66
 .7پطرس و شاگردان (يوحنا  67 :6الی )71
 .۸برادران عیسی (يوحنا  1 :7الی )13
 .9يهوديان در اورشلیم (يوحنا  1 :1۰الی  42و )14 :7-59 :۸
 .1۰شاگردان در اتاق فوقانی (يوحنا )1 :26-13 :17
 .11دستگیری و محاکمه توسط يهوديان (يوحنا  1 :1۸الی )27
 .12دادگاه رومی (يوحنا  16 :19و  1۸و  19و )2۸
 .13مکالمات پس از قیامت 11 :2۰ ،الی 2۰
 .aبا مريم
 .bبا ده رسول
 .cبا توماس
 .14گفت و گو در جلسه با پطروس ،يوحنا  1 :21الی 25
( .15يوحنا  ،7 :11-53 :۸داستان زن زناکار ،در اصل بخشی از انجیل يوحنا نیست!)
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 .Dبرخی از روزهای پرستش /جشن
 .1شبات (يوحنا )31 :19 ،14 :9 ،22 :7 ،9 :5
 .2پسح (يوحنا )2۸ :1۸ ،55 :11 ،4 :6 ،13 :2
 .3خیمهها (يوحنا )۸-9
 .4عید تقديس (جشنواره نور ،يوحنا )22 :1۰
 .Eنقش اعالن "من هستم"
" .1من او هستم " (يوحنا  24 :۸ ،2۰ :6 ،26 :4و  2۸و  54الی )59
" .2من نان حیاتم هستم" (يوحنا  35 :6و  41و  4۸و )51
" .3من نور جهان هستم" (يوحنا )5 :9 ،12 :۸
" .4من برای گوسفندان درب آغل هستم" (يوحنا  7 :1۰و )9
" .5من چوپان خوب هستم" (اول يوحنا  11 :۰و )14
" .6من قیامت و حیات هستم" (يوحنا )25 :11
" .7من راه و راستی و حیات هستم" (يوحنا )6 :14
" .۸من تاک حقیقی هستم" (يوحنا  1 :15و )5
خواندن حلقه اول
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور راه برويم .شما،
کتاب مقدس و روحالقدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید.
کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .مرکزيت موضوع کل کتاب را در قالب کلمات خود بیان کنید.
 .1موضوع کل کتاب.
 .2نوع ادبیات
خواندن حلقه دوم
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور ما بايد راه برويم .شما ،کتاب
مقدس و روح القدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید .کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .موضوعات اصلی را مشخص
کرده و سپس در يک جملع مبحث را بیان کنید.
.1
.2
.3
.4
.5

موضوع واحد ادبی اول
موضوع واحد ادبی دوم
موضوع واحد ادبی سوم
موضوع واحد ادبی چهارم
و غیره
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یوحنا 1
پاراگرافهای ترجمههای مدرن *
NJB

NRSV

TEV

پرولوگ
 1 :1الی 1۸
( 1الی )5

کالم زندگی
 1 :1الی 5

پرولوگ
 1 :1الی 5

( 6الی )۸
( 9الی )14

 16الی 9
 1۰ :1الی 13

 6 :1الی 9
 1۰ :1الی 13

()15
( 16الی )1۸
شهادت يوحنا

14 :1
15 :1
 16 :1الی 1۸
پیغام يحیای تعمید دهنده

 14 :1الی 1۸

 19 :1الی 2۸

()23

 29 :1الی 34
شاگردان اول
 35 :1الی 39

 4۰ :1الی 42

19 :1
2۰ :1
21 :1
21 :1
21 :1
22 :1
22 :1
23 :1
()23
 24 :1الی 25
 26 :1الی 27
2۸ :1
بره خدا
 29 :1الی 31
 32 :1الی 34
شاگردان اول عیسی
 35 :1الی 36
 37 :1الی 3۸
3۸ :1
39 :1
 4۰ :1الی 42
42 :1
عیسی فیلیپوس و نتنانیل را
صدا میزند

UBS4

NKJV
کلمه ابدی
 1 :1الی 5

کلمه تبديل به گوشت شد
 1 :1الی 5

شاهد يوحنا :نور حقیقی
 6 :1الی 13

 6 :1الی 13

کالم تبديل به گوشت شده
است
 14 :1الی 1۸

 14 :1الی 1۸

شهادت يوحنا

صدايی در بیابان

 19 :1الی 23

 19 :1الی 2۸

شهادت يحیای تعمید
دهنده
 19 :1الی 2۸

()23

()23

()23

 24 :1الی 2۸

 29 :1الی 34
شهادت اولین شاگردان
عیسی
 35 :1الی 42

بره خدا
 29 :1الی 34
شاگردان اول
 35 :1الی 42

فیلیپوس و نتنانیل
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بره خدا
 29 :1الی 34
شاگردان اول
 35 :1الی 42

تماس فیلیپوس نتنانیل

 43 :1الی 51

 43 :1الی 45
46 :1
46 :1
47 :1
4۸ :1
4۸ :1
49 :1
 5۰ :1الی 51

 43 :1الی 51

 43 :1الی 51

 43 :1الی 51

* تقسیمبندی پاراگرافها ،تحت تاثیر الهام صورت نگرفته ،بلکه کلید درک مطلب و دنبال کردن عزم اولیه نويسنده میباشند .هر ترجمه جديد ،پاراگرافها را
تقسیم و خالصه کرده است .هر پاراگراف شامل يک موضوع مرکزی ،حقیقت يا تفکری است .هر نسخه اين موضوع را به شیوهای متمايز به کار
میگیرد .همانطور که متن را می خوانید ،از خودتان سوال کنید که کدام ترجمه متناسب با درک شما از موضوع و تقسیم بندی آيه است .در هر فصل ما ابتدا
بايد کتاب مقدس را بخوانیم و سعی کنیم موضوعات آن (پاراگرافها) را شناسايی کنیم ،سپس درک خود با نسخههای جديد را مقايسه کنیم .تنها وقتی
میتوانیم هدف اصلی نويسندگان را دريابیم که با پیروی از منطق و نحوه ارائه آن ،بتوانیم واقعا کتاب مقدس را درک کنیم .فقط نويسنده اصلی الهام گرفته
است  -خوانندگان حق ندارند پیام را تغییر داده يا اصالح کنند .خوانندگان کتاب مقدس مسئولیت اعمال حقیقت الهام گرفته را روزانه و در طول زندگی
دارند .توجه داشته باشید که تمام اصطالحات فنی و اختصارات به طور کامل در اسناد زير توضیح داده شده است :انتقادات متنی و واژهنامه .
مطالعه حلقه سوم (رجوع کنید به "سمینار تفسیر کتاب مقدس" )
به دنبال نیت اصلی نويسنده در سطوح پاراگراف
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور ما بايد راه برويم .شما ،کتاب
مقدس و روح القدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید.
کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .موضوعات را مشخص نمايید (مطالعه حلقه شماره  .)3تقسیمات موضوعی خود را با پنج ترجمه باال مقايسه
کنید .پاراگرافبندی به نويسنده الهام نشده است ،اما کلی د پیگیری اهداف اصلی نويسنده است که قلب تفسیر است .هر پاراگراف تنها و تنها يک موضوع
دارد.
.1
.2
.3
.4

پاراگراف اول
پاراگراف دوم
پاراگراف سوم
غیره

نگاهی به آیات 1-6
 .Aرئوس مطالب اشعار/مناجات/اعتقادات از جنبه الهیاتی
 .1ابدی ،رحمانی ،خالق ،رستگاری مسیح ،يوحنا (1 :1-3عیسی به عنوان کالم)
 .2شهادت پیامبرگونه به مسیح ،يوحنا ( 1 :4-5 ،7-۸ ،15عیسی به عنوان نور)
 .3تجسم مسیح خدا را عیان میکند ،يوحنا ( 1 :1۰-1۸عیسی به عنوان پسر)
 .Bساختار الهیاتی يوحنا و موضوعات مکرر
 .1عیسی با خدای پدر از ابتدا زنده بود (يوحنا )1 :1
 .2عیسی در ارتباط صمیمانه با خدای پدر بود (يوحنا ب)1۸ ،2، 1 :1
 .3عیسی از ذات عالیه خدای پدر بهرهمند بود (يوحنا )b1۸ ،c1 :1
 .4خدای پدر يعنی پذيرش و رستگاری (يوحنا )13-12 :1
 .5تناسخ ،خدای يگانه انسان می شود (يوحنا )14 ،9 :1
 .6وحی ،خداوند به طور کامل آشکار و درک شد (يوحنا )d1۸ :1
 .Cزمینه عبری و يونانی لوگوس (کلمه)
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 .Aزمینه عبری
 .1قدرت کالم گفتاری (اشعیا 11 :55؛ پیدايش 6 :33؛ 2۰ :1۰7؛  15 :147و  ،)1۸همانگونه که در خلقت (پیدايش  3 :1و 6و  9و  11و
 14و  2۰و  24و  26و  )29و برکات پدرانه (پیدايش 1 :27؛ )1 :49
 .2امثال  12 :۸الی " 23خرد" را به عنوان اولین خلقت خداوند و نمايندهی همه خاليق مینامد (نگاه کنید به مزمور 6 :33
و حکمت غیرواقعی سلیمان )9 :9
 .3تارگومان (ترجمه و تفسیر انجیل به زبان باستانی آرامی) جايگزين عبارات "کالم خدا" برای لوگوس به دلیل ناهمگونی با مفاهیم
انسانشناسی
 .Bزمینه يونانی
 .1هراکلیتوس (فیلسوف يونانی که در  5۰۰قبل از میالد میزيست)  -جهان در جريان تحوالت پی در پی بوده است؛ خدای غیرانسانی و
بدون تغییر ،همه چیز را در کنار هم نگاه داشت و بسوی فرآيند تغییر هدايت نمود
 .2افالطون  -لوگوس غیر انسانی و بدون تغییر که سیاره ها را در توازن با يکديگر نگهداری و فصول سال را تعیین میکرد
( Stoics .3اعضای انجمن فیلسوفان يونان باستان) -لوگوس "دلیل جهان" يا مدير بود ،اما نیمه انسانی بود
 .4فیلو  -او مفهوم لوگوس را به عنوان "کشیش واال مقامی که روح انسان را پیش از خدا قرار میدهد" يا "پل بین انسان و خدا" يا "سکانی که
توسط آن سکاندار جهان همه چیز را هدايت میکند" تعريف نمود ()kosmocrater
 .Dعناصر الهیاتی  /فلسفی پیشرفته قرن دوم میالدی
 .1دوگانگی آنتاگونیست هستی شناسی (ابدی) بین روح و ماده
 .2ماده شرير و لجوج است؛ روح خوب است
 .3نظام عرفانی مجموعهای از سطوح فرشتگان ( )aeonsبین خداوند واالی بزرگ و خدای کوچکتری که قادر به تشکیل ماده بود .برخی حتی
ادعا میکردند که اين خدا کمتر از يهوه عهد عتیق (مانند  )Marcionبوده است.
 .4نجات توسط موارد زير به وجود آمد
 .aدانش نهان يا کلمات عبوری که به فرد اجازه میدهد از طريق اين سطوح روحانی ،راه خود را برای الحاق با خدا طی کنند
 .bيک جرقه الهی در همه انسانها ،که آنها تا زمانی که دانش نهان را دريافت نمیکنند ،از آن آگاهی ندارند
 .cيک مامور شخصی از سوی وحی الهی که اين دانش نهان را به بشريت میدهد (روح مسیح)
 .5اين نظام تفکری ،مقام خدايی عیسی را تأيید کرد ،اما نماد واقعی و دائمی او و مرکزيت محل رستگاری او را انکار کرد!
 .Eتنظیمات تاريخی
 .1يوحنا  1 :1الی  1۸تالشی برای ارتباط با هر دو تفکر عبری و يونان با استفاده از مفاهیم لوگوس است.
 .2ارتداد عرفانی ،زمینه فلسفی برای چارچوب بخش مقدمهای به انجیل يوحنا است .اول يوحنا را میتوان کالم آغازين انجیل به حساب
آورد .نظام الهیاتی انديشه به نام "عرفان" تا قرن دوم به طور رسمی شناخته نشده است ،اما ريشههای عرفان آغازين در اسکله دريای مرده و
فیلیو يافت میشود.
 .3ساير اناجیل (به ويژه مرقس) مقام خدايی عیسی را تا بعد از کالوری در پرده نگاه میدارد (اسرار مسیحیت) ،اما سالیان بعد يوحنا ،موضوع
عیسی به عنوان خدای کامل و انسان کامل را به نگارش در میآورد (پسر انسان ،حزقیال  1 :2و دانیال  )13 :7در فصل اول.
 .Fرجوع شود به موضوع خاص :مقايسه اول يوحنا با اول يوحنا باب يکم .
مطالعه عبارت و کالم
متن ( NASBبروز شده) :یوحنا 5-1:1
1در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و کالم ،خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود .همه چیز به واسطۀ او پدید آمد ،و از هرآنچه پدید آمد ،هیچ
چیز بدون او پدیدار نگشت4 .در او حیات بود و آن حیات ،نور آدمیان بود5 .این نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را درنیافت.
3

2

" 1 :1در آغاز" اين پیدايش  1 :1را تداعی میکند و همچنین در اول يوحنا  1 :1به عنوان مرجعی برای تناسخ استفاده میشود .ممکن است که اول يوحنا،
شروع انجیل باشد .هر دو با فلسفه عرفانی کار میکنند .يوحنا  1 :1الی  5تايید حیات پیش از زندگی انسانی ،قبل از خلقت است (يوحنا  15 :1و :۸ ، 3۰
 56الی  5 :17 ،2۸ :16 ،59و 24؛ دوم عبرانیان  5 :1۰ ،3 :1 ،9 :۸الی  9به نقل از امثال 6 :4۰ .الی .)۸
در عهد جديد عیسی مسیح به عناوين زير توصیف شده است
 .1خلقتی جديد که با سقوط صدمه نديد (پیدايش  15 :3برای تکامل انسان انجام شده است)
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 .2فتح جديد (سرزمین موعود)
 .3يک خروج جديد (پیشگويی انجام شده)
 .4يک موسی جديد (قانونگذار)
 .5يک يوشع جديد (عبرانیان )۸ :4
 .6يک معجزه آب جديد (عبرانیان )3-4
 .7مانانای جديد (يوحنا )6
و بسیاری موارد ديگر ،به خصوص در عبرانیان.

موضوع خاص :منشا ()archē
()SPECIAL TOPIC: ARCHĒ
کلمه يونانی  archēبه معنی "آغاز" يا "منشا" چیزی است.
 .1آغاز نظم خلقت (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،1 :1عبرانیان )1۰ :1
 .2آغاز بشارت (رجوع شود به انجیل مرقس  ،1 :1فیلیپیان  ،15 :4دوم تسالونیکیان  ،13 :2عبرانیان  ،3 :2اول يوحنا )1 :1
 .3آغاز شاهدان عینی (رجوع شود به انجیل لوقا )2 :1
 .4شروع نشانها (معجزات ،رجوع شود به انجیل يوحنا )11 :2
 .5اصول ابتدايی (رجوع شود به عبرانیان )12 :5
 .6به شرطی که اطمینان آغازين خود را تا به آخر استوار نگاه داريم (رجوع شود به عبرانیان )14 :3
 .7سرآغاز ،رجوع شود به کولسیان  ،1۸ :1مکاشفه 14 :3
برای "حکمرانی" و "قدرت" هم استفاده شده است
 .1در مورد مقامات حاکم
 .aانجیل لوقا 11 :12
 .bانجیل لوقا 2۰ :2۰
 .cرومیان  3 :13و تیتوس 1 :3
 .2مسئوالن مبلغین دينی
 .aرومیان 3۸ :۸
 .bاول قرنتیان 24 :15
 .cافسسیان  1۰ :3 ،21 :1و 12 :6
 .dکولسیان  1۰ :2 ،16 :1و 15
 .eيهودا 6 :1
معلمین دروغین کتاب يهودا همه مقامات زمینی و بهشتی را نفرين کردند .آنها آزاديخواهان آنتینومی هستند .آنها خود و امیال خود را اول و ماقبل از
خدا ،فرشتگان ،مقامات مدنی و سران کلیسا قرار میدهند.
■ "بود" (سه بار) به لحاظ دستوری ،اين زمان کامل نیست (يوحنا  1 :1و  2و  4و )1۰چون در گذشته تداوم داشته ولی تحقق نیافته است .اين فعل
زمانی برای نشان دادن وجود لوگوس از قبل استفاده میشود( .عبارات يوحنا  57 :۸الی 5۸؛  5 :17و  ،24دوم قرنتیان  ،9 :۸کولسیان 17 :1؛ عبرانیان
 5 :1۰الی  )9استفاده میشود .اين تناسب با ترکیبهای آئوريستی يوحنا ( 3 :1يعنی خلقت)( 6 ،يعنی يحیی تعمید دهنده و ( )14تناسخ) است.
■ "کلمه" مفهوم يونانی لوگوس اشاره به يک پیام دارد ،نه تنها يک کلمه .در اين مبحث عن وانی است که يونانیان برای توصیف ”دلیل دنیوی" و يهوديان به
عنوان قیاس با "حکمت" استفاده میکردند .يوحنا اين عبارت را انتخاب کرد تا اذعان کند که کالم خدا هم در انسان و هم در پیام نمود پیدا کرده است .رجوع
شود به نقطه نظرات بخش .3
■ "با خدا" "با" میتواند "چهره به چهره" تعريف شود .اين نماد ،صمیمیت را نشان میدهد .همچنین به مفهوم يک ذات الهی و سه شخصیت ابدی اشاره
دارد .عهد جديد بر اين عقیده است که عیسی از پدر جدا است ،اما در عین حال با پدر نیز هست.
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■ "کلمه خدا بود" از نظر زمانی ،اين فعل ناقص است همانطورکه در يوحنا  A1 :1آورده شده است .هیچ مقالهای (که موضوع را مشخص میکند ،رجوع
شود به کنید به پاسخ به سواالت  ،صفحه  66نوشته ف.ف .بروس ) ،با تیوس وجود ندارد ،در صورتی که تیوس در عبارت يونانی جهت تاکید قرار داده شده
است .اين آيه و يوحنا  1۸ :1به صراحت وجود حیات پیش لوگوس را صحه میگذارد (يوحنا  ،2۸ :2۰ ،11 :17 ،9 :14 ،3۰ :1۰ ،5۸ :۸ ،1۸ :5رومیان.
5 :9؛ عبرانیان ۸ :1؛ دوم پطرس  .)1 :1عیسی به طور کامل الهی و همچنین به طور کامل انسان است (اول يوحنا  1 :4الی  .)3او همانند خدای پدر نیست،
اما او همان ماهیت الهی همچون پدر را داراست.
عهد جديد خدای کامل عیسی ناصری را تصريح میکند ،اما شخصیت مجزای پدر را نیز محفوظ میدارد .جوهره خدای واحد در يوحنا ،1۸ :5 ،1 :1
 3۰ :1۰و  34الی  9 :14 ،3۸الی 1۰؛ و  2۸ :2۰تأکید شده است؛ ،در حالی که شخصیت روشن آنها در يوحنا  2 :1و  14و  19 :5 ،1۸الی :۸ ،23
 25 :1۰ ،2۸و 29؛  11 :14و  12و  13و  16تاکید گرديده است.

موضوع خاص :پدر
SPECIAL TOPIC: FATHER

عهد عتیق به صورت استعاره رابطه صمیمی با خدا را تحت عنوان پدر معرفی میکند (به موضوع خاص :پدر بودن خدا مراجعه شود):
 .1ملت اسرائیل اغلب به عنوان فرزند "پسر" يهوه توصیف میشوند
 .2حتی کمی قبلتر در تثنیه از خدا به عنوان پدر ياد شده است
 .3در تثنیه  32از اسرائیل به عنوان "فرزندان او" و خدا به عنوان "پدر" شما ياد شده است
 .4اين الهام در مزمور  1۰3:13مطرح شده و در مزمور ( 6۸:5بصورت پدر يتیمان) بسط يافته است
 .5در میان پیامبران متداول بود (رجوع شود به اشعیا  ،63:۸ ،1:2اسرائیل به عنوان پسر ،خدا به عنوان پدر ،64:۸ ،63:16 ،ارمیا  3:4و ،19
)31:9
 .6عیسی به زبان آرامی صحبت میکرد که بدين معنی است که بسیاری از جاهايی که "پدر" به کار رفته است ،کلمه يونانی آن " "Paterاست ،و
میتواند منعکس کننده کلمه  abbaدر زبان آرامی باشد (رجوع شود به انجیل مرقس  .)14:36اين کلمه شبیه "بابا" ( )Daddyيا "پاپا"
( ) Papaمنعکس کننده صمیمت با پدر است ،و افشا کردن آن برای پیروانش رابطه صمیمی ما با پدر را تشويق میکند .کلمه "پدر" به سختی
برای یهوه در عهد عتیق استفاده شده است ،ولی عیسی اغلب و به صورت فراگیر از آن استفاده میکند .اين يک مدرک بزرگ رابطه با خدا از
طريق مسیح برای پیروان است (رجوع شود به انجیل متی .)6:9

 2 :1اين همسو با يوحنا  1 :1است و بر حقیقت حیرت انگیز خدای يگانه تأکید میکند (تثنیه  4 :6الی  )6که عیسی که حدود  5-6قبل از میالد متولد شد،
همیشه با پدر بوده و بنابراين ،خدا است.
" 3 :1همه چیز از طریق وی حیات یافت" لوگوس نماينده پدر برای ايجاد هر دو سوی مرئی و نامرئی خلقت بود (يوحنا 1۰ :1؛  1قرنتیان 6 :۸؛ کولیسیان
16 :1؛ عبرانیان )2 :1 .اين شبیه به نقش خرد در امثال  24 :1۰4و جامعه 19 :3؛  12 :۸الی ( 23در عبری "خرد" يک اسم مونث میباشد) است.
■ "جدا از او هیچ چیز وجود نداشته است" اين مبحث اثبات آموزش اشتباه عامیانه عرفانی است ،میان خدای بزرگ ،خدای خوب و يک موجود معنوی
ضعیفتر که موضوع وجود قبل از حیات را شکل داد (رجوع شود به نقطه نظرات متون بخش چهارم).
” 4 :1زندگی از او بود" اين جمله تاکید میکند که "زندگی" به خودی خود از پسر میآيد .يوحنا از عبارت  ،zoēبرای اشاره به زندگی رستاخیز ،زندگی ابدی،
زندگی خداوند استفاده میکند (يوحنا  15 :3 ،4 :1و  14 :4 ،36و  24 :5 ،36و  26و  29و  39و 4۰؛  27 :6و  33و  35و  4۰و  47و  4۸و  51و  53و  54و
 63و  65و غیره) .عبارت ديگر يونانی برای "زندگی" ،BIOS ،برای زندگی زمینی و زندگی بیولوژيکی مورد استفاده قرار گرفته است (اول يوحنا .)16 :2
■ "زندگی نور انسان بود" نور يک استعاره رايج است که يوحنا برای حقیقت و دانش خدا استفاده میکند (يوحنا 19 :3؛ 12 :۸؛ 5 :9؛  .)46 :12توجه
داشته باشید که زندگی برای همه انسانها بود (امثال 5 :36 .الی  !)9نور و تاريکی نیز موضوعات مشترک در کتیبههای دريای مرده بود .يوحنا اغلب خود را
در شرايط و مفاهیم دوطرفه تصريح میکند.
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" 5 :1نور می درخشد“ از نظر دستوری اين يک جمله کامل است که به معنی تداوم يک عملکرد است .عیسی همیشه وجود داشته است ،اما اکنون او به
وضوح به جهان آشکار شده است (يوحنا  .)46 :12 ،5 :9 ،12 :۸در عهد عتیق ،ظهور فیزيکی يا انسانی خداوند اغلب با فرشته خداوند مشخص شده است
(پیدايش  7 :16الی  11 :22 ،13الی  11 :31 ،15و  15 :4۸ ،13و  ،16خروج 2 :3 .و 4؛  ،19 :14 ،21 :13داوران  22 :6 ،1 :2الی 23؛  3 :13الی
22؛ زکريا  1 :3الی  .)2برخی ادعا میکنند که لوگوس به قبل از تناسخ باز میگردد.

موضوع خاص :فرشته خدا
)(SPECIAL TOPIC: THE ANGEL OF THE LORD
بديهی است که در عهد عتیق خداوند خود را در قالب فیزيکی انسانی نشان میدهد .سوال پیروان تثلیث اين است که کدامیک از شخصیت تثلیث
در اين نقش جا میگیرند .از آنجا که خدا ،پدر (يهوه) و روح او دارای جسم نیستند ،اينطور به نظر میرسد که میتوان گفت که اين آشکار شدنها در قالب
انسانی بیانکننده از پیش وجود داشتن مسیح است.
صورت زير برای نشان دادن دشواری که فرد برای سعی در تشخیص تمايز میان تجلی خدا به انسان و برخورد با يک فرشته دارد ،تدوين شده است:
 .1فرشته خدا در قالب فرشته (اغلب "فرشته او"" ،يک فرشتهای"" ،فرشته"" ،فرشته خدا")
 .aسفر پیدايش  24:7و 4۰
 .bسفر خروج  23:2۰الی 32:34 ،23
 .cاعداد 22:22
 .dداوران 5:23
 .eدوم سموئیل 24:16
.f

اول قرنتیان  21:15الی 3۰

 .gزکريا  1:12و 13
 .2فرشته خدا به عنوان تجلی خدا بر انسان
 .aسفر آفرينش  16:7الی  1۸:1 ،13الی  22:11 ،33و  31:11 ،15و  4۸:15 ،13و 16
 .bسفر خروج  3:2و )13:21( 14:19 ،4
 .cداوران  6:22 ،2:15الی  13:3 ،24الی 23
 .dهوشع  12:3الی 4
 .eزکريا  3:1الی 5
.f

اعمال رسوالن  7:3۰و  35و 3۸

فقط متن میتواند تمايز میان دو گزينه را مشخص نمايد
NASB, NKJV
NRSV, Peshitta
TEV
NJV
REB

"تاریکی آن را درک نکرد"
"تاریکی بر آن غلبه نکرد"
"تاریکی هرگز آن را خاموش نکرد”
"و تاریکی نمی توانست آن را تحمل کند"
"تاریکی هرگز آن بر آن تسلط نیافت”

معنای ريشه اين عبارت ( “)katalambanōفهم" است .لذا ،اين میتواند به معنی ( )1فهم به عنوان غلبه بر (متی  )1۸ :16يا ( )2فهم به منظور
درک و يا دريافتن از آن استفاده کرد .يوحنا ممکن است اين ابهام را برای نشان دادن هر دو استفاده کرده باشد .انجیل يوحنا توسط متفکرانی از هر دو سو
شخصیت يافته است (به عنوان مثال "تولد دوباره و  /يا" متولد شده از باال " 3 :3 ،و" باد "و  /يا" روح ".)۸ :3 ،
فعل ( )katalambanōتنها دو بار در نوشتههای يوحنا استفاده شده است (آنچه در يوحنا  ۸ :3،4نوشته شده نسخه اصلی نیست) .در يوحنا  5 :1تاريکی
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نمیتواند فهم  /غلبه کند و در  35 :12تاريکی که نور را پس خواهد زد (عیسی  /انجیل) غلبه خواهد کرد .نتیجه پس زدن باعث سردرگمی شده؛ نتیجه
پذيرش منجر به پرستش میشود!
مانفرد تی .براوچ ،نويسنده کتاب سوء استفاده از کتاب مقدس ،صفحه  ،35وضعیت انسان را مشخص میکند.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

گمشده ،لوقا 15
تاريکی ،يوحنا 5 :1
ستیز ،رومیان 1۰ :5
جدايی ،افسیسان 15 :2 .الی 17
بی تدبیری ،رومیان 1۸ :1
بیگانگی از زندگی خداوند ،افسیان 17 :4 .الی 1۸
بهترين خالصه ای از گناه انسان در رومیان يافت میشود 1۸ :1 .و 23 :3

متن ( NASBبه روز شده) :یوحنا 8- 6 :1
6مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود؛ نامش یحیی بود .او برای شهادت دادن آمد ،برای شهادت بر آن نور ،تا همه به واسطۀ او ایمان
ْ
آورند8 .او خود آن نور نبود ،بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد
7

 6 :1الی  8اين آيات و نیز انجیل يوحنا ( 15 :1بازگشت به عقب) شهادت يحیی تعمید دهنده را برای عیسی ثبت میکند .او آخرين پیامبر عهد عتیق بود.
مشکل است که اين آيات را به نظم درآورد .مباحثات زيادی میان اساتید در خصوص اينکه اين سرآغاز نثر يا نظم است ،وجود دارد.
يحیی تعمید دهنده آخرين پیامبر عهد عتیق بود (با توجه به پیام وی و ابعاد آن) .او پیشگامی بود که در مالکی  1 :3و ( 5 :4رجوع شود به انجیل يوحنا :1
 2۰الی  )25پیش بینی شده بود .احتماال يوحنا ،انجیل يوحنا  6 :1الی  ۸را به خاطر سوتفاهم اولیهای که در خصوص يحیی تعمید دهنده به وجود آمده بود
(انجیل لوقا  15 :3و اعمال  25 :1۸و  ،)3 :19اين را اضافه کرده است .يوحنا اين را ديرتر از ساير نويسندگان مینويسد و بروز اين مشکل را میبیند.
جالب است که به اين نکته توجه کنیم که مسیح در قالب فعل غیر کامل توصیف میشود (از پیش وجود داشته) ،در حالیکه يحیی به صورت کامل توصیف
میشود (دوره خاصی از زمان) و به صورت فعال کامل (يک رخداد تاريخی با پايانی مشخص) ،افعال (رجوع شود به انجیل يوحنا .)6 :1 ،عیسی همیشه وجود
داشته است.
" 7 :1تا همه به واسطۀ او ايمان آورند" يحیی تعمید دهنده يکی ازبسیاری است که شهادت میدهد عیسی همان مسیح است .اين يک عبارت هدفمند است.
انجیل يوحنا ،همانند تمامی اناجیل (يک منبع منحصر به فرد مسیحیت) ،يک منبع تبلیغ مسیحیت است .اين يک پیشنهاد عالی برای رستگاری است به
تمامی کسانی که در مسیح ،که نور جهان است ،ايمان میآورند (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،31 :2۰ ،42 :4 ،16 :3 ،12 :1اول تیموتائوس  ،4 :2تیتوس
 ،11 :2پطرس  ،9 :3اول يوحنا  1 :2و  .)14 :4 ،2توجه کنید که پیشنهاد عمومی است ولی همه بدان ايمان نمیآورند!
 7 :1و " 12ایمان" اين فعل  7۸مرتبه در انجیل يوحنا 24 ،مرتبه در نامههای يوحنا استفاده شده است .جالب است که انجیل يوحنا هرگز از حالت اسم
استفاده نمیکند .باور بر اين است که در بنیان يک واکنش عقالنی يا احساسی نیست ،بلکه اساسا يک واکنش مشخص است .اين اصطالح يونانی در زبان
انگلیسی بدين صورت ترجمه میشود :اعتقاد ،اعتماد و ايمان .به لطف خدا رستگاری آزادی و پايان کار مسیح است ،ولی بايد بدست آورده شود .رستگاری
يک پیمان رابطهای است همراه با افتخارات و مسئولیتها.

موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ایمان و وفاداری در عهد عتیق
()SPECIAL TOPIC: FAITH, BELIEVE, OR TRUST
 .Aاينها عبارات مهمی در کتاب مقدس هستند (عبرانیان  .)6 ،1:11بحث آن موضوع عیسی در دوران اولیه وعظ میباشد (مرقس .)15:1
برای پیمان جديد حداقل دو چیز از ملزومات هستند :توبه و ايمان (مرقس 15:1؛ اعمال رسوالن 19 ،16:3؛ .)21:2۰
 .Bبه لحاظ علم اشتقاق لغات
 .1واژه ٬٬ايمان ٬٬در عهد عتیق به معنی ٬٬پايبندی٬٬ ،٬٬صحت ٬٬و يا ٬٬قابل اعتماد بودن ٬٬بوده و بعبارتی تعريف خداوند از طبیعت بوده نه ما.
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 .2اين واژه از يک لغت عبری گرفته شده ( emun, emunah, BDB 53, ieعبرانیان  )4:2که در اصل بمعنی ٬٬مطمئن شدن ٬٬يا ٬٬با
ثبات شدن ٬٬دارد .نجات ايمان:
 .aخوش آمدگويی به يک شخص است (اعتماد شخصی ،ايمان ،شماره  1.Eدر زير)
 .bباور داشتن به آن شخص (متن خطی ،شماره  2.Eدر زير)
 .cزندگی کردن همچون آن شخص (زندگی همچون مسیح)
 .Cاستفاده آن در عهد عتیق
الزم به تاکید است که ابراهیم به يک منجی در آينده ايمان نداشت بلکه به خداوند ايمان داشت که به او وعده فرزند و نوادگان داده بود
(پیدايش 2:12؛ 5-2:15؛ ۸-4:17؛ 14:1۸؛ رومیان  .)5-1:4ابراهیم بوسیله اعتماد به خداوند اين وعده را اجابت کرد (به موضوع
خاص :ايمان ،باور ،اعتماد و وفاداری در عهد عتیق مراجعه نمايید) .در عین حال وی هنوز نسبت به اين وعده ترديدهايی نیز داشت ،برای
همین سیزده سال طول کشید تا محقق شود .ايمان ناقص وی اما ،توسط خداوند پذيرفته شد .خداوند مترصد به کار با انسان ضعیفی است
که به وی و وعدههايی که میدهد با ايمان پاسخ میدهند ،حتی اگر بذر ايمانشان ناپخته (متی  )2۰:17يا دچار سردرگمی باشند (مرقس
.)22:9-24
 .Dاستفاده آن در عهد جديد
مفهوم ٬٬باور ٬٬از فعل يونانی  pisteuōيا اسم  pistisگرفته شده ،که در زبان انگلیسی به ٬٬باور٬٬ ،٬٬ايمان ٬٬و يا ٬٬اعتماد ٬٬ترجمه گرديده است.
بعنوان مثال ،در انجیل يوحنا بصورت اسم ظاهر نگرديده ،بلکه اغلب بشکل فعل استفاده شده است .در يوحنا  25-23:1اصالت تعهد مردم
به عیسای ناصری بعنوان مسیح منجی مشخص نیست .ديگر نمونههای استفاده از واژه ٬٬باور ٬٬در يوحنا  59-31:۸و اعمال رسوالن ،13:۸
 24-1۸ديده میشوند .ايمان انجیلی فراتر از يک شروع اولیه است .بايد توسط مراحل شاگردی دنبال گردد (متی 32-31 ،23-2۰:13؛
.)2۰-19:2۸
 .Eاستفاده از آن با حروف اضافه
 Eis .1يعنی ٬٬درون .٬٬اين ساختار منحصر بفرد بر روی ايماندارانی که به عیسی اعتماد کرده و ايمان دارند ،تاکید میکند .بعبارتی:
 .aبه نام او (يوحنا 12:1؛ 23:2؛ 1۸:3؛ 1يوحنا )13:5
 .bبه خود او (يوحنا 11:2؛ 1۸ ،15:3؛ 39:4؛ 4۰:6؛ 4۸ ،39 ،31 ،5:7؛ 3۰:۸؛ 36:9؛ 42:1۰؛ 4۸ ،45:11؛ 42 ،37:12؛
متی 6:1۸؛ اعمال رسوالن 43:1۰؛ فیلیپیان 29:1؛ 1پطرس )۸:1
 .cبه ٬٬من( ٬٬يوحنا 35:6؛ 3۸:7؛ 26 ،25:11؛ 46 ،4412؛ 12 ،1:14؛ 9:16؛ )2۰:17
 .dبه پسر (يوحنا 36:3؛ 1يوحنا )1۰:5
 .eبه عیسی (يوحنا 11:12؛ اعمال رسوالن 4:19؛ غالطیان )16:2
 .fبه نور (يوحنا )36:12
 .gبه خداوند (يوحنا 1:14
 Ev .2يعنی ٬٬در ، ٬٬همانطور که در يوحنا 15:3؛ مرقس 15:1؛ اعمال رسوالن  14:5آمده است
 Epi .3يعنی ٬٬در ٬٬يا ٬٬بر ،٬٬همچون متی 42:27؛ اعمال رسوالن 42:9؛ 31:16 :17:11؛ 19:22؛ رومیان 29 ،5:4؛ 33:9؛ 11:1۰؛
1تیموتائوس 16:1؛ 1پطرس 6:2
 .4حالت مفعولی بدون حرف اضافه همچون در يوحنا 5۰:4؛ غالطیان 6:3؛ اعمال رسوالن ۸:1۸؛ 25:27؛ 1يوحنا 23:3؛ 1۰:5
 Hoti .5يعنی ٬٬باور داشته باشید که ،٬٬به چیزی که بايد باور داشت ،محتوا میدهد
 .aعیسی ،آن قديس خداوند (يوحنا )69:6
 .bعیسی ،آن ٬٬من هستم ٬٬است (يوحنا )24:۸
 .cعیسی از پدر است و پدر از او (يوحنا )3۸:1۰
 .dعیسی منجی موعود است (يوحنا 27:11؛ )31:2۰
 .eعیسی پسر خداوند است (يوحنا 27:11؛ )31:2۰
 .fعیسی فرستاده پدر است (يوحنا 42:11؛ )21 ،۸:17
 .gعیسی با پدر يکی است (يوحنا )11-1۰:14
 .hعیسی از پدر آمده است (يوحنا )3۰ ،27:16
 .iعیسی خود را با با نام پیمان خداوند شناساند٬٬ ،من هستم( ٬٬يوحنا 24:۸؛ )19:13
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 .jما با او زندگی میکنیم (رومیان )۸:6
 .kعیسی مرد و دوباره برخواست (1تسالونیکیان )14:4
 8 :1ممکن است که يوحنا ،به مراتب ديرتر از ساير نويسندگان انجیل نگارش خود را انجام داده ،زيرا مشکل را که میان پیروان يحیی تعمید دهنده که عیسی
را نه شنیده و يا پذيرفته بودند شکل گرفته بود ،تشخیص داد( .رجوع شود به اعمال  25 :1۸الی )7 :19

موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل یوحنا)
))SPECIAL TOPIC: WITNESSES TO JESUS (in John

اسم ( )marturiaو افعالش (" )martureōشاهد" کلمات کلیدی در انجیل يوحنا هستند .شهادتهای زيادی در مورد عیسی وجود دارند.
 .1يحیی تعمید دهنده (رجوع شود به يوحنا  1:7و  ۸و  3:26 ،15و )5:33 ،2۸
 .2خود عیسی (رجوع شود به يوحنا  ۸:13 ،5:31 ،3:11و )14
 .3زن سامری (رجوع شود به يوحنا )4:39
 .4خداوند پدر (رجوع شود به يوحنا  5:32و  34و  ،۸:1۸ ،37اول يوحنا )5:9
 .5کتاب مقدس (رجوع شود به يوحنا )5:39
 .6جمعیت در مهمانی الزار (رجوع شود به يوحنا )12:17
 .7کتاب مقدس (رجوع شود به يوحنا  15:26و )27
 .٨شاگردان (رجوع شود به يوحنا  ،19:35 ،15:27اول يوحنا  1:2و )4:14
خود نگارنده (رجوع شود به يوحنا 21:24

متن ( NASBبروز شده) :یوحنا 13- 9 :1
9آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی میبخشد ،براستی به جهان میآمد 10.او در جهان بود ،و جهان به واسطۀ او پدید آمد؛ اماّ
ُ
11
قوم خودش او را نپذیرفتندّ 12 .اما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند ،این حق را داد که
جهان او را نشناخت .او به ملک خویش آمد ،ولی ِ
فرزندان خدا شوند ،یعنی به هر کس که به نام او ایمان ْ
خواهش تن و نه از خواستۀ یک مرد ،بلکه از
آورد؛ 13آنان که نه با تولدی بشری ،نه از
ِ
خدا تولد یافتند.
" 9 :1نور حقیقی" .در مفهوم اصیل و واقعی" ،حقیقی" است ،نه نقطه متضاد دروغ .اين میتواند در ارتباط با تمامی مسیح شناسنان قالبی قرن اول باشد.
اين يک صفت متداول در نوشتههای يوحنا است (رجوع شود به انجیل يوحنا  23 :4و  35 :19 ،3 :17 ،1 :15 ،2۸ :7 ،32 :6 ،37و اول يوحنا :5 ،۸ :2
 2۰و ده مرتبه در آيات).
عیسی نور جهان است (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،46 :12 ،5 :9 ،12 :۸ ،19 :3اول يوحنا  5 :1و  ۸ :2 ،7و  9و  . )1۰ايمان آوردگان بايد منعکس کننده
نور باشند (رجوع شود به فیلیپیان  .)15 :2اين يک تضاد شديد با تاريکی است که با نظم خاصی خلق شده به واسطه عصیان
 .1انسانها
 .2فرشتگان

موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای یوحنا)
)SPECIAL TOPIC: TRUCH (CONCPT IN JOHN’S WRITINGS

در يک مفهوم يوحنا زمینه عبری و يونانی  alētheiaحقیقت را در هم ادغام می کند همانند کاری که در مورد  logosانجام داد (رجوع شود به  1:1الی
 .) 14زبان عبری (رجوع شود به باور ،اعتماد ،ايمان و وفاداری در عهد عتیق) معنی میکند که کدامیک درست يا قابل اعتماد است (اغلب همراه با
 Septuagintبا  )pisteuōاست .در يونانی با واقعیت در مقابل غیر واقعی بودن افالطون همراه است ،بهشتی در مقابل زمینی .اين با دوگانگی يوحنا
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همخوانی دارد .خدا به وضوح (ريشهيابی الهی نشان دادن ،آشکار کردن ،به وضوح آشکار کردن) خودش را به پسرش نشان داد .اين به راههای مختلف
بیان شده است.
.1

اسم ،alētheia ،حقیقت
 .aعیسی سرشار از محبت و حقیقت است (رجوع شود به يوحنا  14:1و  - 17شرايط پیمانهای عهد عتیق)
 .bعیسی موضوع اصلی شهادت يحیی تعمید دهنده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  32:1الی  -37:1۸ ،34آخرين پیامبر عهد
عتیق)
 .cعیسی حقیقت را میگويد (رجوع شود به انجیل يوحنا  4۰:۸و  44و  45و  - 46مکاشفه درونی و فردی است)
 .dعیسی راه ،حقیقت و زندگی است (رجوع شود به انجیل يوحنا )6:14
 .eعیسی آنها را با حقیقت مقدس میسازد (رجوع شود به انجیل يوحنا )17:17
.f

عیسی (پیامبر  1:1الی  )3حقیقت است (رجوع شود به انجیل يوحنا )17:17

 .2صفت ،alēthēs ،درست ،قابل اعتماد
 .aشاهد عیسی (رجوع شود به انجیل يوحنا  31:5و  13:۸ ،1۸:7 ،32و )14
 .bقضاوت عیسی (رجوع شود به انجیل يوحنا )16:۸
 .3صفت ،alēthinus ،واقعی
 .aعیسی نور حقیقی است (رجوع شود به انجیل يوحنا )9:1
 .bعیسی نان واقعی است (رجوع شود به انجیل يوحنا )32:6
 .cعیسی شراب واقعی است (رجوع شود به انجیل يوحنا )1:15
 .dعیسی شاهد واقعی است (رجوع شود به انجیل يوحنا )35:19
 .4قید ،alēthōs ،واقعا
 .aيک سامری به عیسی به عنوان نجات دهنده جهان شهادت میدهد (رجوع شود به انجیل يوحنا )42:4
 .bعیسی غذا و نوشیدنی واقعی است برخالف روز منای موسی (رجوع شود به انجیل يوحنا )55:6
برای يک بحث خوب در خصوص حقیقت در عهد عتیق و عهد جديد به  A Theology of the New Testamentاثر  Ladd .George Eصفحات
 263الی  269مراجعه کنید.
■ "به این دنیا آمدن" يوحنا اغلب از اين عبارت استفاده میکند تا بدين اشاره کند که عیسی بهشت و دنیای روحانی را ترک کرد و به دنیای فیزيکی زمان و
مکان وارد شد (رجوع شود به انجیل يوحنا  46 :12 ،27 :11 ،39 :9 ،14 :6و  .)2۸ :16در اين آيه به نظر میرسد که به جسم تبديل شدن عیسی اشاره
شده است .اين يکی از دوگانگیهای متداول نگارشهای يوحنايی است (به عنوان مثال ،آيات فوق و زيرين).
NASB
NKJV
،NRSV
TEV
NJB, REB

“هر انسانی را روشن میکند”
“هر کسی را نورانی میکند”
“همه را نورانی میکند”
“همه مردم را نورانی میکند”
“که به هرکس نور میدهد”

اين عبارت به دو شیوه قابل درک است .نخست ،با در نظر گرفتن ادبیات يونانی ،به نور درونی هر فرد اشاره میکند ،جرقه الهی .اين شیوهای است که کويکرها
اين آيه را تفسیر میکنند .با اين حال ،چنین مفهومی هرگز در انجیل يوحنا ظاهر نشده است .برای يوحنا" ،نور" شرارت نوع بشر را نمايان میکند (رجوع شود
به انجیل يوحنا  19 :3الی .)21
دوم ،میتواند به الهام غیر طبیعی اشاره داشته باشد (يعنی شناخت خدا توسط طبیعت [رجوع شود به پطرس  1 :19الی  ،5رومیان  19 :1الی  ]2۰يا
احساس فانی و درونی [رجوع شود به رومیان  14 :2و  ،)]15ولی با توجه به پیشنهاد خدا به روشن ساختن همه (فیلیپیان  5 :36الی  )9و نجات از طريق
عیسی ،تنها نور حقیقی (يعنی راه نجات).
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" 10 :1جهان" يوحنا از کلمه کسموس ( )Cosmosبه سه شیوه خاص استفاده میکند:
 -1انجیل يوحنا  1۰ :1و  5 :17 ،21 :16 ،9 :1 ،11و )25 :21 ،24
 -2همه نوع بشر (انجیل يوحنا  1۰ :1و  16 :3 ،29و  19 :12 ،33 :6 ،42 :4 ،17و  46و )2۰ :1۸ ،47
 -3جامعه سقوط کرده بشری که بدور از خدا اداره و هدايت میشود (انجیل يوحنا  1۸ :15 ،7 :7و  ،19اول يوحنا  1 :3 ،15 :2و )13
در اين متن شماره  2صادق است.

موضوع خاص :استفاده پولس از کاسموس (جهان)
))(Special Topic: Paul's Use of Kosmos (World
پولس از کلمه کاسموس يا جهان به شیوههای مختلفی استفاده کرده است
 .1تمام نظم خلق شده (رجوع شود به رومیان  ،1:2۰افسسیان  ،1:4اول قرنتیان  ۸:4 ،3:22و )5
 .2اين سیاره (رجوع شود به دوم قرنتیان  ،1:12افسسیان  ،1:1۰کولسیان  ،1:2۰اول تیموتائوس )6:7 ،3:16 ،1:15
 .3انسانها (رجوع شود به رومیان  3:6و  ،11:15 ،19اول قرنتیان  1:27و  4:9 ،2۸و  ،13دوم قرنتیان  ،5:19کولسیان )1:6
 .4انسانهايی که بدور از خدا سازماندهی شده و عمل میکنند (رجوع شود به اول قرنتیان  1:2۰و  ،11:32 ،3:19 ،2:12 ،21غالطیان ،4:3
افسسیان  2:2و  ،12فیلیپیان  ،2:15کولسیان  2:۸و  2۰الی  .)23بسیار شبیه کاربرد يوحنا است (يعنی اول يوحنا  2:15الی )17
 .5ساختار فعلی جهان (رجوع شود به اول قرنتیان  7:29الی  ،31غالتیان  ،6:14مشابه فیلیپیان  3:4الی  ،9جايی که پولس ساختارهای
يهودی را توضیح میدهد)
از برخی لحاظ ،اينها يکديگر را همپوشانی میکنند و سخت میتوان هر يک از کاربردها را طبقهبندی کرد .اين کلمه ،همانند بسیاری ديگر در تفکر پولس
بايد در مفهوم متن تعريف شوند نه بر اساس يک تعريف از قبل تعیین شده .واژگان پولس سیال هستند (رجوع شود به  A Man in Christنوشتنه جیمز
استوارت) .او سعی در برقراری ادبیات مذهبی ندارد بلکه صرفا میخواهد مسیح را معرفی نمايد.
■ "جهان او را نمیشناسد" نه اقوام غیر يهودی و نه قوم منتخب يهود ،عیسی را به عنوان مسیح موعود نشناختند (امثال  .)11کلمه "شناخت" بیشتر
منعکس کننده اصطالح يهودی رابطه نزديک است تا پذيرش عقالنی واقعیت (پیدايش  ،1 :4ارمیا .)5 :1

موضوع خاص :دانستن (بر مبنای تثنیه)
)SPECIAL TOPIC: KNOW (ILLUSTRATED FROM DEUTERONOMY
کلمه عبری "دانستن" ( )KB 390 ,BDB 393 ,yadaدر ريشه  Qalمعانی مختلفی دارد.
 .1درک خوبی و پلیدی – پیدايش  ،22 :3تثنیه  ،39 :1اشعیا  14 :7و  ،15يونس 11 :4
 .2دانستن بوسیله درک کردن – تثنیه  2 :9و  3و 21 :1۸ ،6
 .3دانستن توسط تجربه کردن – تثنیه  2 :۸ ،35 :4 ،19 :3و  3و  ،13 :31 ،2۰ :2۰ ،2 :11 ،5يوشع 14 :23
 .4در نظر گرفتن – تثنیه 16 :29 ،2 :11 ،39 :4
 .5شخصا شناختن/دانستن
 .aيک شخص – پیدايش  ،5 :29خروج  ،۸ :1تثنیه  ،9 :33 ،2 :22ارمیا 5 :1
 .bخدا – تثنیه  2 :12 ،2۸ :11و  6و 17 :32 ،26 :29 ،64 :2۸ ،13
 .cيهوه – تثنیه  35 :4و  ،6 :29 ،9 :7 ،39اشعیا  1۰ :56 ،# :1و 11
 .dجنسی – پیدايش  1 :4و  17و 26 :3۸ ،16 :24 ،25
 .6مهارت يا دانش فراگرفته شده – اشعیا  11 :29و  ،12عاموس 16 :5
 .7خردمند بودن – تثنیه  ،4 :29امثال  ،4: 1 ،2 :1اشعیا 24 :29
 .۸شناخت خدا
 .aاز موسی – تثنیه 1۰ :34
 .bاز اسرائیل – تثنیه 21 :31
از ديد الهیات ،مورد شماره  5بسیار مهم است .ايمان انجیلی روزانه ،در حال رشد ،و دوستی صمیمانه با خدا است (به موضوع خاصKoinōnia :
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مراجعه شود) .يک عقیده به تنهايی زندگی اخالقی محض نیست .يک رابطه ايمان فردی است .به اين دلیل است که پولس از خانه مسیحی در افسسیان
 22 :5الی  9 :6استفاده میکند تا عشق مسیح به کلیسا را ترسیم نمايد.
ُ
قوم خودش او را نپذیرفتند" .او" دو بار در يوحنا  11 :1استفاده شده است .نخستین حالت دستوری خنثی است و
 11 :1او به ملک خویش آمد ،ولی ِ
( )1به همه مخلوقات اشاره دارد يا ( )2از نظر جغرافیايی به يهوديه يا اورشلیم .دومی جمع مذکر است و به قوم يهود اشاره دارد.
ّ " 12 :1اما به همۀ کسانی که او را پذیرفتند" اين نشاندهنده نجات همه مردم است (رج وع شود به يوحنا .)16 :1انسانها بايد به لطف خدا در مسیح پاسخ
دهند (رجوع شود به يوحنا  16 :3و رومیان  9 :1۰الی  .)13قطعا خدا پادشاه است ،با اين حال در پادشاهی او يک پیمان رابطهای با بشريت حقیر وجود
دارد .انسانهای حقیر بايد توبه کنند ،ايمان اورند ،اطاعت کنند و در ايمان خود را محافظت کنند.
مفهوم "دريافت کردن" از نگاه الهیات برابر با "باور کردن" و "اقرار کردن"  ،که داللت بر اقرار در مال عام به ايمان به عیسی به عنوان مسیح است (رجوع
شود به انجیل متی  ،32 :1۰انجیل لوقا  ،۸ :12انجیل يوحنا  ،42 :12 ،22 :9انجیل مرقس  ،12 :6اول يوحنا  .)15 :4 ،23 :2نجات هديهای است که
بايد گرفته شده و توسط خدا قبول شود.
آنان که به عیسی "ايمان میآورند" (انجیل يوحنا  )12 :1به خدايی که او را فرستاده ايمان میآورند (رجوع شود به انجیل يوحنا  2۰ :13و انجیل متی
 .)4۰ :1۰رستگاری رابطه شخصی با تثلیث خداوند است.
■ "او این حق را داد" اين اصطالح يونانی ( )exousiaمیتواند به معنی  )1اختیار قانونی يا  )2حق يا افتخار باشد (رجوع شود به انجیل يوحنا :17 ،27 :5
 1۰ :19 ،2و  .)11با تولد عیسی و ماموريت الهی ،بشر حقیر اينک میتواند خدا را بشناسد و او را به عنوان خدا و پدر اقرار کند.
■ "تا فرزندان خدا شویم" نويسندگان عهد جديد دائما از استعارههای خانوادگی برای توصیف مسیحیت استفاده میکنند:
 .1پدر
 .2پسر
 .3فرزندان
 .4تولد دوباره
 .5به فرزندی قبول کردن
مسیحیت مشابه خانواده است ،نه يک مجوز همچون بلیط به بهشت يا بیمه اتش سوزی .ايمان آورندگان به مسیح تبديل میشوند به "بندگان خدا"
که قیامت را قبول دارند .به عنوان فرزندان بايد منعکس کننده شخصیت پدر باشیم ،همانطور که تنها (رجوع شود به انجیل يوحنا  )16 :3 ،14 :1پسر (رجوع
شود به افیسیان  1 :5و اول يوحنا  29 :2و  )3 :3منعکس کننده شخصیت پدر است .عنوان گناهکاران چیست (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،52 :11رومیان
 14 :۸و  16و  ،۸ :9 ،21فیلیپیان  ،15 :2اول يوحنا  1 :3و  2و  ،2 :5 ،1۰حزقیال  1۰ :1نقل در رومیان  26 :9و دوم قرنتیان .)1۸ :6
جالب است که از دو کلمه يونانی که برای فرزندان به کار میرود ،برای عیسی همیشه ( )huiosبه کار میرود و برای ايمان آورندگان ( teknonو
 .)teknaمسیحیان فرزندان خدا هستند ولی آنها در همان رده فرزند خدا ،يعنی عیسی ،نیستند .رابطه او منحصر به فرد ولی مشابه است.
کلمه "کلیسا" ( )ekklesiaدر اناجیل متی ،لوقا يا يوحنا ديده نمیشود .آنها از استعارههای خانوادگی برای پیروان روحالقدس استفاده میکنند.
■ "آنان که ایمان میآورند" اين يک وجه وصفی معلوم به معنی "آنها که ايمانشان تداوم دارد" است .ريشه يابی اين اصطالح کمک میکند که معنی امروزی
آن را درک کنیم .بخاطر داشته باشید ،نويسندگان عهد جديد به زبان عبری فکر میکردند و به زبان يونانی آن زمان مینوشتند .در زبان عبری اين اصطالح
اساسا به شخصی داللت میکند که دارای ثبات است .اين عبارت به صورت استعاره برای کسی به کار میرود که بتوان به او تکیه کرد ،وفادار و يا قابل اعتماد
باشد .معادل يو نانی آن به انگلیسی ترجمه شده است ("ايمان"" ،باور" و "اعتماد") .اساسا ايمان يا اعتماد انجیلی ،آنچه بدان عمل میکنیم نیست بلکه به
کسی است که به او اعتماد میکنیم .اين قابل اعتماد بودن خداست که بر آن تمرکز میکنیم ،نه ما .انسان حقیر به قابل اعتماد بودن و وفاداری خدا اعتماد و
ايمان میآورد .انسان به معشوق خود ايمان دارد .اين تمرکز بر روی فراوانی يا شدت ايمان فرد نیست بلکه بر عینیت آن ايمان است.
■ "بنام او" در عهد عتیق نام فرد خیلی مهم بود .به شناخت شخصیت يا توصیف شخصیت آنها کمک میکرد .به نام کسی ايمان آوردن بمعنای ايمان آوردن
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و پذيرفتن آن فرد تلقی میگرديد (رجوع شود به انجیل يوحنا  31 :2۰ ،1۸ :3 ،23 :2اول يوحنا  .)13 :5به موضوع خاص :نام عیسی در يوحنا 14 – 13:14
مراجعه شود.

موضوع خاص :نام خدا (عهد جدید)
)SPECIAL TOPIC: THE NAME OF THE LORD (NT
اين يک عبارت متداول در عهد جديد جهت نشان دادن حضور شخص خدا و تثلیث سه گانه در کلیسا است .اين يک فرمول جادويی نیست ،بلکه
درخواستی از شخصیت خدا آنطور که در عیسی ديده میشود ،است.
اغلب اين عبارت به عیسی به عنوان خداوند اشاره میکند (رجوع شود به فیلیپیان )2:11
 .1جذبه ايمان فرد در عیسی (رجوع شود به رومیان  1۰:9الی  ،13اعمال  2:21و  ۸:12 ،3۸و  ،22:16 ،19:5 ،1۰:4۸ ،16اول قرنتیان 1:13
و  ،15يعقوب )2:7
 .2در زمان بیرحمی (رجوع شود به متی  ،7:22مرقس  ،9:3۸لوقا  ،1۰:17 ،9:49اعمال )19:13
 .3در زمان شفا (رجوع شود به اعمال  3:6و  ،9:34 ،4:1۰ ،16يعقوب )5:14
 .4در زمان موعظه (رجوع شود به متی  ،1۸:5 ،1۰:42لوقا )9:4۸
 .5در زمان به نظم درآوردن کلیسا (رجوع شود به متی  1۸:15الی )2۰
 .6در حین موعظه برای مردم (رجوع شود به لوقا  ،24:47اعمال  ،15:17 ،9:15رومیان )1:5
 .7در دعا (رجوع شود به يوحنا  14:13و  15:7 ،14و  ،16:23 ،16اول قرنتیان )1:2
 .۸به شیوهای که به مسیحیت اشاره میکند (رجوع شود به اعمال  ،26:9اول قرنتیان  ،1:1۰دوم تیموتائوس  ،2:19يعقوب  ،2:7اول پطرس
)4:14
هر آنچه به عنوان بشارت دهنده ،کشیش ،کمک کننده ،جنگیر و غیره انجام میدهیم ،آن را به نام شخصیت او ،قدرت او ،و قانون او و به نام او انجام
میدهیم (فیلیپیان  2:9و )1۰
13 :1
NASB, NKJV, SRSV,
TEV
NJB

خواهش تن و نه از خواستۀ یک مرد تولد یافتند.
آنان که نه از خونها نه از
ِ
آنها با روشهای معمول فرزند خدا نمیشوند ،یعنی بدنیا میآیند و فرزندان پدری انسانی هستند
که نه توسط انسان یا با گوشت و اراده انسان متولد شده

برخی از نخستین پدران کلیسا (يعنی ايرنیوس ،اوريگن ،ترتولیان ،امبروز ،جروم ،آگوستین) اين عبارت را اشاره به عیسی میدانند (يعنی مفرد) ،ولی در
شواهد غافلگیر کننده زبان يونانی به صورت جمع نوشته شده است (حالت جمع اين کلمه فقط در عهد جديد UBS4 ،رتبه  Aرا به آن داده است) ،که يعنی
اين آيه به کسانی که به عیسی ايمان میآورند اشاره میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  5 :3و اول پطرس  3 :1و  ،)23بنابراين ،نه به برتری قومی اشاره
میکند نه به جنسیت انسان (به بیانی ديگر "خون") ،بلکه به انتخاب خدا و گرايش آنها در اعتماد به پسرش اشاره دارد (رجوع شود به  44 :6و  .)65انجیل
يوحنا  12 :1و  13تعادل متعارف میان پادشاهی خدا و نیاز به پاسخ انسان به آن را نشان میدهد.
فعل يونانی (زمان مجهول غیر کامل) در انتهای عبارت برای تاکید ذکر شده است .اين امر بر نقش پادشاهانه خدا در تولد دوم تاکید دارد (يعنی "از جانب
خدا" که بخشی از عبارت پايانی است ،رجوع شود به انجیل يوحنا  44 :6و .)65
متن ( NASBبروز شده) :یوحنا 18-14 :1
 14و کالم ،انسان شد و در میان ما مسکن گزید .ما بر جالل او نگریستیم ،جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد ،پر از فیض و
راستی 15 .یحیی بر او شهادت میداد و ندا میکرد که "این است کسی که دربارهاش گفتم” :آن که پس از من میآید بر من برتری یافته ،زیرا
پیش از من وجود داشته است" 16از ُپری او ما همه بهرهمند شدیم ،فیض از پی فیض17 .زیرا شریعت به واسطۀ موسی داده شد؛ فیض و راستی
به واسطۀ عیسی مسیح آمد18 .هیچکس هرگز خدا را ندیده استّ .اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است ،همان او را شناسانید.
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" 14 :1کالم به گوشت تبدیل شد" يوحنا به دکترين اشتباه عرفان که سعی در ادغام مسیحیت با خرافات يونانی دارد ،حمله میکند .عیسی انسان واقعی و
خدای راستین بود (رجوع شود به اول يوحنا  1 :4و  )3در تحقق وعده امانوئل (رجوع شود به اشعیا  .)14 :7خدا به شکل انسان میان بشر حقیر آمد (به زبان
عامیانه "خیمه خود را برپا کرد") .کلمه "گوشت" در يوحنا هرگز به مفهوم گناه که در نوشتههای پل آمده اشاره نمیکند.

موضوع خاص :گوشت/جسم ()sarx
())SPECIAL TOPIC: FLESH (SARX
اين کلمه اغلب توسط پولس در غالطیان و مفموم توسعه يافته الهی آن در رومیان استفاده شده است .اساتید میان اينکه چگونه میان مفهوم اين
کلمه تمايز قائل شوند اختالف نظر دارند .به طور قطع وجوه اشتراکی در معنی وجود دارد .موارد زير صرفا در تالش برای توضیف معنی کلی اين کلمه
میباشد
 .1بدن انسان ،انجیل يوحنا  ،14 :1رومیان  ،2۸ :2اول قرنتیان  ،2۸ :7 ،5 :5دوم قرنتیان  ،7 :12 ،5 :7 ،11 :4غالتیان  16 :2 ،16 :1و ،2۰
فیلیپیان  ،22 :1کولسیان  22 :1و  ،5 :2 ،24اول تیموتائنس 16 :3
 .2تبار انسانی ،يوحنا  ،6 :3رومیان  ،3 :9 ،1 :4 ،3 :1و  5و  ،14 :11 ،۸اول قرنتیان  ،1۸ :1۰غالتیان  23 :4و 29
 .3فرد انسانی ،رومیان  7 :۸ ،5 :7 ،2۰ :3و  ،۸اول قرنتیان  ،29 :1دوم قرنتیان  ،3 :1۰غالتیان 24 :5 ،16 :2
 .4به صورت انسانی سخن گفتن ،انجیل يوحنا  ،15 :۸اول قرنتیان  ،26 :1دوم قرنتیان  ،2 :1۰ ،16 :5 ،12 :1غالتیان 12 :6
 .5ضعف انسانی ،رومیان  5 :۸ ،1۸ :7 ،19 :6و  6و  ،9دوم قرنتیان  ،4 :1۰غالتیان  19 ،16 ،13 :5 ،3 :3الی  ،21غالتیان 1۸ :2
 .6دشمنی انسان با خدا در ارتباط با سقوط انسان ،رومیان  ،14 :13 ،14 :7اول قرنتیان  1 :3و  ،3افسسیان  ،3 :2غالتیان  ،۸ :2اول پطرس
 ،11 :2اول يوحنا 16 :2
بايد تاکید کرد که "گوشت/جسم " به عنوان شیطان ،آن طور که در تفکر يونانی هست ،در عهد جديد ديده نمیشود .از نظر فالسفه يونانی،
"جسم" منبع مشکالت انسان است ،مرگ انسان را از اين نفوذ آزاد میسازد .ولی در عهد جديد" ،جسم" زمینه نبرد مناقشات معنوی و الهی است (رجوع
شود به افسسیان  1۰ :6الی  ،)1۸با اين حال خنثی است .انسان میتواند از بدنش برای نیکی يا پلیدی استفاده کند.
■ "در میان ما است" .اين همان "در میان ما ساکن است" میباشد .اين عبارت سابقه يهودی دارد و به دوره بیابان گردی و غارنشینی باز میگردد (رجوع
شود به مکاشفه  15 :7و  .) 3 :21يهوديان بعدها اين تجربه در بیابان را ،دوران ماه عسل میان اسرائیل و يهوه نام نهادند .خدا هرگز به اندازه اين دوره به
اسرائیل نزديک نبود .اصطالح يهودی برای اين دوره الهی خاص که میتوانست در طول اين دوره اسرائیل را هدايت کند "شکینا" ( )Shekinahکه معادل
عبری "در میان ما است" میباشد.
■ "ما شکوه او را دیدیم" .شکوه اشاره شده در عهد عتیق اينک شخصیت گرفته و تحقق يافته است .اين به ( )1چیزی در زندگی عیسی مثل تغییر شکل يا
صعود اشاره میکند (يعنی شهادت بر شهادت ،رجوع شود به پطرس دوم  16 :1و  )17يا ( )2اين مفهوم که يهوه نامرئی اينک مرئی و کامال شناخته شده
است .اين تائید مشابه اول يوحنا  1 :1الی  4است که همچنین بر انسان بودن عیسی بر خالف تاکید عرفانی بر رابطه آنتاگونیستی میان روح و جسم تاکید
دارد.
در عهد عتیق متداولترين کلمه برای "شکوه" ( )BDB 458 ,kabodاساسا يک اصطالح تجاری است (که به مقیاسهای چندتايی اشاره میکند) و
معادل "سنگین بودن" است .که سنگین و با ارزش بود يا ارزش معنوی داشت .اغلب مفهوم روشنايی به کلمه اضافه میشد تا جالل خدا را اظهار دارد (مثال،
َ
آقای سینايی ،شکینا ابر جالل ،نور رستاخیز ،رجوع شود به خروج  21 :13و  ،17 :24 ،22اشعیا  1 :6۰ ،5 :4و  .)2او به تنهايی با ارزش و قابل احترام است.
او نورانیتر از آن است که انسان حقیر او را ببیند (رجوع شود به خروج  17 :33الی  ،23اشعیا  .)5 :6فقط از طريق مسیح میتوان واقعا خدا را ديد (رجوع
شود به انجیل يوحنا  14 :1و  ،1۸کولسیان  ،15 :1عبرانیان .)3 :1

موضوع خاص :شکوه ()doxa
())SPECIAL TOPIC: GLORY (doxa
مفهوم انجیلی شکوه را به سختی میتوان توصیف کرد LXX .از  doxaبرای ترجمه بیش از بیست کلمه عبری استفاده کرده است .به کرار و به شیوههای
متفاوت در عهد عتیق از اين کلمه استفاده شده است .اين کلمه بر خدا ،عیسی ،انسانها ،و پادشاهی مسیحی داللت دارد.
در عهد عتیق متداولترين کلمه برای "شکوه" ) (kabod, BDB 458, KB 455-458اساسا يک اصطالح تجاری در ارتباط با مقیاس و اندازهگیری بود
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("سنگین بودن" .) KB 455 ،آن چیزی که سنگین بود با ارزش بود و يا ارزش چشمگیری داشت .اغلب مفهوم روشنايی به آن اضافه میشد تا عظمت
خدا را بیان کند (رجوع شود به سفر خروج  16 :19الی  ،1۸ :33 ،17 :24 ،1۸اشعیا  1 :6۰و  .)2او به تنهايی با ارزش و قابل احترام است (رجوع شود
به مزمور  7 :24الی  .)9 :79 ،2 :66 ،1۰او درخشانتر از آن است که انسان کم ارزش بتواند او را ببیند ،بنابراين او خود را در ابر ،دست و يا دود میپوشاند
(رجوع شود به سفر خروج  7 :16و  17 :33 ،1۰الی  ،23اشعیا  .)5 :6يهوه را تنها و بطور درست میتوان توسط مسیح شناخت (رجوع شود به انجیل
يوحنا  ۸ :14 ،45 :12 ،46 :6 ،1۸ :1الی  ،11کولسیان  ،15 :1اول تیموتائوس  ،16 :6عبرانیان  ،3 :1اول يوحنا .)12 :4
برای يک بحث کامل در مورد  kabodبه موضوع خاص :شکوه (عهد عتیق) مراجعه کنید .شکوه مومنین اين است که آنها انجیل و جالل خدا را درک
میکنند ،نه اينکه خودش را (رجوع شود به اول قرنتیان  29 :1الی  ،31ارمیا  23 :9و  .)،24برای بحث دقیقتر به  ،NIDOTTEجلد دوم ،صفحه 577
الی  57۸مراجعه کنید.

NASB, NKJV

NRSV
TEV
NJB
Peshitta

"جالل مولودی است فقط از جانب پدر"
"جاللی همانند تنها پسر پدر"
"جاللی دریافت کرد همانند تنها پسر پدر"
"جاللی دارد همانند تنها پسر پدر"
"جاللی دارد همانند نخستین فرزند پدر"

کلمه "تنها" ( )monogenesيعنی "تک"" ،يکی از نوع خودش" (رجوع شود به انجیل يوحنا  16 :3و  ،1۸اول يوحنا  .9 :4همچنین مراجعه شود به
 Answers to Questions ,Bruce .F .Fصفحات  24و  .)25والگیت آن را تنها تولد ترجمه کرد و متاسفانه ترجمههای قديمی انگلیسی آن را ادامه دادند
(رجوع شود به انجیل لوقا  ،3۸ :9 ،42 :۸ ،12 :7عبرانیان  .)17 :11تمرکز بر تک بودن و منحصر به فرد بودن است نه جنسیت.
■ "پدر" عهد عتیق با استفاده از استعاره خانواده خدا را پدر مینامد.
 .1قوم اسرائیل اغلب به عنوان "فرزند" يهوه توصیف میشود (رجوع شود به هوشع  1 :11و ماالشی )17 :3
 .2حتی پیشتر در سفر تثنیه از تشبیه خدا به پدر استفاده شده است (سفر تثنیه )31 :1
 .3در سفر تثنیه  32اسرائیل "فرزندان او" خطاب شده و از خدا به عنوان "پدر تو" نام برده شده است
 .4اين همانندی در مزمور  13 :1۰3بیان شده و در مزمور  5 :6۸گسترش يافته (پدر يتیمان)
 .5در کتب انبیا اين امر مشترک است (رجوع شود به اشعیا  2 :1و  ،۸ :63اسرائیل به عنوان پسر ،خدا به عنوان پدر ،۸ :64 ،16 :63 ،ارمیا  4 :3و ،19
)9 :31
عیسی از اين همانندی استفاده کرده و آن را در قالب يک ارتباط دوستانه خانوادگی عمیقتر ساخته است ،بخصوص در انجیل يوحنا  14 :1و :2 ،1۸
 21 :4 ،35 :3 ،16و  17 :5 ،23و  1۸و  19و  2۰و  21و  22و  23و  26و  36و  37و  43و  27 :6 ،45و  32و  27و  44و  45و  46و  16 :۸ ،57و  19و  27و
 2۸و  3۸و  42و  49و  15 :1۰ ،54و  17و  1۸و  25و  29و  3۰و  32و  36و  37و  26 :12 ،41 :11 ،3۸و  27و  2۸و  49و  2 :14 ،1 :13 ،5۰و  6و  7و  ۸و
 9و  1۰و  11و  13و  16و  2۰و  21و  23و  24و  26و  2۸و  1 :15 ،31و  ۸و  9و  1۰و  15و  17و  23و  25و  26و  27و  2۸و  1 :17 ،32و  5و  11و  21و 24
و  17 :2۰ ،11 :1۸ ،25و !21
■ "سرشار از فیص و حقیقت" اين جفت کلمات در زبان عهد عتیق با مفهوم ( hesedپیمان عشق و وفاداری) و ( emethقابل اعتماد بودن) دنبال شده و در
خروج  6 :34و نحمیا  ،17 :9مزمور  ۸ :1۰3از آنها استفاده شده و بسط يافته ،هر دو کلمات با هم در امثال  6 :16به کار رفتهاند .اين شخصیت عیسی را در
قالب چهارچوب پیمان در عهد عتیق توصیف میکند (رجوع شود به يوحنا )17 :1

موضوع خاص :عشق ورزیدن)(HESED
)SPECIAL TOPIC: LOVINGKINDNESS (HESED
اين اصطالح دارای يک زمینه معنايی گسترده است. (BDB 338I -KB 339 II).
 .Aدر ارتباط با انسان استفاده می شود
 .1مهربانی به همنوعان (به عنوان مثال ،اول سموئیل 14 :20؛ دوم تواريخ )22 :24
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 .2مهربانی نسبت به فقرا و نیازمندان (به عنوان مثال ،میکاه )٨ :6
 .3محبت (ارمیا 2 :2؛ هوشع )4 :6
 .4ظاهر (اشعیا )6 :40
 .Bدر رابطه با خدا استفاده می شود
 .1وفاداری و عهد و پیمان
" .aدر رستگاری از دشمنان و مشکالت" (به عنوان مثال ،ارمیا 3 :31؛ عزرا 2٨ :2٧؛ )٩ :٩
" .bدر حفظ زندگی از مرگ" (به عنوان مثال ،يعقوب 12 :10؛ مزامیر )13 :٨6
" .cدر سريعتر شدن زندگی معنوی" (به عنوان مثال ،مزامیر )150 ،14٩ ،124 ،٨٨ ،٧6 ،41 :11٩
" .dدر رستگاری از گناه" (نگاه کنید به مزامیر ٧ :25؛ )3 :51
" .eدر نگهداری پیمان" (به عنوان مثال ،دوم تواريخ  ،14 :6نحمیا )32 :٩ ،5 :1
 .2توصیف يک ويژگی الهی (به عنوان مثال ،خروج 6 :34؛ میکاه )20 :٧
 .3مهربانی خدا
" .aفراوان" (به عنوان مثال ،نحمیا 1٧ :٩؛ مزامیر )٨ :103
" .bبزرگ در اندازه" (به عنوان مثال ،خروج 6 :20؛ تثنیه 10 :5؛ )٩ :٧
" .cماندگاری" (به عنوان مثال ،اول تواريخ  ،41 ،34 :16دوم تواريخ 6 ،3 :٧ ،13 :5؛ 21 :20؛ عزرا )11 :3
 .dهمچون يک دژ (مزمور )17:59
 .eدر ارتباط با قدرت خداوند (مزمور )12-11:62
 .4اعمال محبت (به عنوان مثال ،دوم تواريخ 42 :6؛ مزامیر 2 :٨٩؛ اشعیا 3 :55؛ ٧ :63؛ مراثی ارمیا )22 :3
اين لغت به زبان انگلیسی به شیوههای گوناگونی ترجمه شده است .من فکر میکنم بهترين معنی بطور مختصر ٬٬تعهد بدون قید و بند خداوند به
عهد او ٬٬میباشد .اين لغت همتراز با واژه عهد جديد ٬٬محبت )agapaō( ٬٬میباشد .خداوند بدلیل ماهیت ذاتی خود ،به عهدی که با ما بسته وفادار
است.

موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ایمان و وفاداری در عهد عتیق
)(SPECIAL TOPIC: Believe, Trust, Faith, and Faithfulness in the Old Testament
 .Aمقدمه
الزم به ذکر است که استفاده از اين مفهوم الهیات ،در عهد جديد بسیار حیاتی است ،و به اين وضوح در عهد عتیق تعريف نشده است .يقینا در
آنجا نیز هست ،ولی در قالب افراد و شخصیتهای کلیدی به نمايش گذاشته شده است.
عهد عتیق اينها را در هم ادغام میکند
 .aفرد و جامعه
 .bبرخورد شخصی و اطاعت فرد با ايمان
ايمان هم برخورد شخصی است و هم شیوه زندگی روزانه! راحتتر میتوان زندگی يک مريد مومن توصیف کرد تا در قالب کلمات (يعنی مطالعه
کلمات) .ويژگی شخصی در اين موارد به بهترين وجه به تصوير کشیده شده است:
 .aابراهیم و فرزندانش
 .bداوود و اسرائیل
اين افراد با خدا ديدار میکنند و زندگی آنها برای همیشه تغییر میيابد (نه زندگی کامل ،بلکه زندگی از روی ايمان و وفاداری) .آزمايش ضعفها
و قوتها را در ايمان به خدا در مواجهه با او آشکار کرد ،ولی رابطه صمیمی و ناشی از اعتماد در طول زمان تداوم يافت .آزمايش شد و بهبود داده
شد ،ولی با وقف کردن خود و شیوه زندگی خود به اثبات رسید و تداوم يافت.
 .Bاستفاده از ريشه اصلی
 .aאמן (آمین) )(BDB 52, KB 63
فعل
.i
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 .1ريشه  -qalپشتیبانی ،تغذيه (دوم پادشاهان  1۰:1و  ،5استر  ،2:7کاربرد غیر دينی)
 .2ريشه  – Niphalاطمینان حاصل کردن ،مطمئن شدن ،سخت شدن ،بنا کردن ،تائید کردن ،وفادار يا قابل اعتماد بودن
 .aانسانها ،اشعیا  ،53:1 ،۸:2ارمیا 4۰:14
 .bچیزها ،اشعیا 22:23
 .cخدا ،تثنیه  ،7:9اشعیا  ،49:7ارمیا 42:5
کردن
 .3ريشه  – Hiphilسخت ايستادن ،باور داشتن ،اعتماد
ِ
 .aابراهیم به خدا ايمان داشت ،پیدايش 15:6
 .bاسرائیلیها در مصر ايمان آوردند ،خروج ( 14:31 ،4:31در تثنیه  1:32نفی شده)
 .cاسرائیلیها به يهوه ايمان آوردند و توسط موسی با او صحبت کردند ،خروج  ،19:9مزامیز  1۰6:12و 24
 .dآهاز به خدا اعتماد نکرد ،اشعیا 7:9
 .eهر کس که به او ايمان اورد ،اشعیا 2۸:16
 .fحقايق نسبت به خدا را باور کرد ،اشعیا  43:1۰الی 12
اسم (مذکر) – وفاداری (تثنیه  ،32:2۰اشعیا  25:1و )26:2
.ii
قید – صادقانه ،به راستی ،موافقم ،شايد اينطور باشد (رجوع شود به تثنیه  27:15الی  ،26اول پادشاهان  ،1:36اول قرنتیان
.iii
 ،16:36اشعیا  ،65:16ارمیا  11:5و  .)2۸،6اين کاربرد ادبی "آمین" در عهد عتیق و عهد جديد است.
حقیقت
 .bאמת (حقیقت) ) - (BDB 54, KB 68اسم مونث ،سختی ،وفاداری،
ِ
 .1انسانها (اشعیا 4٨:1 ،42:3 ،10:20
 .2خدا – خروج  ،34:6مزامیر  ،11٧:2اشعیا  3٨:1٨و 61:٨ ،1٩
 .3حقیقت – تثنیه  ،32:4اول پادشاهان  ،22:16مزامیر  ،11٩:30 ،100:5 ،٩٨:3 ،33:4ارمیا  ،٩:5زکريا ٨:16
وفاداری
 .cאמונה (ايمان) - (BDB 53, KB 62),سختی ،استفامت،
ِ
 .1دستان – خروج 1٧:12
 .2زمان – اشعیا 33:6
 .3انسانها – ارمیا ٩:2 ،٧:2٨ ،5:3
 .4خدا – مزامیر  ٨٩:1 ،٨٨:11 ،40:11و  2و  5و 11٩:13٨ ،٨
 .Cاستفاده پل ازاين مفهوم عهد عتیق
 .Aپل مبنای درک جديد خود از يهوه و عهد عتیق را در برخورد با عیسی در مسیر دمشق بنا نهاد (اعمال  9:1الی :22 ،19الی 26:9 ،16
الی )1۸
 .Bاو پشتیبانی عهد عتیق از درک جديد خود را در اين دو متن کلیدی عهد عتیق يافت که از ريشه אמן (آمین) استفاده میکردند
پیدايش  – 15:6مالقات شخصی ابراهیم با خدا (پیدايش  )12که منجر به زندگی اطاعت گونه از روی ايمان وی شد (پیدايش
.i
 .)12-22پل به اين در رومیان  4و گالیسیان  3اشاره دارد
اشعیا  – 2۸:16آنان که ايمان میآورند (يعنی خدا آنها را آزمايش کرد و سنگ بنايشان را نهاد) هرگز
.ii
 .1رومیان " 9:33شرمنده" يا "نا امید" نخواهند شد
 .2رومیان  :1۰:11همانند باال
حبقوق  – 2:4آنان که به خدای وفادار ايمان دارند پارسا زندگی میکنند (رجوع شود به ارمیا  .)7:2۸پل از اين متن در رومیان
.iii
 1:17و غالطیان  3:11استفاده میکند (همچنین به عبرانیان  1۰:3۸توجه کنید).
 .Dاستفاده پطرس از مفهوم عهد عتیق
 .1پطرس اينها را ادغام میکند
 .aاشعیا  – ۸:14اول پطرس ( 2:۸سنگ لغزان)
 .bاشعیا  – 2۸:16اول پطرس ( 2:6سنگ بنا)
 .cمزامیر  – 11۸:22اول پطرس ( 2:7سنگی که رد کردند)
 .2او از زبان خاصی استفاده میکند که اسرائیل را توصیف کند" ،نژاد منتخب ،ديانت سلطنتی ،قوم مقدس ،مردمی برای مالکیت خاص
خدا" در
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 .aتثنیه  ،1۰:15اشعیا 43:21
 .bمزامیر 66:21 ،61:6
 .cخروج  ،19:6تثنیه 7:6
 .Eاستفاده يوحنا از مفهوم
 .1استفاده در عهد جديد
کلمه "ايمان" از کلمه يونانی  pisteuōمیآيد که همچنین میتواند به "ايمان"" ،باور" يا "اعتماد" ترجمه شود .برای مثال ،به عنوان
اسم در انجیل يوحنا استفاده نشده است ولی در قالب فعل اغلب استفاده شده است .در انجیل يوحنا  2:23الی  25عدم قطعیتی در
تعهد جمعیت نسبت به عیسی ناصری به عنوان مسیح وجود دارد .سايرمثالها از اين نوع کاربرد سطحی کلمه "ايمان" در انجیل يوحنا
 ٨:31الی  ،5٩و اعمال  ٨:13و  1٨الی  24ديده میشود .ايمان واقعی انجیلی بیش از پاسخ اولیه است .بايد همراه با يک فرايند
شاگردی باشد (رجوع شود به انجیل متی  13:20الی  22و  31و .)32
 .2استفاده به عنوان حرف اضافه
 Eis .aبه معنی "در" است .اين ساختار خاص تاکید بر اين دارد که مومنین بايد به عیسی اعتماد/ايمان داشته باشند.
در نام او (يوحنا  ،3:1۸ ،2:23 ،1:12اول يوحنا )5:13
.i
در او (يوحنا  3:15 ،2:11و  7:5 ،6:4۰ ،4:39 ،1۸و  31و  39و  11:45 ،1۰:42 ،9:36 ،۸:3۰ ،4۸الی ،12:37 ،4۸
.ii
متی  ،1۸:6اعمال  ،1۰:43فیلیپنیان  ،1:29اول پطرس )1:۸
در من (يوحنا  11:25 ،7:3۸ ،6:35و  12:44 ،26و  14:1 ،46و )17:2۰ ،16:9 ،12
.iii
در پسر (يوحنا  ،9:35 ،3:36اول يوحنا )5:1۰
.iv
در عیسی (يوحنا  ،12:11اعمال  ،19:4غالطیان )2:16
.v
در نور (يوحنا )12:36
.vi
در خدا (يوحنا )14:1
.vii
 ev .bيعنی "به" آنطور که در يوحنا  ،3:15مرقس  1:15و اعمال  5:14امده است
 epi .cيعنی "اين" يا "براساس" مانند انجیل متی  ،27:42اعمال  16:31 ،9:4211:17و  ،22:19رومیان  4:5و ،9:33 ،24
 ،1۰:11اول تیموتائوس  ،1:16اول پطرس 2:6
 .dبه صورت دلخواه و بدون حرف اضافه در غالطیان  ،3:6اعمال  ،27:15 ،1۸:۸اول يوحنا  3:23و 5:1۰
 hoti .eکه به معنی "باور کرد که" در متن میگويد که به چه بايد باور کرد
عیسی محبوب مقدس و اول خداست (يوحنا )6:69
.i
عیسی همان من هستم است (يوحنا )۸:24
.ii
عیسی در پدر و پدر در عیسی است (يوحنا )1۰:3۸
.iii
عیسی مسیح است (يوحنا )2۰:31 ،11:27
.iv
عیسی پسر خدا است (يوحنا )2۰:31 ،11:27
.v
عیسی توسط پدر فرستاده شد (يوحنا  17:۸ ،11:42و )21
.vi
عیسی آن است که با پدر است (يوحنا  14:1۰الی )11
.vii
عیسی از جانب پدر فرستاده شد (يوحنا  16:27و )3۰
.viii
عیسی در چهارچوب يک پیمان در خدا خود را معرفی میکند" ،منم" (يوحنا  ۸:24و )13:19
.ix
با او زندگی خواهیم کرد (رومیان )6:۸
.x
عیسی مرد و مجددا برخاست (اول تسالوکیان )4:14
.xi
 .Fجمع بندی
 .1ايمان انجیلی پاسخی است به کالم/وعده الهی .خدا همیشه نخستین گام را برمیدارد (يعنی انجیل يوحنا  6:44و  ،)65ولی بخشی
از اين ارتباط الهی نیازمند پاسخ انسان است (رجوع شود به موضو خاص :پیمان).
 .aتوبه (موضوع خاص :توبه را ببینید)
 .bايمان/اعتماد (موضوعات خاص را ببینید)
 .cاطاعت
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 .dاستقامت (موضوع خاص :استقامت را ببینید)
 .2ايمان انجیلی
 .aيک رابطه فردی است (ايمان اولیه)
 .bتائید حقیقت انجیلی است (ايمان به مکاشفه خدا ،يعنی کتاب مقدس)
 .cپاسخ بصورت پیروی درست از آن (وفاداری روزانه)
ايمان انجیلی بلیط به بهشت يا يک بیمه نامه نیست .يک رابطه فردی است .هدف خلقت است ،انسان با هدف و با دوست داشتن
خدا خلق میشود (پیدايش  1:26و  .)27مسئله "صمیمیت" است .خدا خواهان دوستی است ،نه يک مواجهه الهی خاص .ولی دوستی
خدال متعال نیازمند فرزندانی است که ويژگی "خانواده" را نشان میدهند( .يعنی تقدس ،الويان  ،19:2متی  ،5:4۸اول پطرس 1:15
و  .)16سقوط (پیدايش  ) 3بر پاسخ مناسب ما تاثیر گذاشت .در نتیجه خدا از جانب ما عمل کرد (رجوع شود به حزقیال  36:27الی
 ،)3۸به ما "قلبی جديد" و "روحی جديد" داد ،که ما را قادر میسازد از طريق ايمان و توبه با وی دوستی و از وی اطاعت کنیم!
هر سه اينها مهم و حیاتی هستند .هر سه بايد انجام شوند .هدف شناخت خداست (با هر دو مفهوم عبری و يونانی) تا شخصیت او را
در زندگیمان منعکس کنیم .هدف ايمان روزی به بهشت رفتن نیست ،بلکیه هر روز همانند مسیح بودن است!
 .3وفاداری انسان نتیجه (عهد جديد) است ،نه پايه (عهد عتیق) برای يک رابطه با خدا :ايمان انسان به وفاداری او ،اعتماد انسان به قابل
اعتماد بودن او .قلب نگرش عهد جديد به رستگاری اين است که انسان بايد با برداشتن اولین گام پاسخ دهد و دائما به لطف و رحمت
خدا که در عیسی است ،پاسخ دهد .او دوست داشته است ،او فرستاده است ،او فراهم کرده است ،ما بايد با ايمان و وفاداری پاسخ دهیم
(اشعیا  2:۸و  9و !)1۰
خداوند وفادار به مردم وفادار نیاز دارد تا خود را به جهان بیايمان نشان دهد و آنها را با ايمان فردی بسوی خود آورد.
" 15 :1زیرا او قبل از من وجود داشته" آيه  15مثل  ، 6-۸vvيک عقبگرد تاريخی دينی است .اين دکترين يحیی تعمید دهنده است که از پیش وجود
داشتن عیسی را تاکید میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  56 :۸ ،1 :1الی  ،5 :17 ،2۸ :16 ،9دوم قرنتیان  ۸و  ،9فیلیپیان  6 :2و  ،7کولسیان ،17 :1
عبرانیان  5 :1۰ ،3 :1الی  .) ۸دکترين از قبل بودن و پیشگويی رسالت بر اين تاکید دارد که خدا برتر و فراتر از تاريخ است ،با اين حال در چارچوب تاريخ
حرکت میکند .اين يک بخش جدايی ناپذير جهانبینی مسیحیت/دنیای انجیلی است.
* اين آيه مبهم است و بسیاری تغییرات نگارشی در آن به عمل آمده با تالش بر اينکه متن روشن و ساده شود .به A Textual ,Bruce M. Metzger
 Commentary on the Greek New Testamentصفحات  197و  19۸مراجعه شود.
اين همچنین مثال جالبی است از اينکه چگونه افعال يونانی را نمیتوان استاندارد کرد .نشاندهنده عملی است که در گذشته انجام شده ولی در قالب زمان
حال ثبت شده است.
 16 :1الی  18نمیدانیم چه مقدار از آيات  16تا  1۸مربوط به يحیی تعمید دهنده و يا يوحنای شاگرد است .يکی از ويژگیهای انجیل يوحنا اين است که
چگونه نگارنده با توضیحات خود وارد رخدادهای تاريخی ،مباحثات يا کالسهای درس میشود .در اکثر مواقع غیر ممکن است که بتوان میان کالم عیسی،
يوحنا سايرين تمايز قائل شد .اغلب اساتید اظهار میدارند که انجیل يوحنا  16 :1الی  19توضیحات خود يوحنای نگارنده است (مراجعه کنید به انجیل يوحنا
 14 :3الی .)21
" 16 :1کامل بودن" اين معادل کلمه يونانی  pleromaاست .اساتید قالبی عرفان از آن برای توصیف فرشتههای غیر فانی میان خدای واال و موجودات کم
ارزشتر استفاده میکردند .عیسی تنها واسطه (درست و تنها کامل) میان خدا و انسان است (رجوع شود به کولسیان  ،9 :2 ،19 :1افیسان  23 :1و .)13 :4
در اينجا باز هم به نظر میرسد يوحنای شاگرد به ديدگاه عرفانی واقعیت حمله میکند.
NASB, SRSV
NKJV,
TEV
NJB

و فیض پشت فیض
و فیض برای فیض
یکی پس از دیگری ما را مورد فیض قرار دادن
فیضی جایگزین فیضی دیگر میشود

سوال ترجمهای اينجاست که چگونه " فیض" را ترجمه و درک کنیم .آيا
 .1ترحم خدا برای رستگاری و نجات توسط مسیح
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 .2رحم خدا بر زندگی مسیحی
 .3رحم خدا در پیمانی جديد توسط مسیح (رجوع شود به آيه )7
تفکر کلیدی " فیض" (رجوع شود به افیسیان  ۸ :2و  ،)9فیض خدا به شکل شگفت آوری در تجسم عیسی اعطا میگردد .عیسی "آری" خدا به انسان حقیر
است (دوم قرنتیان .)2۰ :1

موضوع خاص :عرفان (از کلمه یونانی  ،gnosisبه معنی دانش و آگاهی ،مراجعه شود به اول تیموتائوس )6:20
.I

در قرن اول
دنیای روم در قرن اول زمان انتخاب میان اديان شرقی و غربی بود .خدايان يونان و پانتئونهای روم خوش نام نبودند .اديان مرموز بسیار
متداول بودند زيرا تاکید آنها بر رابطه فردی با خدا و دانش پنهان بود .فلسفه سکوالر يونانی محبوب بود و با ديگر جهانبینیها ادغام میشد.
در اين دنیا مذهب انتخابی ايمان انحصاری مسیحی وارد میشود (عیسی تنها راه به سوی خدا است ،مراجعه شود به انجیل يوحنا .)14:6
زمینه دقیق عرفان هر چه باشد ،تالشی شد برای انحصار بخشیدن به مسیحیت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،14:6اول يوحنا  )5:12که
باورکردنی و از نظر عقالنی برای طیف وسیعی از مخاطبین يونانی-رومی قابل قبول بود .اين احتمال هست که تفکر عرفانی از فرقههای
حاشیهای يهودی ريشه گرفته باشد (مراجعه شود به  .)DSS Sectاين میتواند برخی از عناصر يهودی در عهد جديد را که با عرفان رابطه دارند

.II

توضیح دهد.
برخی از فرضیههای ابتدايی ارتداد بر اساس شواهد داخلی از يوحنای 1
 .Aانکار قیام عیسی مسیح از مردگان
 .Bانکار مرکزيت عیسی مسیح در رستگاری
 .Cفقدان شیوه زندگی مسیحی مناسب
 .Dتاکید بر دانش (اغلب رازها و اسرار)
 .Eگرايش به انحصار گرايی و نخبهگرايی

.III

نخستین عرفان قرن اول
 .Aآموزشهای عرفان اولیه در قرن نخست به نظر میرسد که تاکیدی بر دوالیسم هستی شناسی (ابدی) میان روح و جسم بوده باشند.
روح (خدای واال) به عنوان نیکی تلقی میشد ،در حالیکه جسم از نظر ذاتی شیطانی بود .اين دوگانگی شبیه:
 .1فلسفه ايدهآل در مقابل فیزيکی افالطون
 .2بهشتی در مقابل زمینی
 .3نامرئی در مقابل مرئی؛ (همچنین تاکید زياده از حدی بر روی اهمیت دانش نهانی (رمزها يا کدهای رمزی که اجازه میدهند
روح از طريق محیط فرشتگان به سمت باال و به سوی خدای واال برود) که برای رستگاری الزم بود میشد).
 .4احتماال نفوذ زرتشت
 .Bدو حالت اولیه عرفان وجود دارند که ظاهرا میتوانستند زمینه اول يوحنا باشند
 .1عرفان دوکسی ( ،)Doceticکه انسان بودن عیسی را نفی میکند ،زيرا جسم شیطانی است
 .2عرفان سرينتی ( )Cerinthianکه عیسی را در میان فرشتگان خوب و بد ارزيابی میکرد .اين "روح مسیح" را بدن انسانی
عیسی را در زمان تعمید غرق میکند و قبل از به صلیب کشیده شدن بدنش را ترک مینمايد
 .3از اين دو گروه برخی رياضت را تجربه کردند (اگر بدن بخواهد ،شیطانی است) ،بقیه آنتیسمیسم را (اگر بدن بخواهد ،انجام
میدهم)
 .Cهیچ مدرکی در مورد توسعه سیستم عرفان در قرن اول وجود ندارد .در حقیقت تا اواسط قرن دوم که شواهد و مستندات مکتوب
وجود دارند (به متون  Nag Hammadiمراجعه شود) .برای اطالعات بیشتر در مورد عرفان به منابع زير مراجعه کنید
 The Gnostic Religion .1اثر هانس يوناس ،از انتشارات بیکن
 The Gnostic Gospels .2اثر ايلین پاگلز ،از انتشاران رندم هاوس
 The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible .3اثر اندرو هلمبولد
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. IV

ارتداد امروز
 .Aروح اين ارتداد امروز در ما هست وقتی مردم سعی میکنند حقیقت مسیحی را با ساير سیستمهای فکری ادغام کنند
 .Bروح اين ارتداد امروز در ما هست وقتی مردم بر دکترين "درست" برای جدا کردن رابطه فردی و سبک زندگی با ايمان تاکید میکنند
 .Cروح اين ارتداد امروز در ما هست وقتی مردم از مسیحیت به سوی نخبگی فکری انحصاری روی میآورند

روح اين ارتداد امروز در ما هست وقتی مردم مذهبی به سوی عرفان يا آنتیسمیسم به عنوان بهترين راه برای رسیدن به خدا روی میآورند.

" 17 :1قانون" قانون موسی بد نبود ،ولی برای رستگاری کامل ابتدايی و ناقص بود (رجوع شود به انجیل يوحنا  39 :5الی  ،47غالطیان  23 :3الی ،29
رومیان  .)4يهوديان همچنین کار ،رستگاری و پیمان موسی و عیسی را با يکديگر مقايسه میکنند.

موضوع خاص :دیدگاه پولس نسبت به قوانین موسی
)(SPECIAL TOPIC: PAUL’S VIEWS OF THE MOSAIC LAW
خوب است و از جانب خداست (مراجعه شود به رومیان  7:12و .)16
 .Aراهی برای عدالت و پذيرش توسط خدا نیست (حتی میتواند لعن و نفرين هم باشد ،مراجعه شود به غالطیان .)3
 .Bبه موضوع خاص :قوانین موسی و مسیحیت مراجعه شود.
 .Cهنوز هم اراده خدا بر مومنین است زيرا اين خود-آشکارسازی خدا است (پولس اغلب از عهد عتیق نقل قول میکند تا مومنین را متقاعد و يا
تشويق کند).
 .Dمومنین توسط عهد عتیق آگاه میشوند (مراجعه شود به رومیان  ،4:23و  ،15:4 ،24اول قرنتیان  1۰:6و  ،)11ولی با عهد عتیق نجات
نمیيابند (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،15رومیان  ،4غالطیان  ،3عبرانیان) .عملکرد آن بر اساس تقدس است نه توجیه.
 .Eبر مبنای پیمان جديد عمل میکند تا:
 .1گناه آلود بودن را نشان دهد (مراجعه شود به غالطیان  3:15الی )29
 .2انسان رها شده در جامعه را هدايت کند
 .3تصمیمات اخالقی مسیحیت را اعالم کند
اين طیف الهیاتی در ارتباط با قوانین موسی وجود دارد ،از نفرين (مراجعه شود به غالطیان  3:1۰الی  )13و فوت تا برکت و ثبات که باعث میشوند در
درک نگرش پولس نسبت به قوانین موسی با مشکل مواجه شويم .در  A Man in Christجیمز استوارت تفکر و نگارش پارادوکسی پولس را نشان
میدهد:
"معموال از کسی که در تالش است تا يک سیستم فکری و دکترينی را بنا کند ،انتظار میرود که تا حد ممکن معنی و مفهوم اصطالحاتی را که به کار
می برد ،روشن و مستحکم سازد .انتظار داريد که هدف او دقت در بیان نظراتش در میان پاراگرافهای متن باشد .میخواهید وقتی که توسط يک
نگارنده کلمه خاصی استفاده شد ،در تمامی متن يک معنی و مفهوم مشخص داشته باشد .بیشتر عبارات و جمالت او سیال و هستند ،نه ثابت" ....او
می نويسد "قانون مقدس و الهی است"" ،من از قوانین خدا برای انسان فانی مسرورم (مراجعه شود به رومیان  7:12و  )22ولی به وضوح جنبه ديگر
 nomosاست که باعث میشود او در جای ديگری بگويد "مسیح به جای ما لعن شد و اينگونه ما را از لعنت شريعت بازخريد کرد " (مراجعه شود به
غالطیان ( ")3:13صفحه .)96
■ "فیض" اين اشاره به عشق بی حد خدا به انسان حقیر است که لیاقت آن را ندارد (رجوع شود به افسسیان  .)۸ :2اين کلمه فیض ( )charisکه در نوشتههای
پولس بسی ار مهم هستند ،فقط در اين پاراگراف در انجیل يوحنا استفاده شده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  16 ،14 :1و  .)17نويسندگان عهد جديد،
که تحت الهام بودند ،آزاد بودند و میتوانستند از ادبیات ،نگارش و استعارههای خاص خود استفاده کنند.
عیسی "پیمان جديد" ارمیا  31 :31الی  ،34و حزقیال  22 :36الی  2۸را به واقعیت درآورد.
■ "حقیقت" از اين کلمه در مفاهیم زير استفاده شده است:
 .1وفاداری
 .2صحت در مقابل دروغ (رجوع شود به انجیل يوحنا )14 :1
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توجه داشته باشید که هم فیض و هم حقیقت هر دو از طريق عیسی آمدند (رجوع شود به انجیل يوحنا  .)14 :1به موضوع خاص در انجیل يوحنا 3:17
مراجعه نمايید.
■ "عیسی" اين نخستین باری است که از نام انسانی برای فرزند مريم در پیشگفتار استفاده شده است .فرزند از پیش وجود داشته اينک تبديل به فرزندی از
جسم و گوشت میشود!

موضوع خاص :خداوندی مسیح از عهد عتیق (میکاه )5:2
THE DIETY OF CHRIST FROM THE OT MICAH 5:2
دو سطر از میکاه " 5:2طلوع او از قديم است" و "از ايام ازل بوده است" با يکديگر هم معنی هستند" .از قديم است" (Qal ،BDB 422, KB 425
دستوری) بسیار متداول است .اين حالت هشت مرتبه در میکاه استفاده شده است:
 .1در مورد آمدن خدا در میکاه 1:3
 .2اجرای فرمان خدا در 4:2
 .3در مورد توبه اسرائیل که در میکاه  7:9انجام شد (يعنی خروج جديد  .)7:15همچنین میتواند به منشا مسیح نیز اشاره داشته باشد (اصالت،
نسخه استاندارد بازبینی شده و انجیل جديد اورشلیم ،يا اعمال وی (رجوع شود به میکاه  4:4و .)5
اين دو بیت شعر میتوانند به يکی از موارد زير اشاره داشته باشند:
 .1از پیش وجود داشتن مسیح (رجوع شود به امثال  ۸:22الی  ،31انجیل يوحنا  1:1و  14و  15و  ۸:56 ،3۰الی  17:5 ،16:2۸ ،59و ،24
دوم قرنتیان  ،۸:9فیلیپیان  2:6و  ،7کولسیان  ،1:17عبرانیان  1:3و  1۰:5الی .)9
 .2راهی برای اشاره به اجداد معروف گذشته (نوح ،ابراهیم يا احتماال داوود).
کل آيه به يک پادشاه الهی ،از نسل داوود و از شهر داوود اشاره میکند .به داوود به عنوان يک پادشاه ايده آل نگاه میشود.
کلمه "جاويدان" ( )BDB 761يک  'olamاست .به موضوع خاص :برای همیشه ( )'olamمراجعه شود.
نیدوت ( )NIDOTTEجلد  ،3صفحه  ،347که در مورد  'olamبحث میکند ،اين اظهارات را بیان میدارد:
"در حین اينکه تالش می شود تا مرجعی برای از پیش وجود داشتن مسیح يافت شود ،چنین ديدگاهی در نوشتجات انجیلی يهود و بعد از آن تا قبل
از  Similitudes Enochحدود قرن اول قبل از میالد – قرن اول پس از میالد يافت نمیشود (به  4۸:2 I Enochالی  6مراجعه شود)".
فکر میکنم هر چند نکاتی در مورد تولد در عهد عتیق وجود دارند ،سران يهود در دوران عیسی از ادعای او مبنی بر مساوی بودن با خدا شوکه شدند
(رجوع شود به انجیل مرقس  2:5الی  ،7انجیل يوحنا  1:1الی  ،۸:5۸ ،14و پولس ،دوم قرنتیان  ،4:4کولسیان  ،1:15فیلیپیان  ،2:6تیتوس .)2:13
بخشی از متون عهد عتیق در اينجا مورد استفاده قرار گرفتهاند تا کامال خدايی بودن عیسی تصريح شود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.٧

مزمور  ،2:7نقل قول شده در عبرانیان 1:5
مزمور  45:6و  7نقل قول شده در عبرانیان  1:۸و 9
مزمور  11۰:1نقل قول شده در عبرانیان 1:13
اشعیا  9:6ارمیا  23:5و  ،6میکاه  5:2الهام بخش انجیل لوقا 1:32
دانیال  7:13نقل قول شده در انجیل متی  ،26:64مرقس 14:62
زکريا  13:7نقل قول شده در انجیل متی  ،26:31انجیل مرقس 14:27
مالکی  3:1نقل قول شده در انجیل مرقس  1:1الی  ،3انجیل لوقا  2:26و 27

43

موضوع خاص :پدر بودن خدا
SPECIAL TOPIC: THE FATHERHOOD OF GOD

.I

عهد عتیق
 .Aاين حس وجود دارد که خدا به واسطه خلقت ،پدر است
 .iپدر اسرائیل (با انتخاب)
" .1پسر" – سفر خروج  ،4:22تثنیه  ،14:1اشعیا  ،64:۸ ،63:16 ،1:2ارمیا  31:9 ،3:19و  ،2۰هوشع ،11:1 ،1:1۰
مالکی 1:6
" .2نخستین زاده" – ارمیا 3:19
 .Bاز چندين جنبه پدر يک تشبیه است
 .iپدر پادشاه اسرائیل (مسیحیت)
 .1دوم سموئیل  7:11الی 16
 .2مزمور  ،2:7اعمال رسوالن  ،13:33عبرانیان  1:5و 5:5
 .3هوشع  ،11:1انجیل متی 2:15
 .iiتشبیه عشق والدين
 .1پدر (استعاره)
 .aپسر خود را حمل میکند – تثنیه 1:31
 .bتاديب – تثنیه  ،۸:5امثال 3:12
 .cارائه میدهد (سفر خروج) -تثنیه 32:6
 .dهرگز فراموش نمیکند – مزمور 27:1۰
 .eعشق میورزد – مزموز 1۰3:13
.f

دوست/راهنما – ارمیا 3:4

 .gشفا دهنده/بخشنده – ارمیا 3:22
 .hترحم میکند – ارمیا 31:2۰
.i

مربی – هوشع  11:1الی 4

 .2مادر (استعاره)
 .aهرگز فراموش نمیکند – مزمور 27:1۰
 .bعشق مادرانه – اشعیا  66:9 ،49:15الی  ،13و هوشع ( 11:4با تصحیح پیشنهادی در متن کلمه تغییر کلمه بنده
به نوزاد)
. II

عهد جديد
 .Aتثلیث (متونی که هر سه در آنها ذکر شدهاند)
 .iانجیل
 .1انجیل متی  3:16و 2۸:19 ،17
 .2انجیل يوحنا 14:26
 .iiپولس
 .1رومیان  1:4و  5:1 ،5و  ۸:1 ،5الی  4و  ۸الی 1۰
 .iiiپطرس – اول پطرس 1:2
 .ivيهودا –  2۰و 21
 .Bعیسی
44

 .iعیسی به عنوان "تنها تولد يافته" – انجیل يوحنا  3:16 ،1:1۸و  ،1۸اول يوحنا 4:9
 .iiعیسی به عنوان "پسر خدا" – انجیل متی  ،16:16 ،14:33 ،4:3انجیل لوقا  1:32و  ،35انجیل يوحنا  1:34و ،6:69 ،49
11:27
 .iiiعیسی به عنوان پسر محبوب – انجیل متی 17:5 ،3:17
 .ivاستفاده عیسی از پدر برای خدا – انجیل مرقس 14:36
 .vاستفاده عیسی از ضماير برای نشان دادن رابطه خودش و ما با خدا
" .1پدرم" – برای مثال در انجیل يوحنا 2۰:17 ،19:7 ،1۰:33 ،5:1۸
" .2پدرت" برای مثال انجیل متی  5:16و  45و  6:1 ،4۸و  4و 6و و ۸و 9و 14و  15و 1۸و  26و  1۰:2۰ ،7:11 ،23و ،29
1۸:14
" .3پدر ما" برای مثال انجیل متی  6:9و  14و 26
 .Cيکی از استعارههای خانوادگی که زياد برای رابطه صمیمی میان خدا و نوع بشر به کار رفته است:
 .iخدا به عنوان پدر
 .iiمومنین به عنوان
 .1فرزندان خدا
 .2فرزندان
 .3تولد يافته توسط خدا
 .4تولد دوباره
 .5به سرپرستی گرفته شده
 .6ثمر يافته
 .٧خانواده خدا

" 18 :1هیچ کس هیچوقت خدا را ندیده است" برخی میگويند اين با خروج  2۰ :33الی  23در تضاد است (مراجعه شود به خروج آنالين) .با اين حال
کلمه عبری در باب خروج به "پس فروزش" اشاره دارد ،نه ديدن فیزيکی خود خدا .تاکید اين باب اين است که فقط عیسی میتواند خدا را آشکار نمايد (رجوع
شود به انجیل يوحنا  ۸ :14به بعد) .هیچ انسان گناهکاری خدا را نديده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،46 :6اول تیموتائوس  ،16 :6اول يوحنا 12 :4
و .)2۰
اين آيه بر اين تاکید دارد که آشکار شدن خدا فقط از طريق عیسی ناصری است .فقط او تنها کسی است که میتواند خودش را آشکار کند .شناخت عیسی
شناخت خداست .عیسی نهايت آشکارسازی خودش است .هیچ درک مشخصی از جدا بودن او از خدا وجود ندارد (رجوع شود به کولسیان  15 :1الی ،19
عبرانیان  2 :1و  .)3عیسی پدر را "میبیند" و مومنین توسط او پدر را "میبینند" (زندگی ،حرفها و اعمال او) .او تنها آشکار کننده کامل خدای نامرئی است
(رجوع شود به کولیسان  ،15 :1عبرانیان .)3 :1
"تنها مولود خدا"
NASB
"تنها فرزند تولد یافته"
NKJV
"تنها پسر خداست"
NRSV
"تنها پسر"
TEV
"او تنها پسر است"
NJB
به يادداشت  monogenēsدر انجیل يوحنا  14 :1مراجعه شود .عیسی کامال خدا و انسان است .به يادداشت کامل در انجیل يوحنا  1 :1مراجعه شود.
نوشته يونانی ديگری وجود دارد .تئوس يا خدا در دستنوشتههای اولیه يونانی وجود دارد  ,B ,P75 ,P66و  )NASB( Cدر حالیکه "پسر" با خدا جايگزين شده
فقط در  MSS Aو ( C3نسخه جديد شاه جیمز ،نسخه استاندارد بازبینی شده انجیل) United Bible Societies .به "خدا" رتبه " "Bرا میدهد (تقريبا
بطور حتم) .کلمه "پسر" احتماال از نوشتههايی میآيد که يادآور "تنها پسر تولد يافته" در يوحنا  16 :3و  1۸و اول يوحنا  9 :4است (رجوع شود به .Bruce M
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 Metzger's A Textual Commentary on the Greek New Testamentصفحه  .)19۸تاکید شديدی بر تمام و کمال بودن خدايی بودن عیسی است!
احتمال اين میرود که اين آيه سه عنوان برای عیسی داشته باشد )1( :تنها مولود )2( ،خدا )3( ،آن که در آغوش پدر است.
در  ,Ehrmans' The Orthodox Corruption of Scripture .Bart Dصفحات  7۸الی  ۸2بحث جالبی در خصوص اين احتمال هست که تغییر تعمدی
در اين متن توسط نگارندگان ارتدکس صورت گرفته باشد.
■ "که در آغوش پدر است" معنی اين بسیار مشابه معنی "با خدا" در انجیل يوحنا  1 :1و  2دارد .از يک رابطه صمیمی صحبت میکند .میتواند به ( )1رابطه
از پیش-وجود-داشته او يا ( )2دوستی بازيافته اشاره داشته باشد (يعنی معراج).
NASB
NKJV,
NRSV, NJB
TEV, REB

"او را توصیف کرده است"
"او را اعالم کرده است"
"او که وی را شناساند"
"او را شناساند"

کلمه معادل انگلیسی  "exegesis") to lead outبه معنی "به بیرون هدايت کردن" ،داللت بر آن دارد که در گذشته انجام شده و تحقق يافته) از زبان يونانی
در انجیل يوحنا  1۸ :1استفاده شده که داللت بر آن دارد که آشکار سازی تحقق يافته و کامل شده است .يکی از کارهای اصلی عیسی نمايان ساختن پدر بود
(رجوع شود به انجیل يوحنا  7 :14الی  ،1۰عبرانیان  2 :1و  .)3ديدن و شناختن عیسی يعنی ديدن و شناختن پدر (کسی که گناهکاران را دوست دارد ،به
ضعفا کمک میکند ،مطرودين ،زنان و کودکان را میپذيرد)!
اين کلمه در يونانی در مورد کسانی استفاده میشود که پیام ،رويا يا سندی را توضیح میدهند يا تفسیر میکنند .در اينجا مجددا يوحنا ممکن است از کلمهای
استفاده کند معنی خاصی برای يهوديان و غیر يهوديان داشته باشد (مانند  Logosدر انجیل يوحنا  .)1 :1يوحنا تالش میکند تا يهوديان و يونانیان را در
پیش گفتارش مورد خطاب قرار داده و به يکديگر مرتبط سازد .اين کلمه میتواند به معانی زير باشد:
 .1به يهوديانی که قانون را توضیح يا تفسیر میکنند
 .2به يونانیانی که خدايان را توصیف کرده و يا تفسیر میکنند
از طريق عیسی و فقط عیسی انسانها میتوانند خدا را ببینند و درک کنند.
بینش متنی در آیات  19تا 51
 .Aاين بخش در ارتباط با يحیی تعمید دهنده است که با دو درک نادرست کلیسا مواجه است:
 .1که حول شخص يحیی تعمید دهنده شکل گرفته و در انجیل يوحنا  6 :1الی  25 ،21 ،2۰ ،9و  22 :3الی  36مورد بحث
قرار گرفته است
 .2که در ارتباط با شخص مسیح است و در انجیل يوحنا  32 :1الی  34مورد بحث است .همین خداشناسی عرفانی در اول يوحنا  1مورد حمله
قرار گرفته است .اول يوحنا میتواند برگ نخست و پیش درآمدی بر انجیل يوحنا باشد.
 .Bانجیل يوحنا در مورد تعمید عیسی توسط يحیی تعمید دهنده سکوت میکند .احکام کلیسا ،تعمید و عشا ربانی در انجیل يوحنا به طور کامال
مشهود در بخش زندگی مسیح وجود ندارند .حداقل دو دلیل احتمالی برای اين حذف وجود دارد:
 .1ظهور تقدس در کلیسای اولیه باعث شد که يوحنا بر اين جنبه مسیحیت تاکید نکند .انجیل او بر رابطه تمرکز دارد نه بر مراسم .او در خصوص
دو تقدس تعمید و وااليی خدا اصال بحثی نمیکند و نمینويسد .عدم وجود چیزهايی که انتظار آنها میرفت باعث گرديد که توجه به آنها
جلب شود.
 .2يوحنا بعد از ديگر نويسندگان انجیل شروع به نگارش میکند ،و از آن بخش از زندگی خود با مسیح برای تکمیل کردن اناجیل ديگران استفاده
میکند .از آنجا که اختصار تمام اين قوانین را پوشش میدهد ،يوحنا فقط اطالعات تکمیلی در خصوص رخدادهای به وقوع پیوسته ارائه
میکند .مباحثات و رخدادهايی که در اتاق بااليی روی دادند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13الی  )17و نه خود غذا ،مثالی از اين نوع
هستند.
 .Cتاکید بر اين موضوع در ارتباط با شخص عیسی بر عهده شهادت يحیی تعمید دهنده است .يحیی اين اظهارات مسیحیت را ارائه میکند:
 .1اين است عیسی بره خدا (انجیل يوحنا )3۰ :1
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 .2عیسی دريافت کننده و دهنده روح القدس است (انجیل يوحنا )33 :1
 .3عیسی پسر خداست (انجیل يوحنا )34 :1
 .Dحقیقت در باره شخص و کار عیسی با شهادت اين افراد بسط میيابد
 .1يحیی تعمید دهنده
 .2اندرو و فیلیپ
 .3فیلیپ و نتانیل
اين امر تبديل به يک تکنیک متداول در سراسر انجیل شده است .بیست و هفت مورد از اين قبیل گفت و گوها و شهادتها در خصوص عیسی و يا با
عیسی در انجیل وجود دارد.
مطالعه کلمات و عبارات
متن ( NASBبروز شده) یوحنا 23-19 :1
19این است شهادت یحیی آنگاه که یهودیان ،کاهنان و الویان را از اورشلیم نزدش فرستادند تا از او بپرسند که «تو کیستی؟» او معترف
شده ،انکار نکرد ،بلکه اذعان داشت که «من مسیح نیستم21 ».پرسیدند« :پس چه؟ آیا ایلیایی؟» پاسخ داد« :نیستم ».پرسیدند« :آیا آن
پیامبری؟» پاسخ داد« :نه!» 22آنگاه او را گفتند« :پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان خود ببریم؟ دربارۀ خود چه میگویی؟» 23یحیی
طبق آنچه ِاشعیای پیامبر بیان کرده بود ،گفت:
«من صدای آن نداکننده در بیابانم که میگوید،
”راه خداوند را هموار سازید»“.
20

" 19 :1یهودیان" در انجیل يوحنا اين اشاره به ( )1مردم يهوديه که با عیسی دشمن بودند دارد يا ( )2فقط سران مذهبی قوم يهود (رجوع شود به انجیل
يوحنا .)19 :2۰ ،3۸ :19 ،12 :1۸ ،42 :12 ،22 :9 ،13 :7 ،1۰ :5 ،1۸ :2
برخی اساتید اظهار داشته اند که يک يهودی را به اين شیوه خفت آور به يهوديان ديگر معرفی نمیکنند .با اين حال ،مخالفت يهوديان با مسیحیت پس از
شورای جمنا در  9۰پس از میالد شدت يافت.
کلمه يهودی اساسا به کسی که از قوم يهود باشد اطالق میگردد .پس از آنکه  12قبیله در  922قبل از میالد متفرق شدند ،يهود تبديل به نام سه قبیلهای شد
که در بخش جنوبی ساکن بودند .هر دو پادشاهیهای يهوديان اسرائیل و يهود محکوم به تبعید شدند ،ولی فقط برخی ،عمدتا از قوم يهود ،تحت فرمان کوروش
در  53۸قبل از میالد بازگردانده شدند .اين اصطالح تبديل به عنوان بازماندگان يعقوب شد که در فلسطین زندگی میکردند در سراسر مديترانه پراکنده بودند.
در يوحنا اين اصطالح عمدتا با مفهوم منفی به کار میرود ،ولی مفهوم کلی آن را میتوان در انجیل يوحنا  6 :2و  22 :4مشاهده کرد.

موضوع خاص :یهودیان
SPECIAL TOPIC: JEWS
در انجیل يوحنا اين اسم اشاره دارد به
مردم يهوديه که با عیسی دشمن بودند
.1
فقط ســـران مـذهبی يهودی (برخی مثـالهـای مرتبط :انجیـل يوحنـا  5:1۰ ،2:1۸ ،1:19و  15و  16و  6:41 ،1۸و ،9:22 ،7:13 ،52
.2
)2۰:19 ،19:3۸ ،1۸:12 ،12:42
برخی اساتید تصريح کردهاند که يک يهودی به ساير يهوديان به اين شیوه ناخوشايند اشاره نمیکند .با اين حال ،مخالفت يهوديان با مسیحیت پس
از شورای جمینا در سال  9۰میالدی شدت گرفت.
کلمه "يهود" اســاســا به معنی "کســی از قبیله يهودا" اســت .پس از فروپاشــی  12قبیله در ســال  922قبل از میالد ،يهودا تبديل به نام ســه قبیله در
بخش جنوبی شـــد (يهودا ،بنجـامین و لويتس/کشـــیشـــان قبیلـه لوی ( ،) Leviهمچنین قبیلـه ســـیمون در همـان اوايـل در يهودا ادغـام شـــد) .هر دو
پادشـاهیهای يهودی ،اسـرائیل و يهودا به تبعید فرسـتاده شـدند ،ولی تعداد اندکی ،که عمدتا از يهودا بودند دو دوران کوروش در سـال  53۸قبل از میالد
بازگردانده شـدند (به عزرا و نحمیا مراجعه شـود) .اين کلمه بعدا تبديل شـد به عنوانی برای فرزندان يعقوب که در فلسـطین زندگی میکردند و در سـراسـر
دنیای مديترانه پراکنده بودند.
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در انجیل يوحنا اين کلمه عمدتا مفهوم منفی دارد ،ولی استفاده عمومی آن را میتوان در انجیل يوحنا  2:6و  4:22ديد.
■ "کشیشان و الویان" ظاهرا يحیی تعمید دهنده نیز از اقوام کشیشان بود (رجوع شود به انجیل لوقا  5 :1به بعد) .اين تنها مورد اشاره به کلمه "الويان" در
انجیل يوحنا است .آنها ظاهرا پلیس معبد ب ودند .اينها يک گروه رسمی حقیقت ياب بودند که از جانب مقامات مذهبی اورشلیم (رجوع شود به انجیل يوحنا
 ) 24 :1اعزام شده بودند .کشیشان و الويان معموال سادوجس بودند ،در حالیکه منشیها فريسی بودند (رجوع شود به يوحنا  .)24 :1هر دو اين گروه معموال
يحیی تعمید دهنده را بازجويی میکردند .مخالفین سیاسی و مذهبی با يکديگر بر علیه عیسی و پیروانش متحد شده بودند.
■ "کی هستی" همین سوال از عیسی در انجیل يوحنا  25 :۸پرسیده میشود .يحیی وعیسی به شیوهای درس میدادند و عمل میکردند که رهبران را
ناخشنود میکرد ،زيرا هر دو نفر ،اين کلمات را در قالب اصطالحات و تم اسکاتولوژيک پايان دوره عهد عتیق ديده بودند .پس اين سوال به انتظارات يهوديان
از پايان دوره ،و شروع دوران يک شخصیت جديد مربوط میشود.
" 20 :1و او اعتراف کرد ،و انکار نکرد بلکه اعتراف کرد" اين عبارت يک انکار قوی سه جانبه است که از او انتظار میرفت ،مسیح موعود.

موضوع خاص :اعتراف/اقرار
 .1در زبان يونانی دو حالت متفاوت برای کلمهای از يک ريشه برای "اعتراف" و "اقرار" به کار میرود .exomologō / homologeō ،لفظ مرکب
از  ،homoاست مشابه  legōبه معنی صحبت کردن ،يا  exبه معنی بیرون از .معنی پايه گفتن يک مطلب مشابه يا موافق بودن است .حرف
اضافه  exکه اضافه شده داللت بر اعالم عمومی است.
 .2ترجمه انگلیسی اين کلمه مرکب اينها هستند:
 - Praise .aستايش
 - Agree .bموافق
 - Declare .cاعالم (رجوع شود به انجیل متی )7:23
 - Profess .dاقرار
 Confess .eاعتراف (رجوع شود به عبرانیان  4:14و )1۰:23
 .3اين کلمه مرکب کاربردهای متضاد هم دارد
 .aستايش کردن (خدا)
 .bاقرار به گناه
اينها ممکن است نشات گرفته از احساسات انسانی نسبت به مقدس بودن خدا و گناهکار بودن خودش باشد .تائید کردن حقیقت هرکدام
تائید کردن هر دو میباشد.
 .4کاربردهای اين کلمه مرکب در عهد جديد به شرح زير میباشند.
 .aوعده دادن (رجوع شود به انجیل متی  ،14:7اعمال رسوالن )7:17
 .bموافقت کردن يا رضايت دادن به چیزی (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،1:2۰انجیل لوقا  ،22:6اعمال  ،24:14عبرانیان )11:13
 .cستايش کردن (رجوع شود به انجیل متی  ،11:25انجیل لوقا  ،12:۸انجیل يوحنا  ،9:22رومیان  ،1۰:9فیلیپیان  ،2:11اول
يوحنا  ،2:23مکاشفه )3:5
 .dموافق بودن با
 .iيک فرد (رجوع شود به انجیل متی  ،1۰:32انجیل لوقا  ،12:۸انجیل يوحنا  ،12:42 ،9:22رومیان  ،1۰:9فیلیپیان ،2:11
اول يوحنا  ،2:23مکاشفه )3:5
 .iiحقیقت (رجوع شود به اعمال رسوالن  ،23:۸اول يوحنا )4:2
 .eاعالم عمومی کردن (مفهوم قانونی و حقوقی در تائید مذهبی وارد شده است ،رجوع شود به اعمال رسوالن  ،24:14اول تیموتائوس
)6:13
 .iبدون اقرار به گناه (رجوع شود به اول تیموتائوس  6:12و عبرانیان )1۰:23
با اقرار به گناه (رجوع شود به انجیل متی  ،3:6اعمال رسوالن  ،19:1۸عبرانیان  ،4:14يعقوب  ،5:16اول يوحنا )1:9
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■ "مسیح" ( )The Christترجمه يونانی کلمه عبری مسیح ( ) Messiahاست که معنی آن "يکی را دوست دارد" است .در عهد عتیق مفهوم آن محبوب،
شیوهای بود برای تائید بر صدا کردن محبوب خد ا و تعیین کردن وظايفی برای او .پادشاهان ،کشیشان ،و پیامبران محبوبین بودند .بايد آن شخص خاصی که
عصر جديد عدالت را پايهريزی میکرد شناسايی میشد .بسیاری فکر میکردند که يحیی تعمید دهنده آن مسیح موعود است (رجوع شود به انجیل لوقا :3
 )15زيرا او از چهار هزار و اندی سال قبل که نويسندگان عهد عتیق را نگاشته بودند ،اولین سخنران الهام گرفته يهوه بود.
در اين جا میخواهم توضیحات خودم را از دانیال  26 :9در مورد "مسیح" اضافه کنم.
دانیال 26 :9
"مسیح"
NASB
"مسیح"
NKJV
آن محبوب
NRSV
"رهبر منتخب خدا"
TEV
"آن یگانه محبوب"
NJB
مشکل ترجمه اين آيه بخاطر مفهوم احتمالی است که با کلمه مسیح يا آن محبوب همراه است (:)BDB 603
 .1در مورد پادشاهان يهودی استفاده شده است (برای مثال اول سموئیل  1۰ :2و )3 :12
 .2در مورد کشیشان يهودی استفاده شده است (برای مثال الويان  3 :4و )5
 .3در مورد کوروش استفاده شده است (اشعیا )1 :45
 .4هر دو بندهای  1و  2با هم در مزمور  11۰و زکريا 4
 .5در مورد فرستاده ويژه خدا که به عنوان پادشاه الهی میآيد تا عصر جديد عدالت را با خود آورد
 .aخط يهودا (وجوع شود به پیدايش )1۰ :49
 .bخانه جسی (رجوع شود به دوم سموئیل )7
 .cحکومت جهانی (رجوع شود به مزمور  ،2اشعیا  1 :11 ،6 :9الی  ،5میکاه  1 :5الی )4
من به شخصه به هويت "آن محبوب" برای عیسی ناصری به داليل زير عالقمندم :
 -1معرفی پادشاهی جاودانی در دانیال  2در دوران امپراتوری چهارم
 -2معرفی "يک پسر انسان" در دانیال  13 :7که پادشاهی جاودانی به او اعطا میشود
 -3اصطالحات مربوط به رستگاری دانیال  24 :9که به نقطه اوج انحطاط تاريخ جهان اشاره میکند
 -4استفاده عیسی از کتاب دانیال در عهد جديد (رجوع شود به انجیل متی  ،14 :24انجیل مرقس )14 :13
" 21 :1پی چه؟ آیا الیاس هستی؟" زيرا الیاس نمرد بلکه توسط گردباد به بهشت برده شد (رجوع شود به دوم پادشاهان  ،)1 :2بايد او قبل از مسیح میآمد
(رجوع شود به مالکی  1 :3و  .)5 :4يحیی تعمید دهنده بیشتر مانند الیاس رفتار و عمل میکرد (رجوع شود به زکريا .)4 :13
■ "من نیستم" يحیی تعمید دهنده خود را در چهارچوب الهی در نقش الیاس (که او را پیامبر مینامید) نمیبیند ،ولی عیسی او را به عنوان کسی میبیند
که رسالت مسیح را تحقق میبخشد (رجوع شود به انجیل متی  4! :11و .)12 :17
■ "آیا تو همان پیامبری؟" موسی پیش بینی کرده بود کسی همانند وی (که او وی را "آن پیامبر" نامیده بود) پس از وی خواهد آمد (مراجعه شود به تثنیه
 15 :1۸و  ،1۸انجیل يوحنا  ،4۰ :7 ،14 :6 ،25 :1اعداد  22 :3و  .)37 :7 ،23به دو شیوه متمايز اين اصطالح در عهد جديد به کار رفته است )1( :در
قالب يک شخصیت الهی متمايز از مسیح (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  4۰ :7و  )41يا ( )2به عنوان شخصیتی که توسط مسیح هويتش شناسانده میشود.
■ "من صدای آن هستم که در بیابان گریه میکند" اين نقل قولی است از ترجمه اشعیا  3 :4۰تورات قديمی ( )Septuagintبه تقلید از مالکی .1 :3
■ "راه خداوند را هموار سازید" اين نقل قولی است از (اشعیا  )3 :4۰که در نوشتههايش در بخش سرود خادمین آمده (رجوع شود به اشعیا  1 :42الی ،9
 1 :49الی  4 :5۰ ،7الی  13 :52 ،11و  .)12 :53آنها در ابتدا به اسرائیل اشاره میکردند ولی در اشعیا  13 :52الی  12 :53سخن به فرد منتهی شد.
مفهوم هموار کردن راه جهت آماده سازی بازديد پادشاه به کار رفته است .کلمه "هموار" در ارتباط با مفهوم الهی "عدالت" است.
کل اين پاراگراف میتواند برای کمک به هدف الهی يوحنای شاگرد باشد زيرا چندين گروه اهريمنی در قرن اول بوجود آمده بودند که يحیی تعمید
دهنده را به عنوان رهبر معنوی خود انتخاب کرده و با اين کار وی را غافلگیر کرده بودند.
 :NASBانجیل یوحنا  24 :1الی 28
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َ
23شماری از آن فرستادگان که از فریسیان بودند25 ،از او پرسیدند" :اگر تو نه مسیحی ،نه ایلیا ،و نه آن پیامبر ،پس چرا تعمید میدهی؟" 26یحیی
در پاسخ گفت" :من با آب تعمید میدهمّ ،اما در میان شما کسی ایستاده که شما او را نمیشناسید27 ،همان که پس از من میآید و من الیق
گشودن بند کفشش نیستم".
َ ْ
28اینها همه در ِبیتعنیا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد ،آنجا که یحیی تعمید میداد.
َ
" 24 :1شماری از آن فرستادگان که از فریسیان بودند" اين متن مبهم است .میتواند به اين معنی باشد ( )1فريسیان سوال کنندگان از يحیی را فرستاده
بودند (رجوع شود به انجیل يوحنا  )19 :1يا ( ) 2سوال کنندگان فريسی بودند ،که غیر معمول است زيرا بايد به اين نکته توجه کرد که کشیشان سادوجس
بودند (رجوع شود به انجیل يوحنا  .)19 :1به نظر میرسد به گروه ديگری غیر از آنچه در انجیل يوحنا  19 :1آمده ،اشاره میشود.

موضوع خاص :فریسیان
)(SPECIAL TOPIC: PHARISEES

.I

.II

.III

.IV

منشا اين اصطالح احتماال يکی از موارد زير است
" .Aجدا بودن" .اين گروه در طول دوره مکابی بسط يافتند (اين ديدگاه بیشتر پذيرفته شده است) ،و خود را از توده مردم جدا کردند تا
سنتهای شفاهی قوانین موسی را حفظ کنند (.)Hasidim
" .Bتقسیم کردن" يک معنی ديگر اين اصطالح از همان ريشه عبری لغت است ( ،)BDB 827, BDB 831 I, KB 976هر دو به معنی
تقسیم کردن هستند .برخی اساتید میگويند معنی آن مفسر يا مترجم است (مراجعه شود به نحمیا  ،۸ :۸دوم تیموتائوس .)15 :2
" .Cپارسی" اين معنی ديگر اين اصطالح از همان ريشه آرامی است ( .)BDB 828, KB 970برخی از دکترينهای فريسیان وجوه
اشتراک زيادی با دوالیسم زرتشتیان ايران دارد.
نظريات زيادی وجود دارند که چه کسی فريسیان را به وجود آورد
 .Aيک بخش خداشناسی از يهوديسم اولیه (جوزفوس)
 .Bيک گروه سیاسی از دوره های هاسمونیان و هردويان
 .Cيک گروه اساتید مفسرين موسی که به مردم عادی کمک میکردند پیمان موسی و سنتهای شفاهی پیرامون آن را درک کنند
 .Dجنبشی از منشیان ،مانند عزرا و  ،Great Synagogueدر رقابت با رهبری روحانیون معبد
شکل گیری آنها ناشی از درگیری گروههای زير بود
 .1مافوقهای غیر يهودی (به خصوص آنتیخوس چهارم)
 .2اشراف در مقابل شريعت
 .3آنان که به پیمان زندگی متعهد بودند در برابر يهوديان عامی فلسطین
اطالعات ما در مورد آنها از اين منابع است
 .Aجوزفوس که فريسی بود
Antiquities of the Jews .1
Wars of the Jews .2
 .Bعهد جديد
 .Cمنابع جديدتر يهود
دکترين اصلی آنها
 .Aاعتقاد به آمدن مسیح ،که تحت تاثیر ادبیات آخرالزمانی يهود قرار گرفته بود ،مانند اول انوش.
 .Bاعتقاد به اينکه در زندگی روزانه ما خدا فعال است .اين کامال مخالف اعتقادات صدوقیان بود (مراجعه شود به اعمال رسوالن .)۸ :23
بسیاری از دکترينهای فريسیان از ديدگاه الهیات و خداشناسی در نقطه متضاد دکترينهای صدوقیان بود.
 .Cاعتقاد بر زندگی پس از مرگ بر اساس زندگی شیوه زندگی زمینی ،که شامل پاداش و مجازات است (مراجعه شود به دانیال )2 :12
 .Dاعتقاد بر اقتدار فرامین خدا در عهد عتیق بر اساس آنچه که در مدارس روحانیون تفسیر میشدند (شامای ،محافظه کار و هیلل،
لیبرال) .تفسیر روحانیون بر اساس مناظره میان روحانیون دو مکتب فلسفی مختلف صورت میگرفت ،يکی محافظه کار و ديگری
لیبرال .اين مناظرات شفاهی بر اساس معنی کتاب مقدس نهايتا در دو حالت نوشته میشدند :تلموذ بابلی و تلموذ غیر کامل
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.V

.VI

فلسطینی .آنها معتقد بودند که موسی اين تفاسیر شفاهی را در کوه سینا گرفته است .شروع تاريخی اين مباحثات با عزرا و مردان
 Great Synagogueکه بعدا سانهدرين نامیده شدند آغاز شد.
 .Eاعتقاد به فرشته شناسی واال .اين شامل هم معنويت خوب و معنويت شیطانی بود .اين از دوالیسم پارسی و ادبیات کتاب مقدس يهود
بسط يافت.
 .Fاعتقاد به پادشاهی خدا ،و البته آزادی اراده انسان ()yetzers
قدرت جنبش فريسیان
 .Aآنها عاشق مکاشفه خدا بوده و به آن احترام میگذاشتند و اعتماد داشتند( .يعنی تمام آن ،منجمله قوانین ،پیامبران ،نوشتهها ،و
سنتهای شفاهی).
 .Bآنها متعهد بودند که پیروان صادق (ايمان روزانه و زندگی) مکاشفه خدا باشند .آنها يک اسرائیل تحت عدالت میخواستند تا وعدههای
نبوتی روز جديد و پر رونق تحقق يابد.
 .Cآنها حامی برابری جامعه يهود بودند که شامل تمامی مردم از تمامی اقشار و سطوح بود .به مفهومی ،آنها رهبری روحانیون (يعنی
صدوقیان) و الهیات آنها را رد میکردند (مراجعه شود به اعمال رسوالن .)۸ :23
 .Dآنها با يک مول فه انسانی معبر بر پیمان موسی فائق آمدند .آنها تماما پادشاهی خدا تصريح کردند ،ولی همچنین نیاز انسان بر تجربه
آزادی اراده را حفظ نمودند (دو .)yetzers
 .Eعهد جديد از چندين فريسی قابل احترام نام میبرد (مثال نیقوديموس ،حاکم ثروتمند جوال ،و جوزف ازآريماتئا).
آنها تنها گروه قرن اول يهودی بودند که از تخريب اورشلیم و معبد توسط رومیان در سال  7۰میالدی باقی ماندند .آنها يهوديان مدرن شدند.

" 25 :1پس چرا تعمید میدهی؟" تعمید برای کسانی که میخواستند به کیش ديگری درآيند دريهوديت باستان متداول بود ،ولی برای خود يهوديان خیلی
غیر معمول بود که تعمید داده شوند (البته يهوديان فرقه قمران و عبادت کنندگان قبل از ورود به معبد ،خودشان خود را تعمید میدادند) .اين عبارت میتواند
شامل ملزومات مسیحیت که در اشعیا  ،15 :52حزقیال  25 :36و زکريا  1 :13آمده باشد.
■ "اگر" اين يک جمله شرطی نوع اول میباشد که تصور میشود از ديد نويسنده شرط درست است يا اينکه بخاطر نوع متنش اين چنین نوشته است.
■ "نه مسیح ،نه الیاس و نه پیامبر" جالب است که در کنار بحرالمیت اين سه شخصیت  Esseneکه نمايانگر سه شخصیت متفاوت از ديدگاه مسیحیت
بودند ،ديده می شود .و البته جالب است که برخی از رهبران اولیه کلیسا معتقد بودند که الیاس به طور فیزيکی قبل از ظهور دوم مسیح خواهد آمد (رجوع
شود به کريسوستوم ،جروم ،گرگوری و آگوستین).
" 26 :1من با آب تعمید میدهم" حرف اضافه "با" میتواند به معنی "در" هم باشد .هر گزينهای که انتخاب شود بايد با انجیل يوحنا  33 :1در ارتباط با "روح
القدس" همسو باشد.
■ ّ
"اما در میان شما کسی ایستاده" در نوشتههای مختلف حالتهای زمانی متفاوتی برای فعل "ايستاده" به کار برده شده است UBS .به زمان کامل امتیاز
"ب" را داده است (تقريبا يقین است).
بروس م .متزگر اظهار میدارد که به کار بردن افعال زمان کامل ويژگی يوحنا است و در زبان عبری معادل "کسی که در میان شما ايستاده است"،
میباشد (صفحه .)199
" 27 :1همان که پس از من میآید و من الیق گشودن بند کفشش نیستم" اين به بردگانی اشاره میکند که وظیفه داشتند وقتی اربابشان وارد خانه میشد
بايد صندلهايشان را از پايشان در میآوردند (به عنوان پستترين و دون مايهترين کاری که يک برده میتوانست انجام دهد) .علمای يهودی میگفتد که
شاگردانشان میتوانند هر کاری که بخواهند برايشان انجام دهند غیر از درآوردن کفش آنها .همچنین يک بخش ديگر کار درآوردن کفش و گذاشتن آن در محل
تعیین شده برای آنها ذکر نشده است .اين همچنین يک استعاره از نهايت فروتنی است.
َ ْ
"ِ 28 :1بیتعنیا" در نسخه شاه جیمزانجیل نام آن بتابارا (א ) C2 ،MSS 2ذکر شده است .اين به واسطه آن است که ترجمه مترجم اوريگن (و تمثیل نام
مکان) در مورد محل و نام مکان اعتماد نداشته است .نام درست بیت عنیا است ( Bodmen Papyrusصفحه  – )66نه آن که در جنوب شرقی اورشلیم است
(رجوع شود به انجیل يوحنا  ،)1۸ :11بلکه شهری است در سمت مقابل جريکو ،در طرف ديگر رود اردن (سمت شرقی).
متن ( NASBبروز شده) :انجیل یوحنا 34-29 :1
29فردای آن روز ،یحیی چون عیسی را دید که به سویش میآید ،گفت« :این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد! این است آن که
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دربارهاش گفتم ”پس از من مردی میآید که بر من برتری یافته ،زیرا پیش از من وجود داشته است31 “.من خود نیز او را نمیشناختمّ ،اما برای
همین آمدهام و با آب تعمید دادهام که او بر اسرائیل ظاهر شود32 ».پس یحیی شهادت داده ،گفت« :روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان
فرود آمد و بر او قرار گرفت33 .من خود نیز او را نمیشناختمّ ،اما همان که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم ،مرا گفت” :هر گاه دیدی روح بر کسی
ْ
فرود آمد و بر او بماند ،بدان همان است که با روحالقدس تعمید خواهد داد34 “.و من دیدهام و شهادت میدهم که این است پسر خدا».
" 29 :1این است برۀ خدا" جشن عید پسح دور نبود (رجوع شود به انجیل يوحنا  .)13 :2بنابراين ،احتماال به دادن گوسفند قربانی (از مصر) برای عید پسح
تشبیه شده است (يعنی رستگاری) (رجوع شود به سفر خروج  .)12يوحنا همچنین در همان روزی که گوسفند عید پسح سالخی شد ،محل مرگ عیسی را
تعیین کرد (يعنی روز "آماده سازی") .با اين حال تفسیرهای ديگری هم وجود دارند:
 .1ممکن است به خادمین رنج کشیده اشاره داشته باشد (اشعیا )7 :53
 .2ممکن است به حیوانی که در مذبح گرفته شد در پیدايش  ۸ :22و  13اشاره داشته باشد
 .3ممکن است به هدايای روزانه به معبد که "همیشگی" نامیده میشد (سفر خروج  3۸ :29الی )46
معانی دقیق آنها هر چه میخواهد باشد ،همگی بر هدف قربانی کردن بره فرستاده شده ،اشاره دارند (رجوع شود به انجیل مرقس .)45 :1۰
اين استعاره قوی برای قربانی شدن و مرگ عیسی هرگز توسط پل استفاده نشد و فقط و به سختی توسط يوحنا به کار رفته است (رجوع شود به انجیل يوحنا
 29 :1الی  ،36و همچنین يادداشت اعمال رسوالن  32 :۸و اول پطرس  .)19 :1اصطالح يونانی "بره کوچک" (کوچک زيرا فقط يک ساله بود ،و اين سن
معمول برای هدايای قربانی بود) .کلمه متفاوتی توسط يوحنا در انجیل يوحنا  15 :21و بیست و هشت بار در مکاشفه استفاده شده است.
يک احتمال ديگر در مورد تشبیه يحیی تعمید دهنده وجود دارد :ادبیات تعاملی در مورد آخر زمان و اينکه در نهايت "بره" جنگجوی فاتح است .جنبه قربانی
شده هنوز وجود دارد ،ولی بره به عنوان قاضی پیشگام آخر زمان است (رجوع شود به مکاشفه  5 :5و  6و  12و .)13
■ "که گناه از جهان برمیگیرد" عبارت "بر میگیرد" به معنی اين است که "میگیرد و با تحمل آن را دور میسازد" .اين فعل خیلی شبیه به مفهوم "کسی
که قربانی ديگران میشود" در الويان  16است .همین واقعیت که گناه جهان ذکر شده داللت بر طبیعت کلی وظیفه بره است (رجوع شود به انجیل يوحنا :1
 ،42 :4 ،16 :3 ،9تیموتائوس  ،1۰ :4 ،4 :2تیتوس  ،11 :2دوم پطرس  ،9 :3اول يوحنا  2 :2و  .)14 :4توجه کنید که گناه مفرد است نه جمع .عیسی بايد
مشکل "گناه" جهان را برطرف کند.
" 31 :1که او بر اسرائیل ظاهر شود" اين يک عبارت متداول يوحنايی است (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،14 :21 ،6 :17 ،3 :9 ،4 :7 ،21 :3 ،11 :2اول
يوحنا  ،19 :2 ،2 :1و  2 :3 ،2۸و  5و  ،)9 :4 ،۸ولی در انجیلهای سینوپتیک نادر است ،و فقط در انجیل مرقس  22 :4ظاهر شده است .در زبان عبری با
اصطالح شناختن بازی شده است ،چون در رابطه دوستانه با کسی بیش از واقعیات درباره آن شخص صحبت میکند .هدف تعمید يحیی دو جانبه بود)1( :
به منظور آماده ساختن مردم و ( )2شناساندن مسیح.
به نظر میرسد که در اين عبارت فعل "ظاهر شدن" با فعل "افشا شدن/کردن" در نوشتههای يوحنا جابجا شده باشد .عیسی به وضوح فرد را به نور و پیام خدا
میرساند.
" 32 :1روح القدس را دیدم که چون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت" اين روش اشعیا (اشعیا  4۰الی  )66برای شناساندن مسیح بود (رجوع
شود به اشعیا  .)1 :61 ،21 :59 ،1 :42اين بدين معنی نیست که داللت بر آن داشته باشد که عیسی تا قبل از اين روح القدس را نداشته است .اين سمبلی
است از انتخاب ويژه خداوند و آراستن وی .اين پیام و نشان ،اساسا برای عیسی نبود بلکه برای يحیی تعمید دهنده بود.
جهان بینی يهوديان برای دو عصر است ،عصر پلید حا ضر و عصر عدالت که بايد فرا برسد .عصر جديد عصر روح القدس نامیده میشد .اين بینش به يحیی
تعمید دهنده میگفت که ( )1اين يکی مسیح است و ( )2عصر جديد طلوع کرده است.
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موضوع خاص :این عصر و عصری که خواهد آمد
)(SPECIAL TOPIC: THIS AGE AND THE AGE TO COME

پیامبران عهد عتیق آينده را به صورت ادامه حال ديدند .برای آنها آينده تجديد حیات جغرافیايی اسرائیل است .با اين حال ،آنان به صورت روز
جديدی به آن نگاه میکردند (مراجعه شود به اشعیا  .)66:22 ،65:17با تداوم انکار يهوه توسط فرزندان خودسر ابراهیم (حتی پس از تبعید) يک الگوی
جديد در ادبیات آخر زمانی يهوديان شکل گرفت (مراجعه شود به انوش  ،1عزرا  ،4باروخ  .)2اين نوشتهها تمايزی میان دو عصر ايجاد کردند :عصر حاضر
شیطانی که شیطان بر آن غلبه دارد و عصر عدالت که خواهد آمد و روحالقدس بر آن حاکم خواهد بود و توسط مسیح آغاز میشود (عمدتا يک جنگجوی
پويا).
در اين عصر خداشناسی (اسکاتولوژی) توسعه مشهودی وجود دارد .خداشناسان به اين "مکاشفه در حال پیشرفت" میگويند .عهد جديد اين واقعیت
کیهانی از دو عصر را تصريح میکند (دوالیسم موقتی)
پولس

عیسی
انجیل متی  12:22 ،12:32و 39

رومیان 12:2

انجیل مرقس 1۰:3۰

اول قرنتیان  2:6 ،1:2۰و 3:1۸ ،۸

انجیل لوقا  2۰:34 ،1۸:3۰ ،16:۸و
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دوم قرنتیان 4:4

عبرانیان (پولس)
عبرانیان 11:13 ،6:5 ،1:2

غالطیان 1:4
افسسیان  2:2 ،1:21و 6:12 ،7
اول تیموتائوس 6:17
دوم تیموتائوس 4:1۰
تیتوس 2:12
در الهیات عهد جديد اين دو عصر يهودی به واسطه پیش بینی غیر منتظره دو آمدن مسیح مورد همپوشانی قرار میگیرند .تولد دوباره مسیح (قیام
از مردگان) عمده رسالت عهد عتیق را در مورد شروع عصر جديد تحقق بخشید (دانیال  2:44و  .)45با اين حال ،عهد عتیق آمدن او را به عنوان قاضی
و فاتح ديده ،در حالی که او در بار اول به عنوان خدمتگزار رنج ديده آمد (مراجعه شود به اشعیا  ،53زکريا  ،)12:1۰فروتن و بردبار (مراجعه شود به زکريا
 )9:9بود .او درست همانطور که عهد عتیق پیشبینی کرده بود ،به قدرت باز خواهد گشت (مراجعه شود به مکاشفه  .)19اين تحقق دو مرحله باعث
شدند که پادشاهی در زمان حال باشد (آغاز شود) ،نه در زمان آينده (به طور کامل تحقق نیافته است) .اين تنش "قبال ولی نه هنوز" عهد جديد است.

موضوع خاص :شخصیت روح
)(Special Topic: Personhood Of The Spirit

در عهد عتیق "روح خدا" ( )ruachنیرويی بود که هدف يهوه را تحقق میبخشید ،ولی اشاره کوچکی هست که فردی بود (يکتاشناسی عهد
عتیق ،به موضوع خاص :يکتاپرستی مراجعه شود) .با اين حال ،در عهد جديد شخصیت کامل و فرديت روح افشا میشود:
 .1میتوان به او توهین کرد (مراجعه شود به انجیل متی  ،31 :12انجیل مرقس )29 :3
 .2آموزش میدهد (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،12 :12انجیل يوحنا )26 :14
 .3شهادت میدهد (انجیل يوحنا )26 :15
 .4محکوم ،هدايت میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  7 :16الی )15
 .5میتوان وی را "او" خطاب کرد ( ،hosمراجعه شود به افسسیان )14 :1
 .6میتواند ترسناک باشد (مراجعه شود به افسسیان )3۰ :4
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 .7میتواند فرو بنشیند (مراجعه شود به اول تسالونیکیان )19 :5
 .۸میتواند مقاومت کند (مراجعه شود به اعمال رسوالن )51 :7
 .9او حامی مومنین است (مراجعه شود به انجیل يوحنا )7 :16 ،26 :15 ،26 :14
 .1۰او پسر را جالل میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )14 :16
متون تثلیت (در اينجا به سه مورد از بسیار موارد اشاره میکنیم ،موضوع خاص تثلیث را بخوانید) از سه فرد صحبت میکنند
 .1انجیل متی 19 :2۸
 .2دوم قرنتیان 14 :13
 .3اول پطرس 2 :1
هر چند کلمه يونانی روح ( )pneumaخنثی است ،وقتی به روح القدس اشاره میشود ،عهد جديد عمدتا از صفت نشان دهنده مذکر استفاده
میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ۸ :16و  13الی )14
روح به فعالیتهای انسان مرتبط است
 .1اعمال رسوالن 2۸ :15
 .2رومیان 26 :۸
 .3اول قرنتیان 11 :12
 .4افسسیان 3۰ :4
در ابتدای اعمال رسوالن ،بر نقش روح تاکید میشود (همانند انجیل يوحنا) .پنتیکاست شر وع کار روح نیست ،بلکه فصل جديدی است .عیسی
همیشه روح داشت .تعمید او شروع کار روح نبود ،بلکه فصل جديدی بود .روح ابزار موثر هدف پدر برای احیای انسانها است که از تصوير او ساخته شده
اند (به موضوع خاص :برنامه رستگاری جاودانی يهوه مراجعه شود)!
■ "کبوتر" استفاده شده
 .1به عنوان نشان علمای يهود برای اسرائیل (هوشع )11 :7
 .2به عنوان اشاره به روح القدس در قالب يک کبوتر ماده "تفکر عمیق" بر خلقت در سفر پیدايش  2 :1در تارگوم
 .3در فیلو به عنوان نشان خرد
 .4به صورت استعاره در مورد رفتاری که به واسطه آن روح القدس نازل میشود (روح القدس پرنده نیست)
■ "قرار گرفت" به موضوع خاص :پايداری در نوشتههای يوحنا مراجعه شود

موضوع خاص :پایداری در نوشتههای یوحنا
SPECIAL TOPIC: PERSEVERE

انجیل يوحنا رابطه خاص میان خدای پدر و عیسی پسر را توصیف میکند .يک صمیمیت دوجانبه بر اساس پیروی و برابری عیسی است .در طول انجیل
عیسی آنچه را که پدر میگويد و میشنود میگويد ،آنچه را که پدر انجام میدهد ،انجام میدهد .عیسی خودسرانه عمل نمیکند ،بلکه بر اساس اراده
پدر عمل میکند (يعنی انجیل يوحنا  19 :5و  1۰ :14 ،49 :12 ،2۸ :۸ ،3۰و .)24
اين دوستی صمیمانه و خدمتگزارانه الگوی رابطه میان او و پیروانش است .اين دوستی و همکاری صمیمانه ،برای جذب فرد نیست (مطابق آنچه که در
اسطورههای شرقی آمده) ،بلکه مشابه سازی يک سبک زندگی معنوی و اخالقی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،15 :13اول پطرس  .)21 :2دوستی
وی بر اين اساس است:
 .1شناخت (جهانبینی پیام خوش به عنوان کالم خدا)
 .2رابطه (عیسی ،همان مسیح وعده داده شده خدا است که بايد به او اعتماد و تکیه کرد)
 .3اخالق (شخصیت او در مومنان خدا به وجود آمده)
عیسی يک انسان ايدهال است ،اسرائیلی واقعی ،استاندارد انسانیت .او آنچه را که آدم بايد میداشت و میتوانست (از نظر انسانی) داشته باشد ،فاش
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میکند .عیسی اوج تصوير خداست .او تصوير الهیت سقوط کرده در نوع بشر را احیا میکند (مراجعه شود به کتاب پیدايش  26 :1الی  )27با:
 .1مکاشفه کامل ،منحصر به فرد و واالی خدا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  7 :14 ،11۸ :1الی  ،1۰کولسیان  ،15 :1عبرانیان  1 :1الی )2
 .2به جای ما مردن (به جای ما کفاره دادن ،مراجعه شود به انجیل مرقس  ،45 :1۰دوم قرنتیان )21 :5
 .3ارائه يک نمونه به انسانها برای پیروی و اطاعت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،15 :13اول پطرس  ،21 :2اول يوحنا )7 :1
اصطالح "پايداری" ( ) menōمنعکس کننده هدف شبیه مسیح بودن است (مراجعه شود به رومیان  2۸ :۸الی  ،3۰دوم قرنتیان  ،1۸ :3غالطیان :4
 ،19افسسیان  ،13 :4 ،4 :1اول تسالونیکیان  ،23 :5 ،3 :4 ،13 :3دوم تسالونیکیان  ،13 :2تیتوس  ،4 :2اول پطرس  ،)15 :1احیا "سقوط" (مراجعه
شود به کتاب پیدايش  .)3تجديد رابطه خدا و اشرف مخلوقاتش ،نوع بشر ،با هدف دوستی را پولوس شاگرد "در عیسی" و يوحنای شاگرد آن را "پايداری
در من" مینامند (متن اصلی در انجیل يوحنا  15است).
به استفادههای يوحنا توجه کنید:
 .1پايداری میان پدر و پسر
 .aپدر در پسر (انجیل يوحنا  1۰ :14 ،3۸ :1۰و  21 :17 ،11و )23
 .bپسر در پدر (انجیل يوحنا  1۰ :14 ،3۸ :1۰و )21 :17 ،11
 .2پايداری میان خدا و مومن
 .aپدر در مومن (انجیل يوحنا  2۰ :14و  ،23اول يوحنا  12 :4 ،24 :3الی  13و )15
 .bمومن در پدر (انجیل يوحنا  2۰ :14و  ،21 :17 ،23اول يوحنا  24 :2و  13 :4 ،27و )16
 .cپسر در مومن (انجیل يوحنا  2۰ :14 ،56 :6و  4 :15 ،23و )23 :17 ،5
 .dمومن در پسر (انجیل يوحنا  2۰ :14 ،56 :6و  4 :15 ،23و  5و  ،7اول يوحنا  6 :2و  24و  27و )2۸
 .3ساير عناصر پايداری (مثبت)
 .aکالم خدا
 .iبه صورت منفی (انجیل يوحنا  ،37 :۸ ،3۸ :5اول يوحنا  ،1۰ :1دوم يوحنا )9
 .iiبه صورت مثبت (انجیل يوحنا  ،2 :15 ،31 :۸اول يوحنا  14 :2و  ،24دوم يوحنا )9
 .bعشق خدا (انجیل يوحنا  9 :15و  ،26 :17 ،1۰اول يوحنا )16 :4 ،17 :3
 .cروح خدا
 .iدر پسر (انجیل يوحنا )32 :1
 .iiدر مومن (انجیل يوحنا )17 :14
 .dاطاعت پايداری است (انجیل يوحنا  15 :14الی  23 ،21الی  ،1۰ :15 ،24انجیل لوقا  ،46 :6اول يوحنا )24 :3
 .eعشق پايداری در نور است (اول يوحنا )1۰ :2
.f

انجام دادن اراده خدا پايداری است (اول يوحنا )17 :2

 .gتدهین پايداری است (اول يوحنا )27 :2
 .hدرستی پايداری است (دوم يوحنا )2
.i

پسر پايداری است (انجیل يوحنا )34 :12 ،35 :۸

 .4ساير عناصر پايداری (منفی)
 .aخشم خدا پايدار است (انجیل يوحنا )36 :3
 .bپايداری در تاريکی (انجیل يوحنا )46 :12
 .cبه دور انداختن ....سوزاندن (عدم پايداری ،انجیل يوحنا )6 :15
 .dگناه کردن (عدم پايداری ،اول يوحنا )6 :3
 .eدوست نداشتن (عدم پايداری ،اول يوحنا )14 :3
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.f

قاتل نبودن (پايداری زندگی غیر ابدی ،اول يوحنا )15 :3

آن که زندگی نمیکند در مرگ پايدار است (اول يوحنا )14 :3
" 33 :1من خود نیز او را نمیشناختم" اين داللت بر آن دارد که يحیی تعمید دهنده عیسی را به عنوان مسیح نمیشناخت ،نه اينکه اصال او را نمیشناخت.
به عنوان خويشاوند ،قطعا همديگر را در ديدارهای خانوادگی يا گردهمايیهای مذهبی در طی سالها ديده بودند.
■ " ّاما همان که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم ،مرا گفت" خدا همانگونه که با ساير پیامبران در عهد عتیق صحبت کرده بود ،با يحیی نیز صحبت کرد.
يحیی بايد مسیح را با اعمال خاصی که در طی تعمید او رخ میداد میشناخت.
تعمید يحیی نیازمند يک اقتدار مذهبی بود .هیئت اعزامی رسمی از اورشلیم (رجوع شود به انجیل يوحنا  19 :1الی  )2۸میخواست بداند منبع اين اقتدار
کیست .يحیی تعمید دهنده اين اقتدار را به عیسی نسبت داد .تعمید با روح القدس عیسی باالتر از تعمید با آب يحیی بود .تعمید خود عیسی در آن تبديل
به نشانی از تعمید با روح القدس است ،ورود به عصر جديد!
■ "بدان همان است که با روحالقدس تعمید خواهد داد" از اول قرنتیان  13 :12به نظر میرسد که اين مفهوم در ارتباط با در نظر گرفتن فرد به عنوان
شخصی از اعضا خانواده خدا است .روح القدس گناهکاران را محکوم میکند ،عاشق مسیح میسازد ،با تعمید تبديل به مسیح میکند و مسیح را به مومن
جديدی تبديل میسازد (رجوع شود به انجیل يوحنا  ۸ :16الی .)13
" 34 :1من دیدهام و شهادت میدهم" اينها هر دو زمان کامل فعال و داللت کننده هستند که داللت بر اين دارند که عملی در گذشته انجام شده و کامل
شده و بعد ادامه يافته است .اين بسیار شبیه به اول يوحنا  1 :1الی  4است.
■ "که این است پسر خدا" ممکن است تعجب کنید که اگر کلمه يونانی  paīsکه معموال به عنوان خادم ترجمه میشود ،منعکس کننده کلمه عبری (ebed
 )BDB 712 ,در  LXXمیتواند زمینهای برای "پسر" باشد .اگر چنین باشد ،پس اشعیا ( 53همانند "بره" خدا در يوحنا  )29 :1در عهد عتیق استعاره
است به جای دانیال  .13 :7عیسی هم پسر و هم خادم هر دو است! او ايمان آورندگان را به "فرزند" تبديل میکند نه "خادم".
همین عنوان برای نتنائیل در انجیل يوحنا  49 :1استفاده شده است .همچنین توسط شیطان در انجیل متی  3 :4هم استفاده شده است .يک نوشته
يونانی جالبی و متفاوتی وجود دارد که در * ،MSS P5א پیدا شده که میگويد "آن منتخب خدا" به جای اينکه بگويد "آن پسر خدا" ( UBSبه "آن پسر خدا"
رتبه "ب" را میدهد) .عبارت "پسر خدا" در انجیل يوحنا بسیار متداول است .ولی اگر فرضیات منطقی منتقدين را دنبال کنیم ،عجیبترين و غیر متداولترين
کلمات احتماال اصلی باشند ،سپس حداقل احتمال ديگری وجود دارد هر چند شهادت دستنوشته محدود است .گوردون فی بر روی اين تفاوت در مقاله خود
تحت عنوان "  "The Textual Criticism of the New Testamentصفحات  419تا  ،433در بخش مقدمه جلد " The Expositor's Bible
 "Commentaryبحث میکند:
"در انجیل يوحنا  ،34 :1يحیی تعمید دهنده میگويد :اين پسر خداست (نسخه شاه جیمز ،نسخه استاندارد بازبینی شده) يا اين همان منتخب
خداست (انجیل انگلیسی جديد و انجیل اورشلیم)؟ شواهد  MSتقسیم شدهاند ،حتی میان اولین نسخ" .پسر" در شواهد کلیدی اسکندريهای
يافت شده است (صفحه  )L copbo ،C ،B ،75 ،66همچنین در چندين دستنوشته قديمی التین ( )flg ,c ,aurو بعدا در شهادتهای سوری ،در
حالیکه "آن منتخب" در نوشتههای اسکندريهای  ,P5א copsa ,و همچنین در نوشتههای قديمی التین  a,b,e,ff2و سوری قديم قويتر است".
"در نهايت بايد سوال را با زمینههای داخلی تعیین کرد .در خصوص احتماالت دستنوشتهای ،يک نکته مشخص است :تنوع تعمدی است ،نه
تصادفی (رجوع شود به  Ehrman's The Orthodox Corruption of Scripture .Bart Dصفحات  6۰و  .)7۰ولی آيا نوشته قرن دوم
متن را تغییر داد که از نوعی پذيرش ( )adoptionismدر مسیحیت شناسی حمايت کند يا نوشته ارتدکس اين احتمال را احساس کرد که تعیین
"آن منتخب" ممکن است استفاده شود تا از پذيرش حمايت شود ،و بنابراين آن را با داليل ارتدکسی تغییر داد؟ با در نظر گرفتن احتماالت ،دومی
نزديکتر به نظر میرسد ،به خصوص از آنجا که پسر در جاهای ديگر در انجیل تغییر نکرده تا ديدگاههای طرفداران پذيرش را حفظ کند".
ولی تصمیم نهايی بايد با تفسیر همراه باشد .از آنجا که آنچه يحیی تعمید دهنده گفت ،تقريبا و يقینا منظورش مسیح بود نه الهیات مسیحیت ،سوال
اين است که آيا اين منعکس کننده مسیحیت شناسی مانند آنچه در مزمور  7 :2آمده ،میباشد يا آنچه که در اشعیا  1 :42آمده است .با توجه به موضوع اصلی
رنجی که تحمل میکند ،يا پسح يا بره انجیل يوحنا  ،29 :1يقینا اينکه آن منتخب در متن انجیل مناسبتر است ،قابل بحث میباشد.
متن ( NASBبروز شده) :انجیل یوحنا 42-35 :1
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35فردای آن روز ،دیگر بار یحیی با دو تن از شاااگردانش ایسااتاده بود36 .او بر عیساای که راه میرفت ،چشاام دوخت و گفت« :این اساات برۀ
خدا!» 37چون آن دو شااگرد این ساخن را شانیدند ،از پی عیسای به راه افتادند38 .عیسای روی گرداند و دید که از پی او میآیند .ایشاان را گفت:
«چه میخواهید؟» گفتندَ :
«ر ّبی (یعنی ای اساا تاد) ،کجا منزل داری؟» 39پاسااخ داد« :بیایید و ببینید ».پس رفتند و دیدند کجا منزل دارد و آن
روز را با او به سر بردند .آن وقت ،ساعت دهم از روز بود.
َ
َ
41
40یکی از آن دو که با شنیدن سخن یحیی از پی عیسی رفت ،آندریاس ،برادر شمعون پطرس بود .او نخست ،برادر خود شمعون را یافت و
َ
ْ
معون پسار
به او گفت« :ما مسایح را (که معنی آن ممساح شادهس اسات) یافتهایم42 ».و او را نزد عیسای برد .عیسای بر او نگریسات و گفت« :تو شا
یوحناییّ ،اما مکیفاس خوانده خواهی شد (که معنی آن صخره است)».
" 35 :1دو تن از شاگردانش" در انجیل مرقس  16 :1الی  2۰به نظر میرسد که از شیوه ديگری برای خطاب کردن اين دو شاگرد استفاده شده است.
مشخص نیست چه میزان تماسهای قبلی میان عیسی و شاگردان جلیلی او رخ داده بوده است .در دوران عیسی ،مراحل مشخصی از شاگردی و آن هم به
صورت تمام وقت بايد طی میشد تا فرد بتواند دنباله روی يک عالم يهودی شود .اين فرايندها در منابع علمای يهود نگاشته و ثبت شدهاند ،ولی دقیقا در
انجیل پیروی نشدهاند .دو شاگرد اشاره شده اندرياس (رجوع شود به انجیل يوحنا  )4۰ :1و يوحنای شاگرد هستند (که يوحنا هرگز از خودش در انجیل نام
نبرده است).
کلمه شاگرد میتواند معنی ( )1يادگیرنده و يا ( )2پیرو را داشته باشد .اين عنوان اولیهای بود که به کسانیکه به عیسی مسیح به عنوان مسیح موعود يهود
ايمان میآوردند اطالق میشد .اين مهم است که توجه شود که عهد جديد به دنبال پیروان جديد است ،نه فقط تصمیمات (رجوع شود به انجیل متی ،12
 1۸ :2۸الی  .) 2۰مسیحیت در ابتدا تصمیم است (توبه و ايمان) که در پی آن تصمیم به اطاعت و خويشتنداری است .مسیحیت بیمه آتش سوزی يا بلیط به
بهشت نیست ،بلکه رابطه روزانه خادم/دوست با عیسی است.
" 37 :1چون آن دو شاگرد این سخن را شنیدند" يحیی تعمید دهنده به فراتر از خودش ،عیسی اشاره میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا .)3۰ :3
َ " 38 :1ر ّبی (یعنی ای استاد)" اين عنوان مرسوم يهوديت در قرن نخست بود برای شناسايی کسانی بود که میتوانستند قوانین موسی و سنتهای شفاهی
(تلمود) را توضیح داده و تفسیر کنند .عینا همانند "ای سرورم" است .اين توسط يوحنای شاگرد به عنوان معادل "استاد" استفاده شده است (رجوع شود به
انجیل يوحنا  ۸ :11و  13 :13 ،2۸و  .)16 :2۰ ،14اين واقعیت که يوحنا اصطالح خودش را توضیح میدهد (رجوع شود به يوحنا  41 ،3۸ :1و  )42نشان
میدهد که او برای عوام مینوشته است (رجوع شود به آيه .)42
■ "کجا منزل داری" به نظر میرسد که اين شیوه متداول برای برقراری يک رابطه منحصر به فرد میان استاد و شاگرد بوده است .سوال آنها داللت بر اين دارد
که اين دو مرد میخواستند زمان بیشتری را با عیسی بگذرانند تا اينکه چند سوال در طی راه از او بپرسند (رجوع شود به انجیل يوحنا .)39 :1
کلمه ( menōماندن) سه بار در انجیل يوحنا  3۸ :1و  39به کار رفته است .اين میتواند به يک مکان فیزيکی يا معنوی اشاره داشته باشد .اين کلمه سه مرتبه
استفاده شده و میتواند داللت بر نوع ديگری از بازی با کلمات باشد ،يعنی هر دو دلیل ضمنی را به يکديگر مرتبط سازد ،که در انجیل يوحنا اين امر متداول
است (برای مثال ،انجیل يوحنا  1 :1و  1۰ :4 ،3 :3 ،5و  .)32 :12 ،11اين ابهام تعمدی مشخصه نوشتههای يوحنا است.
■ "آن وقت ،ساعت دهم از روز بود" مشخص نیست که يوحنا از زمان رومی استفاده میکرد که از ساعت  6صبح شروع میشد يا زمان يهودی که از ساعت
 6بعد از ظهر شروع میشد (گرگ و میش) .وقتی که انجیل يوحنا  14 :19را با انجیل مرقس  25 :15مقايسه میکنیم به نظر میرسد که داللت بر زمان رومی
دارد .با اين حال ،وقتی که به انجیل يوحنا  9 :11توجه میکنیم به نظر میرسد ک ه داللت بر زمان يهودی دارد .يوحنا احتماال از هر دو استفاده کرده است.
در اينجا به نظر میرسد که زمان ،زمان رومی بايد باشد ،حدود  4بعد از ظهر.
" 40 :1یکی از آن دو که با شنیدن سخن یحیی" نويسنده (يوحنای شاگرد) هرگز در انجیل از خودش نام نمیبرد (مثال  .)2 :21يقینا اين احتمال هست
که يکی از آن دو شاگرد که اظهارات يحیی تعمید دهنده را شنید خود يوحنا بوده باشد ،فرزند زبیدی (مثال انجیل متی  ،21 :4مرقس .)19 :1
41 :1
NASB
NKJV, NRSV
TEV
NJB

او اول برادر خودش را پیدا کرد
او برادر خودش را اول پیدا کرد
یکمرتبه پیدا کرد
اولین کاری که اندریاس انجام داد
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تفاوتهای نگارشی وجود دارند که در ترجمهها تاثیر میگذارند .گرينهها اينها هستند:
 .1اولین کاری که اندرياس انجام داد
 .2اولین کسی که او يافت
 .3اندرياس اولین کسی بود که رفت و گفت
■ "مسایاح (که ترجمه آن مسیح است)" به يادداشت انجیل يوحنا  2۰ :1مراجعه شود
" 42 :1عیسی بر او نگریست" اين کلمه نشان از "نگاهی جدی و عمیق" است.
■ "شمعون فرزند یوحنا" ابهاماتی در عهد جديد در مورد نام پدر پطرس وجود دارد .در انجیل متی  17 :16پطرس به عنوان "پسر يونا" نام برده شده .نام
يوحنا در نسخه خطی صفحات  66و  75يافت شده است و در  MS B .Lهمین اسم ولی با دو حرف "ن" ديده میشود .نام "يونا" در  K ,B3 ,MSS Aو
بیشتر نسخ جديدتر يونانی ديده میشود .به نظر میرسد که هیچ پاسخ مشخصی برای اين مورد وجود نداشته باشد .تنوع در نحوه نگارش اسامی ترجمه شده
از زبان آرامی متداول است.
 Michael Magillدر کتاب  The New Testament TransLineصفحه  3۰3میگويد "يونا و يوحنا میتوانند هر دو امالی مشابهی در زبان يونانی داشته
باشند همانند سیمون و سیمئون".
■ "تو مکیفاس خوانده خواهی شد (که پطرس ترجمه شده است)" کلمه کیفا در زبان آرامی به معنی صخره است ( ،)kepaکه به يونانی آمده وبه kephas
تبديل شده است .اين اسم يادآور ثبات ،قدرت و دوام است.
اين يکی از ت وضیحات فروان نگارنده انجیل است که در تشريح زندگی و آموزشهای عیسی به خوانندگان عام کمک میکند (رجوع شود به انجیل
يوحنا .)3۸ :1
خیلی جالب است که دو اصطالح فنی (فعل) برای تفسیر انجیل در اين فصل آمدهاند:
 exegesis .1به معنی هدايت کردن که در انجیل يوحنا  1۸ :1آمده
 Hermeneutics .2به معنی توضیح دادن ،ترجمه کردن ،تفسیر کردن که در انجیل يوحنا  42 :1استفاده شده است.
متن ( NASBبروز شده) انجیل یوحنا 51-43 :1
ْ
ُ
ُ
44
43روز بعد ،عیسی بر آن شد که به جلیل برود .او فیلیپس را یافت و به او گفت« :از پی من بیا!» فیلیپس اهل ِبیت ِصیدا ،شهر آندریاس و
ََ
پطرس بود45 .او نتنائیل را یافت و به او گفت« :آن کس را که موسی در تورات بدو اشاره کرده ،و پیامبران نیز دربارهاش نوشتهاند ،یافتهایم! او
ََ
ُ
فیلیپس پاسخ داد:
عیسی ،پسر یوسف ،از شهر ناصره است!» 46نتنائیل به او گفت« :مگر میشود از ناصره هم چیزی خوب بیرون بیاید؟»
«بیا و ببین».
َ َ 48
ََ
47چون عیسی دید نتنائیل به سویش میآید ،دربارهاش گفت« :براستی که این مردی اسرائیلی است که در او هیچ فریب نیست!» نتنائیل
ُ
فیلیپس تو را بخواند ،هنگامی که هنوز زیر آن درخت انجیر بودی ،تو را
به او گفت« :مرا از کجا میشناسی؟» عیسی پاسخ داد« :پیش از آنکه
ََ
50
دیدم49 ».نتنائیل پاسخ داد« :استاد ،تو پسر خدایی! تو پادشاه اسرائیلی!» عیسی در جواب گفت« :آیا بهخاطر همین که گفتم زیر آن درخت
انجیر تو را دیدم ،ایمان میآوری؟ از این پس ،چیزهای بزرگتر خواهی دید51 ».سپس گفت« :آمین ،آمین ،به شما میگویم که آسمان را گشوده و
فرشتگان خدا را در حال صعود و نزول بر پسر انسان خواهید دید».
" 43 :1روز بعد" يوحنا در سراسر انجیل از نشانههای زمانی استفاده میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  35 ،29 :1و  1 :2 ،43و غیره) ،که عینی هستد و
نه ضرورتا تاريخی (به عنوال مثال ،انجیل يوحنا  13 :2الی  .)23متن کلی ( )1در انجیل يوحنا  19 :1شروع میشود که میتواند اولین روز باشد )2( ،در
انجیل يوحنا  35 ،29 :1و  43عبارت "روز بعد" ذکر شده و ( )3در " 1 :2در روز سوم" آمده است.
■ "بر آن شد که برود به" يوحنا دوره اولیه خدمت عیسی در يهوديه را که در ساير اناجیل ثبت نشده ،ثبت میکند (يعنی در انجیلهای غربی زمانهای تاريخی
مشخص نیستند) .انجیل يوحنا تمرکز ب ر خدمت عیسی در يهوديه و به خصوص اورشلیم دارد .با اين حال ،در اينجا او میخواهد به جلیل برود (احتماال برای
ازدواج در قانا (انجیل يوحنا .))2
" 44 :1از پی من بیا" اين فعل ضمنی حال فعال است .اين فرمان علمای يهود است تا کسی شاگرد دائمی او شود .يهوديان خط مشیهايی را تعیین کرده
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بودند که اين روابط را تعريف میکردند.
■" ُ
فیلیپس اهل ِبیت ِص ْیدا" نام اين شهر به معنی "شهر ماهیگیران" است .اين شهر همچنین منزل اندرياس و پیتر بود.
ََ
" 45 :1نتنائیل" اين يک نام عبری است به معنی "خدا داده است" .از او با اين نام در ساير انجیلها نام برده نشده است .اساتید امروزی تصور میکنند او
همانی است که از وی بنام "بارتلومی" نام برده شده ولی اين همچنان در ابهام است.

موضوع خاص :فهرست اسامی شاگردان
)(SPECIAL TOPICS: LIST OF APOSTLES

انجیل متی  2 :10الی 4
گروه اول

سیمون (پطرس/پیتر)
اندرو/اندرياس (برادر
پطرس)

انجیل مرقس  16 :3الی
19

انجیل لوقا  14 :6الی 16

اعمال رسوالن  12 :1الی
18

سیمون (پطرس/پیتر)
جیمز/يعقوب (پسر زيبابی)

سیمون (پطرس/پیتر)
اندرو/اندرياس (برادر
پطرس)

پطرس/پیتر
يوحنا/جان

يوحنا (برادر يعقوب)
اندرياس
فیلیپ
بارتلومی
متی/متیو
توماس
يعقوب (پسر آلفانیوس)
تادئوس
سیمون (کنعانی)
يهودا (اشخريوطی)

يعقوب
يوحنا
فیلیپ
بارتلومی
متی
توماس
يعقوب (پسر آلفانیوس)
سیمون (زيلوت)
يهودا (پسر يعقوب)
يهودا (اشخريوطی)

يعقوب
اندرياس
فیلیپ
توماس
بارتلومی
متی
يعقوب (پسر آلفانیوس)
سیمون (زيلوت)
يهودا (پسر يعقوب)

يعقوب (پسر زيبابی)
يوحنا (برادر يعقوب)
فیلیپ
گروه دوم
بارتلومی
توماس
متی (مالیات جمع کن)
يعقوب (پسر آلفانیوس)
گروه سوم
تادئوس
سیمون (کنعانی)
يهودا (اشخريوطی)
از يادداشتهای انجیل لوقا :14 :6
■ "سایمون که به او پطرس هم گفته میشاد" سـه فهرسـت ديگر هم در مورد  12شـاگرد وجود دارد ..پطرس همیشـه اولین اسـت ،يهودا اشـخريوطی
همیشه آخرين است .سه گروه چهار نفری وجود دارند که مشابه هم هستند ،هرچند ترتیب اسامی اغلب معکوس است (مراجعه شود به انجیل متی :10
 2الی  ،4انجیل مرقس  16 :3الی  ،1٩اعمال .)13 :1
■ "آندریاس" اين اسم يونانی به معنی "مردانه" است .از انجیل يوحنا  2٩ :1الی  42در میيابیم که اندرياس يکی از شاگردان يحیی تعمید دهنده بود و
اينکه او برادرش پطرس را به عیسی معرفی کرد.
■ "جیمز" عبری اين اسـم "يعقوب" اسـت ( )BDB 784که معنی آن "جايگزين" اسـت (مراجعه شـود به کتاب پیدايش  .)26 :25در لیسـت دوازده نفر،
دو نفر هسـتند که اسـم آنها جیمز اسـت .يکی برادر يوحنا (مراجعه شـود به انجیل مرقس  )1٧ :3و جزو حلقه داخلی اسـت (يعنی پطرس ،جیمز و يوحنا).
اين برادر يوحنا است.
■ "یوحنا" اين برادر يعقوب و يکی از اعضا حلقه داخلی شاگردان است .او پنج تا از کتب عهد جديد را نوشته و از بقیه شاگردان بیشتر زندگی کرد.
■ "فیلیپ" اين اسم يونانی است و معنی آن "عاشق اسبها" است .اسم او در انجیل يوحنا  43 :1الی  51آمده است.
■ "بارتلومی" معنی اين اسم "فرزند پتولمی" است .ممکن است او نتنائیل انجیل يوحنا باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  45 :1الی )20 :21 ،4٩
■ "متی" اين اســـم عبری (از ماتیتیـا –  ،Mattithiahمراجعـه شـــود به اول قرنتیـان  1٨ :15 ،31 :٩و  3 :25 ،5 :16 ،21و  ،21نحمیـا  )4 :٨به معنی
"هديه يهوه" است .اين اشاره به الوی است (مراجعه شود به انجیل مرقس  13 :2الی .)1٧
■ "توماس" اين اسم عبری به معنی "دوقلو" يا  Didymusاست (مراجعه شود به انجیل يوحنا )2 :21 ،24 :20 ،16 :11
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■ "جیمز پسار آلفائوس" عبری اين اسـم يعقوب اسـت .اسم دو نفر در فهرست دوازده شاگرد ،جیمز است .يکی برادر يوحنا (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 )1٧ :6و بخشــی از حلقه داخلی (يعنی پطرس ،جیمز و يوحنا) .اين يکی به اســم جمز رده پائینتر شــناخته میشــود (مراجعه شــود به انجیل مرقس :3
.)1٧
■ "ساایمون که به او زیلوت هم گفته میشااد" در متن يونانی انجیل مرقس "کنعانی" آمده اســت (همچنین انجیل متی  .)4 :10مرقس ،که انجیل او
برای رومیان نوشــته شــده ،احتماال نمیخواســته که از کلمه زيلوت که جنبه ســیاســی داشــت و خط قرمز محســوب میشــد و به معنی جنبش چريکهای
يهودی ضد رومی بود استفاده کند .لوقا ولی به اين اسم از او ياد میکند (مراجعه شود به اعمال رسوالن  .)13 :1کلمه کنعانی چندين مشتق دارد:
 .1از منطقه ای در جلیل بنام کنعان/قانا
 .2از عهد عتیق که در مورد تجار کنعانی استفاده شده بود
 .3از اطالق متداول اين اسم برای اهالی کنعان
اگر اشـاره لوقا درسـت باشـد ،در نتیجه زيلوت از کلمه آرامی به معنی "مشـتاق" اسـت (مراجعه شـود به اعمال رسـوالن  .)1٧ :1عیسـی دوازده شـاگرد خود را
از میان چندين گروه که رقیب يکديگر بودند ،انتخاب کرد .ســیمون عضــو يک گروه ملیگرا بود که تالش میکردند با خشــونت رومیان را ســرنگون کنند.
عمدتا اين سیمون و الوی (يعنی متی مالیات جمع کن) با همديگر در يک جا قرار نمیگرفتند.
■ "یهودا فرزناد جیمز" بـه او ِلبئوس (( )Lebbeusمراجعـه شـــود بـه انجیـل متی  )3 :10يـا يهودا (مراجعـه شـــود بـه انجیـل يوحنـا  )22 :14هم گفتـه
میشد .هم تادئوس و هم ِلبئوس به معنی "فرزند محبوب" هستند.
■ "یهودا اشخریوطی" دو سیمون ،دو جیمز و دو يهودا هستند .نام اشخريوطی احتماال دو مشتق دارد:
 .1مردی از اشخريوط (نام شهری) در يهودا (مراجعه شود به يوشع  23 :15که فقط به معنی اين است که يهودی است)
 .2نام پدرش بوده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :13 ،٧1 :6و )26
" .3خنجر انداز" يا "آدم کش" که در اين صورت به معنی است که او هم يک زيلوت همانند سیمون بوده است.
■ "در تورات بدو اشاره کرده ،و پیامبران" اين به دو تا از سه قانون شريعت يهود اشاره میکند :شريعت ،پیامبران ،و کتب (که همچنان در جمنیا در  9۰پس
از میالد بر سر آن بحث بود) .اين اصطالحی بود که به سراسر عهد عتیق اشاره میکرد.
■ "عیسی ،پسر یوسف ،از شهر ناصره" اين را بايد با شیوهای که يهوديان به کار میبرند ،درک کرد .عیسی در ناصره زندگی میکرد و نام پدر خانواده يوسف
بود .اين نه منکر تولد عیسی در بیت لحم است (رجوع شود به میکاه  )2 :5و نه مادر باکره وی (اشعیا .)14 :7

موضوع خاص :عیسی ناصری
()SPECIAL TOPIC: JESUS THE NAZARENE
در عهد جديد وقتی از عیسی صحبت میشود ،از چندين اصطالح مختلف يونانی استفاده میشود.
 .1اصطالحات عهد جديد
 .aناصری – شهری در جلیل (مراجعه شود به انجیل لوقا  4 :2 ،26 :1و  39و  ،16 :4 ،51اعمال رسوالن  .)3۸ :1۰از اين شهر در منابع
آن زمان اسمی برده نشده است ،ولی بعدها در کتیبه هايی يافت شد .اهل ناصره بودن برای عیسی افتخار نبود (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  .)46 :1درج اين نام در پای صلیب عیسی نشانگر تحقیر کردن وی توسط يهوديان است.
 – Nazarēnos .bبه نظر میرسد که به يک مکان جغرافیايی اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل لوقا .)1٩ :24 ،34 :4
 - Nazōraios .cممکن است به شهری اشاره داشته باشد ،ولی میتواند هم بازی با کلمه مسیحی " "Branchدر زبان عبری باشد
( ،BDB 666, KB 718 II ،netzerاشعیا  ،BDB 855 ،1 :11ارمیا  ،15 :33 ،5 :23زکريا  ،12 :6 ،٨ :3در مکاشفه 16 :22
به آن اشاره شده ) .لوقا از اين برای عیسی در  3٧ :1٨و اعمال رسوالن  ٩ :26 ،245 ،٨ :22 ،14 :6 ،10 :4 ،6 :3 ،22 :2استفاده
کرده است.
 .dدر ارتباط با شماره  )BDB 634, KB 684( nāzir ،3که به معنی "آن تقديس شده به وسیله پیمان" است.
 .2استفادههای تاريخی از کلمه خارج از عهد جديد
 .aبه معنی يک گروه يهودی (قبل از مسیح) است (در زبان آرامی )nāsōrayyā
 .bدر دايرههای يهودی استفاده میشد تا کسانی که به مسیح ايمان دارند را توصیف کند (مراجعه شود به اعمال رسوالن  5 :24و :2۸ ،14
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)nosri ،22
 .cتبديل به اصطالحی شد که برای مومنین در کلیساهای سوريه به کار میرفت (آرامی) .کلمه "مسیحی" در کلیساهای يونانی برای مومنین
به کار میرفت.
 .dمدتی پس از سقوط اورشلیم ،فريسیان در جمنیا تجديد سازمان يافتند و رسما کنیسه و کلیسا را از يکديگر تفکیک کردند .نمونهای از
دشنامهای علیه مسیحیان در دعای هیجدهم از براکوت 2۸ب الی 29آ که مومنین را "ناصريان" خطاب میکند ،يافت میشود.
"بسیاری از ناصريان و مرتدها در لحظه ناپديد میشوند ،آنها بايد از کتاب زندگی حذف شوند و با وفاداری نبايد نوشته
شوند"
 .eتوسط جاستین مارتیر در  1 :126 ،Dialاستفاده شده است ،که از  netzerاشعیا (اشعیا  )1 :11در مورد عیسی استفاده کرده است.
 .3نظر نويسنده
من از اين همه نگارشهای متفاوت در شگفت هستم ،هر چند که میدانم در عهد عتیق بسیار تکرار شده است ،مانند "يوشع" که در عبری از
چندين نگارش متفاوت استفاده کرده است .موارد زير باعث شدند که در مورد معنی آن اطمینان نداشته باشم:
 .1نزديکی بسیار زياد با نگارش اصطالح " )netzer( "Branchيا اصطالحات مشابه ( nāzirآن که با پیمان بستن قديس شد)
 .2مفهوم منفی جلیل برای پیروان ساير اديان
 .3نبود مدرک در مورد وجود شهری بنام ناصره در جلیل
 .4از دهان شیطان با مفهوم اسکاتولوژيک بیرون میآيد (مثال "آيا برای نابودی ما آمده ای؟")
برای مطالعه انجیلی کامل اين مجموعه کلمات به کتاب  New International Dictionary of New Testament Theologyاثر کالین
براون ،جلد دوم ،صفحه  346و يا  Birth of the Messiahاثر ريموند ايی براون ،صفحات  20٩الی  213و  223الی  225مراجعه کنید.
ََ
" 46:1نتنائیل به او گفت :مگر میشود از ناصره هم چیزی خوب بیرون بیاید" يقینا فیلیپ و نتنائیل رسالت عهد عتیق را میدانستند ،مسیح از بیتالحم
(رجوع شود به میکاه  )2 :5نزديک اورشلیم میآيد ،نه از ناصره در جلیل که غیر يهودی بودند ،ولی اشعیا  1 :9الی  7بر همین امر داللت دارد!
47 :1
NASB, NKJV,
NRSV
TEV
NJB

"که در او فریبی نیست"
"هیچ چیز اشتباهی در او نیست"
"که در او هیچ ریایی نیست"

اين به معنی يک مرد بی پرده بدون هیچ انگیزه پنهان است (رجوع شود به مزمور  ،)2 :32يک معرفی درست از مردم منتخب اسرائیل.
ُ
فیلیپس تو را بخواند ،هنگامی که هنوز زیر آن درخت انجیر بودی ،تو را دیدم" بديهی است که عیسی از قدرت
" 48 :1عیسی پاسخ داد :پیش از آنکه
ماورا الطبیعه خودش استفاده کرده است (يعنی انجیل يوحنا  24 :2و  17 :4 ،25الی  64 ،61 :6 ،19و  27 ،11 ،1 :13 ،71و  19 :16 ،2۸و )4 :1۸ ،3۰
تا نشانی به نتنائیل دهد که او مسیح است.
درک اينکه الوهیت و انسانیت در عیسی چگونه عمل میکرد بسیار مشکل است .در برخی متون قطعی نیست که آيا عیسی از قدرتهای ماورا الطبیعه
استفاده میکند يا از توانائیهای انسانی .در اينجا قدرت "ماورا الطبیعه" غالب است.
ََ
" 49 :1نتنائیل پاسخ داد" :استاد ،تو پسر خدایی ..پادشاه اسرائیل!" در اينجا به دو لقب توجه کنید! هر دو داللت بر ناسیونالیستی و مسیحیت دارند
(رجوع شود به مزمور  .)2اين نخستین شاگردان عیسی را در طبقه بنديهای قرن اول يهوديت ،درک کرده بودند .آنها بطور کامل شخص او و کارش و مشقتهايش
را تا پس از رستاخیزش درک نکردند (رجوع شود به اشعیا .)53
51 :1
NASB
NKJV
NRSV
TEV

"واقعا ،واقعا به تو میگویم"
"با اطمینان کامل ،به تو میگویم"
"خیلی صادقانه ،به تو میگویم"
"حقیت را به تو میگویم"
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NJB

"با تمام حقیقت"

عینا اين "آمین! آمین!" عیسی است که همیشه دوبار تکرار شده و در فقط در انجیل يوحنا ديده میشود ،که بیست و پنج مرتبه ديده میشود" .آمین"
حالتی از کلمه عبری در مورد ايمان ( )emethاست است به معنی "محکم باش" .اين کلمه در عهد عتیق به صورت استعاره برای ثبات و قابل اعتماد بودن
استفاده شده است .ترجمه آن "ايمان" و "وفاداری" است .با اين حال ،در مواقعی میتواند به عنوان تائید يا تصديق استفاده شود .در فرم اولیهای که در جمله
به کار رفته است ،يک حال ت منحصر بفرد برای جلب توجه به اهمیت ،و قابل اعتماد بودن اظهارات عیسی يا رستاخیر وی از يهوه است (رج وع شود به انجیل
يوحنا  3 :2 ،51 :1و  5و  19 :5 ،11و  24و  23 ،26 :6 ،25و  47و  34 :۸ ،53و  51و  1 :1۰ ،5۸و  16 :13 ،24 :12 ،7و  2۰و  21و :16 ،12 :14 ،3۸
 2۰و .)1۸ :21 ،23
به تبديل به جمع شدن (اسامی و افعال) توجه کنید .اين بايد در خصوص تمامی موارد اشاره شده مورد توجه قرار گیرد.

موضوع خاص :آمین
SPECIAL TOPIC: AMEN

 .1عهد عتیق
 .aاصطالح آمین در زبان عبری برای موارد زير به کار میرود
 .iحقیقت ()BDB 49 ،emeth
 .iiراستی ()BDB 53 ،emunah ،emun
 .iiiايمان يا باوفا بودن
 .ivاعتماد ()BDB 52 ،dmn
 .bريشه يابی اين واژه داللت بر ثبات فیزيکی فرد دارد .مخالف آن فردی است که ثبات ندارد ،میلغزد (مراجعه شود به مزمور ،35:6
 ،73:1۸ ،4۰:2ارمیا  )23:12يا تکان میخورد (مراجعه شود به مزمور  .)73:2از اين کاربرد مفهومی مفهوم استعارهای برای
وفاداری ،قابل اعتماد بودن ،صداقت و قابل اتکا بودن مشتق میشود (مراجعه شود به عبرانیان .)2:4
 .cکاربردهای خاص (موضوع خاص :ایمان/اعتماد/وفاداری در عهد عتیق را مطالعه کنید).
 .iستون ،مراجعه شود به دوم پادشاهان ( 1۸:16اول تیموتائوس )3:15
 .iiتضمین ،مراجعه شود به خروج 17:12
 .iiiثبات ،مراجعه شود به خروج 17:12
 .ivپايداری ،مراجعه شود به اشعیا 33:6
 .vراستی ،مراجعه شود به اول پادشاهان  ،22:16 ،17:24 ،1۰:6امثال 12:22
 .viمحکم ،مراجعه شود به دوم تواريخ  ،2۰:2۰اشعیا 7:9
 .viiقابل اعتماد (تورات) ،مراجعه شود به مزمور  119:43و  142و  151و 16۰
 .dدر عهد عتیق دو کلمه عبری ديگر برای ايمان فعال/جدی استفاده شده است
(BDB 105) ،Bathach .i
 ،)BDB 431( yra .iiترس ،احترام ،پرستش (مراجعه شود به پیدايش )12:22
 .eاز مفهوم اعتماد يا قابل اعتماد بودن مفهوم خاصی مشتق شد که برای تائید صحت يا قابل اعتماد بودن اظهارات ديگری به کار
میرفت (مراجعه شود به اعداد  ،5:22تثنیه  27:15الی  ،26اول پادشاهان  ،1:36اول تواريخ  ،16:36نحمیا  ،۸:6 ،5:13مزمور
 ،1۰6:4۸ ،۸9:52 ،72:19 ،41:13ارمیا )2۸:6 ،11:5
 .fکلید الهیاتی اين اصطالح وفاداری انسان نیست ،بلکه يهوه است (مراجعه شود به کتاب خروج  ،34:6کتاب تثنیه  ،32:4مزمور
 .)13۸:2 ،117:2 ،115:1 ،1۰۸:4تنها امید انسان سقوط کرده ترحم ،وفاداری ،پیمان وفاداری يهوه و قول او است .آنها که
يهوه را میشناسند بايد مانند او باشند (مراجعه شود به حبقوق  .)2:4انجیل تاريخ و ثبت بازيابی تصوير خدا (مراجعه شود به کتاب
پیدايش  1:26الی  )27در نوع بشر است .رستگاری توانايی نوع بشر را برای اينکه رابطه صمیمانه با خدا داشته باشد ،احیا میکند.
به اين دلیل است که ما خلق شدهايم.
 .2عهد جديد
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.a
.b

.c
.d
.e

استفاده کلمه "آمین" در عهد جديد برای کالم پايانی و تائید اظهارات قابل اعتماد متداول است (مراجعه شود به اول قرنتیان
 ،14:16مکاشفه .)7:12 ،5:14 ،1:7
استفاده از اين اصطالح برای پايان بخشیدن به دعا در عهد جديد مرسوم است (مراجعه شود به رومیان ،11:36 ،9:5 ،1:25
 ،16:27غالطیان  ،6:1۸ ،1:5افسسیان  ،3:21فیلیپیان  ،4:2۰دوم تسالونیکیان  ،3:1۸اول تیموتائوس  ،6:16 ،1:17دوم
تیموتائوس .)4:1۸
عیسی تنها کسی بود که از اين اصطالح (به صورت دوبار تکرار در انجیل يوحنا  25مرتبه ،انجیل يوحنا  3:3 ،1:51و  5و  ،11و
غیره) برای معرفی بیانات مهم استفاده میکرد (مراجعه شود به انجیل لوقا  1۸:17 ،12:37 ،4:24و .)23:43 ،21:32 ،29
به عنوان عنوانی برای عیسی در مکاشفه  3:14استفاده شده است (همچنین به دوم قرنتیان  ،1:2۰و احتماال عنوان يهوه در اشعیا
 65:16توجه کنید).
مفهوم وفاداری ،ايمان ،قابل اعتماد يا اعتماد در يونانی با اصطالح  pistosيا  pistisبیان میشود که در انگلیسی ،faith ،trust
 believeترجمه میگردد (موضوع خاص :ایمان/اعتماد/وفاداری در عهد عتیق را مطالعه کنید).

■ "شما ،شما" هر دوی اينها جمع هستند .عیسی تمام کسانی که آنجا ايستاده بودند را خطاب میکند ،و به بیانی تمامی بشريت.
■ "آسمان را گشوده" اين عبارت تجلی خدا در عهد عتیق را يادآوری میکند.
 .1حزقیال ،حزقیال 1 :1
 .2عیسی ،انجیل متی  ،16 :3مرقس  ،1۰ :1لوقا 21 :3
 .3استفان ،اعمال 56 :7
 .4پطرس ،اعمال 11 :1۰
 .5بازگشت دوباره ،مکاشفه 11 :19
اين صفت مفعولی فعال است که داللت بر اين دارد که آنها باز میمانند .کلمه "آسمان" جمع است زيرا در زبان عبری به صورت جمع میباشد .اين میتواند
داللت بر يکی از موارد زير داشته باشد )1 :اتمسفر باالی زمین آن طور که در سفر پیدايش  1آمده؛  )2حضور خود خداوند

موضوع خاص :بهشت و بهشت سوم
()SPECIAL TOPIC: THE HEAVENS AND THE THIRD HEAVEN
در عهد عتیق اصطالح "بهشت" معموال به صورت جمع به کار برده شده است ( .)BDB 1029, KB 1559 ،shamayimمعنی عبری اين
کلمه "ارتفاع" است .خدا در ارتفاعات ساکن است .مفهوم اين اصطالح مقدس بودن و تعالی خدا است.
در کتاب پیدايش  ،1 :1حالت جمع ،اين طور نگاه شده که خدا "بهشتها و زمین" )1( ،اتمسفر باالی اين سیاره يا ( )2راهی برای اشاره به تمامی
واقعیت را خلق کرد (يعنی معنوی و فیزيکی) .از اين درک ابتدايی در ساير متون استفاده شده برای سطوح بهشت" :بهشت بهشتها" (مراجعه شود به
مزمور  )33 :6۸يا "بهشت و بهشت بهشتها" (مراجعه شود به تثنیه ،14 :1۰ :اول پادشاهان  ،27 :۸نحمیا  ،6 :9مزموز  .)4 :14۸روحانیون چنین
جمع بندی کردهاند که احتمال دارد:
 .1دو بهشت وجود داشته باشد ()R. Judah, Hagigah 12b
 .2سه بهشت (تست ،الويان  2الی  ،3اشعیا  6الی  Midrash Tehillim ،7در مزمور )1 :114
 .3پنج بهشت ()III Baruch
 .4هفت بهشت ( ،R. Simonb. Lakishاشعیا )٧ :٩
 .5ده بهشت (دوم انوش )1 :22 ،3 :2۰
تمامی اينها برای اين هستند که جد ايی خدا را از مخلوقات فیزيکی و متعالی بودن او نشان دهند .متداولترين تعداد بهشت در ربینی يهود هفت
است .آ ،کوهن در کتاب  Everyman's Talmudصفحه  30میگويد "اين متداولترين عددی بود که به سیارات فضايی مرتبط میشده است ،ولی من
فکر میکنم به دلیل اين است که عدد هفت ،عدد کاملی است (يعنی روزهای خلقت باضافه هفت که روز استراحت خدا در کتاب پیدايش  2 :2است).
پولس در کتاب دوم قرنتیان  2 :12میگويد که بهشت "سوم" ( Ouranosدر زبان يونانی) راهی برای شناسايی شخصیت و حضور واالمنشانه خدا
است .پولس خدا را شخصا ديده بود!
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■ "فرشتگان خدا در حال صعود و نزول" اين تقلیدی از تجربه يعقوب در بتیل است (سفر پیدايش  1۰ :2۸به بعد).عیسی اثبات میکند که همانطور که
خدا وعده داد تا تمامی نیازهای يعقوب را برآورده کند ،خدا تمامی نیازهای او را نیز برآورده میکند!

موضوع خاص :فرشتگان و شیاطین
)(SPECIAL TOPIC: ANGELS AND DEMONS

.A
.B

.C

.D

مردم قديم تصورگرا بودند .آنها شخصیت انسان را با نیروهای طبیعت ،حیوانات و اشیا طبیعی توصیف میکردند .زندگی با تعامل میان اين
هويتهای معنوی با انسان توصیف میشد.
اين شخصیتسازيها به مرور پلیتئیسم ( )polytheismيا چند خدايی را به وجود آورد .معموال شیطان ( )geniiخدای پائینتر يا کوچکتر بود
و (نیکی در مقابل اهريمنی قرار داشت) که بر زندگی انسانها تاثیر میگذاشتند.
 .1بینالنهرين ،شورش و تقابل
 .2مصر ،نظم و عملکرد
 .3کنعان ،به  Archaeology and the Religion of Israelنوشته  W. F. Albrightجلد پنجم ،صفحه  6٧الی  ٩2مراجعه شود.
عهد عتیق با موضوع خدايان کوچکتر ،فرشتگان يا شیاطین صحبتی نمیکند ،احتماال به خاطر يکتاپرستی شديد (به موضوع خاص:
يکتاپرستی مراجعه کنید ،کتاب خروج  ،11 :15 ،14 :9 ،1۰ :۸تثنیه  35 :4و  ،26 :33 ،4 :6 ،39مزمور  ،۸ :۸6 ،19 :71 ،1۰ :35اشعیا
 ،9 :46ارمیا  6 :1۰الی  ،7میکاه  .)1۸ :7به خدايان دروغین مردم کافر اشاره میکند ( BDB 993 ،Shedimمراجعه شود به تثنیه ،1٧ :32
مزمور  )3٧ :106و از برخی از آنها حتی اسم میبرد.
( Se'im .1موجود نیمهانسان نیمه بز يا شیطان پشمالو ،KB 1341 III ،BDB 972 III ،مراجعه شود به الويان  ،٧ :1٧دوم تواريخ :11
 ،15اشعیا ) 14 :34 ،21 :13
( Lilith .2مونث ،شیطان متجاوز شبها ،KB 528 ،BDB 539 ،مراجعه شود به اشعیا )14 :34
( Mavet .3اصطالح عبری برای مرگ که برای خدای زير زمینی کنعانیان استفاده میشد ،Mot, BDB 560, KB560 ،مراجعه شود به
اشعیا  15 :2٨و  ،1٨ارمیا  ،21 :٩و احتماال تثنیه )22 :2٨
( Resheph .4بال ،آتش ،تگرگ ،BDB 958, KB 958 ،مراجعه شود به تثنیه  ،24 :32مزمور  ،4٨ :٧٨حبقوق )5 :3
( Dever .5بال ،BDB 184 ،مراجعه شود به مزمور  5 :٩1الی  ،6حبقوق )5 :3
( Az'azel .6معنی اين اسم مشخص نیست ،ولی احتماال شیطان صحرا و يا نام مکانی است ،BDB 736, KB 736 ،مراجعه شود به
الويان  ٨ :16و  10و )26
(اين مثالها از  Encyclopaedia Judaicaجلد  ،5صفحه  1523اقتباس شدهاند).
با اين وجود ،هیچ دوالیسم يا جدايی فرشتگان از يهوه در عهد عتیق وجود ندارد .شیطان خدمتگزار يهوه است (مراجعه شود به ايوب 1
الی  ،2زکريا  ،)3نه يک دشمن مستقل و خود رای (مراجعه شود به  A Theology of the Old Testamentنوشته ،A. B. Davidson
صفحات  300الی .)306
يهوديت در طول دوران تبعید در بابل توسعه يافت ( 5۸6تا  53۸قبل از میالد) .از نگاه الهیاتی ،از دوالیسم دين زرتشت ايران تحت تاثیر قرار
گرفت ،يک خدای نیک و واال بنام مزدا يا اهورامزدا و شیطان در مقابلش بنام اهريمن .در دوران بعد از تبعید يهود اين شخصیت بخشیدن
دوالیسم میان يهوه و فرشتگانش و شیطان و فرشتگانش و شیاطین شکل گرفت.
شخصیت بخشیدن به شیطان در الهیات يهود به خوبی در کتاب  The Life and Times of Jesus the Messiahنوشته Alfred
 ،Edersheimجلد  ،2ضمیمه  ،٨صفحات  ٧4٩الی  ٨63توصیف شده است .يهوديسم شیطان را به سه شیوه شخصیت داده:
 .1شیطان يا سمائل
 .2نیت شیطانی انسان ()yetzer hara
 .3فرشته مرگ
ِادرسهايم ( )Edersheimاينها را به شیوه زير مشخص میکند
 .aمتهم کننده
 .bوسوسه کننده
 .cتنبیه کننده (جلد  2صفحه )756
يک تمايز مشخص الهیاتی میان يهوديت بعد از تبعید و عهد جديد در معرفی شیطان وجود دارد.
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 .Eعهد جديد بخصوص اناجیل وجود و مقابله روح شیطانی انسانها با يهوه را تصريح میکنند (در يهوديت ،شیطان دشمن انسانها است ،نه دشمن
خدا) .آنها مخالف اراده ،حکومت و پادشاهی خدا هستند.
عیسی با اين اهريمنان مقابله کرده و آنها را از وجود انسانها خارج میکند ،به آنها ( )1روح ناپاک (مراجعه شود به انجیل لوقا )1۸ :6 ،36 :4
يا روحهای شیطانی (مراجعه شود به انجیل لوقا  )2 :۸ ،21 :7گفته میشود .به وضوح عیسی تمايزی میان بیماری (فیزيکی و ذهنی) و
اهريمن قائل میشود .او قدرت و بی ش خود را با تشخیص دادن آنها و بیرون راندن اين ارواح شیطانی به نمايش میگذارد .آنها اغلب او را
شناخته و بر او شهادت میدهند ولی عیسی شهادت آنها را رد کرده و ساکت کرده و خارج میسازد .بیرون کردن شیطان ،نشانه شکست
پادشاهی شیطان است.
در نامههای شاگردان در عهد جديد هیچ گونه اطالعاتی در اين خصوص وجود ندارد .بیرون راندن شیطان هرگز به عنوان يک برکت معنوی
فهرست نشده و هیچ روش يا فرايندی برای نسلهای بعد برای بشارت دهندگان يا مومنین ارائه نشده است.
 .Fشیطان واقعی است ،شیطان شخصی است ،شیطان حضور دارد .نه مبدا او و نه هدفش فاش نشده است .انجیل واقعی بودن او را تصريح کرده
و شديدا با نفوذ او مقابله میکند .در واقعیت نهايت دوالیسمی وجود ندارد .همه چیز تحت کنترل کامل خدا است ،شیطان شکست میخورد،
قضاوت میشود و از مخلوقات بیرون رانده میشود.
 .Gمردم خدا بايد در مقابل شیطان مقاومت کنند( .مراجعه شود به جیمز  .)7 :4نمیتوانند توسط او کنترل شوند (مراجعه شود به اول يوحنا :5
 ،)1۸ولی میتوانند وسوسه شوند و شهادت و نفوذ آنها آسیب ببیند (مراجعه شود به افسسیان  1۰ :6الی  /)1۸شیطان يک بخش افشا شده
در جهان بینی مسیحیان است .مسیحیان مدرن هیچ حقی ندارند که شیطان را دوباره تعريف کنند (تفسیر  ،)Rudolf Baltmannشیطان را
بدون شخصیت کنند (ساختارهای اجتماعی پل تیلیچ) ،نه سعی کنند تا او را با اصطالحات روانشناسی توصیف کنند (زيگموند فرويد) .نفوذ
او فراگیر است ،ولی شکست میخورد .مومنین بايد در مسیر پیروزی مسیح گام بردارند.

■ "پسر انسان" عیسی خودش انتخاب میکند که چگونه خطاب شود .اين يک عبارت عبری است که به انسان بودن اشاره دارد (رجوع شود به مزمور 4 :۸
و اشعیا  .)1 :2ولی به واسطه استفاده آن در دانیال  13 :7ماهیت الهی به خود میگیرد .اين کلمه هیچ گونه معنای ناسیونالیستی يا نظامیگری فرعی ندارد
زيرا توسط علمای يهود استفاده نمیشد.عیسی به دلیل جنبه دو ماهیتی خود آن را انتخاب کرد (انسان و خدايی بودن ،رجوع شود به اول يوحنا  1 :4الی
 .)3يوحنا ذکر میکند که عیسی سیزده مرتبه از آن برای خودش استفاده کرده است.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

.5

چرا کمیته اورشلیم از يحیی تعمید دهنده سوال کرد که آيا او يکی از سه شخصیتی است که در عهد عتیق از آنها نام برده شده است؟
در انجیل يوحنا  19 :1الی  3۰يک بیان مسیحیت شناسی را پیدا کنید که يحیی تعمید دهنده در مورد عیسی میگويد
چرا سینوپتیکها و يوحنا در نام بردن شاگردان اين حد تفاوت دارند؟
اين افراد چه چیزی در مورد عیسی درک کردند؟ به عناوينی که او در صدا کردن آنها به کار میبرد توجه کنید (يوحنا .)3۸ :1
عیسی از خود را چگونه ياد میکند؟ چرا؟
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یوحنا 2
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

ازدواج در قانا
1-1۰ :2

12 :2

TEV

ازدواج در قانا
 1 :2الی 3
4 :2
5 :2
 6 :2الی 1۰
11 :2
12 :2

تطهیر معبد
 13 :2الی 22

عیسی در اورشلیم
 23 :2الی 25

 13 :2الی 17
1۸ :2
19 :2
2۰ :2
 21 :2الی 22
آگاهی عیسی از طبیعت
انسان
 23 :2الی 25

NRSV

ازدواج در قانا
 1 :2الی 11

12 :2
تطهیر معبد
 13 :2الی 22

NKJV

آب به شراب تبديل شد
 1 :2الی 12

عیسی معبر را تطهیر
میکند
 13 :2الی 22

شناختن قبلها
 23 :2الی 25

 23 :2الی 25

UBS4

ازدواج در قانا
 1 :2الی 11

12 :2
تطهیر معبد
 13 :2الی 22

عیسی همه مردم را
میشناسد
 23 :2الی 25

چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4غیره

دیدگاههای متنی درباره آیات 11-1 :2
 .Aعیسی از ساير رهبران دينی دوران خودش بسیار متفاوت بود .او با مردم عادی میخورد و مینوشید .در حالیکه يحیی تعمید دهنده يک آدم تنها
از بیابان بود ،عیسی در میان مردم عادی محبوب بود.
 .Bنخستین ويژگی او بسیار بومی و آشنا بود! توجه و اهمیت به مردم عادی مشخصه عیسی بود و خشم او نسبت به مذهبیون خود-بین مشخص کننده
چهره ديگر وی بود .اولويت مردم ،و نه سنتها يا آئینهای اجباری ،آزادی عیسی را نشان میداد ،با اين حال به رسوم و آئینهای فرهنگی احترام
میگذاشت.
 .Cاينها نخستین هفت نشانههايی هستند که يوحنا از آنها برای نشان دادن شخصیت و قدرت عیسی استفاده کرد (رجوع شود به انجیل يوحنا :2
)11
 .1تبديل آب به شراب (انجیل يوحنا  1 :2الی )11
 .2شفای پسر بچه (انجیل يوحنا  46 :4الی )54
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 .3شفای مرد علیل (انجیل يوحنا  1 :5الی )1۸
 .4دادن غذا به جمع (انجیل يوحنا  1 :6الی )15
 .5راه رفتن بر روی آب (انجیل يوحنا  16 :6الی )21
 .6شفای مرد نابینا (انجیل يوحنا  1 :9الی )41
 .7بلند کردن ايلعاذر (انجیل يوحنا  1 :11الی )57
 .Dانجیل يوحنا از نظر تاريخی منظم و ساختار يافته نیست ولی از نظر الهی هست .انجیل يوحنا  2مثال خوبی است .اساسا يوحنا سعی در نشان
دادن عیسی که تالش میکند به يهوديان نزديک شود ،دارد (هم رهبران و هم مردم عادی) ولی آنها وی را باور نکردند /به وی ايمان نیاوردند .به
واسطه بی اعتمادی مداوم و خود بینی مذهبیون عیسی يهوديت را رد کرد.
 .1شش خمره سنگی برای آداب تطهیر که لب به لب پر بودند ،نمايانگر يهوديتی هستند که عیسی آن را تغییر داد
 .2تطهیر معبد (که از نظر تاريخی در ابتدای آخرين هفته زندگی عیسی اتفاق افتاد) به عنوان نشانگر الهی رد کردن رهبری يهوديان ثبت شده
است.
يک مثال خوب ديگر از اقدامات عیسی نیقوديموس (آقای مذهبی) در انجیل يوحنا  3و زن کنار چاه (زن غیر مذهبی) در انجیل يوحنا  4است .در اينجا
برای همه تکرار میکنم.
مطالعه کلمات و عبارات
متن ( NASBبروز شده) :یوحنا 11-1:2
1روز ّ
ساوم ،در قانای جلیل عروسای بود و مادر عیسای نیز در آنجا حضاور داشات .عیسای و شااگردانش نیز به عروسای دعوت شاده بودند.
3چون شا ْ
اراب تمام شااد ،مادر عیساای به او گفت« :شااراب ندارند!» 4عیساای به او گفت« :بانو ،مرا با این امر چه کار اساات؟ ساااعت من هنوز فرا
نرسیده».
6
5مادرش خدمتکاران را گفت« :هر چه به شاما گوید ،بکنید ».در آنجا شش خمرۀ سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت ،و
هر کدام گنجایش دو یا سااه کیل داشاات7 .عیساای خدمتکاران را گفت« :این خمرهها را از آب پر کنید ».پس آنها را لبالب پر کردند8 .سااپس به
ایشاان گفت« :حال اندکی از آن برگیرید و نزد رئیس مجلس ببرید ».پس بردند9 .رئیس مجلس آب را که شاراب شاده بود چشاید .او نمیدانسات
آن را از کجاا آوردهاناد ،هرچناد خادمتکاارانی کاه آب را کشا ایاده بودناد ،میدانساااتناد .پس رئیس مجلس دامااد را فرا خواناد 10و باه او گفات« :هماه
نخست با شراب ناب پذیرایی میکنند و چون میهمانان مست شدند ،شراب ارزانتر را میآورند؛ ّاما تو شراب ناب را تا این دم نگاه داشتهای!»
11بدینسان عیسی نخستین آیت خود را در قانای جلیل به ظهور آورد و جالل خویش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند.
2

" 1 :2عروسی بود" عروسیهای روستايی رخدادهای مهمی اجتماعی بودند .آنها اغلب تمام روستا را در بر میگرفتند و چندين روز به طول میانجامیدند.
■ "قانا" اين کلمه فقط در انجیل يوحنا به کار رفته است (انجیل يوحنا  .)2 :21 ،46 :4 ،11 ،! :2در مورد آن اطالعاتی ذيل داريم.
 .1شهر نتنائیل است
 .2محل نخستین معجزه عیسی است
 .3نزديک کفرناحوم است
چهار مکان پیش بینی شدهاند ( ،ABجلد  ،1صفحه )۸27
 .1عین غنیا در يک مايلی شمال ناصره
 .2کفر قانا ،در تقريبا سه مايلی شمال شرقی ناصره
 .3خیربت قانا ،يک تل در حدود هشت و نیم مايلی شمال ناصره بر روی يک تپه
 .4قانا در دشت آسوچی که توسط جوزپوس اشاره شده ()2۰6 ،۸6 ،Life
موقعیت محلی در بیابان به نظر میرسد که با قانا همخوانی داشته باشد ،که در عبری به معنی "نی" (ساز نی) است.
■ "مادر عیسی آنجا بود" ظاهرا مريم برای تدارکات عروسی آنجا بود .اين را میتوان در آيات زير ديد:
 .1او به خدمتکاران دستور داد (رجوع شود به انجیل يوحنا )5 :2
 .2توجه او به پذيرايی (رجوع شود به انجیل يوحنا )3 :2
اينها احتماال از خويشاوندان يا دوستان خانوادگی بودند.
" 3 :2شراب ندارند" اين يک سنت الزامی يهودی است که به مهمانان شراب دهند .مشخص است که اين شراب تخمیر شده است ،همانطور که در زير ديده
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میشود
 .1اظهارات رئیس مجلس ،انجیل يوحنا  9 :2و 1۰
 .2سنتهای يهودی در روز عیسی  ،يا ( )3نبود فرايندهای بهداشتی يا افزودنیهای شیمیايی

موضوع خاص :گرایش انجیلی نسبت به الکل و سو استفاده از الکل
()SPECIAL TOPIC: BIBLICAL ATTITUDES TOWARD ALCOHOL AND ALCOHOL ABUSE
.I

.II

اصطالحات انجیلی
 .Aعهد عتیق
 ،Yayin .1اين اصطالح کلی برای شراب است ( ،)BDB 406, KB 409که  141مرتبه تکرار شده است .ريشهيابی اين اصطالح
نامشخص است زيرا ريشه آن عبری نیست .همیشه معنی آن آب میوه (معموال انگور) تخمیر شده است .برخی متونی که اين اصطالح
در آنجا استفاده شده عبارتند از :پیدايش  ،21 :9خروج  ،4۰ :29اعداد  5 :15و .1۰
 ،Tirosh .2اين اصطالح يعنی "شراب تازه" ( .)BDB 440, KB 1727به واسطه شرايط آب و هوايی در خاور نزديک ،تخمیر از
شش ساعت پس از گرفتن آب میوه شروع میشود .اين اصطالح به شرابی اشاره میکند در حین انجام فرايند تخمیر است .برخی
از متونی که اين اصطالح در آنجا استفاده شده عبارتند از :تثنیه  ،4 :1۸ ،17 :12اشعیا  ۸ :62الی  ،9يوشع .)11 :4
 ،Asis .3بديهی است که اين نوشیدنی الکلی است ("شراب شیرين" ،BDB 1016, KB 1500 ،مثال يوئیل  ،5 :1اشعیا .)26 :49
 ، Sekar .4اين اصطالح يعنی "نوشیدنی قوی" .ريشه عبری اين اصطالح در اصطالح "مست" يا "میخواره" استفاده شده است.
چیزی به آن اضافه شده تا بیشتر مست کند .اين اصطالح همسو با  yayinاست (مراجعه شود به امثال  ،6 :31 ،1 :2۰اشعیا :2۸
.)7
 .Bعهد جديد
 ،Oinos .1معادل يونانی yayin
( ،Neos oinos .2شراب تازه) ،معادل يونانی برای ( ،Tiroshمراجعه شود به انجیل مرقس )22 :2
( ،Gleuchos vinos .3شراب شیرين ،)asis ،شرابی که در مراحل اولیه تخمیر است (مراجعه شود به اعمال رسوالن )13 :2
استفاده انجیلی
 .Aعهد عتیق
 .1شراب هديه خداست (پیدايش  ،2۸ :27مزمور  14 :1۰4الی  ،15امثال  ،7 :9يوشع  ۸ :2الی  ،9يوئیل  19 :2و  ،24عاموس :9
 ،13زکريا )7 :1۰
 .2شراب يکی از تقديمیهای مراسم قربانی کردن است (خروج  ،4۰ :29الويان  ،13 :23اعداد  7 :15و  ،14 :2۸ ،1۰تثنیه :14
 ،26داوران )13 :9
 .3شراب به عنوان دارو استفاده میشود (دوم سموئیل  ،2 :16امثال  6 :31الی )7
 .4شراب میتواند يک مشکل جدی باشد (نوح -پیدايش  ،21 :9لوط ،پیدايش  33 :19الی  ،35شمعون – داوران  ،16نابال – اول
سموئیل  ،26 :25اوريا – دوم سموئیل  ،13 :11امنون  -دوم سموئیل  ،2۸ :13ايله – اول پادشاهان  ،9 :16بنهدد – اول پادشاهان
 ،12 :2۰رهبران – عاموس  ،6 :6و زنان – عاموس )4
 .5شراب میتواند مورد سو استفاده قرار گیرد (امثال  29 :23 ،1 :2۰الی  4 :31 ،35الی  ،5اشعیا  11 :5و  7 :2۸ ،14 :19 ،22الی
 ،۸يوشع )11 :4
 .6شراب برای گروههای خاصی ممنوع شده است (کشیشان در حال خدمت ،الويان  ،9 :1۰حزقیال  ،21 :44ناصريان ،اعداد  ،6و
حاکمان ،امثال  4 :3الی  ،5اشعیا  1 :56الی  ،12يوشع )5 :7
 .7شراب به صورت اسکاتولوژيک استفاده شده است (عاموس  ،13 :9يوئیل  ،1۸ :3زکريا )17 :9
 .Bساير نگرشها
 .1در برقراری میانه روی بسیار کمک کننده است (جامعه  27 :31الی )33
 .2روحانیون میگويند "شراب بهترين داروها است ،هر جا که شراب نباشد ،به دارو نیاز است" ()BB 58b
 .Cعهد جديد
 .1عیسی حجم زيادی از آب را به شراب تبديل کرد (انجیل يوحنا  1 :2الی )
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.III

.IV

.V

 .2عیسی شراب نوشید (انجیل متی  1۸ :11الی  ،19انجیل لوقا  33 :7الی )17 :22 ،34
 .3پطرس متهم به مستی با شراب تازه در پنتیکاست شد (اعمال رسوالن )13 :2
 .4شراب میتواند به عنوان دارو مورد استفاده قرار گیرد (انجیل مرقس  ،23 :15انجیل لوقا  ،34 :1۰اول تیموتائوس )23 :5
 .5رهبران نبايد سواستفادهگر باشند .اين بدين معنی نیست که بايد طرفدار منع استفاده از الکل باشند (اول تیموتائوس  3 :3و ،۸
تیتوس  ،3 :2 ،7 :1اول پطرس )3 :4
 .6شراب به صورت اسکاتولوژيک استفاده شده است (انجیل متی  ،1 :22مکاشفه )9 :19
 .7مستی پشیمانی است (انجیل متی  ،49 :24انجیل لوقا  ،34 :21 ،45 :12اول قرنتیان  11 :5الی  ،1۰ :6 ،13غالطیان ،21 :5
اول پطرس  ،3 :4رومیان  13 :13الی )14
بینش الهیاتی
 .Aتنشها و جدلها
 .1شراب هديه خدا است
 .2مستی مشکل اساسی است
 .3مومنین در برخی از فرهنگها بايد به خاطر انجیل آزاديهای خود را محدود کنند (انجیل متی  1 :15الی  ،2۰انجیل مرقس  1 :7الی
 ،23اول قرنتیان  ،1۰ :۸رومیان )14
 .Bگرايش در عبور از مرزها
 .1خدا منشا همه خوبیها است
 .aغذا ،انجیل مرقس  ،19 :7انجیل لوقا  ،44 :11اول قرنتیان  25 :1۰الی 26
 .bهمه چیز پاک است ،رومیان  14 :14و  ،2۰اول تیموتائوس 4 :4
 .cهمه چیز مجاز است ،اول قرنتیان 23 :1۰ ،12 :6
 .dهمه چیز خالص است ،تیتوس 15 :1
 .2انسان سقوط کرده از تمامی هدايای خدا با فرا رفتن از مرزها و محدوديتها ،سو استفاده کرده است
 .Cسو استفاده در ما است ،نه در چیزها .در خلقت هیچ چیز شیطانی وجود ندارد
فرهنگ يهوديت قرن اول و تخمیر
 .Aتخمیر خیلی سريع آغاز میشود ،تقريبا شش ساعت بعد از اينکه انگور له شد
 .Bآداب يهود میگويد وقتی کف نازکی بر روی سطح ظاهر شد (به نشانه تخمیر) ،تبديل به شراب شده است (ما آسروت  .)7 :1به اين
"شراب تازه" يا "شراب شیرين" گفته میشود.
 .Cتخمیر اولیه پس از يک هفته کامل میشود.
 .Dتخمیر ثانويه حدود  4۰روز به طول میانجامد .در اين مرحله به آن "شراب کهنه" گفته میشود و میتوان آن را به محراب تقديم کرد
(ادهويوت )1 :6
 .Eشرابی که با تهنشین آن باشد (شراب قديمی) شراب خوب تلقی میشود ،ولی بايد قبل از استفاده از به خوبی صاف و تصفیه شود.
 .Fشراب يک سال پس از تخمیر به خوبی عمل میآيد .سه سال بیشترين مدتی است که میتوان شراب را نگاهداری کرد .در اين مدت به
آن شراب قديمی گفته میشود و بايد با آب رقیق گردد.
 .Gفقط طی  1۰۰سال گذشته در محیطهای استريل و مواد افزودنی شیمیايی میتوان مدت زمان تخمیر را به تعويق انداخت .در دوران
قديم نمیتوانستند فرايند تخمیر را متوقف سازند.
جمعبندی
 .Aاطمینان حاصل کنید که تجربه ،الهیات و تفسیر انجیلی عیسی و فرهنگ يهودی/مسیحی قرن اول را کم بها نمیکند .بديهی است که
آنها به طور کامل طرفدار منع مصرف مشروبات الکلی نبودند.
 .Bمن مدافع مصرف الکل نیستم! با اين وجود ،بسیاری شاهد موضعگیری انجیل در اين خصوص هستند و اينک ادعای ارجحیت بر رسوم
فرهنگی را دارند.
 .Cاز نظر من ،رومیان  14و اول قرنتیان  1۰ :۸بینش و خط مشی بر اساس محبت و رفاقت برای مومنین ارائه کردهاند و انجیل را در فرهنگ
ما نشر کردهاند ،نه آزادی فردی يا داوری انتقادی را .اگر انجیل تنها مرجع ايمان و تجربه است ،پس شايد ما بايد در مورد اين مسئله
مجددا فکر کنیم.
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 .Dاگر ما کال منع مصرف الکل را اراده خدا بدانیم ،پس در مورد عیسی چه بايد گفت ،در فرهنگ مدرن هم ما به طور مرتب شراب مینوشیم
(مثال اروپا ،اسرائیل ،آرژانتین).
" 4 :2زن" در انگلیسی اين به نظر غیرمودبانه میآيد ،ولی يک اصطالح يهودی و يک عنوان از روی احترام است (رجوع شود به انجیل يوحنا ،1۰ :۸ ،21 :4
)15 :2۰ ،26 :19
"آن را چه ربطی به ما دارد؟"
NASB
"این بحث تو چه ربطی به من دارد؟"
NKJV
"این مسئله چه ربطی به من و تو دارد؟"
NRSV
"تو به من نباید بگویی که چکار کنم"
TEV
"از من چه میخواهی؟"
NJB
عبارت "اين چه ربطی به من و تو دارد" يک اصطالح عبری است ،به بیانی (رجوع شود به داوران  ،12 :11دوم سموئیل  ،22 :19 ،1۰ :16اول پادشاهان
 ،1۸ :17دوم پادشاهان  ،13 :3دوم قرنتیان  ،21 :35انجیل متی  ،29 :۸انجیل مرقس  ،7 :5 ،24 :1انجیل لوقا  ،2۸ :۸ ،34 :4انجیل يوحنا  .)4 :2اين
احتماال شروع رابطه جديد عیسی با خانوادهاش بود (رجوع شود به انجیل متی  46 :12به بعد ،انجیل لوقا  27 :11و .)2۸
■ "ساعت من هنوز فرا نرسیده" اين نشاندهنده خود -آگاهی عیسی نسبت به تقديری است که برايش تعیین شده (رجوع شود به انجیل مرقس .)45 :1۰
يوحنا از کلمه "ساعت" به شیوههای مختلف استفاده کرده است.
 .1برای زمان (رجوع شود به انجیل يوحنا  6 :4 ،39 :1و  52و )27 :19 ،14 :19 ،21 :16 ،9 :11 ،53
 .2برای پايان وقت (رجوع شود به انجیل يوحنا  21 :4و  25 :5 ،23و )2۸
 .3برای آخرين روزش (دستگیری ،محاکمه ،مرگ ،رجوع شود به انجیل يوحنا  23 :12 ،2۰ :۸ ،3۰ :7 ،4 :2و )1 :17 ،32 :16 ،1 :13 ،27
" 5 :2هر چه به شما گوید ،بکنید" مريم منظور عیسی از حرفی که زد را درک نکرد و مانع اين شد که از طرف او در اين موقعیت کاری انجام دهد.
6 :2
NASB
NKJV
NRSV
TEV

"به خاطر سنت تطهیر یهود"
"بر اساس شیوه تطهیر"
"به خاطر آداب و رسوم تطهیر یهود"
"به خاطر شستشو که میان یهودیان رسم است"

از ظرفهای آب در مراسم برای شستشوی پاها ،دستها و ظروف و غیره استفاده میشد .يوحنا از اين توصیف استفاده میکند تا عوام بتوانند موقعیت را
درک کنند.
" 7 – 6:2شش خمرۀ سنگی آب" همان طور که اغلب در نوشتههای يوحنا ديده میشود ،به نظر میرسد که اين بیان ،هدف دوگانهای را در
بر داشته باشد.
 .1کمک به زوجی که عروسی کردهاند
 .2نهايتا نشانی است که به عیسی به عنوان تحقق يهوديت اشاره دارد .دلیلی که در پس اين آخرين عبارت قرار دارد میتواند يکی از موارد زير باشد:
 .aعدد شش میتواند نمادی از تالش انسان باشد
 .bدرخواست عیسی برای لب به لب پر کردن آنها میتواند مفهوم نمادين داشته باشد ،نه فقط دادن شراب بیشتر
 .cشراب به مقدار بسیار زياد؛ که به مراتب فراتر از آن مقدار است که در عروسیها مورد نیاز باشد
 .dشراب نماد فراوانی عصر جديد است (رجوع شود به ارمیا  ،12 :31حزقیال  ،7 :14 ،22 :2يوئیل  ،1۸ :3عاموس  12 :9الی )14
■ "هرکدام حاوی بیست یا سی گالن بودند" مقیاس استفاده شده کلمه عبری  bathاست .سه اندازه متفاوت  bathدر دوران عیسی وجود داشت ،بنابراين
مقدار مشخص نیست ،ولی اين معجزه حجم عظیمی از شراب را در بر میگرفت.
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موضوع خاص :مقیاسهای وزن و حجم ANE
))(SPECIAL TOPIC: ANCIENT NEAR EASTERN WEIGHTS AND MEASURES (METROLOGY
وزن و مقیاسهای اندازه گیری که در تجارت مورد استفاده قرار میگرفتند در اقتصاد دوران قديم بسیار اهمیت داشتند .انجیل میگويد که يهوديان
در معامالت با يکديگر منصف بودند (مراجعه شود به الويان  35 :19الی  ،36تثنیه  13 :25الی  ،16امثال  .)1۰ :2۰ ،11 :16 ،1 :11مشکالت واقعی
فقط صداقت نبود ،اصطالحات و سیستمهايی بودند که در فلسطین مورد استفاده قرار میگرفتند .به نظر میرسد که دو نوع مقیاس برای وزن وجود
داشت :يک مقیاس سبک و يک مقیاس سنگین برای هر مقداری (به کتاب  The Interpreter's Dictionary of the Bibleجلد چهارم ،صفحه
 ٨31مراجعه کنید .همچنین سیستم دسیمال (مبنای  )10مصری با مقیاس مبنای  6بین النهرين ادغام شده بود.
بسیاری از اندازهها و مقادير استفاده شده بر مبنای اعضای بدن انسان ،بار حیوانات ،و صندوقهای کشاورزان بودند که هیچکدام آنها استانداردی
نداشتند .بنابراين ،نمودارها فقط به صورت تقريبی بودند .سادهترين شیوه برای نشان دادن مقیاسهای وزن بر اساس نمودارهای نسبی است
اصطالحات حجم که بیشترين کاربرد را داشتند
.I
 .Aمقیاسهای خشک
 .1هومر ( ،BDB 330( )Homerاحتماال بار خر)BDB331 ،الويان  ،16 :27يوشع 2 :3
 .2لتخ (( )Letekhيا لتچ –  ،BDB547 ،Letechاحتماال برگرفته شده از يوشع )2 :3
 .3افاه ( ،)BDB35( )Ephahکتاب خروج  ،36 :16الويان  ،36 :19حزقیال  1۰ :45الی  11و  13و 24
 .4سئاه ( ،)BDB684( )Se’ahکتاب پیدايش  ،6 :1۸اول سموئیل  ،1۸ :25اول پادشاهان  ،32 :1۸دوم پادشاهان  1 :7و 16
و 1۸
ُ
 .5ا ِمر ( ،BDB 771 II( )Omerاحتماال يک شیف -يک رديف از دانههای افتاده ،BDB 771 I ،کتاب خروج  16 :16و  22و
 ،36الويان  1۰ :23الی )15
 .6ايسارون ( – BDB 798( )Issaronيک دهم افاه) ،کتاب خروج  ،4۰ :29الويان  ،21 :14اعداد  5 :2۸ ،4 :15و 13
 .7کاو (( )Qavيا کاب ،)BDB 866 ،دوم پادشاهان 25 :6
 .Bمقیاسهای مايع
 .1کر ( ،)BDB 499( )Korحزقیال ( 14 :45میتواند مقیاس خشک هم باشد ،مراجعه شود به دوم تواريخ )5 :27 ،1۰ :2
 .2بث ( ،)BDB 144 II( )Bathاول پادشاهان  26 :7و  ،3۸دوم تواريخ  ،5 :4 ،1۰ :2اشعیا  ،1۰ :5حزقیال  1۰ :45الی 11و14
 .3هین ( ،)BDB 228( )Hinکتاب خروج  ،4۰ :29الويان  ،36 :19حزقیال 24 :45
 .4الگ ( ،)BDB 528( )Logالويان  1۰ :14و  12و  15و  21و 24
 .Cنمودار (از  Roland deVaux, Ancient Israel, vol. 1, p. 201و) Encyclopedia Judaica, vol. 16, p. 379
هومر (خشک) = کو (مايع يا خشک) 1
1 1۰
افاه (خشک) = بث (مايع)
1 3 3۰
سئاه (خشک)
1 2 6 6۰
هین (مايع)
1 - - 1۰ 1۰۰
اور/ايسارون (خشک)
1 3 6 1۸ 1۸۰
کار/کاب (خشک)
41 - 12 24 72 72۰
الگ (مايع)
اصطالحات وزن که بیشترين کاربرد را داشتند
.II
 .Aمتداولترين واحدهای وزن ،سه واحد تالنت ( ،)talentشکل ()shekelو گراه ( )gerahبودند
 .1بزرگترين واحد وزن در عهد عتیق تالنت است ،از کتاب خروج  25 :3۸و  26درمیيابیم که يک تالنت برابر  3۰۰۰شکل (يعنی
وزن گرد شده )BDB 503 ،است.
 .2اصطالح شکل ( ،BDB 1053وزن) اغلب استفاده میشود ولی در متن بیان نشده است .ارزشهای مختلفی برای شکل در عهد
عتیق ذکر شده است.
 .aاستاندارد تجاری ( ،NASBکتاب پیدايش )16 :23
 .bشکل محراب ( ،NASBکتاب پیدايش )13 :3۰
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 .cوزن پادشاه ( ،NASBدوم سموئیل  ،)26 :14همچنین در نسخه پاپیروسی  Elephantineاز آن با وزن سلطنتی نام
برده شده است.
 .3هر  2۰گراه ( ) BDB 176 IIبرابر يک شکل است (مراجعه شود به کتاب خروج  ،13 :3۰الويان  ،25 :27اعداد :1۸ ،47 :3
 ،16حزقیال  .)12 :45معیار اين مقیاسها از بین النهرين تا مصر تفاوت داشتند .در اسرائیل از ارزيابی متداول در کنعان استفاده
میشده است.
 .4مینا ( ،)BDB 584هر  5۰يا  6۰شکل يک مینا است .اين اصطالح بیشتر در کتب جديدتر عهد عتیق ديده میشود (حزقیال
 ،12 :45عزرا  ،69 :2نحمیا  71 :7الی  .)72حزقیال از مقیاس  6۰به  1استفاده میکرد در حالیکه کنعان از مقیاس  5۰به 1
استفاده مینمود.
 .5بکا ( ،BDB 132نیم شکل ،مراجعه شود به کتاب پیدايش  )22 :24فقط دو مرتبه در عهد عتیق استفاده شده است (مراجعه
شد به کتاب پیدايش  ،22 :24کتاب خروج  )26 :3۸و ارزش آن برابر با نیم شکل است .معنی اين کلمه تقسیم کردن است.
 .Bنمودار
 .1بر اساس کتب پنجگانه
1
تالنت

.2

مینا

6۰

1

شکل

3۰۰۰

5۰

1

بکا

6۰۰۰

1۰۰

2

1

گراه

6۰۰۰۰

1۰۰۰

2۰

1۰

بر اساس حزقیال
تالنت
مینا
شکل
بکا
گراه

1
6۰
36۰۰
72۰۰
72۰۰۰

1
6۰
12۰
12۰۰

1
2
2۰

1

1
1۰

1

8 :2
"رئیس"
NASB
"رئیس مجلس"
NKJV, NRSV
"سر پیشخدمت"
REB
"مردی که مسئول مهمانی بود"
TEV
"رئیس مهمانی"
NJB
اين فرد میتواند يا ( )1يک مهمان محترم باشد که مسئول مراسم بود يا ( )2بردهای که به مهمانان خدمت میکند.
 10 :2نکته اينجاست که معموال بهترين شراب ،اول برای میهمانان ريخته میشد .بعد از اينکه مهمانان گرم شدند ،شراب با کیفیت پائین پذيرايی میشد .ولی
در اينجا بهترين ،در آخر ريخته شد! به نظر میرسد که اينجا تناقضی میان پیمان عهد عتیق (شراب قديمی) و پیمان جديد يهودی (شراب جديد) در عیسی
وجود داشته باشد (رجوع شود به کتاب عبرانیان) .تطهیر معبد توسط عیسی (رجوع شود به انجیل يوحنا  13 :2الی  ،25ظاهرا يوحنا بخاطر اهداف الهی،
در زمانی غیر از زمانی که صورت گرفته اين را مطرح میکند) اين حقیقت را نمادين میسازد.
" 11 :2نخستین آیت خود" انجیل يوحنا حول هفت نشان و تفسیر آنها بنا شده است .اين نخستین آنها است .به موضوع خاص Archē :مراجعه نمايید.
■ "جالل خویش را آشکار ساخت و شاگردانش به او ایمان آوردند" آشکار ساختن (به يادداشت فعل در انجیل يوحنا  31 :1مراجعه کنید) جالل عیسی
هدف معجزات بود .به نظر میرسد اين معجزه ،به همراه بسیاری ديگر ،برای شاگردان و پیروان برنامهريزی شده بوند! اين به اعمال اولیه آنها از روی ايمان
ربطی ندارد ،بلکه در ارتباط با تداوم درک وی و کارهايش بود .معجزات ،شخصیت واقعی و کارهای مسیح را آشکار میساختند .مشخص نیست که آيا میهمانان
متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده يا نه.
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متن ( NASBبروز شده) :یوحنا 12 :2
ََ
12سپس با مادر و برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت ،و روزهایی چند در آنجا ماندند.
" :12 :2کفرناحوم" پس از ايمان نیاوردن ناصره (رجوع شود به انجیل لوقا  16 :4الی  )3۰اينجا تبديل به مقر اصلی عیسی در جلیل گشت (مراجعه شود
به انجیل متی  ،13 :4انجیل مرقس  ،1 :2 ،21 :1انجیل لوقا  23 :4و  ،31انجیل يوحنا  46 :4 ،12 :2و .)47
اين نگاهی اجمالی به بشارت عیسی برای به خانوادهاش ،در پرتو اين معجزه در قانا است.
دیدگاههای متنی به 25- 13 :2
 .Aمیان اساتید بحثهای زيادی هست .يوحنا تطهیر را در اوايل بشارت عیسی به ثبت رسانده است ،در حالیکه ساير اناجیل (انجیل متی ،12 :21
انجیل مرقس  ،15 :11و انجیل لوقا  )45 :19عمل تطهیر معبد را در هفته آخر زندگی عیسی توصیف میکنند.
با اين حال ،اين احتمال وجود دارد که يوحنا اعمال عیسی را با اهداف الهی سازمان داده باشد (يعنی ،يوحنا از همان فصل نخست بر روی
تماما الهی بودن عیسی بحث داشته است) .هر يک از نويسندگان انجیل اين آزادی را داشتند که بر اساس الهامی که میگیرند اعمال و آموزشهای
عیسی را انتخاب کرده ،تطبیق داده ،سازمان دهی کرده و خالصه نمايند .من تصور نمیکنم که آنها اين اختیار را داشتند که حرف در دهان عیسی
بگذارند يا رخدادی را از خودشان بسازند .بايد به خاطر داشت که اناجیل ،بیوگرافیهای مدرن نیستند ،بلکه مروجینی بودند که برای خوانندگان
خاص و منتخب مینوشتند .اناجیل به ترتیب زمانی نیستند ،و همین طور هم عینا کالم عیسی را ثبت نکردهاند (نسبتا خالصه کردهاند) .اين مورد
داللت بر اين ندارند که آنها دقیق نیستند .نوشتههای شرقی برخالف نوشتههای غربی بر اساس يک سری توقعات فرهنگی متفاوت نگاشته
میشوند .به کتاب  How To Read the Bible For All Its Worthنوشته گوردون فی و داگالس استوارت ،صفحات  127الی  14۸مراجعه
کنید.
 .Bموضوع تطهیر معبد در چهارچوب اهداف کلی مذهبی يوحنا از اقدامات عیسی با يهوديان در ابتدا قرار میگیرد .اين را میتوان در بحث وی با
نیقوديموس در انجیل يوحنا ( 3يهوديت ارتدکسی) ديد.
مطالعه کلمات و عبارات
 :NASBیوحنا  13 :2الی 22
چون عید پ َس ِخ یهود نزدیک بود ،عیسی به اورشلیم رفت .در صحن معبد ،دید که عدهای به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند ،و
ِ
صرافان نیز به کسب نشستهاند .پس تازیانهای از طناب ساخت و همۀ آنها را همراه با گوسفندان و گاوان ،از معبد بیرون راند .و سکههای ّ
ّ
صرافان
را بر زمین ریخت و تختهایشان را واژگون کرد ،و کبوترفروشان را گفت" :اینها را از اینجا بیرون برید ،و خانۀ پدر مرا محل کسب مسازید!" آنگاه
شاگردان او به یاد آوردند که نوشته شده است" :غیرت برای خانۀ تو مرا خواهد سوزانید" .مزمور  .9 :69پس یهودیان در برابر این عمل او گفتند:
"چه آیتی به ما مینمایانی تا بدانیم اجازۀ چنین کارها را داری؟" عیسی در پاسخ ایشان گفت" :این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن را باز
بر پا خواهم داشت".
یهودیان گفتند" :بنای این معبد چهل و شش سال به طول انجامیده است ،و حال تو میخواهی سه روزه آن را بر پا کنی؟" لیکن معبدی که او
ّ
از آن سخن میگفت پیکر خودش بود .پس هنگامی که از مردگان برخاست ،شاگردانش این گفتۀ او را به یاد آورده ،به کتب مقدس و سخنان او
ایمان آوردند.
" 13 :2عید پسخ" اين عید ساالنه در خروج  12و تثنیه  1 :16الی  6توصیف شده است .اين عید تنها وسیلهای است که میتوانیم بر اساس آن زمان بشارت
عیسی را بدانیم .ساير اناجیل میگويند که عیسی فقط برای يک سال بشارت داد (فقط به يک عید پسخ اشاره شده است) .ولی يوحنا به سه عید پسخ اشاره
میکند )1( :انجیل يوحنا  13 :2و )2( ،23انجیل يوحنا  ،4 :6و ( )3انجیل يوحنا  2۸ :1۸ ،1 :13 ،1 :12 ،55 :11و  .14 :19 ،39احتمال عید چهارمی
هم در انجیل يوحنا  1 :5وجود دارد .ما نمیدانیم بشارت عمومی عیسی چه مدت به طول انجامید ،ولی انجیل يوحنا میگويد که حداقل سه سال و احتماال
چهار يا پنج سال بوده است.
يوحنا انجیل خود را بر اساس اعیاد يهود تنظیم کرده است (پسخ ،خیمهها ،و هانوکا ،به  Biblical Exegesis in the Apostolic Period, 2nd ed.نوشته
ريچارد ن .لونگرکر صفحات  135الی  139مراجعه کنید).
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موضوع خاص :عید پسح
)(SPECIAL TOPIC: THE PASSOVER

.I

.II

.III

.IV

کالم آغازين
 .Aداوری الهی مصريان و رهايی اسرائیل ،عالمتی است برای عشق به يهوديان و ايجاد اسرائیل به عنوان يک ملت (به عنوان مثال برای
پیامبران).
 .Bخروج ،تحقق خاصی از وعده يهوه به ابراهیم در پیدايش  12 :15الی  21است .عید پسح يادآور خروج است.
 .Cاين آخرين ،فراگیرترين (به لحاظ جغرافیايی ،يعنی مصر و گشن) و ويرانگرترين (اولین بار از انسان و گاو کشته شده) از ده باليی است
که توسط يهوه بر مصر از طريق موسی وارد شد.
خود اصطالح(BDB 820, KB 947) ،
 .Aمعنای اسم نامعلوم است
 .1مرتبط با "بال" در نتیجه "ضربه زدن" (خروج  ،)1 :11فرشتگان يهوه بر اولین فرزندان انسانها و حیوانات ضربه میزنند
 .Bمعنی فعل
 .1لمس کردن يا هبوط (مراجعه شود به دوم سموئیل  ،)4 :4در مفهوم "خانه های عالمتگذاری شده را رد کردن" (مراجعه شود به
کتاب خروج  13 :12و  23و  ،BDB 619 ،2٧ريشه يابی عمومی)
 .2رقصیدن (مراجعه شود به اول پادشاهان )21 :1٨
 .3اکاداديان – فرونشاندن
 .4مصری – ضربه زدن
 .5افعال همسو در اشعیا " ،5 :31جبهه گرفتن و محافظت کردن" (مراجعه شود به  REBخروج )13 :12
 .6موسیقی محبوب مسیحیان اولیه میان پسح عبری تا  paschōيونانی" ،تحمل کردن"
 .Cسوابق تاريخی احتمالی
 .1قربانی چوپان برای سال نو
 .2قربانی باديه نشین و غذای اشتراکی در زمانی کوچ بهاری برای دورکردن شیطان
 .Dداليل اينکه بسیار سخت است که بتوان در مورد معنی خود کلمه اطمینان داشت ،و همچنین تفاوتهايی که در ساير مراسم مذهبی
باستانی يافت شدهاند
 .1تاريخ بهار
 .2ريشه يابی لغت امکانپذير نیست
 .3در ارتباط با نگهبانان شبگرد است
 .4استفاده از خون
 .5به تصوير کشیدن فرشتگان و شیاطین
 .6غذای خاص
 .٧عناصر کشاورزی
 .٨نبود روحانی ،نبود محراب ،تمرکز محلی
رخداد
 .Aخود رخداد در کتاب خروج  11الی  12به ثبت رسیده است
 .Bجشن ساالنه در کتاب خروج  12توضیح داده شده است و شامل يک جشن هشت روزه با جشن نان نعناع است.
 .1در اصل اين يک جشن محلی بود ،مراجعه شود به کتاب خروج  21 :12الی  ،23تثنیه ( 5 :16مراجعه شود به اعداد )٩
 .2تبديل به رخدادی در زيارتگاه مرکزی شد
 .3اين ترکیبی از قربانی کردن محلی است (يعنی خون بره برای گذشت از فرشته مرگ) و جشن درو در محراب مرکزی با جشنهای
ابیب ( )Abibيا نیسان ( 14 )Nisanو  15الی  21تکمیل میشود.
 .Cمالکیت نمادين تمامی فرزندان اول انسانها و دامها و رستگاری آنها در کتاب خروج  13توضیح داده شده است.
سوابق تاريخی از مشاهدات
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.V

 .Aاولین عید پسخ در مصر جشن گرفته در ،خروج 12
 .Bدر کوه هورب ( )Horebيا سینا ،اعداد ٩
 .Cاولین پسخ در کنعان (گیلگال) جشن گرفته شد ،يوشع  10 :5الی 12
 .Dدر دورانی که سلیمان خود را وقف معبد کرده بود ،اول پادشاهان  25 :٩و دوم تواريخ ( 12 :٨احتماال ،صراحتا ذکر نشده است)
 .Eدر طول دوره حکومت حزقیا ،دوم تواريخ 30
 .Fدر طول دوره اصالحات جوزيا ،دوم پادشاهان  21 :23الی  ،23دوم تواريخ  1 :35الی 1٨
 .Gبه دوم پادشاهان  22 :23و دوم تواريخ  1۸ :35توجه کنید که به ناديده گرفتن اسرائیل در حفظ جشنهای ساالنه اشاره میکند
اهمیت
 .Aاينها روزهای مهم از جشنهای ساالنه هستند (مراجعه شود به خروج  14 :23الی  22 :34 ،1٧الی  ،24تثنیه :)16 :16
 .1پسخ/نان نعناع
 .2جشن هفتهها
 .3جشن غرفهها
 .Bموسی در تثنیه روزی را پیش بینی کرده بود که در محراب مقدس به آن توجه میشود (همانند دو جشن ديگر)
 .Cعیسی از فرصت غذای پسخ ساالنه (ياز قبل از آن) برای آشکار ساختن پیمان جديد با استفاده از نان و شراب به صورت نمادين استفاده
میکند ،ولی از بره نه:
 .1غذای اشتراکی
 .2قربانی رستگاری
 .3اهمیت آن برای نسلهای بعدی

■ "عیسی به اورشلیم رفت" يهوديان از اوشلیم همیشه با احساس مذهبی ياد میکنند تا يک مکان جغرافیايی.
" 14 :2در معبد" معبد هیرود بزرگ (پادشاهی که از  34تا  7قبل از میالد بر فلسطین حکومت میکرد) به هفت بخش مختلف تقسیم میشد .بخش بیرونی
بخش عوام بود ،که کاسبان مغازههای خود را آنجا برپا میکردند تا کسانی که میخواستند قربانی يا هدايای ويژهای ببرند ،به راحتی بتوانند آنچه میخواهند
پیدا کنند.
■ "گاوان و گوسفندان و کبوتران" مردمی که از راههای دور سفر کرده بودند نیاز داشتند که قربانی قابل قبولی خريداری کنند .اما خانواده روحانی اعظم
اين مغازهها را کنترل میکردند و مبالغ گزافی بابت حیوانات پول میگرفتند .و نیز میدانیم که اگر مردم حیوانات خودشان را میبردند ،کشیشان میگفتند
که آن حیوانات به دلیل برخی مشکالت فیزيکی قابل قبول نیستند .بنابراين آنها مجبور بودند که از اين دالالن حیوانی خريداری کنند.
■ "صرافان" دو تعريف برای اين قبیل افراد وجود دارد:
 .1تنها سکهای که معبد قبول میکرد ِش ِکل بود .از آنجا که ِش ِکل يهودی مدتها بود که ديگر ضرب نمیشد ،در دوران عیسی معبد فقط ِش ِکل تیريان را
قبول میکرد
 .2هیچ سکهای که تصوير امپراتور روم بر روی آن حک شده بود ،مجاز نبود .البته ،برای آن هزينهای بايد پرداخت میشد.
■ "تازیانهای از طناب ساخت و همۀ آنها را از معبد بیرون راند" اين تازيانه فقط در اينجا ذکر شده است .در اينجا میتوان به وضوح خشم عیسی را ديد.
مکانی که میشد ي هوه را شناخت ،ديگر مکانی برای عبادت و رستگاری نبود! خشم به تنهايی گناه نیست .اظهارات پل در افسسیان  26 :4احتماال در رابطه
با اين عمل است .چیزهايی هستند که ما را خشمگین میسازند.
■ "سکه ها" به موضوع خاص :سکههايی که در دوران عیسی در فلسطین استفاده میشد مراجعه کنید.

موضوع خاص :سکههایی که در دوران عیسی در فلسطین استفاده میشد
SPECIAL TOPIC: COINS IN USE IN PALESTINE IN JESUS DAY

 .1سکه های مسی
 .aچرما ( - )chermaکم ارزش (مراجعه کنید به انجیل یوحنا )2:15
75

 .bچالچوس ( – )charchosکم ارزش (مراجعه شود به انجیل متی  ،10:9انجیل مرقس )12:41
 .cاساریون ( – )assarionسکه مسی رومی به ارزش تقریبی ( dēnarius 1/16مراجعه شود به انجیل متی )10:29
 .dکدرانتس ( – )kodrantesسکه مسی رومی به ارزش تقریبی ( dēnarius 1/64مراجعه شود به انجیل متی )5:26
 .eلپتون ( – )leptonسکه مسی یهودی به ارزش تقریبی ( dēnarius 1/128مراجعه شود به انجیل مرقس  ،12:42انجیل لوقا
)21:2
.f

کوادرانس/فارتینگ ( – )quadrans/farthingسکه رومی به ارزش خیلی کم

 .2سکه های نقره
 .aآرگوروس ( – )argurosسکه نقره – بسیار با ارزشتر از سکه های برنز یا مسی بود (مراجعه شود به انجیل متی )26:15 ،10:9
 .bدیناریوس ( – )dēnariusسکه نقره رومی که ارزش آن معادل دستمزد یک روز کاری بود (مراجعه شود به انجیل متی ،18:28
انجیل مرقس )6:37
 .cدراخم ( – )drachmēسکه نقره یونانی که ا رزش آن برابر با ارزش دیناریوس بود (مراجعه شود به انجیل لوقا )15:9
 .dدی-دراخمون ( – )di-drachmonسکه دو دراخمایی که ارزش آن برابر نیم شکل یهودی بود (مراجعه شود به انجیل متی
)17:24
 .eاستاتر ( – )statērسکه نقره که ارزش آن برابر چهار  denariiبود (مراجعه شود به انجیل متی )17:27
 .3سکه های طال – کروزوس ( – )chrusosبا ارزشترین سکه (مراجعه شود به انجیل متی )10:9
 .4اصطالحات کلی وزن فلزات
 .aمنا ( –)mnaaالتین مینا ،واحد وزن فلز معادل ( dēnarius 100مراجعه شود به انجیل لوقا )19:13
 .bتاالنتون ( – )talantonواحد یونانی وزن (مراجعه شود به انجیل متی  25:15 ،18:24و  16و  20و  24و  25و )28
 .iسکه نقره به ارزش dēnarius 6000
 .iiسکه طال به ارزش dēnarius 180000
 .cشکل ( – )shekelواحد یهودی عهد عتیقی وزن نقره ( 4اونس ،مراجعه شود به کتاب پیدایش  ،37:28 ،23:15کتاب خروج
)21:32
 2/3 – pīm .iشکل
 1/2 – beka .iiشکل
 1/20 – gerah .iiiشکل
واحدهای بزرگتر
 50 – maneh .iشکل
 3000 – kikkar .iiشکل

■ "اینها را از اینجا بیرون برید" اين يک تاکید فعال داللت کننده است" .اينها را از اينجا ببريد!"
■ "خانۀ پدر مرا محل کسب مسازید!" اين يک زمان حال است با مفهوم منفی که معموال به مفهوم اين است که عملی را که در حال انجام است بايد متوقف
ساخت .ساير اناجیل (يعنی انجیل متی  ،13 :21مرقس  ،17 :11لوقا  (46 :19از اشعیا  7 :56و ارمیا  11 :7در اين جا نقل قول میکنند ،با اين حال در
انجیل يوحنا اين پیشگويیها ذکر نشدهاند .اين میتواند يک اشاره احتمالی به پیشگويی زکريا  21 :14باشد.
" 17 :2شاگردان او به یاد آوردند" اين عبارت داللت بر آن دارد که حتی در نور بشارت عیسی و کمک روح القدس ،اين افراد تنها بعدها حقیقت معنوی اعمال
عیسی را توانستند ببینند (رجوع شود به انجیل يوحنا .)26 :14 ،16 :12 ،22 :2
■ "که نوشته شده است" اين زمان مجهول کامل است ،که به معنی "اين گونه نوشته شده است" میباشد .اين شیوه خاص و مشخص برای تائید آنچه که در
عهد عتیق آمده است ،میباشد (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،31 :6و  .)3۰ :2۰ ،14 :12 ،34 :1۰ ،45اين نقل قولی است از مزمور  9 :69در  .LXXاين
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مزمور همانند مزمور  ، 22با مطلوب شدن عیسی متناسب است .تعصب عیسی برای خدا و عبادت واقعی وی او را به مرگ هدايت میکند ،که اراده خدا بود
(رجوع شود به اشعیا  4 :53و  ،1۰انجیل لوقا  ،22 :22اعمال .)2۸ :4 ،1۸ :3 ،23 :2
■ "یهودیان" رجوع شود به موضوع خاص :یهودیان
NASB
NKJV, Peshitta
REB
TEV
NJB

"چه نشانی میتوانی به ما نشان دهی که اجازه این اعمال را داری"
"از آنچا که این اعمال را انجام میدهی ،چه نشانی به ما میتوانی ارائه دهی"
"چه نشانی میتوانی به نشان دهی که این اعمال را انجام میدهی"
"چه معجزهای میتوانی نشان دهی به ما که بگوید تو حق انجام این اعمال را داری؟"
"چه نشانی میتوانی نشان دهی که این اعمال را انجام میدهی"

اين سوال اصلی بود که يهديان از عیسی میپرسیدند .فريسیان ادعا میکردند قدرت او از شیطان است (رجوع شود به انجیل يوحنا  4۸ :۸و  49و ،52
 .)2۰ :1۰آنها انتظار داشتند مسیح کارهای خاصی را به شیوههای خاصی انجام دهد (مثال همانند موسی) .وقتی که او اين کارهای خاص را انجام نداد ،آنها،
و حتی يحیی تعمید دهنده ،در مورد او ترديد کردند (رجوع شود به انجیل مرقس  ،2۸ :11انجیل لوقا .)2 :2۰
" 19 :2این معبد را ویران کنید که من آن را باز بر پا خواهم داشت" کلمه يونانی برای معبد ( )hieronدر انجیل يوحنا  14 :2و  15به محدوده معبد اشاره
دارد ،در حالی که کلمه ( )naosدر انجیل يوحنا  19 :2و  2۰و  21به خود محراب داخلی اشاره دارد .مباحثات زيادی در خصوص اين عبارت وجود دارد.
بديهی است در انجیل متی  6۰ :26به بعد ،انجیل مرقس  57 :14الی  ،59اعمال  14 :6اين مرجعی است به مصلوب شدن عیسی و قیام عیسی از مردگان.
با اين حال ،در اين مطلب ،بايد به نوعی به خود معبد که در سال  7۰بعد از میالد توسط تیتوس تخريب شد ،اشاره داشته باشد (رجوع شود به انجیل متی
 1 :24و  .) 2اين دو عبارت با اين حقیقت که عیسی داشت عبادت معنوی جديدی که خود وی تمرکز داشت بنا میکرد و نه يهوديت باستانی (رجوع شود به
انجیل يوحنا  21 :4الی  .)24مجددا يوحنا از يک کلمه با دو مفهوم استفاده کرده است.
" 20 :2بنای این معبد چهل و شش سال به طول انجامیده است" هیرود کبیر معبد دوم را توسعه داد و بازسازی کرد (از دوران ِزروبابل،Zerubbabal ،
رجوع شود به حقايی) تا يهوديان را از اينکه او ِادومی است ،آرام کند .جوزفوس به ما میگويد که از  2۰يا  19قبل از میالد شروع شده بود.اگر اين درست باشد،
بدين معنی است که اين رخداد خاص در حدود سالهای  2۸-27پس از میالد صورت گرفته است .همچنین میدانیم که کار بر روی معبد تا سال  64پس میالد
ادامه داشته است .اين معبد تبديل به امید بزرگ يهوديان شده بود (رجوع شود به ارمیا  .)7معبد جديد توسط عیسی جايگزين میشد .در انجیل يوحنا :1
 ،14او به عنوان پرستشگاه موقت و اينک معبد به تصوير کشیده شده است .عجب استعاره حیرت انگیزی از يک نجار اهل ناصره! اينک خدا و نوع بشر دوستی
در عیسی را میبینند.
" 21 :2لیکن معبدی که او از آن سخن میگفت پیکر خودش بود" در زمانی که عیسی اين کلمات را میگفت ،شاگردانش اين را تشخیص ندادند (رجوع
شود به انجیل يوحنا  .)17 :2بخاطر داشته باشید که يوحنا اينها را چندين دهه بعد مینويسد.
عیسی میدانست که چرا آمده است .به نظر میرسد که حداقل سه هدف وجود داشته است:
 -1نشان دادن خدا
 -2انسانیت واقعی را به قالب درآورد
 -3زندگی خود را فدای بسیاری ديگر کند
اين آخرين هدف همان است که در اين آيه بیان میشود (رجوع شود به انجیل مرقس  ،45 :1۰انجیل يوحنا  23 :12و  1 :13 ،27الی .)1 :17 ،3
" 22 :2شاگردانش این گفتۀ او را به یاد آورده" اغلب گفتههای عیسی بیشتر برای سود بردن شاگرانش بود تا آنان که مورد خطابش بودند .آنها هیچوقت به
موقع درک نمیکردند.
ّ
■ "به کتب مقدس و سخنان او ایمان آوردند" هرچند متن ،خودش کدام بخش کتاب مقدس را مشخص نمیکند ،احتماال مزمور مزمور  1۰ :16همان متن
قیام از مردگانی است که عیسی بدان اشاره دارد (رجوع شود به اعمال  25 :2الی  33 :13 ،32الی  .)35همین متن (يا مفهوم الهیاتی قیام از مردگان) در
انجیل يوحنا  9 :2۰ذکر شده است.
 :NASBیوحنا  23 :2الی 25
ّ
در مدتی که او برای عید پ َسخ در اورشلیم بود ،بسیاری با دیدن آیاتی که از او صادر میشد ،به نام او  23 :2یا” :به او “.ایمان آوردند .اما عیسی
ِ
را بر ایمانشان اعتماد نبود ،زیرا همه را میشناخت و نیازی نداشت کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید ،زیرا خود میدانست در درون انسان
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چیست.

" 23 :2بسیاری به او ایمان آوردند" کلمه "ايمان" از کلمه يونانی ( )pisteōمیآيد که میتواند ايمان ،باور يا اعتماد ترجمه شود .در حالت اسم در انجیل
يوحنا به کار برده نشده است ولی در قالب فعل اغلب استفاده شده است .در اين عبارت عدم قطعیتی در خصوص اصالت تعهد جمعیت به عیسی ناصری به
عنوان مسیح وجود دارد .ساير مثالهای از اين نوع استفاده سطحی از کلمه ايمان در انجیل يوحنا  31 :۸الی  59و اعمال  13 :۸و  24 :1۸ديده میشود.
ايمان انجیلی واقعی بیشتر از پاسخ اولیه است .بايد با فرايند شاگردی همراه باشد (رجوع شود به انجیل متی  2۰ :13الی  22و  31و .)32

موضوع خاص :استفاده از یوحنا از فعل "ایمان"
)”(SPECIAL TOPIC: JOHN'S USE OF THE VERB “BELIEVE

يوحنا در درجه اول "ايمان" را با عبارات تلفیقی ترکیب می کند.
 eis .Aبه معنی "به" است .اين ساخت و ساز منحصر به فرد بر مومنان تاکید میکند که اعتماد  /ايمان خود را به عیسی مسیح میگذارند.
 .1به نام او (يوحنا  12 :1؛  23 :2؛  1٨ :3؛ اول يوحنا )13 :5
 .2به درون او (يوحنا 11 :2؛ 1٨ ،15 :3؛ 3٩ :4؛ 40 :6؛ 4٨ ،3٩ ،5،31 :٧؛ 30 :٨؛ 36 :٩؛ 42 :10؛ 4٨ ، 45 :11؛ )42 ،3٧ :12
 .3به درون من (يوحنا 35 :6؛ 3٨ :٧؛ 26 ،25 :11؛ 46 ،44 :12؛ 12 ،1 :14؛ ٩ :16؛ )20 :1٧
 .4به شخصی که او فرستاده است (يوحنا )2٩-2٨ :6
 .5به درون پسر (يوحنا  36 :3؛  35 :٩؛ اول يوحنا )10 :5
 .6به عیسی (يوحنا )11 :12
 .٧به نور (يوحنا )36 :12
 .٨به درون خدا (يوحنا 44 :12؛ )1 :14
 ev .Bبه معنای "در" است همانطور که در يوحنا ( 15 :3مرقس )15 :1
 .Cپرونده تاريخی بدون مقدمه (اول يوحنا  23 :3؛  50 :4؛ )10 :5
 ،hoti .Dبه معنای "باور داشتن"  ،محتوا را در مورد آنچه بايد باور کند می دهد .برخی از نمونه ها هستند
 .1عیسی مقدس خداست (يوحنا )6٩ :6
 .2عیسی من هستم (يوحنا )24 :٨
 .3عیسی در پدر و پدر در او (يوحنا )3٨ :10
 .4عیسی مسیح است (يوحنا  2٧ :11؛ )31 :20
 .5عیسی پسر خدا است (يوحنا  2٧ :11؛ )31 :20
 .6عیسی توسط پدر فرستاده شد (يوحنا  42 :11؛ )21 ،٨ :1٧
 .٧عیسی با پدر يکی است (يوحنا )11-10 :14
 .٨عیسی از پدر آمد (يوحنا )30 ،2٧ :16
 .٩عیسی خود را به اسم پیمان پدر" ،من هستم" شناسايی کرد (يوحنا  24 :٨؛ )1٩ :13
ايمان کتاب مقدس هم در يک شخص است و هم در پیام! اين امر با اطاعت  ،عشق و پشتکار مشهود است.
ظاهرا اين مومنان سطحی به واسطه معجزات عیسی به سوی او جلب شده بودند (رجوع شود به انجیل يوحنا  11 :2و  .)31 :7هدف آنان تائید شخص
عیسی و کارهای او بود .با اين حال بايد توجه شود که ايمان به کارهای شگفت انگیز عیسی هرگز کافی نبوده و از باور فرد محافظت نمیکند (رجوع شود به
انجیل يوحنا  3۸ :4و  .) 29 :2۰هدف ايمان بايد خود عیسی باشد .معجزات به طور خودکار نشانی از خدا نیستند (رجوع شود به انجیل متی ،24 :24
مکاشفه  14 :16 ،13 :13و  .) 2۰ :19کارهای عیسی برای اين بودند که مردم را به ايمان وی هدايت کنند (رجوع شود به انجیل يوحنا :7 ،14 :6 ،23 :2
 31و  ،)42 :1۰اغلب مردم نشانها را میديدند ولی ايمان نمیآوردند (رجوع شود به انجیل يوحنا  47 :11 ،27 :6و .)37 :12
 24 :2و  25اين در زبان يونانی يک جمله است .اهمیت کلم ه "اعتماد کردن" (از لحاظ دستوری زمان غیر کامل فعال داللت کننده از خنثی شده "ايمان")
در اين عبارت استفاده شده تا اعمال عیسی و گرايشهای او را توصیف کند .بدين معنی که پاسخ بايد بمراتب بیشتر از موافقت اولیه و پاسخ احساسی باشد.
اين عبارت همچنین آگاهی عیسی از ناهنجاری و قلب شیطانی انسان را تصريح میکند (بیانگر آگاهی خداست ،رجوع شود به سفر پیدايش  11 :6الی 12
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و  ،13مزمور  1 :14الی  .)3اين پاراگراف توسط نیقوديموس در انجیل يوحنا  3به تصوير کشیده شده است .حتی "آقای مومن" نمیتواند با سعی خودش،
اگاهی و استقامت يا اصل و نصبش مورد پذيرش خدا قرار گیرد .رستگاری فقط از ايمان/باور/اعتماد به عیسی حاصل میشود (رجوع شود به رومیان 16 :1
الی .)4 ،17
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه
قطعی.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

چرا عیسی آب را به شراب تبديل کرد؟ اين نماد چیست؟
آداب و رسوم ازدواج در دوران عیسی را توصیف کنید
آيا میتوانید نقشه سطح معبد هیرود را ترسیم کنید؟
چرا سايرين اين تطهیر اولیه معبد را ثبت نکردند؟
آيا عیسی تخريب معبد هیرود را پیش گويی کرد؟
کلمه يونانی که "اعتماد"" ،ايمان" و "باور" ترجمه میشود را تعريف کرده و توضیح دهید.
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یوحنا 3
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
TEV

NJB

NKJV

NRSV

UBS4

مکالمه با نیقوديموس

عیسی و نیقوديموس

عیسی و يهوديت رسمی

تولد نو

عیسی و نیقوديموس

 1 :3الی ۸

 1 :3و 2

 1 :3الی 1۰

 1 :3الی 21

 1 :3الی 15

3 :3
4 :3
 5 :3الی ۸
 9 :3الی 21

9 :3
 1۰ :3الی 13
 11 :3الی 15
14 :3
 16 :3الی 21

16 :3
 17 :3الی 21
 1۸ :3الی 21
يحیی برای نخستین بار
شهادت میدهد

عیسی و يحیی

شهادت بیشتر يحیی

يحیی تعمید دهنده میسح
را تجلیل میکند

عیسی و تحیی تعمید
دهنده

 22 :3الی 24

 22 :3الی 24

 22 :3الی 24

 22 :3الی 36

 22 :3الی 3۰

 25 :3و 26

 25 :3و 26

 25 :3الی 3۰

 27 :3الی 3۰
آنکه از بهشت میآيد
 31 :3الی 36

آنکه از بهشت میآيد
 31 :3الی 36

 31 :3الی 36

چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
.1
.2
.3
.4

اولین پاراگراف
دومین پاراگراف
سومین پاراگراف و غیره
و غیره
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مطالعه کلمه و عبارت
 :NASBیوحنا  1 :3الی 3
َ
ّ
مردی بود از فریسیان ،نیقودیموس نام ،از بزرگان یهود .او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت" :استاد ،میدانیم تو معلمی هستی که از سوی
خدا آمده است ،زیرا هیچکس نمیتواند آیاتی را که تو به انجام میرسانی ،به عمل آورد ،مگر آنکه خدا با او باشد" .عیسی در پاسخ گفت" :آمین،
آمین ،به تو میگویم ،تا کسی از نو زاده نشود ،نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند".
" 1 :3فریسیان" ريشه اين گروه سیاسی/مذهبی به دوران مکباب باز میگردد .احتماال معنی نام آنها "آن جدا شدگان" است .آنها صادق و متعهد به حفظ
قوانین خدا بر اساس آنچه که به صورت شفاهی در سنتها تعريف و توضیح داده شده بود ،بودند (تلموذ) .تا امروز برخی از آنان مردمی متعهد و صادق بودند
(نیقوديموس ،جوزف از آريماته) ،ولی برخی خود را مرجع عدالت ،قانون و قضاوت پنداشته و مومن مسلم تصور میکردند (رجوع شود به اشعیا  9 :6و ،1۰
 .)13 :29قلب کلید است! "مومنین جديد" (ارمیا  31 :31الی  )34تمرکز بر انگیزه درونی (يعنی قلب جديد ،تفکر جديد و قوانین جديدی که در قلب ثبت
شدهاند) دارد .نشان داده شده که عملکرد همیشه انسان نامناسب بوده است .ختنه دل که در تثنیه  16 :1۰و  6 :3۰به آن اشاره شده ،استعارهای است برای
اعتماد/ايمان فردی که منجر به اطاعت و زندگی محترمانه میشود!
محافظه کاری و يا لیبرالیسم مذهبی میتواند زشت باشد .الهیات و خداشناسی بايد از روی قلب و ايمان باشد .به موضوع خاص :فريسیان در انجیل
يوحنا  24 :1مراجعه کنید.
■ "نیقوديموس" برای يک يهودی در فلسطین خیلی جالب است که اسمی يونانی داشته باشد (همانطور که فیلیپ و اندرو داشتند ،رجوع شود به انجیل يوحنا
 4۰ :1و  ،)43که معنی آن "فاتح مردم" است (رجوع شود به انجیل يوحنا  5۰ :7و .)39 :19
NASB, NKJV
NRSV, NJB
TEV

"یک حاکم یهودیان"
"یک رهبر یهودیان"
"یک رهبر یهودی"

در اين عبارت ،اين يک اصطالح فنی برای اعضا سانهدرين (در ساير متون میتواند به معنی رهبر محلی کنیسه هم باشد) ،گروه هفتاد نفری از يهوديان
تراز اول اورشلیم است .اختیارات آنها توسط رومیان به آرامی محدود گرديد ،ولی هنوز اهمیت نمادين زيادی برای يهوديان دارد .به موضوع خاص
زير مراجعه کنید.
به نظر میرسد که يوحنا از نیقوديموس به عنوان نماينده يهوديان ارتدکس در قرن نخست استفاده کرده است .آنان که تصور میکردند از نظر معنوی
آمده اند تا از نو شروع کنند .در ايمان به عیسی ،نه تبعیت از قوانین (حتی قوانین خدا ،رجوع شود به کولسیان  16 :2الی  ،)23نه اصل و نسب خانوادگی
(رجوع شود به انجیل يوحنا  31 :۸الی  ،) 59تعیین کننده فرد در پادشاهی است .هديه خدا در مسیح ،نه صمیمیت ،بلکه دينداری تهاجمی انسان ،دروازه
قبول الهی است .اقرار نیقوديموس نسبت به عیسی به عنوان معلمی از جانب خدا ،هرچند درست ،کافی نبود .اعتماد فردی ،اعتماد انحصاری ،نهايت اعتماد
به عیسی به مسیح تنها امید انسان دون مايه است (رجوع شود به انجیل يوحنا !)12 :1

موضوع خاص :سانهدرین
)(SPECIAL TOPIC: SANHEDRIN
 .1منابع اطالعاتی
 .aخود عهد جديد
 Antiquities of the Jews .bاز Flavius Josephus
 .cبخش میشناح ( )Mishnahاز تلمود (تراکت "سانهدرين")
متاسفانه عهد جديد و جوزفوس با نوشتههای روحانیون موافق نیستند ،که به نظر میرسد بر دو سانهدرين در اورشلیم تصريح
میشود ،يکی روحانی (سادوجسها) که توسط کاهن اعظم رهبری میشود و با مسائل اجتماعی و جرائم و قضاوت سر و کار دارد و ديگری
توسط فريسیان و کاتبین کنترل میشود و در رابطه با مسائل مذهبی و مسائل سنتی است .نوشتههای روحانیون سال  2۰۰به بعد منعکس
کننده شرايط فرهنگی پس از سقوط اورشلیم توسط ژنرال رومی تیتوس در سال  7۰میالدی است .يهوديان (يعنی رهبران فريسیان) ستاد
مرکزی را برای زندگی مذهبی در شهری بنام جمینا دوباره راهاندازی کردند که بعدا (در سال  11۸میالدی) به جلیل منتقل شد.
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 .2واژه شناسی
مشکل تعیین هويت اين بدنه قضايی شامل اسامی مختلفی است که با آنها شناخته میشود .کلمات زيادی برای توصیف بدنه قضايی
در جامعه يهود در اورشلیم وجود دارد.
 Gerousia .aبه معنی "سنا" يا "شورا" .اين قديمیترين اصطالحی است که در پايان دوره پارس استفاده شده است (مراجعه شود به
جوزفوس 12.3.3 Antiquities ،و مکابیان  .)2٧ :11اين اصطالح توسط لوقا در اعمال رسوالن  21 :5همراه با "سانهدرين" استفاده
شده است .احتمال دارد راهی برای توصیف اصطالح برای خوانندگان يونانی زبان باشد (مراجعه شود به اول مکابیان )35 :12
" – Synedrion .bسانهدرين" .اين اصطالح ترکیبی از ( synهمراه با) و ( hedraصندلی) است .جالب است که اين اصطالح در زبان
آرامی استفاده شده است ولی يک کلمه يونانی است .در انتهای دوره مکابیان تبديل به اصطالح پذيرفته شده برای دادگاه عالی يهوديان
در اورشلیم شد (مراجعه شود به انجیل متی  ،59 :26انجیل مرقس  ،1 :15انجیل لوقا  ،66 :22انجیل يوحنا  ،47 :11اعمال رسوالن
 .)27 :5مشکل زمانی به وجود میآيد که اين واژه در مورد شورای قضات محلی خارج از اورشلیم استفاده میشود (مراجعه شود به
انجیل متی .)17 :1۰ ،22 :5
" – Presbyterion .cبزرگان شورا" (مراجعه شود به انجیل لوقا  .)66 :22اين يک اسم عهد عتیقی برای رهبران قبايل است .با اين وجود،
برای اشاره به دادگاه عالی در اورشلیم استفاده شده است (مراجعه شود به اعمال رسوالن .)5 :22
 – Boulē .dاين اصطالح به معنی "شورا" توسط جوزفوس استفاده شده است (يعنی  5.4.2 ،2.16.2 Warsولی نه در عهد جديد)
برای توصیف بدنههای قضايی مختلف:
 )1سنای روم
 )2دادگاه های محلی روم
 )3دادگاه عالی يهود در اورشلیم
 )4دادگاه محلی يهوديان
از جوزف اهل اريماتئا به عنوان يکی از اعضای سانهدرين با شکلی از اين اصطالح توصیف شده است (يعنی  bouleutēsکه به
معنی "عضو شورا" ،مراجعه شود به انجیل مرقس  ،43 :15انجیل لوقا .)50 :23
 .3توسعه تاريخی
گفته میشود که در ابتدا عزرا کنیسه بزرگ را برپا کرد (مراجعه شود به تارگوم در غزل غزلها  )1 :6در دوره پس از تبعید ،که به نظر
میرسد تبديل به سانهدرين روز عیسی شد.
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h

میشناح ثبت کرده که دو دادگاه اصلی در اورشلیم وجود داشت (مراجعه شود به ساندرين .)1 :7
در دوره پس از تبعید ،رزوبابل از نسل داوود و از نسل آرون ،يوشع بود .پس از مرگ زروبابل ،نسل داوود ادامه نیافت و بنابراين ردای
داوری انحصارا به روحانیون (مراجعه شود به اول مکابی  )6 :12و بزرگان محلی (مراجعه شود به نحمیا  )7 :5 ،16 :2رسید.
اين نقش روحانی مانند در تصمیمات قضايی در ديودوروس  4 :3 :4۰الی  5در طول دوره هلنی به ثبت رسیده است
اين نقش روحانی در دولت در دوره سلوسید ادامه يافت .جوزفوس در  12.13٨ Antiquitiesالی  142از آنتیخوس سوم ( 223تا
 1۸7قبل از میالد) نقل میکند.
اين قدرت روحانی بر اساس  Antiquitiesاثر جوزفوس  13.1۰.5الی  6و  13.15.5در طول دوره مکابی ادامه داشت.
در طول دوران روم ،حاکم سوريه (گابینیوس  57ال  55قبل از میالد) پنج منطقه سانهدرين ايجاد کرد (مراجعه شود به 'Josephus
; Antiquities 14.5.4و  )Wars 1.8.5ولی بعدا توسط روم در سال  47قبل از میالد منسوخ شد.
سانهدرين با هیرود در مسائل سیاسی مقابله میکرد (مراجعه شود به  14.٩.3 ،Antiquitiesالی  )5که در سال  37قبل از میالد
انتقام گرفت و بیشتر اعضای دادگاه عالی را به قتل رساند (مراجعه شود به .)15.1.2 ،14.٩.4 ،Antiquities
در دوران دادستانهای روم ( 6تا  66بعد از میالد) جوزفوس میگويد (مراجعه شود به  20.200 ،Antiquitiesو  )251که سانهدرين
مجددا قدرت و نفوذ قابل توجهی بدست آورد (انجیل مرقس  .)55 :14در عهد جديد سه دادگاه ثبت شده است که سانهدرين تحت
رهبری کاهن اعظم عدالت را اجرا کردند.
 )1دادگاه عیسی (مراجعه شود به انجیل مرقس  53 :14الی  ،1 :15انجیل يوحنا  12 :1۸الی  23و  2۸الی )32
 )2پطرس و يوحنا (مراجعه شود به اعمال رسوالن  3 :4الی )6
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 )3پولس (مراجعه شود به اعمال رسوالن  25 :22الی )3۰
 .iوقتی که يهوديان در سال  66میالدی قیام کردند ،رومیان متعاقبا در سال  7۰میالدی جامعه يهود و شهر اورشلیم را نابود کردند.
سانهدرين برای همیشه از بین رفت ،هر چند فريسیان در جمینا سعی کردند که دادگاه عالی (يعنی  )Beth Dinرا مجددا به زندگی
مذهبی يهوديان بازگردانند (ولی نه برای مسائل مدنی يا سیاسی).
 .4عضويت
 .aنخستین اشاره انجیلی به دادگاه عالی دوم قرنتیان  ۸ :19الی  11است .اين دادگاه از اين گروهها تشکیل میشد:
 )1الويان
 )2روحانیون
 )3سران خانوادهها (يعنی بزرگان ،مراجعه شود به اول مکابی  ،2۰ :14دوم مکابی )44 :4
 .bدر طول دوره مکابی تحت سطله ( )1خانوادههای روحانی سادوجس و ( )2اشراف محلی (مراجعه شود به اول مکابی :11 ،33 :7
 .)2۸ :14 ،23بعدها در همین دوران کاتبین (وکال ،معموال فريسیان) ظاهرا توسط همسر آلکساندر جانیوس ،سالومه ( 76تا  67قبل
از میالد) هم اضافه شدند .حتی گفته میشود که او کاری کرد که فريسیان گروه غالب باشند (مراجعه شود به ،Wars of the Jews
 ،1.5.2اثر جوزفوس).
 .cدر روز عیسی دادگاه از گروههای زير تشکیل شد
 )1خانوادههای روحانیون ارشد
 )2افراد محلی از خانوادههای اشراف
 )3کاتبین (مراجعه شود به انجیل لوقا )47 :19
 .5منابع مورد استفاده
.a
.b
.c
.d
.e

Dictionary of Jesus and the Gospels, IVP, pp. 728-732
The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, vol. 5, pp. 268-273
The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, vol. 10, pp. 203-204
The Interpreter's Dictionary of the Bible, vol. 4, pp. 214-218
Encyclopedia Judaica, vol. 14, pp. 836-839

" 2 :3شبی" ربی گفت آن شب بهترين زمان برای مطالعه قانون است زيرا هیچ فاصلهای نبود .احتماال نیقوديموس نمیخواست با عیسی ديده شود ،بنابراين
او (و ساير همراهانش) در شب نزد وی رفتند.
در نوشته های يوحنا مترجم همیشه بايد فکر کند که کی بايد متنی را با مفهوم دوگانه تصور کند .مشخصه يوحنا در اين است ،تضاد میان روز و شب را
تکرار میکند (به ترجمه انگلیسی جديد انجیل صفحه  1۸97شماره  7مراجعه کنید).
■ "ربی" در انجیل يوحنا به معنی استاد است (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،31 :4 ،3۸ :1انجیل مرقس  .)21 :11 ،5 :9يکی از مواردی که رهبران يهود را
آزار میداد اين بود که عیسی در هیچ يک از مدارس الهیات شرکت نکرده بود .او مطالعات تلموذی در کنیسه محلی در ناصره نداشت.
■ "تو از سوی خدا آمدهای" اين عبارت برای تاکید در ابتدای جمله آمده است .اين احتماال اشاره دارد به رسالت تثنیه  15 :1۸و  .1۸نیقوديموس قدرت
کارها و اعمال عیسی را تشخص داد ،ولی اين به معنی آن نبود که از نظر معنوی در راه خدا باشد.
■ "مگر اینکه خدا با او باشد" اين عبارت شرطی نوع سوم است که يعنی آن احتمال واقعیت است.
 3 :3و  5و " 11واقعا ،واقعا" اين همان "آمین ،آمین" است .اين از کلمه "ايمان" در عهد عتیق آمده است .از ريشه "محکم بودن" و "مطمئن بودن" است.
عیسی از آن به عنوان مقدمه برای بیان اظهارات مهمش استفاده میکرد .بعدا از آن برای تائید اظهارات درست هم استفاده میشد .تکرار دوگانه در انجیل
يوحنا منحصر به فرد است .اين تکرارهای دومرتبهای کلمه "آمین" سطح مکالمه میان عیسی و نیقوديموس را آشکار میسازد .به موضوع خاص :آمین مراجعه
کنید.
" 3 :3تا کسی" اين عبارت هم جمله شرطی نوع سوم است ،همانند اظهار نیقوديموس در انجیل يوحنا .2 :3
NASB, NKJV, TEV

"از نو زاده شدن"
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NRSV, NJB

"از عرش زاده شدن"

اين وجه شرطی مجهول است .کلمه ( )anōthenمیتواند به معانی زير باشد
" .1برای دومین بار به صورت فیزيکی متولد شده"
" .2از اول متولد شده (رجوع شود به اعمال رسوالن ")4 :26
" .3از عرش متولد شده" که در اينجا مناسبترين میباشد (رجوع شود به انجیل يوحنا  7 :3و )11 :19
اين احتماال يک مثال ديگر از کاربرد کلمهای است که دو معنی دارد( .دوگانه شنیدن) ،که هر دوی آنها درست میباشند (رجوع شود به A Greek-
 English Lexicon of the New Testamentاثر  Bauer, Arndt, Gengrichو  Dankerصفحه  .)77همانطور که در انجیل يوحنا  4 :3مشهود است،
نیقوديموس گزينه نخست را درک کرده است .يوحنا و پطرس (رجوع شود به اول پطرس  ،)23 :1آنطور که پطرس از آن برای فرزند خواندگی استفاده کرده،
از اين استعاره خانوادگی برای رستگاری استفاده کردهاند .رستگاری يک هديه و عملی از جانب خداست (رجوع شود به انجیل يوحنا  12 :1و  ،13رومیان :3
 21الی  ،23 :6 ،24افسسیان  ۸ :2و .)9
■ "او نمیتواند ببیند" اين عبارت اصطالحی معادل "نمیتواند وارد شود" در انجیل يوحنا  5 :3است.
■ "پادشاهی خدا" اين عبارت فقط دو مرتبه در انجیل يوحنا به کار رفته است (رجوع شود به انجیل يوحنا  .)5 :3اين يک عبارت کلیدی در انجیل است.
نخستین و آخرين موعظه عیسی و بیشتر ت مثیلهايش ،در ارتباط با اين موضوع بودند .اين به حکومت خداوند قلب انسانها اشاره دارد! جالب است که يوحنا
اين عبارت را فقط دو مرتبه تکرار کرده است (و هرگز در تمثیلهای عیسی آن را بیان ننموده) .به موضوع خاص زير توجه کنید .برای يوحنا "زندگی جاويدان"
يک کلمه کلیدی و همچنین يک استعاره است.
اين عبارت در ارتباط با نهايت اعتماد (اسکاتولوژيک) به آموزشهای عیسی است .اين (نه هنوز) پارادوکس مذهبی در ارتباط با مفهوم يهودی دو عصر
است ،عصر شیطانی حاضر و عصر عدالتی که قرار است فرا برسد و بايد توسط مسیح موعود تحقق يابد .يهوديان انتظار آمدن فقط يک رهبر نظامی که روح
القدس بر آن قرار گرفته را داشتند (همانند قضات عهد عتیق) .دو بار آمدن عیسی باعث تداخل اين دور عصر شد .پادشاهی خدا با تولدی مجدد در بیت الحم
متصل شد .با اين حال ،عیسی نه به عنوان فاتح نظامی مکاشفه  ،19بلکه به عنوان خدمتگزار رنج کشیده (رجوع شود به اشعیا  )53و رهبری فروتن (رجوع
شود به زکريا  )9 :9میآيد .در نتیجه ،پادشاهی به سرانجام میرسد (رجوع شود به انجیل متی  ،2۸ :12 ،12 :11 ،7 :1۰ ،17 :4 ،2 :3انجیل مرقس :1
 ،15انجیل لوقا  2 :9و  31 :21 ،2۰ :11 ،11و  )32ولی به پايان نمیرسد (رجوع شود به انجیل متی .)64 :26 ،2۸ :16 ،1۰ :6
مومنین میان اين دو عصر در تنش زندگی میکنند .آنها زندگی پس از مرگ را دارند و در عین حال بطور فیزيکی هم میمیرند .آنها از قدرت گناه رها
میشوند ،با اين حال هنوز گناه وجود دارد .آنها در تنش اسکاتولوژيک قبلی و آنچه هنوز نیامده زندگی میکنند.
يک بیان کمک کننده از بیان "قبلی ولی نه هنوز" يوحنا را میتوان در  New Testament Theologyاثر فرانک استگ خواند:
"انجیل یوحنا به مورد آیندهای که میآید تاکید دارد ( 16 :16 ،28 ،18 3 :14و  )22و به وضوح از قیامت و محاکمه آخر زمان صحبت میکند (،28 :5
 39 :6و  44و  ،)48 :12 ،24 :11 ،54با این حال در طول این چهارمین انجیل ،زندگی ابدی ،قضاوت و قیامت واقعیات حاضر هستند (:5 ،23 :4 ،18 :3
 28 :12 ،23 :11 ،54 :6 ،25و ( ")26 :17 ،17 :14 ،31 :13 ،31صفحه .)311

موضوع خاص :پادشاهی خدا
)(SPECIAL TOPIC: KINGDOM OF GOD

در عهد عتیق يهوه به عنوان پادشاه اسرائیل تصور میشود (مراجعه شود به اول سموئیل  ،7 :۸مزمور  7 :24 ،16 :1۰الی ،4 :44 ،1۰ :29 ،9
 ،3 :95 ،1۸ :۸9اشعیا  )6 :44 ،15 :43و مسیح به عنوان پادشاه ايده آل معرفی میگردد (مراجعه شود به مزمور  ،6 :2اشعیا  6 :9الی  1 :11 ،7الی
 .)5با تولد عیسی در بیتالحم  6الی  4قبل ا ز میالد) پادشاهی خدا با قدرت جديد رستگاری در تاريخ بشريت شکست ("پیمان جديد" ،مراجعه شود را
ارمیا  31 :31الی  ،34حزقیال  27 :36الی .)36
 .1يحیی تعمید دهنده نزديک بودن پادشاهی را اعالم کرد (مراجعه شود به انجیل متی  ،2 :3انجیل مرقس .)15 :1
 .2عیسی به وضوح تعلیم می داد که پادشاهی در حال حاضر و از طريق و تعالیم او است (مراجعه شو به انجیل متی  17 :4و :12 ،7 :1۰ ،23
 ،2۸انجیل لوقا  9 :1۰و  31 :21 ،21 :17 ،2۰ :11 ،11الی  .)32با اين حال ،پادشاهی در آينده هم هست (مراجعه شود به انجیل متی
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 ،29 :26 ،14 :24 ،2۸ :16انجیل مرقس  ،1 :9انجیل لوقا  16 :22 ،31 :21و .)1۸
در همسوهای اناجیل مرقس و لوقا اين عبارت را میبینیم" :پادشاهی خدا" .اين موضوع متداول در تعالیم عیسی است که شامل حکومت حال
حاضر در قلب انسانها است ،که روزی در تمام کرده زمین تحقق خواهد يافت .اين در دعای عیسی در متی  1۰ :6منعکس شده است .متی که خطاب به
يهوديان مینويسد ،ترجیح میدهد که از عبارتی استفاده کند که نام خدا در آن نباشد (يعنی پادشاهی بهشت) ،در حالیکه مرقس و لوقا که برای يونانیان
و پیروان ساير اديان مینوشتند ،از اصطالح متداول استفاده کردند و اسم خدا را به کار بردند.
اين کلمه کلیدی در ساير اناجیل است .اولین و آخرين مراسم عیسی و بیشتر تمثیلهای او در ارتباط با اين موضوع هستند .اين اشاره به پادشاهی
خدا در قلبهای مردم در حال دارد .جالب است که يوحنا از اين عبارت فقط دو مرتبه استفاده کرده است (و هرگز در تمثیلهای عیسی نیاورده) .در انجیل
يوحنا حیات جاويدان کلید استعاره است.
تنش با اين عبارت در اثر دو آمدن عیسی به وجود می آيد .عهد عتیق تمرکزش فقط بر يک آمدن مسیح خدا است – يک ورود نظامی ،داورانه و باشکوه –
ولی عهد جديد نشان میدهد که ابتدا او به عنوان خدمتگزار رنج کشیده اشعیا  53و پادشاه فروتن زکريا  9 :9آمد .دو عصر يهود (موضوع خاص :عصر
حاضر و عصری که خواهد آمد را مطالعه کنید) ،عصر ضعف و عصر عدالت ،يکديگر را همپوشانی میکنند .عیسی در حال حاضر در قلب مومنین حکومت
میکند ،ولی روزی بر تمام مخلوقات پادشاهی خواهد کرد .او همانند آنچه عهد عتیق پیشگويی کرده خواهد آمد (مراجعه شود به مکاشفه  !)19مومنین
در هر دو عصر زندگی خواهند کرد (مراجعه شود به Gordon D. Fee and Douglas Stuart's How to Read The Bible For All Its Worth,
.)pp. 131-134

 :NASBیوحنا  4 :3الی 8
َ
نیقودیموس به او گفت" :کسی که سالخورده است ،چگونه میتواند زاده شود؟ آیا میتواند دیگر بار به ر ِحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟"
بشر خاکی زاده شود،
عیسی جواب داد" :آمین ،آمین ،به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود ،نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد .آنچه از ِ
بشری است؛ ّاما آنچه از روح زاده شود ،روحانی است .عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید! باد هر کجا که بخواهد میوزد؛ صدای آن را
میشنویّ ،اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود .چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود".
" 5 :3تا کسی از آب و روح زاده نشود" اين هم يک عبارت شرطی نوع سوم است .در اينجا ممکن است تضادی میان موارد زير وجود داشته باشد (که در
نوشتههای يوحنا امری عادی است):
 .1فیزيکی در مقابل معنوی (ربطی به روح ندارد)
 .2زمینی در مقابل بهشتی
اين تضاد در انجیل يوحنا  6 :3بر اينها داللت دارد
اينها نظريات در مورد معنی "آب" هستد:
 .1روحانیون از آن برای اسپرم مرد استفاده میکنند
 .2آب زمان تولد کودک
 .3تعمید يحیی به عنوان سمبلی از توبه (رجوع شود به انجیل يوحنا )23 :3 ،26 :1
 .4در عهد عتیق به معنی آب پاشی در مراسم توسط روحالقدس (رجوع شود به حزقیال  25 :36الی )27
 .5تعمید مسیحی (نخستین بار توسط جاستین و ايرنیوس مطرح شد هرچند نیقوديموس نمیتوانست اين شیوه را درک کند)،
در اين متن از نظر تئوری مورد شماره  3تعمید با آب يحیی و اقرار يحیی در مورد تعمیدی که مسیح با روحالقدس میدهد بايد بديهیترين معنی باشد.
تولد ،در اين متن ،استعاره ای بوده و ما نبايد اجازه دهیم درک نادرست نیقوديموس از کلمه بر تعبیر ما غلبه کند .در نتیجه تئوری شماره  1نامناسب است.
هرچند نیقوديموس کالم عیسی را که به تعمید مسیحیان در آينده اشاره میکرد درک نکرده بود ،يوحنای شاگرد اغلب نظريه الهیات خود را در قالب کالم
تاريخی عیسی بطور معترضه بیان میکرد (رجوع شود به انجیل يوحنا  4 :3الی  .)21نظريه شماره  2با دوگانگی باال و پائین يوحنا مطابقت دارد .قلمرو خدايی
و قلمرو زمینی .برای تعريف اين اصطالحات فرد بايد مشخص کند آيا آنها با يکديگر تضاد دارند (شماره  1و شماره  )2و يا مکمل يکديگر هستند (شماره .)4
 D. A. Carson, Exegetical Fallaciesگزينه ديگری را مطرح میکند :که هر دو کلمه به يک تولد اشاره میکنند ،يک تولد اسکاتولوژيک بدنبال
حزقیال  25 :36الی  ،27که پیمان جديد ارمیا  31 :31الی ( 34صفحه  )42را توصیف میکند.
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 F. F. Bruce, Answers to Questionsهمچنین حزقبال را به عنوان اشاره عهد عتیق قبل از کلمات عیسی میبیند .حتی میتواند مرجعی به
تعمید نوايمانان باشد ،که نیقوديموس ،يک استاد روحانی برجسته بايد انجام دهد( .صفحه .)67
■ "پادشاهی خدا" يک دستنوشته قديمی يونانی (يعنی MSא) و بسیاری از پدران کلیسا ،عبارت "پادشاهی بهشت" را تکرار میکنند ،که در انجیل متی
متداول است .با اين حال عبارت "پادشاهی خدا" فقط در انجیل يوحنا  3 :3ديده میشود (انجیل يوحنا  3 :3و  5تنها جاهايی هستند که اين عبارت در آن
ديده میشود) .يوحنا ،برای مردم عام مینوشت (همانطور که مرقس و لوقا مینوشتند) ،و از الفاظ طوالنی برای نام خدا استفاده نمیکرد.
 6 :3اين هم باز يک دوگانگی عمودی (باال در مقابل پائین) بوده که در نوشتههای يوحنا بسیار متداول است (رجوع شود به انجیل يوحنا .)11 :3
" 7 :3تو  ....شما" اولی مفرد بوده و به نیقوديموس اشاره میکند ،ولی دومی جمع بوده و به اصول کلی که بر تمام مردم قابل اجرا بودهاند اشاره میکند
(برخی با مفرد و جمع در انجیل يوحنا  11 :3بازی میکنند).
يکی تالش میکند که اينها را با توجه به گرايش يهودی و با تکیه به اعت قاد به برتری نژادی تفسیر کند (رجوع شود به انجیل يوحنا .)53 :۸ ،12 :4
يوحنا ،برای پايان قرن نخست مینوشت و بديهی است با عرفان وهمچنین غرور برتری نژادی يهودی مقابله میکرد.
"بايد" فعل يونانی ( deiبه معنی "الزم است" ( )BAGD 172زمان حاضر فعال داللت کننده است) در فصل سوم سه مرتبه تکرار شده
است (انجیل یوحنا  7 :3و  14و  .)30این نشان میدهد که چیزهایی باید بخاطر برنامه خدا رخ دهند تا به جلو برویم (رجوع شود به انجیل
یوحنا .)9 :20 ،34 :12 ،16 :10 ،4 :9 ،24 :4
 8 :3يک بازی با کلمات عبری (و آرامی) کلمه ( )ruachو کلمه يونانی ( ) pneumaاست که معنی هر دوی آنها "باد"" ،تنفس" و "روح" است .نکته در
اينجاست که باد آزاد است ،همینطور هم روحالقدس .کسی نمیتواند باد را ببیند ولی میتواند تاثیرات ان را ببیند ،همین مسئله در مورد روحالقدس هم صادق
است .رستگاری نوع بشر در کنترل خودش نیست ،بلکه در کنترل روحالقدس است (رجوع شود به حزقیال  .)37اين احتمال هم هست که انجیل يوحنا :3
 5الی  7منعکس کننده همین حقیقت باشد .رستگاری میتواند ترکیبی از شروع اولیه با روحالقدس (رجوع شود به انجیل يوحنا  44 :6و  )65و پاسخ همراه
با ايمان/توبه خود فرد باشد (رجوع شود به انجیل يوحنا  16 :3 ،12 :1و .)1۸
انجیل يوحنا به صورت منحصر به فرد بر روی فرد و کار روحالقدس تمرکز دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا  17 :14و  25و  17 :16 ،26الی  .)15او
عصر جديد عدالت را در قالب عصر روح خدا میبیند.
آيه  ۸مفهوم اينکه چرا برخی مردم وقتی خبر خوش را میبینند يا میشنوند ايمان میآورند و برخی ديگر نه را تصريح میکند .يوحنا میگويد که
هیچکس نمیتواند ايمان آورد مگر اينکه روحالقدس او را لمس کند (رجوع کنید به انجیل يوحنا  44 :6 ،13 :1و  .)65اين آيه آن نظريه الهی را تقويت میکند.
با اين حال در مورد سوال پاسخ به پیمان (يعنی قبول پیشنهاد الهی توسط انسان) ،هنوز تصور میشود که روح القدس همه را لمس میکند .چرا برخی ايمان
نمیآورند معمای گناه بزرگ است (يعنی خود-محوری زوال) .هرقدر سن من بیشتر میشود ،بیشتر انجیل را مطالعه میکنم ،بیشتر برای مردم خدا موعظه
میکنم ،بیشتر در مورد راز زندگی مینويسم .ما همه در مه تیرهای از بلوای انسانی زندگی میکنیم (رجوع شود به اول قرنتیان  .)12 :13اينکه بتوانیم توضیح
دهیم يا به طريق ديگری عمل کنیم؛ خداشناسی سیستماتیک را توسعه بخشیم ،به اندازه اعتماد به خدا در مسیح نیست .اين کار هرگز "چرا" را نمیگويد.

موضوع خاص :تنفس ،باد ،روح
)(SPECIAL TOPIC: BREATH, WIND, SPIRIT

اصطالح عبری  )BDB924( ruachو اصطالح يونانی  pneumaمیتوانند به معنی "روح"" ،تنفس" يا "باد" باشند .روح اغلب با خلقت در ارتباط و
همراه است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،2 :1يعقوب  ،13 :26مزمور  .)3۰ :1۰4عهد عتیق به وضوح رابطه میان خدا روحش را تعريف نمیکند
( Error! Reference source not found.را مطالعه کنید) .در يعقوب  26 :2۸الی  ،2۸مزمور  24 :1۰4و امثال  22 :۸ ،19 :3الی  23خدا ا
ز خرد ( ،BDB 315اسم مونث ،امثال  )12 :٨استفاده میکند تا همه چیز را خلق کند .در عهد جديد گفته میشود که عیسی نماينده خدا در خلقت
است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  ،3اول قرنتیان  ،6 :۸کولسیان  15 :1الی  ،17عبرانیان  2 :1الی  .)3در مورد رستگاری ،همچنین در
خلقت ،هر سه شخص خدا درگیر هستند .پیدايش  1خودش بر هیچ مورد ثانويه ديگری تاکید نمیکند (مراجعه شود به اشعیا  5 :45الی .)7

 :NASBیوحنا  9 :3الی 15
ّ
نیقودیموس از او پرسید" :چنین چیزی چگونه ممکن است؟" عیسی پاسخ داد" :تو معلم اسرائیلی و این چیزها را درنمییابی؟ آمین ،آمین،
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به تو میگویم که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و بر آنچه دیدهایم شهادت میدهیمّ ،اما شما شهادتمان را نمیپذیرید .اگر هنگامی که
دربارۀ امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید ،چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟ هیچکس به آسمان باال نرفته است،
مگر آن که از آسمان فرود آمد ،یعنی پسر انسان [که در آسمان است] .همانگونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت ،پسر انسان نیز باید
برافراشته شود ،تا هر که به او ایمان َآو َرد ،حیات جاویدان داشته باشد
 9 :3و  10نیقوديموس بايد ادبیات و تمثیلهای سمبلیک عیسی را در نور ( )1تعمید نو ايمان يهودی و ( )2موعظههای يحیی تعمید دهنده درک میکرد .اين
ممکن است يک ضعف هدفمند آگاهی انسانی باشد ،حتی کسی مانند نیقوديموس بعنوان يک حاکم يهودی ،بطور کامل مسائل معنوی-الهی را درک نمیکرد.
انجیل يوحنا نوشته شد تا آغازگر مبارزه با عرفان باشد ،يک مشکل اعتقادی که تاکید بر آن داشت که آگاهی انسانی موجب رستگاری میشود .فقط عیسی
تنها نور واقعی برای همه ،و نه فقط يک گروه منتخب است (رجوع شود به انجیل يوحنا .)19 :3
" 11 :3ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم" اين کلمات جمع به عیسی و يوحنای شاگرد اشاره دارند (رجوع شود به انجیل يوحنا  )11 :3يا عیسی و پدر،
که در متن مناسبتر است (انجیل يوحنا  .)13 :3انجیل حدس و گمان نیست بلکه رستگاری الهی است.
■ "شما شهادتمان را نمیپذیرید" يوحنا اغلب از کلمات پذيرفتن/دريافت کردن ( )lambanو مشتقات حرف اضافه آنها در مفهوم خداشناسی
استفاده میکرد.
 .1گرفتن عیسی
 .aبه طور منفی (انجیل يوحنا  11 :3 ،11 :1و  43 :5 ،32و )47
 .bبه طور مثبت (انجیل يوحنا  11 :3 ،12 :1و )2۰ :13 ،43 :5 ،33
 .2پذيرفتن روحالقدس
 .aبه طور منفی (انجیل يوحنا )17 :14
 .bبه طور مثبت (انجیل يوحنا )39 :7
 .3گرفتن کالم عیسی
 .aبه طور منفی (انجیل يوحنا )4۸ :12
 .bبه طور مثبت (انجیل يوحنا )۸ :17
موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا) را بخوانید.
" 12 :3اگر...اگر" اولی جمله شرطی نوع اول است که تصور میکند عبارت از ديدگاه نويسنده و يا هدف نگارش او درست است .دومی جمله شرطی نوع سوم
است که به مفهوم احتمال انجام کار است.
■ ضمیر و فعل جمع هستند .نیقوديموس احتماال زمانی که نزد عیسی رفته شاگردانی و يا فريسیانی به همراهش بودند ،و يا اين میتواند يک عبارت کلی
باشد (يعنی نیقوديموس به عنوان نماينده گروه) به همه يهوديانی که ايمان نداشند همانند انجیل يوحنا  7 :3و .11
 13 :3اين آيه میخواهد مکاشفه عیسی از پدر را درست ،کامل ،دست اول و منحصر به فرد تائید کند (رجوع کنید به انجیل يوحنا  1 :1الی  .)14اين هم يک
نمونه ديگر از دوگانکی عمودی در نوشتههای يوحنا است :بهشت در مقابل زمین ،فیزيکی در مقابل روحانی ،منشا نیقوديموس در مقابل منشا عیسی (رجوع
شود به انجیل يوحنا  33 :6 ،51 :1و  3۸و  41و  5۰و  51و  5۸و  .)62اين آيه ( )1الهی بودن )2( ،از پیش وجود داشتن و ( )3تولد دوباره و جاودانی نفر دوم
از تثلیث را تصريح میکند (برای تثلیث به موضوع خاص در انجیل يوحنا  26 :14مراجعه کنید).
■ "پسر انسان" اين خودشناسی عیسی است ،در آن هیچ داللتی بر ملیت گرايی ،نظامیگری يا مسیحیگری يهودی در قرن اول وجود ندارد.اين کلمه از
حزقیال  1 :2و مزمور  4 :۸می آيد که معنی آن "بشر" است و دانیال  13 :7بر الهی بودن آن تاکید میکند .اين کلمه پارادوکس شخص عیسی و کامال خدا و
کامال انسان را در يکديگر میکند (رجوع شود به اول يوحنا  1 :4الی .)3
 14 :3الی  21مشکل میتوان تعیین کرد که مکالمه عیسی با نیقوديموس در کجا پايان يافته و از کجا توضیحات بعدی عیسی و يا يوحنای شاگرد آغاز
میشوند .اين احتمال هست که اناجیل ،آموزشها و موعظه های عمومی عیسی را ثبت کرده باشند ،در حالی که يوحنا مباحثات خصوصی او با شاگردانش را
ثبت میکند .آيات  14الی  21به شرح زير مشخص گردند.
 .1آيات  14و  15در رابطه با عیسی
 .2آيات  16و  17در رابطه با پدر
 .3آيات  1۸الی  21در رابطه با بشر
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بخاطر داشته باشید که اعم از اينکه عیسی يا يوحنا باشند ،اين مسئله بر حقیقت اظهارات تاثیر نمیگذارد!
" 14 :3همانگونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت" اين اشارهای است به اعداد  4 :21الی  9که تجربه قضاوت در طول دوره بیابان گردی را بیان
میکند .قلب حقیقت اين است که انسانها بايد به خدا اعتماد کنند و از کالم او اطاعت نمايند ،حتی زمانی که کامال درک نکرده باشند .خدا راهی را برای مردم
اسرائیل ارائه کرد تا از گزند مار در امان باشند به شرطی که فقط ايمان داشته باشند .اين باور با اطاعت آنها به کالم/وعده او تحقق يافت (رجوع شود به اعداد
.)۸ :21
■ "برافراشت" اين کلمه يونانی (رجوع شود به انجیل يوحنا  32 :12 ،2۸ :۸و  )34اغلب "خیلی باال بردن" (رجوع شود به اعمال رسوالن ،31 :5 ،33 :2
فیلیپیان  )9 :2ترجمه میشود و کلمه ديگری است که يوحنا از آن در دو مفهوم استفاده میکند (دوپهلو ،رجوع شود به انجیل يوحنا  3 :3 ،5 :1و  .)۸همان
طور که خدا رهايی از مرگ توسط نیش مار را به کسانی که به کالم خدا ايمان آورده بودند وعده داد و به مار برنزی نگاه کردند ،بنابراين ،همانطور هم به آنها که
به کالم خدا (کالم خوشی در باره عیسی ،آن که بر باالی صلیب برده شد) و به عیسی ايمان آوردند رهايی (نجات) خواهند يافت از نیش (شیطان ،گناه) مار
(رجوع شود به انجیل يوحنا  31 :12و .)32
 15 :3الی " 18هر که" (انجیل یوحنا " )15 :3هر که" (انجیل یوحنا " )16 :3او که" (انجیل یوحنا  )18 :3عشق خدا دعوتی برای همه انسانها است
(رجوع شود به اشعیا  1 :55الی  ،3حزقیال  23 :1۸و  ،32انجیل يوحنا  33 :6 ،16 :3 ،29 :1و  ،51دوم قرنتیان  ،19 :5اول تیموتائوس ،1۰ :4 ،4 :2
تیتوس  ،11 :2دوم پطرس  ،9 :3اول يوحنا  .)14 :4 ،2 :2دعوت به رستگاری ،جهانی است ،ولی قبول آن نه!
" 15 :3ایمان َآو َرد" اين زمان حال فعال است .ايمان ،يک اعتماد در حال ادامه است .به يادداشت يوحنا  12 :1و موضوع خاص در يوحنا  7 :1و 23 :2
مراجعه کنید.
■ "به او" اين نه فقط به حقايق (حقايق الهیاتی) در مورد عیسی اشاره میکند ،بلکه به رابطه شخصی او با خدا هم اشاره دارد .رستگاری ( )1يک پیامی است
که بايد به آن ايمان آورد )2( ،شخصی است که بايد او را گرفت و از وی اطاعت کرد و ( )3بايد همانند او زندگی کرد!
حالت دستور زبانی در اينجا غیر متداول است .ضمیر است و پسوندی به آن اضافه شده که فقط در انجیل يوحنا ديده میشود و معموال پیشوند است.
فقط اين احتمال وجود دارد که در رابطه با "میتواند زندگی جاودان داشته باشد" باشد (رجوع شود به  The NewTestament in Basic Englishنوشته
.)Harold Greenlee
 15 :3و " 16حیات جاویدان" اين کلمه يونانی ( )zoēاشاره به کیفیت و کمیت (رجوع شود به انجیل يوحنا  )24 :5دارد .در انجیل متی  46 :25همین
کلمه برای خدای جاويدان مورد استفاده قرار گرفته است .در انجیل يوحنا  33( zoēمرتبه و عمدتا در فصلهای  5و  6استفاده شده است) معموال (حالت
فاعلی برای زندگی فیزيکی استفاده میشود ،به عنوان مثال؛  5۰ :4و  51و  )53اشاره به قیام از مردگان ،زندگی اسکاتولوژيک ،يا زندگی در عصر جديد،
زندگی خود خدا دارد.
انجیل يوحنا در میان ساير اناجیل در رابطه با "حیات جاويدان" منحصربفرد است .موضوع اصلی و هدف انجیل او است (رجوع شود به انجیل يوحنا
 54 :6 ،39 :5 ،36 :4 ،5! :3و  2 :17 ،25 :12 ،2۸ :1۰ ،6۸و .)3
 :NASBیوحنا  16 :3الی 21
َ
َ
"زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد ،بلکه حیات جاویدان یابد .زیرا خدا پسر
را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند ،بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند .هر که به او ایمان دارد محکوم نمیشودّ ،اما هر که به او
ایمان ندارد ،هماینک محکوم شده است ،زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است .و محکومیت در این است که نور به جهان آمدّ ،اما
مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند ،چرا که اعمالشان بد است .زیرا هر آن که بدی را به جا می َ
آورد از نور نفرت دارد و نزد نور نمیآید،
مبادا کارهایش آشکار شده ،رسوا گرددّ .اما آن که راستی را به عمل می َ
آورد نزد نور میآید تا آشکار شود که کارهایش به یاری خدا انجام شده
است".
" 16 :3خدا آنقدر محبت کرد" اين يک جمله فعال داللت کننده است (همانطور که فعل "داد" میباشد) که در اينجا از عملی صحبت میکند که در زمان
گذشته کامل شده است (خدا عیسی را فرستاد) .آيات  16و  17عمدتا در رابطه با عشق پدر صحبت میکنند (رجوع شود به اول يوحنا  7 :4الی  21و به
خصوص به انجیل يوحنا  9 :3و " .)1۰محبت کرد" معادل  agapaōاست .اين کلمه زياد در زبان يونانی کالسیک استفاده نمیشد .کلیسای اولیه اين کلمه
را انتخاب کرد و آن را با معنی خاصی عجین کرد .در متون خاصی اين کلمه در رابطه با محبت يا عشق پدر يا پسر است ،با اين حال ،برای محبت انسان بطور
منفی به کار رفته است (رجوع شود به انجیل يوحنا  19 :3و  ،43 :12اول يوحنا  .)15 :2از نظر خداشناسی معادل  hesedدر عهد عتیق است ،که معنای
آن پیمان وفادارانه و محبت آمیز خداوند است .در يونانی کوئین زمان يوحنا ،کلمات  agapaōو  hileōاساسا مترادف هستند (انجیل یوحنا  35 :3و 20 :5
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را مقایسه کنید).
مترجمین و مفسرين بايد به خاطر داشته باشند که تمامی کلماتی که برای توصیف خداوند به کار میرفتند ماهیت انسانی (انسانشناسی) داشتند .ما
بايد از کلماتی استفاده کنیم که دنیای ما ،احساسات ما يا جنبههای تاريخی ما را توصیف میکنند تا بتوانیم موجودی جاويدان ،مقدس ،منحصر به فرد و
معنوی (خدا) را به تصوير بکشیم .تمامی کلمات انسانی به نوعی مشابه و يا استعارهای هستند .انچه فاش شده است يقینا حقیقت است ،ولی نه نهايت آن.
انسان فانی ،موقتی ،محدود نمیتواند نهايت واقعیت را درک کند.

موضوع خاص :توصیف خدا با زبان انسانی
())SPECIAL TOPIC: GOD DESCRIBED AS HUMAN (ANTHROPOMORPHISM
.I

اين نوع زبان (يعنی توصیف خدا با اصطالحات انسانی) در عهد عتیق بسیار متداول است( .برخی مثالها)
 .Aاندامهای فیزيکی بدن
 .1چشمها – کتاب پیدايش  4 :1و  ،٨ :6 ،31خروج  ،1٧ :33اعداد  ،14 :14تثنیه  ،12 :11زکريا 10 :4
 .2دستها – خروج  ،1٧ :15اعداد  ،23 :11تثنیه 15 :2
 .3بازو – خروج  ،16 :15 ،6 :6تثنیه 15 :5 ،34 :4
 .4گوشها – اعداد  ،1٨ :11اول سموئیل  ،21 :٨دوم پادشاهان  ،16 :1٩مزمور 6 :1٨ ،1٧ :10 ،1 :5
 .5صورت – خروج  ،11 :33الويان  3 :20و  5و  ،6اعداد  ،٨ :12 ،25 :6تثنیه 10 :34 ،20 :32 ،1٧ :31
 .6انگشت – خروج  ،1٨ :31 ،1٩ :٨تثنیه  ،10 :٩مزمور 3 :٨
 .٧صدا – پیدايش  ٩ :3و  11و  ،13خروج  ،1٩ :1٩ ،26 :15تثنیه 10 :2٧ ،1٧ :26
 .٨پاها – خروج  ،20 :24حزقیال ٧ :43
 .٩حالت انسانی – خروج  ٩ :24الی  ،11مزمور  ،4٧اشعیا  ،1 :6حزقیال 26 :1
 .10فرشته خدا – پیدايش  7 :16الی  11 :22 ،13الی  11 :31 ،15و  15 :4۸ ،13الی  ،16خروج  4 :3و  13الی ،19 :14 ،21
داوران  22 :6 ،1 :2الی  3 :13 ،23الی 22
 .Bاعمال فیزيکی (مثالها را ببینید)
 .1صحبت در مورد مکانیزم خلقت (پیدايش  3 :1و  6و  ٩و  11و  14و  20و  24و 26
 .2قدم زدن (صدای قدم زدن) – پیدايش  ،٨ :3الويان  ،12 :26تثنیه  ،14 :23حبقوق 14 :23
 .3بسن درب کشتی نوح – پیدايش 16 :٧
 .4بوی قربانیان – پیدايش  ،21 :۸الويان  ،31 :26عاموس 21 :5
 .5پائین آمدن – پیدايش  ،21 :1٨ ،5 :11خروج  11 :1٩ ،٨ :3و  1٨و 20
 .6دفن کردن موسی – تثنیه 6 :34
 .Cاحساسات انسانی (مثالها را ببینید)
 .1پشیمانی/توبه – پیدايش  6 :6و  ،٧خروج  ،14 :32داوران  ،1٨ :2اول سموئیل  2٩ :15و  ،35عاموس  3 :٧و 6
 .2عصبانیت – خروج  ،٧ :15 ،14 :4اعداد 12 ،10 :11و 3 :25 ،22 :22 ،٩و  10 :32 ،4و  13و  ،14تثنیه :2٩ ،4 :٧ ،15 :6
20
 .3حسادت – خروج  ،14 :34 ،5 :20تثنیه  16 :32 ،15 :6 ،٩ :5 ،24 :4و  ،21يوشع ،1٩ :24
 .4خحالت کشیدن – الويان  ،30 :26 ،23 :20تثنیه 1٩ :32
 .Dاصطالحات خانوادگی (مثالها را ببینید)
 .1پدر
 .aپدر اسرائیل – خروج  ،22 :4تثنیه  ،1 :14اشعیا  ،٨ :64 ،16 :63 ،2 :1ارمیا  ،٩ :31يوشع 1 :11
 .bپدر پادشاه – دوم سموئیل  11 :٧الی  ،16مزمور ٧ :2
 .cاستعاره های کارهای پدرانه – تثنیه  6 :32 ،5 :٨ ،31 :1الی  ،14مزمور  ،10 :2٧امثال  ،12 :3ارمیا  4 :3و :31 ،22
 ،20يوشع  1 :11الی  ،4مالکی 1٧ :3
 .2والدين – يوشع  1 :11الی 4
 .3مادر – اشعیا  ٩ :66 ،15 :4٩الی ( 13منظور مادر پرستار)
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. II

. III

 .4معشوق وفادار جوان – يوشع  1الی 3
داليل استفاده از اين نوع زبان
 .Aالزم است که خدا خود را بر انسانها نشان دهد .هیچ واژگانی غیر از واژگان دنیای سقوط کرده وجود ندارد .مفهوم فراگیر خدا به عنوان
مذکر مثالی است از تصور شخصیت انسانی زيرا خدا روح است!
 .Bخدا بامعنیترين جنبههای زندگی نوع بشر را گرفته و از آنها استفاده میکند تا خود را به انسان سقوط کرده نشان دهد (پدر ،مادر،
والدين ،معشوق).
 .Cهر چند در برخی مقاطع زمانی ممکن است الزم باشد (پیدايش  ،)٨ :3ولی خدا نمیخواهد به هیچ قالب فیزيکی محدود گردد (خروج
 ،20تثنیه )5
 .Dنهايت تصور شخصیت انسانی قیام عیسی از مردگان است! خدا تبديل به کالبد فیزيکی و قابل لمس شد (مراجعه شود به اول يوحنا :1
 1الی  .)3پیام خدا تبديل به کالم خدا شد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی .)1٨
برای مطالعه بیشتر به "G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible, chapter 10, "Anthropomorphism,
 in The International Standard Bible Encyclopaedia, pp. 152-154مراجعه کنید.

■ "بنابراین" معموال اين کلمه "بدين شیوه" معنی میدهد (رجوع شود به انجیل يوحنا  .)22 :1۸ ،4۸ :11 ،46 :7اين کلمه يک روش را بیان میکند نه
احساس را! خدا محبت خود را (رجوع شود به رومیان  )۸ :5با دادن (انجیل يوحنا  )16 :3و فرستادن (انجیل يوحنا  ،17 :3هر دو فعل زمان فعال داللت
کننده هستند) پسر خود نشان داد تا بجای نوع بشر بمیرد (رجوع شود به اشعیا  ،53رومیان  ،25 :3دوم قرنتیان  ،21 :5اول يوحنا .)2 :2
■ "جهان" يوحنا از کلمه يونانی  kosmosبا مفاهیم مختف استفاده کرده است (به يادداشت يوحنا  1۰ :1و موضوع خاص در قسمت يوحنا 17 :14
مراجعه کنید).
اين آيه همچنین دوگانگی میان روح (خدا) و جسم در عرفان را رد میکند .يونانیان گرايش بر اين داشتند که جسم/ماده شیطانی است .برای آنها ماده
(يعنی جسم انسان) زندان تقدير الهی در همه انسانها است .يوحنا جسم يا گوشت را شیطانی تصور نمیکرد .خدا جهان (سیاره ،رجوع شود به رومیان 1۸ :۸
الی  )22و انسانها (گوشت ،رجوع شود به رومیان  ) 23 :۸را دوست دارد .اين احتماال يکی ديگر از ابهامات تعمدی (مفهوم دوگانه) که در نوشتههای يوحنا
مرسوم است (رجوع شود به انجیل يوحنا  5 :1و  3 :3و .)۸
■ "پسر یگانۀ" اين عبارت يعنی "منحصر به فرد ،تنها نوع" .نبايد اين را به عنوان "تنها متولد شده" در ( )1مفهوم جنسی يا ( )2اين مفهوم که فرزندان ديگری
وجود ندارد درک کرد.
■ "هر که به او ایمان دارد" اين صفت مفعولی حال فعال است ،که بر شروع و تداوم ايمان تاکید میکند .موضوع خاص در يوحنا  14 :1و  23 :2مراجعه
کنید .اين تصريح در انجیل يوحنا  15 :3هم تکرار شده است .شکر خدا برای "هر آن کس"! اين بايد هر گونه تاکید بیش از حد بر هر گروهی (نژادی ،معنوی
يا مذهبی) را خنثی نمايد .اينطور نیست که "حکومت خدا" و "آزادی اراده انسانی" متقابال انحصاری باشند ،هر دو درست هستند! خداوند همیشه نخستین
قدم را برای پاسخ برمیدارد و دستور کار را تنظیم میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  44 :6و  ،)65و او رابطه خود با انسان را توسط پیمان شکل داده است.
آنها بايد پاسخ دهند و به پیشنهاد او شرايطش مدام پاسخ دهند!

موضوع خاص :انتخاب
()SPECIAL TOPIC: ELECTION/PREDESTINATION AND THE NEED FOR A THEOLOGICALBALANCE
انتخاب دکترين جالبی است .فراخواندن برای طرفداری يا حمايت نیست ،بلکه فراخواندن برای اين است که راه باشید ،ابزاری برای رستگاری
ديگران .در عهد عتیق اين اصطالح اساسا برای خدمت کردن استفاده شده است ،در عهد جديد برای رستگاری استفاده شده که خدمتی است .انجیل
هرگز آنچه که به نظر میرسد تضاد میان اراده خدا و اراده آزاد انسان است را نمیپذيرد ،ولی هر دو را تائید میکند .مثال خوبی از تنش انجیلی میتوان
رومیان  9در مورد انتخاب پادشاهی خدا و رومیان  1۰در مورد نیاز انسان به پاسخ باشد (مراجعه شود به رومیان  11 :1۰و .)13
کلید اين تنش الهیاتی را شايد بتوان در افسسیان  4 :1يافت .عیسی مرد منتخب خدا است و همه چیز در انتخاب او است (.)Karl Barth
عیسی پاسخ "بله" خدا به نیاز انسان سقوط کرده است ( .)Karl Barthافسسیان  4 :1همچنین با تصريح اينکه هدف تقدير بهشت نیست ،بلکه تقدس
است کمک میکند تا مسئله مشخص شود (همانند مسیح بودن) .ما اغلب جذب مزايای انجیل میشويم و مسئولیتها را فراموش میکنیم! فراخواندن
خدا (انتخاب) برای زمان و در عین حال برای ابديت است!
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دکترينهايی در رابطه با ساير حقايق ارائه شدهاند ،البته نه يک حقیقت منفرد و نامربوط .يک مقايسه خوب میتواند يک کهکشان در برابر يک
ستاره باشد .خدا حقیقت را در يک قالب شرقی ارائه داده نه غربی .ما نبايد تنشی را که با پارادوکسهای دکترين حقیقت بوجود میآيند حذف کنیم (خدا
به عنوان متعالی در برابر خدا به عنوان همه جا حاضر .امنیت در برابر استقامت ،عیسی برابر با پدر در مقابل عیسی به عنوان خدمتگزار پدر ،آزادی
مسیحی در برابر مسئولیت مسیحی به پیمان ،و غیره).
مفهوم الهیاتی پیمان پادشاهی خدا را (که همیشه پیش قدم بوده و دستور کار را تعیین میکند) با الزام اولیه در توبه پايدار و پاسخ از روی ايمان
از جانب نوع بشر (مراجعه شود به انجیل مرفس  ،15 :1اعمال رسوالن  16 :3و  )21 :2۰ ،19را به هم میپیوندد .مراقب باشید که تائید يک وجه
پارادوکس وجه ديگر را کم ارزش نکند.
موضوعات خاص زير را مطالعه کنید
 .1انتخاب/تقدير و نیاز به تعادل الهیاتی
 .2تقدير در برابر آزادی اراده انسان
 .3پیمان
■ "هالک نگردد" مفهوم اين است که برخی هالک خواهند شد (وجه شرطی متوسط آئوريستی) .هالکت آنها ( ،amollumiوجه شرطی متوسط) مستقیما
در ارتباط با پاسخ ندادن به ايمان به مسیح است (رجوع شود به انجیل يوحنا  .)25 :11خدا نه باعث بیايمانی میشود و نه به آن هدايت میکند و نه میخواهد
کسی بیايمان باشد (رجوع شود به حزقیال  23 :1۸و  ،32اول تیموتائوس  ،4 :2دوم پطرس .)9 :3
بسیاری تالش کردهاند که معنی لغوی اين اصطالح را به کار گیرند و میگفتند نابودی شريران را نشان میدهد .اين با دانیال  2 :12و انجیل متی :25
 46در تناقض است .اين مثال خوبی از مومنین است که صادقانه تالش میکردند ادبیات واال و نمادين شرقی را در قالب ادبیات تفسیری غربی (تحت الفظی
و منطقی) وارد کنند .جهت مطالعه يک بحث جالب در مورد اين اصطالح به  Synonyms of the Old Testamentنوشته رابرت بی گريدل استون صفحه
 275الی  277مراجعه کنید .موضوع خاص :تخريب ( )apolummiدر انجیل يوحنا  1۰ :1۰را نیز بخوانید.
مجددا ،توجه کنید که چگونه يوحنا به صورت دوگانه فکر میکرد ،طبقه بندی میکرد و مینوشت (مثل هالک کردن در مقابل حیات جاويدان) .ساختار
الهیاتی و ادبی آموزشهای عیسی درمیان انجیل يوحنا و ساير اناجیل بسیار متفاوت است .قابل تعمق است که تا چه اندازه نويسندگان انجیل در تهیه و تنظیم
معرفی خود از عیسی برای مخاطبین خاص خود (تحت راهنمايی و الهام الهی) آزادی عمل داشتند .به HowTo Read The Bible For All Its
 Worthنوشته گوردون فی و داگالس استورات صفحات  127الی  14۸مراجعه کنید.
" 17 :3جهانیان را محکوم کند" بخشهای زيادی در انجیل يوحنا هستند که تصريح میکنند که عیسی به عنوان نجات دهنده آمده ،نه محکوم کننده (رجوع
شود به انجیل يوحنا  17 :3الی  .)47 :12 ،15 :۸ ،21اما بخشهای ديگری هم در انجیل يوحنا هستند که تصريح میکنند عیسی برای محاکمه کردن آمده،
و قضاوت خواهد کرد (رجوع شود به انجیل يوحنا  22 :5و  23و  ،39 :9 ،27همچنین ساير بخشهای عهد جديد ،اعمال رسوالن  ،31 :17 ،42 :1۰دوم
تیموتائوس  ،1 :4اول پطرس .)5 :4
چندين نظريه الهیاتی وجود دارند
 .1خدا همانطور که مخلوقاتش و رستگاری را به عنوان نشان افتخار (رجوع شود به انجیل يوحنا  )23 :5به عیسی داد ،اختیار قضاوت را هم به او داد
 .2عیسی يک مرتبه نیامد که قضاوت کند ،بلکه برای نجات آمد (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،)17 :3ولی اين واقعیت که مردم او را پس زدند ،آنها
خودشان خود را محاکمه کردند
 .3عیسی به عنوان شاه شاهان و قاضی خواهد آمد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )39 :9
 18 :3اين آيه موضوع آزادی رستگاری از طريق عیسی در مقابل قضاوت شخصی خود فرد تکرار میکند .خدا مردم را به جهنم نمیفرستد .آنها خودشان
خودشان را میفرستند  .ايمان نتیجه دائمی دارد ("ايمان داشتن" ضمیر مفعولی حال فعال) و همینطور هم بیايمانی ("مورد قضاوت قرار گرفته " ،گذشته
مجهولی کامل و کامل فعال داللت کننده) .به موضوع خاص در بخش يوحنا  23 :2و  7 :9مراجعه کنید.
 19 :3الی " 21مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند" بسیار از کسانی که خبر خوش را شنیدند آن را ،نه به داليل معنوی يا فرهنگی ،بلکه اساسا
بخاطر مسائل اخالقی رد کردند (رجوع شود به جامعه .)13 :24روشنايی اشاره به مسیح دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا  5 :9 ،12 :۸ ،9 :1و  )46 :12و
پیام عشق خدای او ،نیاز نوع بشر ،آماده سازی عیسی و پاسخ مورد نیاز .اين يک انگیزهای است که در انجیل يوحنا  :1الی  1۸تکرار میشود.
" 19 :3محکومیت در این است" محکومیت همانند رستگاری هر دو واقعیت حاضر هستند (رجوع شود به انجیل يوحنا  19 :3و  )39 :9و يک نتیجهگیری
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در آينده (رجوع شود به انجیل يوحنا  27 :5الی  31 :12 ،29و  .)4۸مومنین در يک اسکاتولوژی تشخصی داده شده زندگی و به نتیجه نهايی نرسیده زندگی
میکنند .زندگی مسیحی لذت و تالش زيادی را همراه دارد ،پیروزی پس از چندين شکست است ،تضمین ولی در قبال يک سری هشدار در مورد استقامت!
" 21 :3آن که راستی را به عمل می َ
آورد" از آنجا که "روشنايی" (رجوع شود به انجیل يوحنا  19 :3و ( 2۰دو مرتبه) و  )21يک اشاره بديهی به عیسی است،
احتمال اين هست که "راستی" هم بايد با حروف برجسته نوشته میشد .رابرت هانا در کتاب A Grammatical Aid to the Greek New Testament
اثر آن ترنر در  Grammatical Insights into the New Testamentاين عبارت را ترجمه و نقل قول میکند" :مردی که شاگرد راستی است" (صفحه
.)144
از ديدگاه الهیات ،اين آيه همان راستی را بیان میدارد که انجیل متی  7بیان میدارد .زندگی جاويدان مشخصههای قابل مشاهده دارد .يک نفر
نمی تواند به راستی از طريق عیسی با خدا برخورد کند ،از روح القدس سرشار شود و همان آدم باقی بماند .تمثیل خاکها بر ثمر دهی تمرکز دارد نه رويش
(رجوع شود به انجیل متی  ،13انجیل مرقس  ،4انجیل لوقا  .)۸اعمال موجب رستگاری نمیشوند بلکه شواهد آن هستند (رجوع شود به افسسیان  ۸ :2و 9
و .)1۰
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد درمسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه
قطعی.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

معنی عبارت "دوباره متولد شده" چیست؟
فکر میکنید در آيه " 5آب" به چه چیز اشاره میکند و چرا؟
"باور" (حفظ ايمان) شامل چیست؟
آيه  16 :3انجیل يوحنا درباره محبت عیسی به انسان يا پدر به انسان؟
چگونه کالوينیسم به آيه  16 :3انجیل يوحنا مرتبط است؟
ايا "هالک کردن" يعنی نابودی؟
"نور" را توضیح دهید

الهاماتی بر آیات  22الی 36
 .1تاکید يوحنا بر کامال الهی بودن عیسی مسیح از همان ابتدای انجیل در صحبتها و برخوردهای شخصی تاکید میشود .اين فصل به همین شیوه
ادامه میيابد.
 .2يوحنا انجیل خود را برای پايان قرن نخست نوشت و با پاسخ به سواالتی که از ساير اناجیل نوشته شده مطرح میشوند ،آن را بسط داد .يکی از آنها
مربوط به سیل عظیم پیروان اولیه و ارتداد سريع آنها در ارتباط با يحیی تعمید دهنده بود (رجوع شود به اعمال رسوالن  24 :1۸و  .)7 :19اين مهم
است که در انجیل يوحنا  6 :1الی  ۸و  22 :3الی  36يحیی تعمید دهنده تائید و اقرار میکند که او پائینتر از عیسی ناصری است و به مقدس بودن
عیسی مسیح اقرار میکند.
مطالعه کلمات و عبارات
 :NASBیوحنا  22 :3الی 24
پس از آن ،عیسی و شاگردانش به نواحی روستایی سرزمین یهودیه رفتند .او ایامی چند در آنجا با آنان به سر برده ،مردم را تعمید میداد.
یحیی نیز در ع ْینون ،نزدیک سالیم ،تعمید میداد ،زیرا در آنجا ْ
آب فراوان بود و مردم آمده ،تعمید میگرفتند .این پیش از آن بود که یحیی به
ِ
زندان بیفتد.
" 22 :3به نواحی روستایی سرزمین یهودیه رفتند" اين بشارت اولیه در يهوديه و جلیل در ساير اناجیل بحث نشده است .اناجیل از نظر زمانی بیوگرافی
مسیح نیستند .به  to Read the Bible For All Its Worth Howنوشته گوردون فی و داگالس استوارت صفحات  127الی  14۸مراجعه کنید.
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■ "او ایامی چند در آنجا با آنان به سر برده" عیسی برای جمعیت موعظه میکرد ولی گفتههای او بیشتر برای شاگردانش بود .او آنان را با خود لبريز میکرد.
اين متدولوژی نقطه تمرکز دو کتاب عالی اثر رابرت ايی کلمن  The Master Plan of Evangelismو  The Master Plan of Discipleshipاست
که هر دوی آنها بر تمرکز شخصی عیسی بر يک گروه کوچک است!
■ "تعمید میداد" از  2 :4ياد میگیريم که عیسی تعمید نمیداد ،ولی شاگردانش اين کار را میکردند .پیام عیسی اساسا خیلی شبیه به پیام يحیی تعمید
دهنده بود .پاسخ دادن با توبه مطابق آنچه در عتیق آمده است .تعمید اشاره شده در اينجا تعمید مسیحی نیست ،بلکه اين تعمید به طور سمبلیک توبه و
پذيرش معنوی را اظهار میدارد.
" 23 :3یحیی نیز در ِع ْینون ،نزدیک سالیم ،تعمید میداد" موقعیت اين مکان نامشخص است.
 .1برخی معتقدند در ِپ ِرا در نواحی اردن است
 .2برخی معتقدند در شمال شرقی سامره است
 .3برخی معتقدند در سه مايلی شرقی شهر سیچم است
از آنجا که ِع ْینون به نظر میرسد به معنی جريان باشد ،شماره  3مناسبتر به نظر میرسد .مکان اصلی هرجا که باشد ،عیسی در يهوديه بشارت میداد
و يحیی در فاصله اندکی در شمال وی بود.
" 24 :3این پیش از آن بود که یحیی به زندان بیفتد" مشخص نیست که چرا اين واقعه زمانی در اينجا اضافه شده است .برخی میگويند تالشی برای
همسان کردن موقعیت زمانی يحیی با آنچه در ساير اناجیل نوشته شده ،است (رجوع شود به انجیل متی  1 :14الی  ،12مرقس  14 :6الی  .)29به عنوان
ابزاری برای تعیین حدود زمانی برخورد اين واقعه در زندگی مسیح عمل میکند.
 :NASBیوحنا  25 :3الی 30
باری ،بین شاگردان یحیی و یک یهودی بحثی بر سر آداب تطهیر درگرفت .پس نزد یحیی آمده ،به او گفتند" :استاد ،آن که با تو در آن سوی
ْ
رود اردن بود ،و تو بر او شهادت دادی ،اکنون خود تعمید میدهد و همگان نزد او میروند ".یحیی در پاسخ گفت" :هیچکس نمیتواند چیزی
پیشاپیش او فرستاده شدهام .عروس از ِآن
به دست آورد ،جز آنچه از آسمان به او عطا شود .شما خود شاهدید که من گفتم مسیح نیستم ،بلکه
ِ
داماد استّ ،اما دوست داماد که در کناری ایستاده به او گوش میدهد ،از شنیدن صدای داماد شادی بسیار میکند .شادی من نیز به همینگونه
به کمال رسیده است .او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم.
" 25 :3بین شاگردان یحیی و یک یهودی بحثی درگرفت" "بحث" ( ،NASBنسخه استاندارد بازبینی شده ،انجیل جديد اورشلیم) يک کلمه خیلی قوی
برای "جدل" يا "رويارويی" است .در برخی دستنوشتههای يونانی کلمه "يهوديان" به صورت جمع نوشته شده است .دستنوشتههای قديمی يونانی به طور
مساوی تقسیم شدهاند .زيرا حالت مفرد غیر معمولتر است ( MSS P25, A, B, L, Wو א ،)2احتمال اصل است UBS .رتبه ( Bتقريبا مطمئن) را
میدهد .گرايش نوشته باستانی همسو و روان کردن متن بوده است .همچنین جالب است که توجه کنیم يوحنای شاگرد احتماال از اين بحث الهام گرفته است.
" NASB, NRSV,درباره تطهیر"
NJB, NKJV
TEV

"موضوع تشریفات شستشو"

نظريات زيادی در باره تمرکز بر سر اين جدل وجود دارد (نسخه بازبینی شده شاه جیمز).
 .1اين احتمال هست که پیروان يحیی بر سر رابطه میان تعمید يحیی و عیسی بحث میکردند زيرا آنها با آئین و سنت تطهیر يهودی مربوط بودند،
مشابه همین اصطالح در انجیل يوحنا  6 :2هم استفاده شده است.
 .2برخی بر اين باور هستند که اين صراحتا با همین متن مرتبط است زيرا عیسی زندگی و بشارت خود را آموزش میداد که يهوديت کامال تحقق يافته
است.
 .aانجیل يوحنا  1 :2الی  ،12مراسم عروسی در قانا
 .bانجیل يوحنا  13 :2الی  ،22مراسم تطهیر معبد
 .cانجیل يوحنا  1 :3الی  ،21بحث با نیقوديموس ،حاکم يهوديان
 .dانجیل يوحنا  22 :3الی  ،36شستشوی يهوديان و تعمید يحیی و عیسی
اين واقعیت که موضوع متن باز نشده است ،به ويژه بر سر اين بحث خاص ،روشنگر اين واقعیت است که فرصت ديگری به يحیی تعمید دهنده داده شد
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تا بر ارجحیت عیسی ناصری اقرار کند.
ْ
" 26 :3استاد ،آن که با تو در آن سوی رود اردن بود ،و تو بر او شهادت دادی ،اکنون خود تعمید میدهد و همگان نزد او میروند"
شاگردان اقرار اولیه يحیی را در مورد بره خدا بیاد آوردند (رجوع شود به انجیل يوحنا  19 :1الی  ،)36و ظاهرا کمی نسبت به موفقیت عیسی حسودی
(مبالغه) کردند .عیسی نیز بسیار نسبت به هر گونه روح رقابت حساس بود (رجوع شود به انجیل يوحنا .)1 :4
" 27 :3هیچکس نمیتواند چیزی به دست آورد ،جز آنچه از آسمان به او عطا شود" اين يک اقرار کامال صريح است که هیچ رقابتی در مسائل معنوی و
الهی وجود ندارد .هر چه مومنین دارند با لطف خدا به آنان داده شده است .با اين حال بحثهای زيادی میان "به او" و "آنچه" وجود دارد.
 .1برخی میگويند "به او" اشاره به مومن دارد و "آنچه" اشاره به کسی دارد که برای رستگاری به سوی عیسی میآيد (خدا پیشگام میشود و انسان
فقط میتواند پاسخ دهد (رجوع شود به انجیل يوحنا  44 :6و )65
 .2سايرين معتقدند که "به او" اشاره به عیسی و "آنچه" به مومنین اشاره دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا  2 :17 ،29 :1۰ ،39 :6و  9و  11و )24
تفاوت میان اين دو ديدگاه اين است که کلمه "اعطا" يا به رستگاری فرد مومن و يا به همه مومنینی اشاره دارد که هديهای از سوی خدا به عیسی هستند
(رجوع شود به انجیل يوحنا .)2 :17
" 28 :3من مسیح نیستم" يحیی تعمید دهنده بخصوص اقرار میکند که ،همانطور که در انجیل يوحنا  2۰ :1اقرار کرد که او مسیح نیست بلکه پیشگام او
است .اين يک کنايه بديهی به رسالتی است که در مالکی  5 :4 ،1 :3و  6آمده و با اشعیا ( 4۰رجوع شود به انجیل يوحنا  )23 :1ادغام شده است .به يادداشت
مسیح در بخش انجیل يوحنا  2۰ :1و موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  25 :4مراجعه کنید.
" 29 :3عروس از ِآن داماد است" قابل توجه است که کنايههای عهد عتیقی زيادی در اين استعاره ازدواج وجود دارند که رابطه میان خدا و اسرائیل را توصیف
میکنند (رجوع شود به اشعیا  4 :62 ،5 :54و  ،5ارمیا  ،2۰ :3 ،2 :2حزقیال  ،4 :23 ،۸ :16هوشع  .)21 :2پل همچنین از اين در افسسیان 22 :5
استفاده میکند .ازدواج مسیحی میتواند بهترين مثال مدرن از رابطه پیمانی باشد.
■ "شادی من نیز به همینگونه به کمال رسیده است" اسم "لذت" و فعل "به کمال رسیدن" سه مرتبه در اين آيه استفاده شده است .بجای اينکه روحیه
رقابت وجود داشته باشد ،يحیی تعمید دهنده بطور بديهی موقعیت خود را تشخیص داده و در عیسی به کمال رسید.
" 30 :3او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم" کلمه "بايد" ( )deiدر اينجا مهم اين است اين کلمه قبال در انجیل يوحنا  ،14 :3و  4 :4استفاده شده
است .اين تائید قوی درک يوحنا از خودش مبنی بر اينکه پیشگام عیسی که بزرگتر و بشارت مهمتری دارد ،است.
 :NASBانجیل یوحنا  31 :3الی 36
ّ
"او که از باال میآید ،برتر از همه است ،اما آن که از زمین است ،زمینی است و از چیزهای زمینی سخن میگوید .او که از آسمان میآید ،برتر از
همه است .او بر آنچه دیده و شنیده است شهادت میدهدّ ،اما هیچکس شهادتش را نمیپذیرد .آن که شهادت او را میپذیرد ،بر راستی خدا
ُمهر تأیید زده است .زیرا آن کس که خدا فرستاد ،کالم خدا را بیان میکند ،چرا که خدا روح را به میزان معین (به او) عطا نمیکند .پدر ،به پسر
ِمهر میورزد و همه چیز را به دست او سپرده است .آن که به پسر ایمان دارد ،حیات جاویدان دارد؛ ّاما آن که از پسر اطاعت نمیکند ،حیات را
نخواهد دید ،بلکه خشم خدا بر او برقرار میماند".
 31 :3الی  36بحثهای زيادی میان مفسران بر سر اين وجود دارد که اين آيات
 .1ادامه تائید شفاهی يحیی تعمید دهنده هستند
 .2کلمات خود عیسی هستند (رجوع شود به انجیل يوححنا  11 :3و )12
 .3از يوحنای شاگرد هستند
اين آيات به موضوعات انجیل يوحنا  16 :3الی  21باز میگردند.
" 31 :3او که از باال میآید" اين مهم است که عناوينی که برای مسیح استفاده شدهاند بر از پیش وجود داشتن و کامال الهی بودن او تاکید دارند (به طور
ضمنی در انجیل يوحنا  31 :3ذکر شده است)؛ و تولد او و ماموريتی که خدا به او داده (به طور ضمنی در انجیل يوحنا  34 :3ذکر شده است) .کلمه "از باال"
مشابه همان کلمهای است که در عبارت "دوباره متولد شد" يا "از باال متولد شد" در انجیل يوحنا  3 :3است.
دوگانگی باال و پائین ،قلمرو خدا و قلمرو زمینی انسان ،در انجیل يوحنا يک مشخصه است .اين با دوالیسم کتیبههای بحرالمیت تفاوت دارد .همچنین
با دوالیسم روح و ماده عرفانی هم تفاوت دارد .در انجیل يوحنا خود خلقت و کالبد انسانی به خودی خود شیطانی يا گناهکار نیستند.
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■ " برتر از همه  ....برتر از همه" اولین قسمت اين آيه تمثیلی از الهی بودن و از پیش وجود داشتن عیسی ،که از بهشت آمده میباشد (رجوع شود به انجیل
يوحنا  1 :1الی  1۸و  11 :3و  .)12نیمه دوم اين آيه تصريح میکند که او فراتر از مخلوقات خدا است .از متن يونانی دقیقا مشخص نیست که "همه" مذکر
است يا خنثی ،به همه نوع بشر اشاره دارد يا همه چیز" .برتر از" همه دوم در برخی از متون يونانی ديده نمیشود UBS .نمیتواند بر اين شمول تصمیمگیری
نمايد ،اما پیش فرضهای منتقدين (به ضمیمه دوم مراجعه شود) ترجیح میدهند که اين اضافه شود.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"آن که زمینی است ،از زمین است و به زبان زمینی صحبت میکند"
"آن که زمینی است ،زمینی است و به زبان زمینی صحبت میکند"
"آن کسی که از زمین است ،متعلق به زمین است و در مورد مسائل زمینی صحبت میکند"
"آن که زمینی است ،از زمین است و در مورد مسائل زمینی صحبت میکند"
"آن که زمینی است ،خودش زمینی است و شیوه زمینی صحبت میکند"

اين يک اظهار منفی در مورد يوحنا نیست .در اينجا کلمه به کار رفته برای زمین ( gēانجیل يوحنا  ،4 :17 ،32 :12اول يوحنا  ،۸ :5اما در مکاشفه
 76مرتبه تکرار شده) معادل همان کلمه برای "جهان" ( )kosmosنیست ،که اغلب به طور منفی توسط يوحنا استفاده شده است .خیلی ساده ،اين يک تائید
است که در حالیکه همه مردم درباره آنچه که میدانستند ،زمین ،صحبت میکردند ،عیسی فراتر از آنچه که او میدانست ،يعنی بهشت ،صحبت میکرد .در
نتیجه ،شهادت عیسی به مراتب بزرگتر از هرگونه پیامبر يا واعظ زمینی است (رجوع شود به عبرانیان  1 :1الی .)4
" 32 :3او بر آنچه دیده و شنیده است شهادت میدهد" در اين آيه با زمان فعل بازی شده است" )1( :ديده است" زمان کامل است" )2( ،شنیده است"
زمان آئوريستی است ،و (" )3شهادت میدهد" زمان حاضر است .عیسی غايت مکاشفه خداست (رجوع شود به اول قرنتیان  ،6 :۸کولسیان  13 :1الی ،2۰
عبرانیان  2 :1و  .)3او فراتر از ( )1تجربه شخصی است با خدا که پدر است و الهی بودنش حرف میزند.
■ "هیچکس شهادتش را نمیپذیرد" اين يک اغراق شرقی است زيرا انجیل يوحنا  23 :3الی  26داللت بر اين دارد که بسیاری به سوی او آمدند .اين عبارت
به يهوديت در کل اشاره دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،)11 :3نه فقط خود متن.
" 33 :3آن که" اين نشاندهنده عشق جهانی و نامحدود خدا برای تمامی انسانها است .هیچ مانعی بر سر راه خبر خوش خدا وجود ندارد ،فرد بايد توبه کند و
ايمان بیاورد (رجوع شود به انجیل مرقس  ،15 :1اعمال رسوالت  ،) 21 :2۰و اين پیشنهاد برای همه است (رجوع شود به انجیل يوحنا  16 :3 ،12 :1الی
 ،42 :4 ،1۸اول تیموتائوس  ،4 :2تیتوس  ،11 :2دوم پطرس  ،9 :3اول يوحنا  1 :2و .)14 :4
■ "شهادت او را میپذیرد" آيه  33ضمیر مفعولی آئوريستی است ،در حالیکه انجیل يوحنا  36 :3ضمیر مفعولی حاضر است .اين نشان میدهد که اعتماد
به خدا برای رستگاری نه فقط يک تصمیم اولیه است ،بلکه رفتاری همانند رفتار شاگردان عیسی است .همین تائید نیاز به پذيرش ،هم انجیل يوحنا 12 :1
اظهار شده و هم در انجیل يوحنا  16 :3الی  .)1۸کلمه "پذيرفتن" همانند کلمه "ايمان" در عهد عتیق دارای دو مفهوم ضمنی است.
 .1پذيرفتن شخصی عیسی و گام برداشتن با او
 .2پذيرفتن حقیقت و دکترينهايی که در انجیل آمدهاند (رجوع شود به يهودا  3و )3۰
NASB
NJKV, NRSV
TEV
NJB

"خود را بر این پایبند کرده است که خدا حقیقت است"
"تائید کرده است که خدا حقیقت دارد"
"بدینوسیله تائید میکند که خدا صادق است"
"اظهار میدارد که خدا حقیقت دارد"

وقتی مومنین اعتماد شخصی خود را بر مسیح استوار میسازند ،آنها تائید میکنند که پیام خدا در باره خودش ،جهان ،نوع بشر و پسرش درست است
(رجوع شود به رومیان  .)4 :3اين يک موضوع تکراری در انجیل يوحنا است (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،3 :17 ،26 :۸ ،2۸ :7 ،33 :3اول يوحنا .)2۰ :5
عیسی صحت دارد ،زيرا او در نهايت تنها خدای واقعی را نشان داد (رجوع شود به انجیل يوحنا  7 :3و .)11 :19 ،14
برای فعل "پايبند کردن"(زمان آئوريستی فعال داللت کننده) به موضوع خاص زير مراجعه کنید

موضوع خاص :تائید
)(SPECIAL TOPIC: SEAL

تائید میتواند يک شیوه باستانی برای نشان دادن موارد زير باشد
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 .1حقیقت (مراجعه شود به انجیل يوحنا )33 :3
 .2مالکیت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،27 :6دوم تیموتائوس  ،19 :2مکاشفه  2 :7الی )4 :9 ،3
 .3امنیت يا محافظت (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،15 :4انجیل متی  ،66 :27رومیان  ،2۸ :15 ،11 :4دوم قرنتیان  ،22 :1افسسیان :1
 ،3۰ :4 ،13مکاشفه )3 :2۰
 .4میتواند هم نشانی از واقعیت وعده خدا برای يک برکت باشد (مراجعه شود به رومیان  11 :4و اول قرنتیان )2 :9
هدف اين تائید در مکاشفه  2 :7الی  4 :9 ،4شناسايی مردم خدا است تا خشم خدا آنها بر آنها ننشیند .تائید شیطان مردم او را شناسايی میکند ،که
هدف خشم خدا هستند .در مکاشفه ،بال ( )thlipsisهمیشه بر غیر مومنینی نازل میشود که مومنین را مورد آزار و اذيت قرار میدهند ،در حالیکه خشم
و غضب ( orgēيا  )thumosهمیشه داوری خدا بر غیر مومنین است تا شايد توبه کنند و به عیسی ايمان آورند .اين هدف مثبت داوری را میتوان در
پیمان نفرين/برکت در الويان  ،26تثنیه  27الی  ،2۸مزمور  1ديد.
" 34 :3آن کس که خدا فرستاد ،کالم خدا را بیان میکند" دو عبارت مترادف در انجیل يوحنا  34 :3وجود دارند که نشان میدهند اقتدار عیسی از جانب
خدا است
 .1خدا او را فرستاده است
 .2او لبريز از روح القدس است
■ "چرا که خدا روح را به میزان معین (به او) عطا نمیکند" اين اظهار از نظر معنای واقعی کلمه ،در قالب منفی است ،ولی خواننده انگلیسی زبان مفهوم
مثبت آن معنی را درمیيابد .دو روش وجود دارد که بتوان معنای عبارت لبريز از روحالقدس را درک کرد:
 .1عیسی مومنین را از روحالقدس لبريز میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  1۰ :4الی  14و  37 :7الی )39
 .2لبريزی از روحالقدس اشاره به هديه خدا به مسیح دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا )35 :3
روحانیون کلمه "میزان" را برای توصیف وحی خدا به پیامبران مورد استفاده قرار میدهند .روحانیون همچنین به اين اشاره میکنند که هیچ يک از
پیامبران از روحالقدس لبريز نبودند .بنابراين عیسی برتر از پیامبران است (رجوع شود به عبرانیان  1 :1و  )2و بدينوسیله ،مکاشفه کامل خدا است.
" 35 :3پدر ،به پسر ِمهر میورزد" اين تائید در انجیل يوحنا  2۰ :5و  23 :17الی 26تکرار شده است .رابطه مومنین با خدا بر اساس مهر او به مسیح است
(تنها پسر خدا ،رجوع شود به عبرانیان  5 :3 ،2 :1و .)2۸ :7 ،۸ :5 ،6
به تعداد داليلی که در اين متن اظهار شدهاند که چرا انسانها بايد به عیسی به عنوان مسیح اعتماد کنند ،توجه نمائید.
 .1زيرا او از باال است و باالتر از همه است (انجیل يوحنا )31 :3
 .2زيرا او توسط خدا با ماموريت رستگاری فرستاده شده بود (انجیل يوحنا )34 :3
 .3زيرا خدا بطور ممتد او را با روح القدس لبريز میکند (انجیل يوحنا )34 :3
 .4زيرا خدا به او مهر میورزد ( انجیل يوحنا )35 :3
 .5زيرا خدا همه چیز را در دستان او قرار داد (انجیل يوحنا )35 :3
کلمات زيادی برای "مهر ورزيدن" در زبان يونانی وجود دارند که بیان کننده رابطه میان انسانهای مختلف هستند agapaō .و  phileōهر دو به يک
معنی هستند و همديگر را همپوشانی میکنند.
 .1انجیل يوحنا  2 :17 ،35 :3و  24و agapaō – 26
 .2انجیل يوحنا phileō – 2۰ :5
در اينجا به نظر میرسد که تمايز مفهومی در صحبتهای عیسی با پطروس در انجیل يوحنا  15 :21الی  17وجود داشته باشد .به خاطر داشته باشید،
"متن نوشته ،متن نوشته ،متن نوشته" ،هیچ فرهنگ واژگانی نمیتواند معانی کلمه را تعیین کند!
■ "همه چیز را به دست او سپرده است" اين زمان کامل فعال داللت کننده است .اين يک اصطالح عبری برای داشتن قدرت يا اختیار بر روی ديگری است
(انجیل يوحنا  ،3 :13 ،2۸ :1۰اعمال رسوالن  .)11 :13 ،2۸ :4اين يک عبارت فوق العاده جالب است که عبارات هم معنی و موازی زيادی برای آن وجود
دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،2 :17انجیل متی  ،1۸ :2۸ ،27 :11افسسیان  2۰ :1الی  ،22کولسیان  ،1۰ :2اول پطرس .)22 :3
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36 :3
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"او که به پسر ایمان دارد زندگی جاویدان دارد؛ اما او که از پسر اطاعت نمیکند زندگی را نخواهد دید"
او که به پسر ایمان دارد زندگی ابدی دارد؛ اما او که از پسر اطاعت نمیکند زندگی را نخواهد دید"
"هر کس که به پسر ایمان دارد زندگی جاویدان دارد؛ اما هر کس که از پسر نافرمانی میکند زندگی را نخواهد دید"
"هر کس که به پسر ایمان دارد زندگی جاویدان دارد؛ اما هر کس که از پسر نافرمانی کند زندگی را نخواهد دید"
" هر کسی که به پسر ایمان دارد زندگی جاویدان دارد؛ ولی هر کسی که از ایمان آوردن به پسر سر باز زند هرگز زندگی را نخواهد
دید"

اين افعال همگی حال فعال هستند که از عملی که در حال انجام است سخن میگويند .ايمان بیش از يک بار تصمیم گیری است و مهم نیست تا چه
اندازه صمیمانه و يا از روی احساس بوده است (رجوع شود به انجیل متی  .)3۰ :13اين تائید میکند که بدون شناخت عیسی ،فرد نمیتواند پدر را بشناسد
(رجوع شود به انجیل يوحنا  44 :12الی  5۰و اول يوحنا  .)1۰ :5رستگاری تنها با رابطه ممتد با عیسی ،پسر بدست میآيد (رجوع شود به انجیل يوحنا :1۰
 1الی  1۸و .)6 :14
زمان حال نه فقط از عمل در حال انجام ،بلکه از واقعیت حاضر رستگاری نیز سخن میگويد .اين آن چیزی است که اينک مومنین دارند ،ولی بطور
کامل به پايان نرسیده است .اين همان دوالیسم عصر است" :گذشته" در مقابل "حال و آينده" (به موضوع خاص :اين عصر و عصری که خواهد آمد در بخش
اول يوحنا  17 :2مراجعه کنید) .موضوع خاص :زمانهای افعالی که برای رستگاری در انجیل يوحنا  7 :9استفاده شدهاند را مطالعه کنید.
همچنین جالب است که به تضاد میان "باور کردن" و "اطاعت کردن" توجه کنیم .خبر خوش نه فقط فردی است که میپذيريم و حقیقتی که قبول
میکنیم ،بلکه زندگی نیز هست (رجوع شود به انجیل لوقا  ،46 :6افسسیان  ۸ :2الی .)1۰
■ "بلکه خشم خدا بر او برقرار میماند" اين تنها جايی در نوشته يوحنا است (به استثنای اينکه پنج مرتبه نیز در مکاشفه ذکر شده است) که کلمه "خشم"
( )orgēديده میشود .مفهوم آن متداول است و معموال در ارتباط با قضاوت و داوری به کار میرود .اين زمان حال فعال داللت کننده است" .باور"" ،اطاعت"
و "خشم" حقايق درجريان حال حاضر هستند که در آينده کامل میشوند .اين همان تنشی است که میان "قبال" و "نه هنوز" پادشاهی خدا وجود دارد .برای
بحث کامل در مورد خشم خدا رومیان  1۸ :1الی  2۰ :3را بخوانید.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد درمسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند.
 .1پیام اولیه عیسی مثل پیام اولیه يحیی تعمید دهنده چه بود؟
 .2آيا اين تعمید همانند تعمید مسیحی است؟
 .3چرا بر روی کلمات يحیی تعمید دهنده در ابتدای فصلهای انجیل يوحنا تاکید زيادی میشود؟
 .4تعداد و نوع تفاوتهايی که يوحنای نگارنده استفاده میکند که رابطه میان يحیی تعمید دهنده و عیسی را توصیف کند را توصیف کنید
 .5چگونه کلمه "پذيرش" در انججیل يوحنا  33 :3با کلمه "ايمان" ر انجیل يوحنا  36 :3مرتبط است؟ چگونه کلمه "نافرمانی" در انجیل يوحنا :3
 36با اين بحث مرتبط است؟
 .6تعداد داليلی که ذکر شد که چرا مردم بايد به عیسی ناصری به عنوان تنها امید برای رستگاری اعتماد کنند را فهرست کنید
 .7توضیح دهید که چرا کلمه "خشم" در آيه  36فعل زمان حاضر است.
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یوحنا 4
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

TEV

NRSV

عیسی میان سامريان

عیسی و سامريان

عیسی و سامريان

 1 :4الی 1۰

 1 :4الی 4
 5 :4و 6
 7 :4و ۸
9 :4
1۰ :4
 11 :4و 12
 13 :4و 14
15 :4
16 :4
17 :4
 17 :4و 1۸
 19 :4و 2۰
 21 :4الی 24
25 :4
26 :4
27 :4
 2۸ :4الی 3۰
31 :4
32 :4
33 :4
 34 :4الی 3۸
 39 :4و 4۰
 41 :4و 42
عیسی پسر يک مقام رسمی
را شفا داد
 43 :4الی 45

 1 :4الی 6

عیسی در جلیلیه
 43 :4الی 45
شفای پسر يک مقام
سلطنتی
 46 :4الی 53

54 :4

46-4۸ :4
49 :4
 5۰ :4الی 51
 52 :4و 53
54 :4

NKJV
يک زن سامری مسیح خود
را میبیند
 1 :4الی 26

UBS4
عیسی و زن سامری
 1 :4الی 6

 7 :4الی 15

 7 :4الی 15

 16 :4الی 26

 16 :4الی 26

 27 :4الی 3۰

دروی سفید شده
 27 :4الی 3۸

 31 :4الی 3۸

 27 :4الی 3۰
 31 :4الی 3۸

 39 :4الی 42

نجات دهنده جهان
 39 :4الی 42

 39 :4الی 42

عیسی و عوام

خوش آمد در جیلیلیه

شفای پسر افسر

 43 :4الی 45

 43 :4الی 45
پسر يک مرد محترم شفا
يافت
 46 :4الی 54

 43 :4الی 45

 46 :4الی 54
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 46 :4الی 54

چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خ ودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
ف صل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
فراست و آگاهی نسبت به آیات  1الی 54
 .1يک ساختار تعمدی در فصلهای  3و  4وجود دارد
 .aآقای مذهبی (نیقوديموس) در مقابل زن مطرود (زن کنار چاه)
 .bيهوديت مستقر در اورشلیم (ارتدکس) در مقابل يهوديت سامری (جبرائیل)
 .2حقیقت درباره شخص و کار عیسی در بخشهای زير بسط يافتهاند
 .aگفتگو با زن در کنار چاه (انجیل يوحنا  1 :4الی )26
 .bگفتگو با شاگردانش (انجیل يوحنا  27 :4الی )3۸
 .cشهادت روستائیان (انجیل يوحنا  39 :4الی )42
 .dپذيرش توسط جلیلیان (انجیل يوحنا  43 :4الی )45
 .eنشان/معجزه قدرت عیسی بر بیماری ( 46 :4الی )54
مطالعه کلمه و عبارت
 :NASBیوحنا  1 :4الی 6
َ
چون خداوند دریافت که فریسیان شنیدهاند او بیش از یحیی پیرو یافته ،تعمیدشان میدهد شاگردان عیسی تعمید میدادند نه خودش -
سام ِره به نام سوخار رسید ،نزدیک قطعه زمینی
سام ِره بگذرد .پس به شهری از ِ
یهودیه را ترک گفت و دیگر بار رهسپار جلیل شد .و میبایست از ِ
ساعت ششم از روز بود.
که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود .چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست .حدود
ِ
" 1 :4خداوند" يوحنا رخداد را سالها بعد (به کمک روح القدس) در ذهنش بیاد میآورد و از کلمه خداوند و عیسی در يک جمله استفاده میکند که هر دو به
يک نفر اشاره میکنند.
در چندين دستنوشته يونانی "عیسی" دو مرتبه در انجیل يوحنا  1 :4تکرار شده است (برای مثال ،א ،D ،نسخه استاندارد جديد بازبینی شده ،انجیل جديد
اورشلیم ،نسخه انگلیسی بازبینی شده) ،ولی "خداوند" ( )Lordدر ) MSS P66,75, A, B, C, L (NASB, NKJVديده میشود .با اين حال ،با تائید
بهترين جايگزين برای "خداوند" " UBS4عیسی" را در متن قرار داد و امتیاز  Cرا به آن اختصاص داد (تصمیمگیری مشکل).
■ "فریسیان" به موضوع خاص :فريسیان مراجعه شود
■ "شنیدهاند او بیش از یحیی پیرو یافته ،تعمیدشان میدهد" عیسی اين منطقه را به دلیل تنش احتمالی میان پیروانش و پیروان يحیی تعمید دهنده که
ممکن بود توسط فريسیان تحريک شوند ،ترک کرد .بطور خالصه می گويم که از آنجا که هیرود يحیی تعمید دهنده را دستگیر کرده بود ،او آنجا را ترک کرد
(رجوع شود به انجیل متی  ،12 :4انجیل مرقس  ،14 :1انجیل لوقا .)2۰ :3
" 2 :4عیسی خودش تعمید نمیداد" اين توضیح برای بیاعتبار کردن تعمید نبود (رجوع شود به انجیل متی  ،19 :2۸اعمال رسوالن :16 ،12 :۸ ،3۸ :2
 ،) 16 :22 ،33بلکه بواسطه طبیعت خودمحوری انسانها بود (يعنی "من توسط عیسی تعمید داده شدم" يا پل ،رجوع شود به 1ول قرنتیان  .)17 :1ظاهرا
عیسی در ابتدای دوران بشارتش تعمید میداد (رج وع شو د به انجیل يوحنا  )22 :3ولی بعدا متوقف کرد .يوحنا گفته نادرست فريسیان را اصالح میکند.
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" 3 :4او یهودیه را ترک کرد و مجددا به جلیل رفت" اينها دو زمان آئوريست فعال داللت کننده هستند که برای تاکید بر حرکت جغرافیايی عیسی استفاده
شدهاند.
" 4 :4او باید از سامره عبور میکرد" "بايد" معادل يونانی فعل  deiاست ،که چندين بار در اين متن تکرار شده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  7 :3و 14
و  .)3۰معموال "بايد" يا "الزم" ترجمه میشود .در اين سفر ع یسی يک هدف الهی وجود داشت .اين کوتاهترين راه بود ،جوزفوس به ما میگويد که يهوديان
جلیل معموال از اين مسیر استفاده میکردند .بااين حال ،يهوديان يهوديه از سامريان متنفر بودند و از میان زمینهايشان عبور نمیکردند زيرا تصور میکردند
آنها ملحد هستند.

موضوع خاص :نژاد پرستی
)(SPECIAL TOPIC: RACISM

.I

. II

مقدمه
 .Aاين نگرش برتری يک بیان جهانی بشر گمراه است .اين ضمیر بشر است ،که از خود در پشت سر ديگران حمايت کند .نژادپرستی از
بسیاری جهات يک پديده مدرن است ،در حالی که ناسیونالیسم (يا قبیله گرايی) يک مسئله باستانی است.
 .Bملی گرايی در بابل آغاز شد (پیدايش  ) 11و در ابتدا مربوط به سه پسران نوح بود که به اصطالح نژادها از آنها توسعه يافتند (پیدايش
 .)1۰با اين حال ،از کتاب مقدس روشن است که بشريت از يک منبع است (مراجعه شود به پیدايش 3-1؛ اعمال رسوالن -24 :17
.)26
 .Cنژادپرستی فقط يکی از انواع تعصب است .برخی ديگر از تعصبات عبارتند از
.1فخر فروشی به خاطر تحصیالت
.2غرور اقتصادی-اجتماعی
.3خود-پارسا بینی و قانونگرايی مذهبی
.4تعصبات کور سیاسی
مفاد انجیلی
 .Aعهد عتیق
.1پیدايش  – 27 :1نوع بشر ،مرد و زن ،در تصوير و همانند خدا ساخته شدند ،که آنها را منحصر به فرد میکند .همچنین ارزش و وقار
فردی را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)16 :3
.2پیدايش  11 :1الی  – 25اين عبارت را ده مرتبه ثبت کرده است " ...در پی نوع خود . "...از اين عبارت برای حمايت از تبعیض
نژادی استفاده میشود .با اين حال ،از زمینه متن مشخص است که اين به حیوانات و گیاهان و نه به بشريت ،اشاره دارد.
.3پیدايش  1۸ :9الی  – 27از اين عبارت برای حمايت از تسلط نژادی استفاده شده است .بايد به ياد داشته باشید که خدا کنعان را
لعنت نکرد .نوح ،پدربزرگش ،پس از بیداری از مستی ،لعنتش کرد (به خاطر پدرش ،گناه حام) .کتاب مقدس هیچ سابقهای که
خدا اين سوگند  /لعنت را تايید کرده باشد را ثبت نکرده است .حتی اگر او اين کار را انجام دهد ،اين امر در مورد نژاد سیاه و سفید
تاثیر نمیگذارد .کنعان پدر کسانی بود که در فلسطین ساکن بودند و هنر ديوار مصری نشان می دهد که آنها سیاه نیستند.
.4اعداد  – 1 :12موسی با يک زن سیاه پوست ازدواج کرد.
.5يوشع  – 23 :9اين عبارت برای اثبات اينکه يک نژاد بايد به نژادی ديگر خدمت کند ،استفاده میشد .با اين وجود ،در متنِ ،جبعونیان
از همان نژادی هستند که يهوديان میباشند.
.6عزرا  9الی  1۰و نحمیا  - 13اينها اغلب در مفهوم نژادی مورد استفاده قرار میگیرند ،اما متن نشان میدهد که ازدواجها ،نه به
دلیل نژادی (آنها از يک پسر نوح بودند ،پیدايش  ،)1۰بلکه به داليل مذهبی محکوم شدهاند.
 .Bعهد جديد
.1اناجیل
عیسی در چندين مورد از نفرت بین يهوديان و سامری ها استفاده کرد ،تا نشان دهد که نفرت نژادی نامناسب است.
.a
 )1تمثیل سامری خوب (انجیل لوقا  25 :1۰الی )37
 )2زن کنار چشمه (انجیل يوحنا )4
 )3جذامی شکرگزار (انجیل لوقا  11 :17الی )19
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. III

انجیل برای همه بشريت است
.b
 )1انجیل يوحنا 16 :3
 )2انجیل لوقا  46 :24الی 47
 )3عبرانیان 9 :2
 )4مکاشفه 6 :14
پادشاهی برای همه بشريت است
.c
 )1انجیل لوقا 29 :13
 )2مکاشفه 5
.2اعمال رسوالن
اعمال رسوالن  1۰قطعا در مورد عشق جهانی خداوند و پیام جهانی انجیل است.
.a
به پطرس به خاطر کارهايش در اعمال رسوالن  11حمله شد و اين مسئله تا شورای اورشلیم در اعمال رسوالن  15برگزار و
.b
راهحلی برای آن پیدا نشد ،حل نگرديد .تنش میان يهوديان و غیر يهوديان قرن اول بسیار شديد بود.
.3پولس
هیچ مانعی در راه مسیح وجود ندارد
.a
 )1غالطیان  26 :3الی 2۸
 )2افسسیان  11 :2الی 22
 )3کولسیان 11 :3
خدا بین افراد تبعیض نمیگذارد
.b
 )1رومیان 11 :2
 )2افسسیان 9 :6
.4پطرس و يعقوب
خدا بین افراد تبعیض نمیگذارد ،اول پطرس 17 :1
.a
چون خدا تعصبی نشان نمیدهد ،پس مردم او نیز نبايد چنین کنند ،يعقوب 1 :2
.b
.5يوحنا
يکی از قويترين گفته ها در مورد مسئولیت مومنین در اول يوحنا  2۰ :4يافت میشود.
.a
جمع بندی
 .Aنژاد پرستی ،و يا در اين مورد ،تعصب از هر نوع ،برای فرزندان خدا کامال نامناسب است .در اينجا يک نقل قول از Henlee Barnette
است که در انجمنی در  ،Glorietaنیومکزيکو ،برای کمیته زندگی مسیحی در سال  1964سخنرانی کرد.
"نژادپرستی کفر است زيرا غیر انجیلی و غیر مسیحی است ،الزم به يادآوری نیست که غیر علمی هم هست".
 .Bاين مسئله به مسیحیان فرصتی برای نشان دادن عشق ،بخشش و درک متقابل خود به يک جهان گمشده و گمراه میدهد .نژاد پرستی
مسیحی نشان دهنده عدم بلوغ است و فرصتی برای يک شخص بد برای ايجاد مانع برای ايمان ،اطمینان و رشد مؤمن به وجود می
آورد .اين همچنین به عنوان يک مانع برای افراد گمشده جهت رسیدن و روی آوردن به مسیح خواهد بود.
 .Cچه کاری میتوانم انجام دهم؟ (اين بخش از تراکت کمیته زندگی مسیحی تحت عنوان "مسابقه روابط" برگرفته شده است)
"در سطح فردی"
• مسئولیت خود را در حل مسائل مربوط به نژاد بپذيريد
• از طريق دعا ،مطالعه انجیل ،و دوستی با ديگر نژادها تالش کنید تعصبات زندگی نژادی را از خود دور کنید
• اعتقادات خود را نسبت به نژاد بیان کنید ،به ويژه آنهايی که نزاع نژادی را متالشی می کنند
"در زندگی خانوادگی"
• اهمیت نفوذ خانواده در توسعه نگرش نسبت به ساير نژادها را درک کنید.
• سعی کنید با صحبت کردن در مورد آنچه که کودکان و والدين در مورد نژادها در خارج از منزل می شنوند ،نگرشهای مسیحی را توسعه
دهید.
• والدين بايد در برابر ارائه يک مثال مسیحی در ارتباط با افراد نژادهای ديگر مراقب باشند.
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• به دنبال فرصتهايی برای ايجاد دوستی خانوادگی با ديگر نژادها باشید
"در کلیسای خود"
• با موعظه و تعلیم حقیقت کتاب مقدس در رابطه با نژاد ،جماعت حاضر در کلیسا میتوانند الگو و سرمشقی برای کل جامعه باشند.
• اطمینان حاصل کنید که عبادت ،مشارکت و خدمت از طريق کلیسا برای همه باز باشد ،حتی به عنوان کلیساهای عهد جديد ،هیچ
مانع نژادی وجود نداشته باشد (افسسیان  11 :2الی  ،22غالطیان  26 :3الی .)29
"در زندگی روزمره"
• کمک به غلبه بر هرگونه تبعیض نژادی در محیط کار.
• از طريق انواع سازمانهای اجتماعی از حقوق و فرصتهای برابر محافظت کنید ،به ياد داشته باشید که مسئله نژاد است که بايد مورد
حمله قرار گیرد نه افراد .هدف اين است که فهمیدن را ترويج دهیم ،نه اينکه تلخی ايجاد کنیم.
• اگر به نظر عاقالنه باشد ،کمیته ويژهای از شهروندان برای ايجاد خطوط ارتباطی در جامعه برای آموزش عموم و اقدامات خاص در
بهبود روابط نژادی سازماندهی کند.
• از قوانین و قانون گذاران در تصويب قوانین ترويج عدالت نژادی حمايت کنید و با کسانی که از تعصب برای منافع سیاسی استفاده
میکنند ،مخالفت کنید.
• از مقامات اجرايی قانون برای تحقق قوانین بدون تبعیض تشکر کنید.
• خشونت را کنار بگذاريد و احترام به قانون را ارتقا دهید ،هر کاری که ممکن است به عنوان يک شهروند مسیحی بايد انجام داد ،انجام
دهید ،اطمینان حاصل کنید که ساختارهای حقوقی ابزار دست کسانی که تبعیض را افزايش میدهند ،نخواهد بود.
• روح و ذهن مسیح را در تمام روابط انسانی به صورت الگو و نمونه بیان کنید.
■ "از میان سامره" نفرت زيادی میان سامريان و يهوديان وجود داشت که به قرن هشتم قبل از میالد باز میگشت .در  722قبل از میالد ده قبیله شمالی که
پايتختشان در سامره بود ،توسط آشوريان به اسارت گرفته شده و به ماد فرستاده شدند (رجوع شود به دوم پادشاهان  .)6 :17ساير مردم به اسارت گرفته شده
در شمال فلسطین مستقر شدند (رجوع شود به دوم پادشاهان  .)24 :17در طی سالها اين مردم دورگه از ازدواج میان افراد با مردمی که از اسرائیل باقیمانده
بودند ،بوجود آمدند .يهوديان اهالی سامره را دو رگه و مرتد تلقی میکردند.
سام ِره به نام سوخار رسید ،نزدیک قطعه زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود" (رجوع شود به سفر آفرينش  1۸ :33و ،19
" 5 :4به شهری از ِ
يوشع  .)32 :24بسیاری سوخار را سیچم تلقی میکردند ،ولی در عهد جديد چنین چیزی اظهار نشده است.
" 6 :4چاه یعقوب در آنجا بود" اين چاه مخزنی عیق با عمق تقريبی  1۰۰فوت بود .آب جاری نبود (چشمه) ،ولی آب باران را جمع میکرد .هرگز در عهد
عتیق از آن نام برده نشده است ولی با منطقهای که در آن سنتهای پدرساالری اجرا میشد ،مرتبط است.
■ "عیسی از سفرش خسته شده بود" به وضوح طبیعت انسانی عیسی را در اينجا میبینیم (رجوع شود به انجیل لوقا  )52 :2ولی هرگز از محبت کردن
به مردم خسته نمیشد.
"حدود ساعت ششم بود"
NASB, NKJV, NJB
"حدود ظهر بود"
NRSV, TEV
بحثهای زيادی وجود دارد که يوحنا از چه روشی برای تعیین وقت در انجیل خودش استفاده میکرده است .در برخی منابع به نظر میرسد زمان يهودی و در
برخی زمان رومی تصور میشود.
 ،NASBانجیل یوحنا  7 :4الی 14
سام ِره برای آب کشیدن آمد .عیسی به او گفت" :جرعهای آب به من بده" ،زیرا شاگردانش برای تهیۀ خوراک به
در این هنگام ،زنی از مردمان ِ
سامریان مراوده
سامریام آب میخواهی؟" زیرا یهودیان با ِ
شهر رفته بودند .زن به او گفت" :چگونه تو که یهودی هستی ،از من که زنی ِ
نمیکنند" .عیسی در پاسخ گفت" :اگر موهبت خدا را درمییافتی و میدانستی کیست که از تو آب میخواهد ،تو خود از او میخواستی ،و به
تو آبی زنده عطا میکرد" .زن به او گفت" :سرورم ،سطل نداری و چاه عمیق است ،پس آب زنده از کجا میآوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری
که این چاه را به ما داد ،و خود و پسران و گلههایش از آن میآشامیدند؟" عیسی گفت" :هر که از این آب مینوشد ،باز تشنه میشودّ .اما هر که
از آن آب که من به او دهم بنوشد ،هرگز تشنه نخواهد شد ،بلکه آبی که من میدهم در او چشمهای میشود که تا به حیات جاویدان جوشان
است.
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سام ِره آمد" اين زن به خاطر وضعیت اجتماعی خود در روستا ،در اين زمان از روز به تنهايی اين همه راه را تا اين چشمه دور افتاده آمده
" 7 :4زنی از مردمان ِ
بود.
■ "جرعهای به من بده" اين يک زمان آئوريست فعال داللتی است که مفهوم فوريت را در بر دارد.
 8 :4اين آيه صحنه صحبت خصوصی عیسی با اين زن مطرود از يهوديت است .اين هم يکی ديگر از يادداشتهای داخل پرانتز يوحنا است.
سامریام آب میخواهی" يهوديان حتی اجازه نداشتند که از همان ظرف سامريان آب بنوشند (رجوع
" 9 :4چگونه تو که یهودی هستی ،از من که زنی ِ
شود به سنتهای يهود بر اساس الويان  .)15عیسی دو مانع فرهنگی را ناديده میگرفت )1( :صحبت کردن با زن سامری و ( )2صحبت کردن با زنی در مال
عام.
■ "(زیرا یهودیان با سامریان مراوده نمیکنند)" پرانتزها ( ،NASBنسخه استاندارد جديد بازبینی شده) که يک بخش اضافه شده از جانب يوحنا هستند،
در  ،MSSא و  Dنیستند ،ولی در  ،1, A, B, C, L ،P63, 66, 75, 76א هستند UBS .به اين اضافه شدن رتبه  Aرا میدهد (يعنی قطعی).
موضوع خاص :انتقاد متنی
" 10 :4اگر" اين جمله شرطی نوع دوم است که "برخالف واقعیت" تلقی میشود .يک عبارت نادرست بیان میشود تا يک عبارت ديگر نیز که آن هم نادرست
است تائید گردد.
اين تنها کاربرد کلمه "هديه" در انجیل يوحنا است .در اينجا به عیسی به عنوان هديه خداوند اشاره میشود( .رجوع شود به انجیل يوحنا  )16 :3که زندگی
جاويدان میدهد .در انجیل يوحنا  3۸ :7و  39و اعمال رسوالن از آن برای دادن روح القدس استفاده شده است (رجوع شود به اعمال رسوالن :۸ ،3۸ :2
 .)17 :11 ،45 :1۰ ،2۰تمرکز آن بر روی لطف خداست که لیاقت آن را نداشته و در مسیح و روح القدس نمايان میگردد.
■ "آب زنده" اين کلمه زمینه استعارهای در عهد عتیق دارد (رجوع شود به مزمور  ،9 :36اشعیا  ،33 :4 ،3 :12ارمیا  ،13 :17 ،13 :2زکريا  .)۸ :14عیسی
از اصطالح "آب زنده" به عنوان مترادف "زندگی معنوی" استفاده میکند .اما زن سامری فکر میکند که او اشاره به آب جاری میکند ،بر خالف آب باران چاه.
اين خصیصه انجیل يوحنا است که عیسی (نور جهان) دائما درست درک نمیشود (مثل نیقوديموس) .قلمرو زمینی حقیر نمیتواند قلمرو بهشتی را درک کند
(مثال پیام عیسی).
" 11 :4آقا" اين معادل کلمه يونانی  kuriousاست که از  kurieمی آيد .میتواند از آن برای مودب خطاب کردن (آقا) يا در عبارات مذهبی (خداوند يا )Lord
استفاده شود که به عیسی به عنوان کامال الهی در انجیل يوحنا  1 :4و رومیان  13 :1۰اشاره میشود .در اينجا برای خطاب مودبانه است.
موضوع خاص :خداوندی مسیح از عهد عتیق (میکاه )5:2
" 12 :4تو از پدر ما یعقوب بزرگتر نیستی ،هستی" دستور زبان انتظار پاسخ "نه" را دارد .اين به طور بديهی يک جمله وارونه است .زن سامری ادعای بزرگی
اجدادش را که سامريان توسط ابراهیم و ماناسه به يعقوب باز میگردد به رخ میکشید .نکته حیرت انگیز اينجاست که ارجحیت دقیقا همان چیزی بود که
عیسی ادعايش را میکرد!
میان مکالمه دو نکته الهیاتی بیان میشود.
 .1عشق خدا/عیسی به مطرودين (مثال سامريان ،زن)
 .2باالتر بودن عیسی نسبت به غرور نژاد پرستی يهوديان
 13 :4و " 14هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد ،هرگز تشنه نخواهد شد" اين احتماال يک داللت مسیح گونه دارد (رجوع شود به اشعیا ،3 :12
 .) 1۰ :49 ،21 :4۸اين عبارت يک عبارت منفی مظاعف است .در اينجا با زمانهای فعل بازی شده است .صفت مفعولی حال در انجیل يوحنا  13 :4داللت
بر تکرار عمل نوشیدن دارد در حالیکه وجه آئوريستی فعال انجیل يوحنا  14 :4داللت بر يک بار نوشیدن دارد.
" 14 :4چشمهای میشود که تا به حیات جاویدان جوشان است " اين صفت مفعولی حال است که معنی آن اين است که "بطور مداوم جوشان است"
(رجوع شود به اشعیا  11 :5۸و انجیل يوحنا  .)3۸ :7برای مردم صحرانشین ،آب نماد زندگی و تقدير الهی است.
 ،NASBانجیل یوحنا  15 :4الی 26
زن گفت" :سرورم ،از این آب به من بده ،تا دیگر تشنه نشوم و برای آب کشیدن به اینجا نیایم" .عیسی گفت" :برو ،شوهرت را بخوان و بازگرد".
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زن پاسخ داد" :شوهر ندارم" .عیسی گفت" :راست میگویی که شوهر نداری ،زیرا پنج شوهر داشتهای و آن که هم اکنون داری ،شوهرت
نیست .آنچه گفتی راست است" .زن گفت" :سرورم ،میبینم که نبی هستی .پدران ما در این کوه پرستش میکردندّ ،اما شما میگویید جایی
که در آن باید پرستش کرد اورشلیم است" .عیسی گفت" :ای زن ،باور کن ،زمانی فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد،
نه در اورشلیم .شما آنچه را نمیشناسید میپرستیدّ ،اما ما آنچه را میشناسیم میپرستیم ،زیرا نجات به واسطۀ قوم یهود فراهم میآیدّ .اما
پرستندگان راستین ،پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد ،زیرا پدر جویای چنین
زمانی میرسد ،و هم اکنون فرا رسیده است ،که
ِ
پرستندگانی است .خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند" .زن گفت" :میدانم که مسیح (که معنی آن ممسح شدهس
است) خواهد آمد؛ چون او آید ،همه چیز را برای ما بیان خواهد کرد" .عیسی به او گفت" :من که با تو سخن میگویم ،همانم".
 15 :4زن همانند نیقوديموس هنوز عیسی را در سطح کامال فیزيکی و انسانی درک میکند .اين حتی برای شاگران هم غیر معمول نبود .آنها اغلب زبان
استعارهای عیسی را اشتباه متوجه میشدند (رجوع شود به انجیل يوحنا  31 :4الی  11 :11 ،33الی .)13
 UBS 16 :4حتی به اين احتمال که ممکن است نام "عیسی" اضافه شده باشد ،اشاره نمیکند( .رجوع شود به نسخه جديد شاه جیمز ،نسخه بازنويسی
شده جديد ،انجیل اورشلیم ،انجیل بازبینی شده انگلیسی) .انجیل ترجمه انگلیسی جديد مستندات دستنوشتهای برای اضافه کردن خود ارائه میکند
(صفحه  .19۰3مثال *MSS ,א  .)c, A, C2,D, L, and W, but it is missing from MSS P66,75, B, Cنوشتهها سعی بر اين دارند که متن واضحتر
باشد و راحتتر بتوان آن را دنبال کرد.
■ "برو ،بخوان" اين زمان حال فعال امری است که با زمان آئوريستی امری فعال ادامه پیدا میکند.
" 17 :4من شوهر ندارم" گناه بايد برمال شود .عیسی چشم پوشی نمیکند ،ولی محکوم هم نمیکند.
" 18 :4تو پنج شوهر داشتهای" عیسی قدرت ماورا الطبیعه خود را به کار میگیرد تا زن را به خود آورده و از دنیای فیزيکی به دنیای معنوی بیاورد (رجوع شود
به انجیل يوحنا .)4۸ :1
" 19 :4میبینم که نبی هستی" زن هنوز به درک مسیح نرسیده بود .او هنوز داشت سعی میکرد از کنار مشکل اصلی خودش در رابطه با خدا با تملق گويی
بگذرد (درست مانند نیقوديموس در انجیل يوحنا .)2 :3
ساير مفسرين اين را به عنوان يک مرجع مسیحی از تثنیه  15 :1۸الی  22میبینند.

موضوع خاص :نبوت عهد عتیق
)(SPECIAL TOPIC: OLD TESTAMENT PROPHECY
.I

معرفی
 .Aکالم آغازين
 .1جامعه مومنین در نحوه تفسیر نبوت اتفاق نظر ندارند .ساير حقايق بر اساس موقعیت تفکر مرسوم طی قرنها شکل گرفتهاند ،ولی
اين يکی نه.
 .2در مورد نبوت عهد عتیقی ،چندين مرحله به خوبی تعريف شده وجود دارند
 .aپیش اخالقی
 )1افرادی که پیامبر خطاب میشدند
 )aابراهیم – پیدايش 7 :2۰
 )bموسی – اعداد  6 :12الی  ،۸تثنیه 1۰ :34 ،15 :1۸
 )cهارون – خروج ( 1 :7سخنگوی موسی)
 )dمريم – خروج 2۰ :15
 )eمیداد و الداد – اعداد  24 :11الی 3۰
 )fدبوره – داوران 4 :4
 )gگمنام – داوران  7 :6الی 1۰
 )hسموئیل – اول سموئیل 2۰ :3
 )2اشاره به پیامبران به عنوان گروه – تثنیه  1 :13الی  2۰ :1۸ ،5الی 22
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. II

. III

 )3گروه نبوتی يا انجمن – اول سموئیل  5 :1۰الی  ،2۰ :19 ،13اول پادشاهان  35 :2۰و  6 :22 ،41و  1۰الی  ،13دوم
پادشاهان  3 :2و  1 :4 ،7و  ،1 :6 ،22 :5 ،3۸و غیره
 )4مسیح که پیامبر نامیده میشد – تثنیه  15 :1۸الی 1۸
 .bنامکتوبات پادشاهان
 )1جاد – اول سموئیل  ،5 :22دوم سموئیل  ،11 :24اول تواريخ 29 :29
 )2ناتان – دوم سموئیل  ،25 :12 ،2 :7اول پادشاهان 22 :1
 )3اخیا – اول پادشاهان 29 :11
 )4يیهو – اول پادشاهان  1 :16و  7و 12
 )5گمنام – اول پادشاهان  4 :1۸و  13 :2۰ ،13و 22
 )6الیاس – اول پادشاهان  ،1۸دوم پادشاهان 2
 )7میکاه – اول پادشاهان 22
 )۸الیشع – دوم پادشاهان  9 :2و  12الی 13
 .3نوشتههای سنتی پیامبران (آنها اقوام و همچنین پادشاه را مورد خطاب قرار میدادند) :اشعیا ،مالکی (به استثنای دانیال)
 .Bاصطالحات انجیلی
 .1روعه = "پیغمبر" ( ،)BDB 906, KB 1157اول سموئیل  .9 :9اين مرجع خودش تحول به اصطالح "نبی" را نشان میدهد.
روعه از اصطالح کلی "ديدن" میآيد .اين فرد راه خدا و برنامههای او را درک کرده بود و با او برای تحقق بخشیدن به اراده خدا
مشوت میشد.
 .2هوزه = "پیغمبر" ( ،)BDB 302, KB 3011دوم سموئیل  .11 :24اين اصطالح مترادف با روعه است .اين از اصطالح نادرتری
میآيد و به معنی ديدن است .حالت وصفی آن بیشتر برای اشاره به پیامبران استفاده میشود (مشاهده کردن).
 .3نبی = "پیعمبر" ( ،)BDB 611, KB 661از فعل آکاديايی نابو به معنی "فراخواندن" و عربی "نباء" به معنی "اعالم کردن/اخبار"
میآيد .اين متداولترين اصطالح در عهد عتیق برای پیامبران است .اين اصطالح بیش از  3۰۰مرتبه استفاده شده است .در مورد
ريشه اين اصطالح اطالعات دقیقی در دست نیست ولی در حال حاضر ،فراخواندن بهترين گزينه است .احتماال بهترين درک از
توصیف رابطه موسی با فرعون از طريق عارون توسط يهوه باشد (مراجعه شود به خروج  1۰ :4الی  ،1 :7 ،16تثنیه  .)5 :5پیامبر
کسی است که از طرف خدا با مردمش صحبت میکند (عاموس  ،۸ :3ارمیا  7 :1و  ،17حزقیال .)4 :3
 .4هر سه اين اصطالحات در مورد مقام پیامبران در کتاب اول تواريخ  ،29 :29سموئیل – روعه ،ناتان – نبی ،و جاد – هوزه استفاده
شدهاند.
 .5عبارت "ايشا الوهیم" ،مرد خدا ،يک بیان جامعتر برای سخنگوی خدا است .حدود  76مرتبه در عهد عتیق در مفهوم نبی استفاده
شده است.
 .6منشا اصطالح پیامبر يا همان نبی از زبان يونانی است .اين اصطالح از ترکیب ( pro )1به معنی "قبل" يا "برای" و  phemiبه
معنی "سخن گفتن" میآيد.
تعريف نبوت
 .Aاصطالح نبوت گستره مفهومی وسیعتری در زبان عبری نسبت به زبان انگلیسی دارد .کتب تاريخی يوشع تا پادشاهان (به استثنای روت)
را يهوديان پیامبران پیشین نامگذاری کردهاند .هم ابراهیم (پیدايش  ،7 :2۰مزمور  )15 :1۰5و موسی (تثنیه  )1۸ :1۸به عنوان نبی
انتخاب شدند (همچنین میريام ،خروج  .)2۰ :15بنابراين در مورد مفهوم متصوره در زبان انگلیسی مراقب باشید.
" .Bنبوت را میتوان به صورت مشروع به عنوان آن درک تاريخ که فقط معانی را در چهارچوب الهیات ،هدف الهی و مشارکت الهی میپذيرد،
تعريف کرد" ،Interpreter's Dictionary of the Bible .جلد  ،3صفحه ٨٩6
" .Cنبی نه فیلسوف است نه خداشناس سیستماتیک ،بلکه فقط واسطه پیمان است تا به منظور شکل بخشیدن به آينده مردم ،با اصالح
زمان حال آنان ،کالم خدا را به مردمش تحويل دهد" Prophets and Prophecy, Encyclopedia Judaica .جلد  ،13صفحه
1152
هدف نبوت
 .Aنبوت شیوهای است برای خدا که با مردمش صحبت کند ،.راهنمايی به آنها ارائه کند و به آنها امید دهد در زندگی و رخدادهای جهان در
کنارشان است .پیام آنها اساسا يکسان بود .پیام سرزنش ،تشويق ،ايجاد انگیزه در ايمان و توبه بود و به مردم خدا درباره او و برنامههايش
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. IV

آگاهی دهند .آنان حافظ مردم خدا در پیمان خدا بودند .به اين بايد اضافه شود که اغلب به وضوح انتخاب سخنگوی خدا آشکار میشد
(تثنیه  1 :13الی  2۰ :1۸ ،3الی  .)22اين نهايتا اشاره به مسیح بود.
 .Bاغلب نبی از بحرانهای تاريخی يا الهیاتی روزگار خود الهام میگرفت و آن را در قالب يک زمینه اسکاتولوژيک بزرگ میکرد .اين نگرش
پايان زمان از تاريخ منحصر به اسرائیل بوده و مفهوم انتخاب الهی و پیمان وعده داده شده را دارد.
 .Cمقام نبی به نظر میرسد متعادل کننده بود (مراجعه شود به ارمیا  )1۸ :1۸و غصب مقام کاهن اعظم بود به شیوهای که اراده خدا است.
اوريم و تواريم فراتر رفته و تبديل به پیام شفاهی از جانب سخنگوی خدا شدند .به نظر میرسد که مقام نبوت در اسرائیل پس از مالکی
از بین رفت و  4۰۰سال بعد و توس ط يحیی تعمید دهنده مجددا ظاهر شد .مشخص نیست که چگونه هديه نبوت عهد جديد با عهد
عتیق ربط دارد .پیامبران عهد جديد (اعمال رسوالن  27 :11الی  ،32 :15 ،1 :13 ،2۸اول قرنتیان  1۰ :12و  2۸الی  29 :14 ،29و
 32و  ،37افسسیان  )11 :4آشکار کننده يک مکاشفه جديد يا کتاب مقدس جديد نیستند ،بلکه پیشگام هستند و پیشگامان اراده خدا
در شرايط پیمان جديد.
 .Dنبوت انحصاری يا در ماهیت قابل پیشبینی نیست .پیشگويی شیوهای برای تائید مقام و پیام او بود ،ولی بايد توجه شود که کمتر از ٪2
نبوت عهد عتیق مسیحانه است .کمتر از  ٪5به خصوص پیمان عصر جديد را توصیف میکند .کمتر از  ٪1در رابطه رخدادهايی است
که به وقوع خواهند پیوست ،Fee and Stuart, How to Read the Bible For All Its Worth( .صفحه )166
 .Eانبیا خدا را به مردم معرفی میکردند ،در حالی که کشیشان نماينده مردم در برابر خدا بودند .اين يک بیان کلی است .استثناهايی مانند
حبقوق وجود دارند که خطاب به خدا سواالتی میپرسید.
 .Fيک دلیل که به سختی میتوان انبیا را درک کرد اين است که نمیدانیم کتب آنان چگونه ساختار يافتهاند .آنها بر اساس زمانبندی تاريخی
نیستند .به نظر میرسد آنها موضوعی باشند ولی نه همیشه به شیوهای که انتظار داريم .اغلب هیچ شرايط تاريخی ،زمانبندی خاص،
يا تمايز مشخصی میان وحی ديده نمیشود.
اين کتب به داليل زير سخت هستند:
 .1با يکبار نشستن نمیتوان آنها را خواند
 .2بر اساس موضوع نمیتوان تقسیم بندی کرد
 .3نمیتوان از حقیقت اصلی يا عزم نويسنده را در هر وحی اطمینان حاصل کرد.
مشخصههای نبوت
 .Aدر عهد عتیق به نظر میرسد در رابطه با مفهوم نبی و نبوت پیشرفتی حاصل شده باشد .در اسرائیل اولیه يک رفاقت انبیا بسط يافت ،به
رهبری يک رهبر قوی بنام الیاس يا الیشا .گاهی اوقات عبارت "پسران انبیا" برای اشاره به اين گروه استفاده میشد (دوم پادشاهان .)2
انبیا با حاالت وحی آنها مشخص میشدند (اول سموئیل  1۰ :1۰الی  1۸ :19 ،13الی .)24
 .Bبا اين حال اين دوران سريعا گذشت و دوران انبیا منفرد آمد .آنان انبیايی بودند (هم راستین و دروغین) که توسط پادشاه شناسايی
میشدند ،و در کاخ زندگی میکردند (جاد و ناتان) .همچنین کسانی هم بودند که مستقل بودند ،گاهی اوقات کامال بیارتباط با شرايط
جامعه موجود اسرائیل بودند (مانند عاموس) .اينان هم زن و هم مرد بودند (دوم پادشاهان .)14 :22
 .Cنبی اغلب آشکار کننده آينده بود ،که به پاسخ سريع انسان حالت میبخشید .اغلب وظیفه نبی آشکار کردن برنامه جهانی خدا برای
مخلوقاتش بود که تحت تاثیر پاسخ انسانی قرار نگرفته بودند .اين برنامه کلی اسکاتولوژيک میان انبیا خاور نزديک باستان ،منحصر به
فرد بود .پیشگويی و پیمان وفاداری دو وجه پیامهای انبیا بود (مراجعه شود به فی و استوارت ،صفحه  .)15۰اين داللت بر اين دارد که
انبیا اساسا در مرکز توجه بودند .آنها معموال ،ولی نه انحصاری ،مردم را مورد خطاب قرار میدادند.
 .Dبیشتر مطالب انبیا به صورت شفاهی ابراز میشدند .بعدا با ابزارهای موضوعی ،زمانبندی تاريخی يا ساير الگوهای ادبیات خاور نزديک
که ديگر در دسترس قرار ندارند ترکیب میشدند .از آنجا که شفاهی بودند برای منظور نگارش ساختار يافته نبودند .اين باعث میشود
که کتب را سخت بتوان خواند و به سختی بتوان بدون آگاهی از شرايط و موقعیت تاريخی آنها را درک کرد.
 .Eانبیا از الگوهای مختلف برای ارسال پیامهايشان استفاده میکردند.
 .1صحن دادگاه – خدا مردمش را به دادگاه میبرد ،همانند يک پرونده طالق است که يهوه زنش (اسرائیل) را به دلیل وفادار نبودن
رد میکند (هوشع  ،4میکاه .)6
 .2مراسم تشییع جنازه – اندازه خاص اين نوع پیام و مشخصه آن که يک فرم خاص را به هم میريزد (اشعیا  ،5حبقوق .)2
 .3سخنرانی برکت و میثاق – بر ماهیت مشروط پیمان و عواقب آن تاکید میشود ،هم مثبت و هم منفی ،و برای آينده نوشته میشود
(تثنیه  27الی .)2۸
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خط مشیهای مفید برای تفسیر نبوت
 .Aبا توجه به شرايط تاريخی و مفهوم متن هر وحی نیت نبی نگارنده را دريابید .معموال به نوعی در رابطه با اسرائیل است که پیمان موسی
را شکست.
 .Bکل وحی را بخوانید و تفسیر کنید ،نه فقط بخشی از آن را ،بر اساس محتوا آن را مشخص سازيد .ببینید که چگونه با وحیهای قبلی و
بعدی ربط دارد .سعی کنید طرح کلی کتاب را ترسیم نمائید.
 .Cمفهومی را در متن تصور کنید تا زمانی که چیزی در خود متن شما را به کاربرد نمادين خاصی هدايت کند ،سپس آن زبان نمادين را به
نثر درآوريد.
 .Dدر نور شرايط تاريخی و متون همسو کارهای نمادين را تحلیل کنید .حتما به خاطر داشته باشید که اين يک مفهوم باستانی خاور نزديکی
است نه يک ادبیات مدرن غربی.
 .Eدر مورد پیشگويیها احتیاط کنید.
 .1آيا آنها بصورت انحصاری مربوط به روزگار نگارنده هستند؟
 .2آيا آنها در تاريخ اسرائیل به تحقق پیوستند؟
 .3آيا آنها رخدادهای مربوط به آينده هستند؟
 .4آيا آنها در دوران معاصر تحقق يافتهاند و در آينده نیز تحقق خواهند يافت؟
 .5اجازه دهید که نويسندگان انجیل و نه نويسندگان عصر مدرن شما را راهنمايی کنند.
 .Fتوجهات خاص
 .1آيا پیشگويیها با پاسخ مشروط میتوانند واجد شرايط و درست باشند؟
 .2آيا يقین است که نبوت خطاب به چه کسی خطاب شده و چرا؟
 .3آيا احتمال چندين بار تحقق يافتن ،هم انجیلی و يا تاريخی ،هست؟
 .4نويسندگان عهد جديد ،تحت وحی و الهام ،قادر بودند مسیح را در بسیاری جاهای عهد عتیق ببینند که برای ما مشهود نیستند.
به نظر میرسد که آنان از واژه شناسی و بازی با کلمات استفاده میکردند .از آنجا که ما تحت الهام و وحی نیستیم بهتر است اين
گرايش را به آنان واگذار کنیم.
کتابهای مفید
A Guide to Biblical Prophecy by Carl E. Amending and W. Ward Basque .A
How to Read the Bible for All Its Worth by Gordon Fee and Douglas Stuart .B
My Servants the Prophets by Edward J. Young .C
Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic .D
by D. Brent Sandy
New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, vol. 4, pp. 1067-1078 .E

The Language and Imagery of the Bible by G. B. Caird

موضوع خاص :نبوت عهد جدید
)(SPECIAL TOPIC: NEW TESTAMENT PROPHECY
.I

همانند نوبت عهد عتیق نیست ( ،BDB 611, KB 661موضوع خاص :نبوت عهد عتیق را مطالعه کنید) ،که مفاهیم روحانی دريافت
کردن و ثبت مکاشفه يهوه را در بر دارد (مراجعه شود به اعمال رسوالن  1٨ :3و  ،21رومیان  .)26 :16فقط پیامبران میتوانستند کتاب مقدس
بنويسند.
 .Aموسی نبی خطاب میشد (مراجعه شود به تثنیه  15 :1٨الی )21
 .Bدر کتب تاريخی (يوشع – پادشاهان [به غیر از روت] پیامبران پیشین خطاب میشدند (مراجعه شود به اعمال رسوالن .)24 :3
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. II

. III

 .Cپیامبران جايگاه کاهن اعظم را بدست میآوردند زيرا آنها منشا اطالعات از خدا بودند (مراجعه شود به اشعیا – مالکی)
 .Dبخش دوم احکام موسی "پیامبران" است (مراجعه شود به انجیل متی  ،40 :22 ،1٧ :5انجیل لوقا  25 :24 ،16 :16و  ،2٧رومیان
.)21 :3
در عهد جديد مفهوم به چندين شیوه مختلف استفاده میشود
 .Aاشاره به انبیای عهد عتیق و پیامهای وحی شده به آنان (مراجعه شود به انجیل متی  ،14 :13 ،13 :11 ،12 :5 ،23 :2رومیان :1
)2
 .Bاشاره به پیام برای فرد تا پیام برای يک گروه (پیامبران عهد عتیق اساسا با اسرائیل صحبت میکردند)
 .Cهم به يحیی تعمید دهنده (مراجعه شود به انجیل متی  ،26 :21 ،5 :14 ،٩ :11انجیل لوقا  )٧6 :1و هم عیسی به عنوان مبشرين
پادشاهی خدا اشاره میشود (مراجعه شود به انجیل متی  11 :21 ،5٧ :13و  ،46انجیل لوقا .)1٩ :24 ،33 :13 ،16 :٧ ،24 :4
عیسی همچنین ادعا میکرد که از ساير پیامبران بزرگتر است (مراجعه شود به انجیل متی  ،41 :12 ،٩ :11انجیل لوقا .)26 :٧
 .Dساير پیامبران در عهد جديد
 .1اوايل زندگی عیسی ،آن طور که در انجیل متی ثبت شده است (خاطرات مريم)
 .1الیزابت (مراجعه شود به انجیل لوقا  41 :1الی )42
 .2زکريا (مراجعه شود به انجیل لوقا  6٧ :1الی )٧٩
 .3شمعون (مراجعه شود به انجیل لوقا  55 :2الی )35
َ .4ح ّنی (مراجعه شود به انجیل لوقا )36 :2
 .2پیشگويیهای دوگانه (مراجعه شود به قیافا ،انجیل يوحنا )51 :11
 .Eاشاره به کسی که انجیل را اعالم میدارد (در لیست کسانی که موهبت را اعالم میدارند در اول قرنتیان  2٨ :12الی  ،2٩افسسیان
 11 :4اضافه شده است)
 .Fاشاره به موهبت مستمر در کلیسا (انجیل متی  ،34 :23اعمال رسوالن  ،32 :15 ،1 :13رومیان  ،6 :12اول قرنتیان  ،10 :12و 2٨
الی  ،2 :13 ،2٩افسسیان  .)11 :4گاهی اوقات میتواند به زنان اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،36 :2اعمال رسوالن
 ،٩ :21 ،1٧ :2اول قرنتیان  4 :11الی )5
 .Gاشاره به بخشهای آخرالزمانی کتاب مکاشفه (مراجعه شود به مکاشفه  ٧ :22 ،3 :1و  10و  1٨و )1٩
پیامبران عهد جديد
 .Aآنان ،آن طور که پیامبران عهد عتیق تحت وحی مکاشفه میکردند (کتاب مقدس) ،مکاشفه نمیکردند .اين اظهار به واسطه استفاده
عبارت "ايمان" (در مفهوم کامل شدن خبر خوش) که در اعمال رسوالن  ،22 :14 ،٨ :13 ،٧ :6غالطیان ،10 :6 ،23 :3 ،23 :1
فیلیپیان  ،2٧ :1يهودا  3و  20امکانپذير است.
اين مفهوم از کل عبارت استفاده شده از يهودا  3مبرا است" ،ايمان يکبار و برای همیشه به قديسان واگذار میشود" .عبارت
"يکبار برای همیشه" ايمان اشاره به حقايق ،دکترينها ،مفاهیم ،تعالیم جهان بینی مسیحیت دارد .عبارت ،تاکید يکبار دادن مبنای
انجیلی برای محدود ساختن نوشتههای وحی شده عهد جديد از نظر الهیات است که اجازه نمیدهد ساير نوشتههای آتی ،مکاشفه
تلقی گردند (موضوع خاص :الهام و وحی را مطالعه کنید) .در عهد عتیق ،بسیاری از بخشها مبهم و نامشخص هستند (موضوع
خاص :ادبیات شرقی [تضادهای انجیلی]) ،ولی مومنین با ايمان تائید میکنند که هر آنچه برای ايمان الزم است به اندازه کافی و به
وضوح در عهد جديد وجود دارد .اين مفهوم در آنچه تثلیث مکاشفه نامیده میشود ،تعريف شده است.
 .1خدا در مقاطع زمانی مختلف خود را آشکار کرده است (مکاشفه).
 .2او نويسندگان خاصی را انتخاب کرده است تا اعمال او را ثبت کرده و توضیح دهند (الهام).
 .3او روح خود را داده است تا اذهان و قلبهای انسانها را برای درک اين نوشتهها باز کنند ،نه به طور قطع ،بلکه به صورت متناسب
برای رستگاری و زندگی مسیحگونه( .نورانی ،موضوع خاص :نورانی را مطالعه کنید) .نکته در اينجاست که الهام و وحی محدود
به نويسندگان کتاب مقدس است .هیچ نوشته ،ديدگاه ،يا مکاشفه ديگری وجود ندارد .قانون کلی بسته میشود .ما تمامی
حقیقتی را که بدان نیاز داريم تا به خدا پاسخ دهیم ،در اختیار داريم .حقیقت را به بهترين شکل میتوان در نوشتههای انجیلی
در برابر مخالفتهای مومنین ديد .هیچ نويسنده يا سخنران عصر مدرنی آن سطح مديريت الهی را که نويسنده کتاب مقدس
داشتند را داشته باشد.
 .Bپیامبران عهد جديد به نوعی همانند پیامبران عهد عتیق هستند.
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 .1پیشبینی رخدادهای آينده (مراجعه شود به پولس ،اعمال رسوالن  ،22 :2٧آگابوس ،اعمال رسوالن  2٧ :11الی :21 ،2٨
 10الی  ،11ساير پیامبران بینام ،اعمال رسوالن .)23 :20
 .2داوری را اعالم میدارند (مراجعه شود به پولس ،اعمال رسوالن  25 :2٨ ،11 :13الی )2٨
 .3اعمال نمادين که به صورت مشهود نمايانگر رخدادی هستند (مراجعه شود به آگابوس ،اعمال رسوالن )11 :21
 .Cآنان حقیقت انجیل را اعالم میدارند ،گاهی اوقات به شیوهای قابل پیشبینی (مراجعه شود به اعمال رسوالن  2٧ :11الی :20 ،2٨
 10 :21 ،23الی  ،)11ولی اين تمرکز اصلی نیست .نبوت کردن در اول قرنتیان اساسا برقراری ارتباط با انجیل است (مراجعه شود به
اول قرنتیان  24 :14و .)3٩
 .Dآنان ابزارهای عصر معاصر روح برای مکاشفه عصر حاضر حقیقت خدا برای هر موقعیت ،فرهنگ يا دوره زمانی جديد نیستند (مراجعه
شود به اول قرنتیان .)3 :14
 .Eآنها در کلیساهای پولس فعال بودند (مراجعه شود به اول قرنتیان  4 :11الی  2٨ :12 ،5و  2 :13 ،2٩و  ٨و  1 :14 ،٩و  3و 4و  5و 6
و  22و  24و  2٩و  31و  32و  3٧و  ،3٩افسسیان  ،11 :4 ،5 :3 ،20 :2اول تسالونیکیان  )20 :5و در ( Didacheنوشته شده در
قرن اول يا دوم ،تاريخ آن قطعی نیست) و در مونتانیسم قرنهای دوم و سوم شمال آفريقا ذکر شدهاند.
آيا مواهب عهد جديد خاتمه يافتهاند؟
. IV
 .Aبه سختی میتوان به اين سوال پاسخ داد .اين سوال کمک میکند که مسئله با تعريف اهداف مواهب روشن شود .آيا آنها برای تائید
موعظه اولیه انجیل هستند يا آنها شیوههای مستمر برای کلیسا جهت بشارت به خود و جهان گمراه هستند؟
 .Bآيا کسی به تاريخ کلیسا نگاه میکند تا به سوال عهد جديد پاسخ دهد؟ هیچ چیزی در انجیل نیست که بگويد مواهب معنوی موقتی
بودند .آنها که سعی میکردند از اول قرنتیان  ٨ :13الی  13استفاده کنند که تا اين مسئله را بیان کنند ،از نیت نگارنده از متن سو
استفاده میکند ،که تصريح میکند هر چیزی غیر از محبت کردن گذرا است.
 .Cوسوسه شدم که بگويم از آنجا که عهد جديد ،و نه تاريخ کلیسا ،نشان از اقتدار دارد ،مومنین بايد تائید کنند که اين مواهب ادامه دارند.
با اين حال ،من فکر میکنم که فرهنگ بر تفسیر تاثیرگذار است .برخی متون کامال شفاف ديگر کاربرد ندارند (مانند بوسه مقدس،
پوشیدن حجاب توسط زنان ،مالقاتهای کلیسايی در خانه ،و غیره) .اگر فرهنگ بر متن تاثیر گذارد ،پس چرا تاريخ کلیسا تاثیر نگذارد؟
 .Dاين سوالی است که يقینا نمیتوان به طور قطع به آن پاسخ داد .برخی مومنین مواهب عهد جديد متوقف شده و برخی ديگر میگويند
متوقف نشده و همچنان ادامه دارند .در اين زمینه ،همانند بسیاری از ديگر مسائل تفسیر ،قلب مومن کلید است .عهد جديد مبهم و
فرهنگی است .سختی در اين است که بتوان تصمیم گرفت کدام متون تحت تاثیر فرهنگ/تاريخ قرار میگیرند و و کدامها برای تمام
دورانها هستند ( ،cf. Fee and Stuart's How to Read the Bible for All Its Worthصفحات  14الی  1٩و  6٩الی
 .)٧٧در اينجاست که بحث در مورد آزادی و مسئولیت ،که در رومیان  1 :14الی  13 :15و اول قرنتیان  ٨الی  10يافت میشوند،
حساس هستند .اينکه چگونه به سوال پاسخ دهیم ،به دو شیوه بستگی پیدا میکند.
 .1هر مومن بايد با ايمان و نوری که دارند ،گام بردارد .خدا به قلب ما و انگیزههايمان نگاه میکند.
 .2هر مومن بايد اجازه دهد ساير مومنین با درک و ايمانی که دارندگام بردارند .بايد تناوباتی در محدوديتهای انجیلی وجود داشته
باشد .خدا از ما میخواهد همانطور که او ما را دوست دارد ،همديگر را نیز دوست داشته باشیم.
و در انتها بايد توجه داشت که مسیحیت زندگی از روی ايمان و محبت است ،نه يک الهیات کامل .رابطه با او که بر رابطه ما با ديگران تاثیر میگذارد،
بمراتب مهمتر از کامل بودن است.
" 20 :4پدران ما" اين اشاره به ابراهیم و يعقوب دارد (رجوع شود به سفر پیدايش  7 :12و  .)2۰ :33او احساس پیمان نگاهداشتن خود را اظهار میدارد
(رجوع شود به انجیل يوحنا  31 :۸الی .)59
■ "در این کوه عبادت میکردند" اين بخش اشاره به يک بحث الهیاتی در خصوص الزام عبادت خدا (يهوه) دارد .تاکید يهوديان بر کوه موريا (محل معبد
يهوديان) و سامريان بر کوه گريزيم است (معبد سامريان که در سال  129قبل از میالد توسط جان هیراکانوس تخريب شد).
" 21 :4زمانی فرا خواهد رسید که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد ،نه در اورشلیم" اين بايد حرف شوکه کنندهای برای آن زن و نیز شاگردانش
باشد .مکان مهم نیست ،بلکه چه کسی!
" 22 :4نجات به واسطۀ قوم یهود فراهم میآید" اين تائیدی است بر مبدا مسیح (رجوع شود به سفر پیدايش  2 :12و  ۸ :49 ،3الی  ،12اشعیا ،3 :2
رومیان  4 :9و .)5
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ّ " 23 :4اما زمانی میرسد ،و هم اکنون فرا رسیده است" اين میتواند اشارهای از مالکی  11 :1درباره عبادت جهانی باشد .بديهی است عیسی در طول
زندگیش زندگی جاويدان پس از مرگ را به عنوان هديه آورد .اين عبارت منعکس کننده تنشی است که میان دو آمدن مسیح وجود دارد .دو عصر يهودی (به
موضوع خاص در اول يوحنا  17 :2مراجعه شود) اينک در هم اذغام شدهاند .اينک دوران عصر جديد روح القدس است ،با اين حال ما هنوز عصر قديم گناه و
پلیدی را داريم.
عیسی يقینا ادعا میکند که عصر جديد در او آغاز میشود .عصر ر وح القدس ،عصر مسیح آغاز شده است!
■ "ساعت" به موضوع خاص :ساعت مراجعه شود
■ "در روح و راستی" کلمه "روح" (به موضوع خاص :تنفس ،باد ،روح مراجعه شود) سخن از عبادتی دارد که محلی يا فیزيکی نیست .کلمه "راستی" در
دنیای يونانی مفاهیم معنوی صحبت میکند ،در حالیکه در زبان عبری برای وفاداری و قابل اعتماد بودن به کار میرود.
موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا)
■ "پدر" در عهد جديد خیلی نامعمول است که بدون اشاره به عیسی به عنوان تنها پسر ،خدا" ،پدر" خوانده شود.
موضوع خاص :پدر
■ "زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است" خدا به صورت فعاالنه ای در جستجوی انسانیت گم شده است (رجوع شود به اشعیا  ،55حزقیال  23 :1۸و
 ،32انجیل لوقا  ،1۰ :19انجیل يوحنا  12 :1و .)16 :3
" 24 :4خدا روح است" چندين عبارت کوتاه در نوشتههای يوحنا وجود دارند که شخصیت خدا را توصیف میکنند)1( :خدا عشق است )2( ،خدا نور است،
( )3خدا روح است .اين میتواند به معنی ( )1فیزيکی نیست )2( ،محدود به يک مکان نیست )3( ،محدود به زمان نیست يا ( )4آسمانی در مقابل زمینی،
باشد.
" 25 :4مسیح میآید" کلمه مسیح فقط در عهد جديد دو مرتبه تکرار شده است ،هر دو در انجیل يوحنا (رجوع شود به انجیل يوحنا  41 :1و .)25 :4

موضوع خاص :مسیح (از دانیال )26 :9
)(SPECIAL TOPIC: MESSAIAH

دشواری ترجمه اين است که استفادههای متفاوتی از کلمه "مسیح" يا "آن تدهین شده" ( )BDB 603, KB 645وجود دارد .از اين اصطالح برای روغن
مالی مخصوص بر روی يک فرد که مشخص کند فردی توسط خدا فراخوانده شده و تجهیز گشته تا وظیفه رهبری خاصی را به انجام برساند استفاده شده
است.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

در مورد پادشاهان يهود استفاده شده (برای نمونه ،اول سموئیل  6 :24 ،3 :12 ،1۰ :2و  ،1۰دوم سموئیل  ،1 :23 ،21 :19مزمور ،51 :۸9
 1۰ :132و  ،17مراثی ارمیا  ،2۰ :4حبقوق " ،13 :3شاهزاده تدهین شده" در دانیال )25 :9
در مورد کشیشهای يهود استفاده شده (برای نمونه "کشیشهای تدهین شده ،کتاب خروج  ،7 :29الويان  3 :4و  5و :۸ ،36 :7 ،15 :6 ،16
 ،12احتماال مزمور  9 :۸4الی  ،1۰و )2 :133
در مورد ريش سفیدان قوم و پیامبران استفاده شده (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،7 :26اول تواريخ  ،22 :16مزمور  ،15 :1۰5که اشاره به
پیمان مشارکت مردم دارد ،احتماال حبقوق )13 :3
در مورد پیامبران استفاده شده (مراجعه شود به اول پادشاهان  ،16 :19احتماال اول تواريخ )22 :29
در مورد کورش استفاده شده است (مراجعه شود به اشعیا )1 :45
ترکیب شمارههای  1و  2در مزمور  11۰و زکريا 4
در مورد آمدن خاص خدا استفاده شده ،داوود پادشاه که عصر جديد عدالت را میآورد
 .aعصای يهودا (مراجعه شود به پیدايش )1۰ :49
 .bقصر ايشا (مراجعه شود به دوم سموئیل )7
 .cپادشاهی جهانی (مراجعه شود به مزمور  ،2اشعیا  1 :11 ،6 :9الی  ،5میکاه  1 :5الی )4
 .dبشارت به نیازمندان (مراجعه شود به اشعیا  1 :61الی )3
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من شخصا تمايل دارم که "آن تدهین شده" را با عیسی ناصری شناسايی کنم (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )25 :4 ،41 :1به واسطه:
.1
.2
.3
.4

معرفی پادشاهی جاويدان در دانیال  2در طول امپراتوری چهارم
معرفی "فرزند انسان" در دانیال  13 :7که پادشاهی ابدی به او داده میشود
عبارات رستگاری در دانیال  24 :9که به نقطه اول تاريخ سقوط جهان اشاره میکند
استفاده عیسی از کتاب دانیال در عهد جديد (مراجعه شود به انجیل متی  ،15 :24انجیل مرقس )14 :13

بايد اعتراف کرد که اين عنوان به ندرت در عهد عتیق استفاده شده ،احتماال فقط در کتاب دانیال  25 :9استفاده شده است .همچنین بايد تائید کرد که
عیسی در شرايط کلی که در عهد عتیق در مورد مسیح تعريف شده ،نمیگنجد.
.1
.2
.3
.4

در اسرائیل رهبر نبوده
به طور رسمی توسط يک کشیش تدهین نشده
فقط نجات دهنده اسرائیل نیست
نه فقط "فرزند انسان" بلکه به طور حیرت انگیزی "فرزند خدا" است.

موضوع خاص :خداوندی مسیح از عهد عتیق (میکاه )5:2
■ "چون او آید ،همه چیز را برای ما بیان خواهد کرد" اين نشان میدهد که سامريان انتظار آمدن مسیح را دارند .همچنین نشان میدهد که اينطور مسیح
را میبینند که با آمدنش کامل بودن خدا را نشان دهد.
" 26 :4من که با تو سخن میگویم ،همانم" اين میتواند اشارهای به اشعیا  6 :52باشد .تائیدی صاف و روشن از الهی بودن (کامال متفاوت از اناجیل) .در
"همانم" يک بازی هست که منعکس کننده پیمان با خدا ،يهوه (رجوع شود به سفر خروج  12 :3و  )14در عهد عتیق است .عیسی از اين نام عهد عتیقی
خدا به عنوان راهی برای اشاره به خود نمايانسازی و ديدن يهوه در عیسی استفاده میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  24 :۸و  2۸و 5 :1۸ ،19 :13 ،5۸
مقايسه شود با اشعیا  .)4 :46 ،1۰ :43 ،4 :41اين شیوه خاص به کار بردن "من همانم" بايد متمايز با اظهار "من هستم" باشد که در انجیل يوحنا  35 :6و
 7 :1۰ ،12 :۸ ،51و  9و  11و  1 :15 ،6 :14 ،25 :11 ،14و  5که بدنبالشان اسمهای تائیدکننده هستند ،باشد.
موضوع خاص :نام خدا (عهد جديد)
 ،NASBانجیل یوحنا  27 :4الی 30
ّ
همان دم ،شاگردان عیسی از راه رسیدند و تعجب کردند که با زنی سخن میگوید .اما هیچیک نپرسید "چه میخواهی؟" یا "چرا با او سخن
میگویی؟" آنگاه زن ،کوزۀ خویش بر جای گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت" :بیایید مردی را ببینید که هرآنچه تا کنون کرده بودم ،به من
بازگفت .آیا ممکن نیست او مسیح باشد؟" پس آنها از شهر بیرون آمده ،نزد عیسی روان شدند.
" 27 :4آنها تعجب کردند که با زنی سخن میگوید" از نظر فرهنگی چنین کاری توسط يهوديان ارتدکس انجام نمیشد.
■ ّ
"اما هیچیک نپرسید "چه میخواهی؟" یا "چرا با او سخن میگویی؟" " اين بايد يک شهادت عینی از سوی يوحنا باشد .او بايد يک چنین رخداد تعجب
برانگیزی را به خوبی به خاطر داشته باشد.
 " 28 :4زن ،کوزۀ خویش بر جای گذاشت" اين يک شهادت عینی زيباست ،يک يادداشت تاريخی که هیجان زن را نشان میدهد چون با عجله به روستا باز
میگردد تا شهادت دهد (رجوع شود به انجیل يوحنا  29 :4و .)3۰
" 29 :4آیا ممکن نیست او مسیح باشد" دستور زبان انتظار پاسخ "نه" را دارد ،ولی متن نشان میدهد که آن زن واقعا باور داشت که او خودش است! متن
بر دستور زبان چیره میشود!
موضوع خاص :خداوندی مسیح از عهد عتیق (میکاه )5:2
 ،NASBانجیل یوحنا  31 :4الی 38
ّ
در این میان ،شاگردان از او خواهش کرده ،گفتند" :استاد ،چیزی بخور" .اما عیسی به آنان گفت" :من خوراکی برای خوردن دارم که شما از آن
چیزی نمیدانید" .شاگردان به یکدیگر گفتند" :مگر کسی برای او خوراک آورده است؟" عیسی به ایشان گفت" :خوراک من این است که ارادۀ
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فرستندۀ خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم .آیا این سخن را نشنیدهاید که ”چهار ْ
ماه بیشتر به موسم درو نمانده است“؟ ّاما من به شما
میگویم ،چشمان خود را بگشایید و ببینید که هم اکنون کشتزارها آمادۀ درو است .هم اکنون ،دروگر مزد خود را میستاند و محصولی برای
حیات جاویدان گرد میآورد ،تا کارنده و دروکننده با هم شادمان شوند .در اینجا این گفته صادق است که "یکی میکارد و دیگری مید َ
رود" .من
ِ
شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که دسترنج خودتان نیست .دیگران محنت کشیدند و شما دسترنج آنان را برداشت میکنید".
 32 :4اين هم کنايه ديگری از دوالیسم آسمانی و زمینی ،و روحانی و زمینی است .عیسی ماموريتش بشارت و آشکار ساختن بود .مردم برايش اهمیت بیشتری
داشتند/دارند.
" 34 :4خوراک من این است که ارادۀ فرستندۀ خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم" انجیل يوحنا  17يک بیان صريح از درک عیسی نسبت کاری
است که پدر از او خواسته است تا انجام دهد (رجوع شود به انجیل مرقس  ،45 :1۰انجیل لوقا  ،1۰ :19انجیل يوحنا .)29 :6
تضاد میان اينکه عیسی از باال فرستاده شده ،از حضور خود خدا ،پدر ،زيرا ماموريت او آشکار ساختن پدر و انجام کارهای پدر بود .اين دوالیسم عمودی است
که کامال مشخصه انجیل يوحنا است (باال در مقابل پائین ،روح در مقابل جسم).
دو اصطالح در مورد فرستاده شدن عیسی به کار رفته است.
( Pempō .1انجیل يوحنا  23 :5 ،34 :4و  24و  3۰و  3۸ :6 ،37و  39و  4۰و  16 :7 ،44و  1۸و  2۸و  16 :۸ ،33و  1۸و  26و 44 :12 ،4 :9 ،29
و  45و )5 :16 ،21 :15 ،24 :14 ،49
( apostellō .2انجیل يوحنا  17 :3و  36 :5 ،24و  29 :6 ،3۸و  3 :17 ،42 :11 ،36 :1۰ ،42 :۸ ،29 :7 ،57و  1۸و  21و  23و )21 :2۰ ،25
اينها همانطور که نشان داده میشود ،با  21 :2۰مترادف هستند .همچنین نشان میدهد که مومنین به يک دنیای منحرف فرستاده شدهاند و او به عنوان
نماينده پدر با هدف رستگاری (رجوع شود به دوم قرنتیان  13 :5الی  )21آمده است.

موضوع خاص :اراده ( )THELĒMAخدا
)(SPECIAL TOPIC: THE WILL (THELĒMA) OF GOD
اراده خدا شامل طبقه بنديهای بسیاری میشود
انجیل یوحنا
• عیسی آمد که خواست خدا را انجام دهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )3۸ :6 ،3۰ :5 ،34 :4
• در روز آخر تمام کسانی که پدر به پسر داده برمیخیزند (مراجعه شود به انجیل يوحنا )39 :6
• تمام آنان که به پسر ايمان دارند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  29 :6و )4۰
• دعاهای پاسخ داده شده در رابطه با اراده خدا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  31 :9و اول يوحنا )14 :5
سایر اناجیل
• انجام خواست خدا که مهم است (مراجعه شود به انجیل متی )21 :7
• انجام اراده خدا فرد را با عیسی خواهر يا برادر میکند (مراجعه شود به انجیل متی  ،5۰ :12انجیل مرقس )35 :3
• خدا برای هیچکس آرزوی نابودی نمیکند (مراجعه شود به انجیل متی  ،14 :1۸اول تیموتائوس  ،4 :2دوم پطرس )9 :3
• کالواری ارائه خدا برای عیسی بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،42 :26انجیل لوقا )42 :22
نامههای پولس
• خدمت به تمامی مومنین (مراجعه شود به رومیان  1 :12الی )2
• مومنینی که از اين عصر شیطانی میروند (مراجعه شود به غالطیان )2 :1
• اراده خدا برنامه رستگاری او بود (مراجعه شود به افسسیان  5 :1و  9و )11
• مومنینی که زندگی سرشار از روح را تجربه میکنند (مراجعه شود به افسسیان  17 :5الی )1۸
• مومنینی که سرشار از آگاهی نسبت به خدا هستند (مراجعه شود به کولسیان )9 :1
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•
•
•

مومنینی که کامل شدهاند (مراجعه شود به کولسیان )12 :4
مومنینی که تقديس شدند (مراجعه شود به اول تسالونیکیان )3 :4
مومنینی که بابت همه چیز شکرگزار هستند (مراجعه شود به اول تسالونیکیان )1۸ :5

نامههای پطرس
• مومنینی که کار درست را انجام میدهند (مثال به مقامات ارجاع میدهند) و بدينوسیله کارهای احمقانه افراد را متوقف میکنند ،بنابراين
فرصتی برای بشارت فراهم میسازند (مراجعه شود به اول پطرس )15 :2
• مومنینی که رنج میکشند (مراجعه شود به اول پطرس )19 :4 ،17 :3
• مومنینی که زندگیشان خود-محورانه نیست (مراجعه شود به اول پطرس )2 :4
نامههای یوحنا
• مومنینی که برای همیشه اطاعت میکنند (مراجعه شود به اول يوحنا )17 :2
کلید مومنین در دعاهای مستجاب شده (مراجعه شود به اول يوحنا )14 :5
" 35 :4چهار ما ْه بیشتر به موسم درو نمانده است" اين يک عبارت استعارهای پیامبران يا احتماال يحیی تعمید دهنده است ،که نشان دهنده زمان دادن
پاسخ معنوی است! مردم با ايمان در او در طول زندگی عیسی نجات يافتند ،نه فقط پس از قیامت.
 36 :4الی " 38یکی میکارد و دیگری مید َ
رود" اين آيات به بشارت پیامبران يا احتماال يحیی تعمید دهنده اشاره دارند .اين در اول قرنتیان  6 :3الی ۸
ِ
برای رابطه میان بشارت پولس و آپولس استفاده شده است.
 ،NASBانجیل یوحنا  39 :4الی 42
ریان ساکن آن شهر به عیسی ایمان آوردند.
پس در پی شهادت آن زن که گفته بود "هرآنچه تا کنون کرده بودم ،به من بازگفت" ،بسیاری از ِ
سام ِ
ِ
سامریان نزد عیسی آمدند ،از او خواستند نزدشان بماند .پس دو روز در آنجا ماند .و بسیاری دیگر به سبب شنیدن سخنانش ایمان
چون آن ِ
ْ
آوردند .ایشان به آن زن میگفتند" :دیگر تنها بهخاطر سخن تو ایمان نمیآوریم ،زیرا خود سخنان او را شنیدهایم و میدانیم که این مرد براستی
َ
نجاتدهندۀ عالم است".
ریان ساکن آن شهر به عیسی ایمان آوردند" يوحنا از فعل "باور کردن" و ترکیب آن با چندين اصطالح ديگر استفاده میکند" :باور
" 39 :4بسیاری از ِ
سام ِ
ِ
کردن به" (" ،)enباور کرد که" ( ،)hotiو اغلب "باور آورد" ( )eisو يا اعتماد کردن استفاده میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  11 :2و  16 :3 ،23و  1۸و
 29 :6 ،36و  35و  5 :7 ،4۰و  31و  3۸و  35 :9 ،3۰ :۸ ،4۸و  25 :11 ،42 :1۰ ،36و  25و  45و  11 :12 ،4۸و  37و  42و  44و  1 :14 ،46و :16 ،12
 .)2۰ :17 ،9اساسا سامريان به واسطه شهادت آن زن ايمان آوردند (انجیل يوحنا  ،)39 :4ولی پس از آنکه کالم عیسی را شنیدند ،آنها خود به او ايمان آوردند
و شهادت دادند (انجیل يوحنا  41 :4و  . )42عیسی سراغ گوسفندان گمشده اسرائیل آمده بود ،ولی خبر خوش او برای همه نوع بشر بود :سامريان ،زنان
سوری-فینقیهای ،و سربازان رومی (رجوع شود به رومیان  ،12 :1۰اول قرنتیان  ،13 :12غالطیان  2۸ :3و  ،29کولسیان .)11 :3
موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ایمان و وفاداری در عهد عتیق
■ "بخاطر انچه که آن زن شهادت داده بود" اگر خدا از شهادت اين زن کافر و بیدين استفاده کرد ،همچنین میتواند از من و شما هم استفاده کند! اين
آيه اهمیت شهادت فردی را نشان میدهد .موضوع خاص :شهادتها برای عیسی در بخش انجیل يوحنا  ۸ :1را مطالعه کنید.
موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا)
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موضوع خاص :زنان در انجیل
)(SPECIAL TOPIC: WOMEN IN THE BIBLE
 . Iعهد عتیق
 .Aاز لحاظ فرهنگی زنان جزو اموال تلقی میشدند
 .1در لیست اموال ثبت میشدند (خروج )2۰:17
 .2رفتار با زنان برده (خروج  21:7الی )11
 .3پیمان زنان توسط مردی مسئولیت او را برعهده داشت قابل ابطال بود (اعداد )3۰
 .4زنان به عنوان غنیمت جنگی (تثنیه  2۰:1۰الی  21:1۰ ،14الی )14
 .Bهمدلی عمال وجود داشت
 .1زن و مرد در تصوير خدا ساخته شدند (پیدايش  1:26الی )27
 .2افتخار کردن به پدر و مادر (خروج  ،2۰:12تثنیه )5:16
 .3احترام گذاشتن به پدر و مادر (الويان )2۰:9 ،19:3
 .4زنان و مردان میتوانند ناصری باشند (اعداد  6:1الی )2
 .5دختران حق ارث دارند (اعداد  27:1الی )11
 .6بخشی از مردم تحت پیمان (تثنیه  29:1۰الی )12
 .7مشاهده تعالیم پدر و مادر (امثال  1:۸و )6:2۰
 .۸پسران و دختران ( Hemanخانواده الوی) موسقی معبد را رهبری میکردند (اول تواريخ  25:5الی )6
 .9پسران و دختران در عصر جديد نبوت میکنند (يوئیل  2:2۸الی )29
 .Cزنان نقش رهبری داشتند
 .1خواهر موسی ،مريم ،پیامبره خوانده شد (خروج  15:2۰الی  ،21همچنین به میکاه  6:4توجه کنید)
 .2به زنان نعمت بافتن داده شد تا پارچههای جشن خیمهها را ببافند (خروج  35:25الی )26
 .3يک زن متاهل ،بنام دبورا ،يک پیامبره بود (مراجعه شود به داوران  )4:4و تمامی قبايل را رهبری میکرد (داوران  4:4الی )5:7 ،5
 .4هلدا پیامبرهای بود که شاه يوشیا او را فراخواند تا کتاب قانونی که تازه يافت شده بود را بخواند و تفسیر کند (دوم پادشاهان ،22:14
دوم تواريخ  34:22الی )27
 .5ملکه استر ،يک الهه ،يهوديان را در پارس نجات داد
 . I Iعهد جديد
 .Aاز نظر فرهنگی زنان هم در يهوديت و هم در روم و يونان اتباع طبقه دوم تلقی میشدند و حقوق و مزايای کمتری داشتند (به استثنای
مقدونیه)
 .Bزنان نقش رهبری داشتند
 .1الیزابت و مريم الهههايی نزد خدا بودند (انجیل لوقا  1و )2
 .2آنا ،الهه ،در معبد خدمت میکرد
 .3لیديا ،مومن و رهبر کلیسای خانگی بود (اعمال رسوالن  16:14و )4۰
 .4چهار دختر باکره فیلیپ الهه بودند
 .5فیبی ،خادم کلیسا در کنخريه بود (رومیان )16:1
 .6پريسکا (پريسیال) همکار پولس و معلم آپولو (اعمال رسوالن  ،1۸:26رومیان )16:3
 .7ماری ،تريفینا ،تريفوسا ،جولیان خواهران نرون همکاران پولس بودند (رومیان  16:6الی )16
 .۸جونیا ( )KJVاحتماال يک زن شاگرد بود (رومیان )16:7
 .9ائوديا و سینتیک ،همکاران پولس بودند (فیلیپیان  4:2الی )3
 . I I Iچگونه يک مومن عصر مدرن در مثالهای انجیلی تعادل برقرار میکند
 .Aچگونه فرد میتواند حقايق تاريخی يا فرهنگی را مشخص کند که فقط در متن اصلی صادق هستند از حقیقت جاودانی که فقط برای تمامی
کلیساها معتبر هستند  ،تمامی مومنین تمام عصرها؟
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 .1ما بايد نیت نگارنده اصلی را بسیار جدی بگیريم .انجیل کالم خداست و تنها منبع برای ايمان.
 .2ما بايد با متون تحت الهام که به صورت تاريخی تغییر شکل يافتهاند سروکار داشته باشیم.
 .aفرهنگ (آداب و رسوم و خط مشیها) اسرائیل (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،15غالطیان )3
 .bيهوديت قرن اول
 .cاظهارات پولس در اول قرنتیان که به وضوح از ديد تاريخی شکل گرفته است
 )1سیستم قانونی روم بت پرست (اول قرنتیان )6
 )2برده باقی ماندن (اول قرنتیان  7:2۰الی )24
 )3امتناع از ازدواج (اول قرنتیان  7:1الی )35
 )4باکرهها (اول قرنتیان  7:36الی )36
 )5قربانی کردن غذا برای بت (اول قرنتیان  1۰:23 ،۸الی )33
 )6کارهای بی ارزش در شام خدا (اول قرنتیان )11
 .3خدا به صورت کامل و به وضوح خودش را به عنوان يک فرهنگ مشخص در روز مشخص نشان داد .ما بايد مکاشفه را جدی بگیريم،
ولی نه تمام جنبههای تاريخی آن را .کالم خدا با کلمات انسانی نوشته شده و به يک فرهنگ مشخص در يک مقطع زمانی خاص
خطاب شد.
 .Bتفسیر انجیلی بايد در جستجوی نیت نويسنده اصلی باشد .به زبان عصر خودش چه میگويد؟ برای تفسیر درست ،اين يک امر بنیادی و
حساس است .ولی بعد ما بايد آن را با عصر خود مطابقت دهیم .مسئله اصلی تفسیر ممکن است تعريف اصطالح باشد .آيا غیر از شبانهايی
که به عنوان رهبر ديده شدهاند ،آيا مبشرين ديگری هم وجود داشتند؟ کامال مشخص است که پولس در اول قرنتیان  14:34الی  35و اول
تیموتائوس  2:9الی  ،15تصريح میکند که زنان نبايد دعاهای عمومی را رهبری کنند! ولی چگونه آن را با عصر حاضر مطابقت دهیم؟ من
نمی خواهم فرهنگ پولس و يا فرهنگ خودم کالم و اراده خدا را ساکت کند .احتماال روزگار پولس خیلی محدود کننده بوده است ،ولی
همچنین روزگار من هم بسیار باز است .با گفتن اينکه حرفهای پولس و تعالیم او مشروط ،مربوط به قرن اول و حقايق وضعیت محلی هستند،
احساس ناراحتی میکنم .من کی هستم که فکرم يا فرهنگم با يک نويسنده تحت الهام و وحی مخالفت کند؟
با اين وجود ،وقتی در مورد زنانی که رهبر بودند ،مثالهای انجیلی وجود دارند ،چه کنم (حتی در نوشتههای پولس ،مراجعه شود به
رومیان )16؟ يک مثال خوب در اين مورد بحث پولس در مورد عبادت عمومی در اول قرنتیان  11الی  14است .در اول قرنتیان 11:5
به نظر میرسد او به زنان ،با سر پوشیده ،اجازه موعظه و دعا خواندن در جمع را میدهد ،با اين وصف ،در  14:34الی  35از آنان
میخواهد ساکت باشند! خادمین (مراجعه شود به رومیان  )16:1و پیامبران زن (مراجعه شود به اعمال رسوالن  )21:9وجود داشتهاند.
اين گوناگونی است که به من اجازه میدهد تشخیص دهم که توضیحات پولس (در بخشی که مربوط به محدود کردن زنان میشود)
محدود به قرنتس و افسس قرن اول بوده است .در هر دو کلیساها مشکالتی در مورد زنانی که آزادی جديد را يافتهاند ديده میشد
(مراجعه شود به  )Bruce Winter, After Paul Left Corinthکه میتوانست باعث به وجود آمدن مشکالتی برای کلیسا در
رسیدن اين جامعه (جامعه زنان) در رسیدن به مسیح شود .آزادی آنان بايد محدود میشد تا انجیل بتواند موثرتر واقع افتد.
روزگار من درست مخالف روزگار پولس است .در روزگار من انجیل میتواند محدود شود اگر زنان ماهر و سخنور اجازه نداشته باشند
که خبر خوش را پخش کنند ،يا اجازه رهبری نداشته باشند! هدف غايی عبادت عمومی چیست؟ آيا بشارت و شاگردی نیست؟ با رهبری
زنان آيا خدا مفتخر و خشنود نمیشود؟ به نظر میرسد که پاسخ انجیل به عنوان کل "بله" باشد! من میخواهم به پولس بگويم که
الهیات من بر اساس نظريات پولس است .من نمیخواهم بیش از حد تحت نفوذ و بازيچه فمینیسم مدرن باشم! با اين وجود احساس
میکنم کلیسا در پاسخ به حقايق بديهی انجیلی کند پاسخ میدهد ،همانند بردگی ،نژادپرستی ،تعصب و جنسگرايی .همچنین در
مورد سو استفاده از زنان در دنیای مدرن هم پاسخ و واکنش مناسب به کندی داده میشود .خدا در مسیح برده و زن را آزاد میکند .من
اجازه نمیدهم که محدوديتهای فرهنگی به اينها ريشخند بزند.
يک نکته ديگر :به عنوان يک مفسر ،میدانم که قرنتس يک کلیسای بسیار درهم گسیخته بود .برکات کاريزماتیک به رخ کشیده
میشدند .ممکن است زنان در اين امر دست داشته میداشتند .همچنین باور دارم که افسس تحت تاثیر معلمین دروغینی بود که از
زنان بهره میبردند و از آنان به عنوان سخنگويان جانشین در کلیساهای خانگی افسس استفاده میکردند.
 .Cمنابعی برای مطالعات بیشتر
How to Read the Bible For All Its Worth by Gordon Fee and Doug Stuart (pp. 61-77).1
Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics by Gordon Fee.2
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Hard Sayings of the Bible by Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce, and Manfred T. .3
)Branch (pp. 613-616; 665-667
40 :4
NASB, NRSV
NKJV
TEV, NJB

"درخواست کرد"
"اصرار کرد"
"التماس کرد"

اين يک اصطالح قوی در زبان يونانی است و بايد "اصرار کرد" يا "التماس کرد" ترجمه شود .شدت اين اصطالح میتواند در کاربرد آن در انجیل يوحنا 47 :4
(رجوع شود به انجیل لوقا  )3۸ :4ديده شود.
َ
" 42 :4نجاتدهندۀ عالم" اين عنوان کلی و جهانی در اول يوحنا  14 :4استفاده شده است .همچنین در قالب مفهوم کلی آن در مورد عشق خدا به همه
نوع بشر هم استفاده شده است (رجوع شود به اول تیموتائوس  ،6 :2عبرانیان  ،9 :2اول يوحنا  .)2 :2وعده سفر پیدايش  15 :3تحقق يافته است .در قرن
نخست اين عبارت اغلب در مورد سزار به کار میرفت .به واسطه اينکه مسیحیان انحصارا اين عنوان را برای عیسی به کار میبردند ،رومیان آنها را مورد آزار و
اذيت رومیان قرار میدادند .اين عنوان همچنین نشان میدهد تا چه اندازه نگارندگان عهد جديد از عنوان خدا به عنوان پدر برای پسر استفاده میکردند.
تیتوس  3 :1الی تیتوس  ،4 :1تیتوس  1۰ :2الی تیتوس  ،13 :2تیتوس  4 :3الی تیتوس .6 :3
يهوديان عیسی را رد کردند (رجوع شود به انجیل يوحنا  ،)11 :1ولی سامري ان خیلی سريع و به راحتی به او ايمان آوردند (رجوع شود به انجیل
يوحنا !)12 :1
 ،NASBانجیل یوحنا  43 :4الی 45
پس از آن دو روز ،عیسی از آنجا به جلیل رفت ،زیرا خود گفته بود که "نبی را در دیار خود حرمتی نیست" .چون به جلیل رسید ،جلیلیان او را
بهگرمی پذیرفتند ،زیرا آنها نیز برای عید به اورشلیم رفته و آنچه را عیسی در آنجا کرده بود ،دیده بودند.

 43 :4اين آيه نشان میدهد که عیسی آزادانهتر و بیشتر میان يهوديه و جلیل سفر میکرد تا آنچه که از ساير اناجیل تصور میشود.
 44 :4اين يک آيه خیلی نامعمول است زيرا با متن قبلی جور نیست .میتواند به بشارت در جلیل که داشت شروع میشد اشاره داشته باشد (انجیل يوحنا :4
 .)3اين ضرب المثل همچنین در انجیل متی  ،57 :13انجیل مرقس  4 :6و ،انجیل لوقا  24 :4يافت میشود .در ساير نسخهها به جلیل اشاره دارد ،در
حالی که در اينجا به يهوديه اشاره میکند.
" 45 :4جلیلیان او را بهگرمی پذیرفتند" آنها پیشتر آموزشها و معجزات عیسی را در طول عید پسخ در اورشلیم تجربه کرده بودند.
اهالی جلیل هم گفته میشود عیسی را "پذيرفتند" ،ولی بسیاری از آنها دستورات را پیروی نکردند و بعدها او را منع کردند" .ايمان" (رجوع شود به انجیل يوحنا
 )16 :3و "پذيرفتن" (انجیل يوحنا  )17 :1خیلی بیش از پذيرفتن اولیه هستند (رجوع شود به تمثیل خاک در انجیل متی  1۸ :13الی  ،23مرقس 12 :4
الی  ،2۰انجیل لوقا  11 :۸الی  .)15موضوع خاص :نیاز به محافظت در بخش انجیل يوحنا  31 :۸را ببینید.

موضوع خاص :استقامت/محافظت
SPECIAL TOPIC: PRESERVANCE

توضیح دکترين انجیلی در ارتباط با زندگی مسیحی بسیار سخت است زيرا در قالب ديالکتیک شرقی ارائه شده است (به موضوع خاص :ادبیات
شرق (پارادوکسهای انجیلی) مراجعه شود) .اين دو متناقض به نظر میرسند ،با اين حال ،هر دوی آنها انجیلی هستند .مسیحیان غربی گرايش به اين
دارند که يک حقیقت را بپذيرند و حقیقت ديگر را ناديده انگاشته و يا آن را کم ارزش تلقی کنند .برخی مثالها:
 .1آيا رستگاری يک تصمیم اولیه نسبت به ايمان آوردن به مسیح است يا يک تعهد مادام العمر که شاگرد او باشیم؟
 .2آيا رستگاری يک انتخاب است به وسیله لطف از جانب خداوند يا ايمان و پاسخ همراه با توبه از جانب نوع بشر به پیشنهاد الهی؟
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 .3آيا وقتی رستگاری را دريافت کرديم ،غیر ممکن است آن را از دست دهیم يا نیازمند تالش مداوم برای حفظ آن است؟
در طول تاريخ کلیسا ،مسئله استقامت همیشه مورد منازعه بوده است .مشکل با تضاد میان عبارات عهد جديد آغاز میشود:
 .1متون در ارتباط با اطمینان
 .aاظهارات عیسی در انجیل يوحنا (انجیل يوحنا  1۰:2۸ ،6:37الی )29
 .bاظهارات پولس (رومیان  ۸:35الی  ،39افسسیان  ۸ ،2:5 ،1:13الی  ،9فیلیپیان  ،2:13 ،1:6دوم تسالونیکیان  ،3:3دوم
تیموتائوس )4:1۸ ،1:12
 .cاظهارات پطرس (اول پطرس  1:4الی )5
 .2متونی که میگويند استقامت نیاز است
 .aاظهارات عیسی در ساير اناجیل (انجیل متی  13:1 ،1۰:22الی  24 ،9الی  ،24:13 ،3۰انجیل مرقس )13:13
 .bاظهارات عیسی در انجیل يوحنا (انجیل يوحنا  15:4 ،۸:31الی )1۰
 .cاظهارات پولس (رومیان  ،11:22اول قرنتیان  ،15:2دوم قرنتیان  ،13:5غالطیان  ،6:9 ،5:4 ،3:4 ،1:6فیلیپیان 3:1۸ ،2:12
الی  ،2۰کولسیان  ،1:23دوم تیموتائوس )3:2
 .dاظهارات نويسنده عبرانیان ( 3:6 ،2:1و )6:11 ،4:14 ،14
 .eاظهارات يوحنا (اول يوحنا  ،2:6دوم يوحنا  ،9مکاشفه  2:7و  17و  3:5 ،26و  12و )21:7 ،21
رستگاری انجیلی حاصل عشق ،رحمت ،ترحم و بزرگی خدای سه گانه است .هیچ انسانی نمیتواند نجات يابد بدون شروع با روحالقدس (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  6:44و  .)65الهیت ابتدا میآيد و دستور کار را تعیین میکند ،ولی انسان بايد با ايمان و توبه از ابتدا و تداوم آنها پاسخ دهد .خدا بر
اساس رابطه پیمانی با انسان کار میکند .مزايايی هست و همینطور هم مسئولیتهايی!
رستگاری به همه انسانها ارائه شد .مرگ عیسی با مشکل گناه انسان سقوط کرده سر و کار دارد! خدا راهی را ارائه کرده و میخواهد همه تمامی کسانی
که آنها را به تصوير کشیده با عشق به عیسی به او پاسخ دهند.
اگر مايل هستید که در اين زمینه بیشتر مطالعه کنید به منابع زير مراجعه نمائید
 ،The Word of Truth, Eerdmans .1اثر  ،Dale Moodyچاپ  ،1٩٨1صفحات  34٨الی 365
 Kept by the Power of God .2از انتشارات  ،Bethany Fellowshipاثر  ،Howard Marshallچاپ 1٩6٩
 ،Life in the Son .3انتشارات  ،Westcottاثر  ،Robert Shankچاپ 1٩61
انجیل به دو مسئله متفاوت در اين زمینه اشاره میکند )1( :کسب اطمینان به عنوان مجوزی برای يک زندگی بیثمر ،يک زندگی خودخواهانه و يا
( )2تشويق کردن آنان که با بشارت و گناهان فردی در تقال هستند .مسئله اينجاست که گروه اشتباه پیام اشتباه دريافت میکند و سیستم های الهیات
انجیلی را بر روی عبارتهای محدود انجیل بنا میکند .برخی مسیحیان ناامیدانه به پیام اطمینان نیاز دارند ،در حالیکه ديگران به هشدار سفت و محکم
استقامت نیازمند هستند .شما عضو کدام گروه هستید؟
يک جدل الهیاتی تاريخی میان اگوستین در مقابل پالگیوس و کالوين و در مقابل آرمینیوس (نیمه پالگیان ها) وجود دارد .اين بحث شامل اين سوال در
مورد رستگاری است :اگر کسی واقعا نجات يابد ،آيا بايد در ايمان و مفید بودن محکم باشد؟
کالوينیستها در پشت آياتی صف میبندند که بر پادشاهی خدا و حفظ قدرت (انجیل يوحنا  1۰:27الی  ،3۰رومیان  ۸:31الی  ،39اول يوحنا  5:13و
 ،1۸اول پطرس  1:3الی  )5و زمانهای فعال و مصدر کامل مجهول افسسیان  :2و  ۸تصريح دارد.
ارامنه پشت متونی که به ايمانداران هشدار میدهد صبر کنید ،دست نگاهداريد يا ادامه دهید صف بستهاند (انجیل متی  24:9 ،1۰:22الی
 ،13انجیل مرقس  ،13:13انجیل يوحنا  15:4الی  ،6اول قرنتیان  ،15:2غالطیان  ،6:9مکاشفه  2:7و  11و  17و  3:5 ،26و  12و  .)21:7 ،21من
به شخصه باور ندارم که عبرانیان  6و  1۰مصداق داشته باشند ،ولی بسیاری از ارامنه از آن به عنوان هشداری علیه ارتداد استفاده میکنند .تمثیل بذر
در انجیل متی  13و مرقس  4بر ايمان بديهی تصريح دارند ،همانند انجیل يوحنا  ۸:31الی  59چنین تصريح میکند .کالوينیستها میگويند که افعال
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زمان کامل برای توصیف رستگاری استفاده شده است ،و ارامنه عبارتهای با زمانهای حال کامل را نقل میکنند مانند اول قرنتیان  ،15:2 ،1:1۸دوم
قرنتیان .2:15
اين يک مثال کامل است از اينکه چطور سیستمهای الهیاتی با روشهای تفسیری اثبات از صحت متون سو استفاده میکنند .معموال اصول راهنما
يا متن اصلی استفاده میشود تا يک شبکه الهیاتی برپا شود که توسط آن به تمامی ديگر متون نگاه شود .مراقب اين چهارچوبها از هر منبعی باشید .آنها
از منطق غربی میآيند نه از مکاشفه .انجیل يک کتاب شرقی است .حقیقت را در شرايط پر از تنش ارائه میدهد ،ظاهرا به صورت دو پارادوکس .مسیحیان
بايد هر دو را بپذيرند و قبول کنند و در اين تنش زندگی کنند .عهد جديد هم امنیت به ايمان آورنده ارائه میدهد و هم تقاضا بر تداوم ايمان و در کنار خدا
بودن را دارد .مسیحیت پاسخ اولیه توبه و ايمان است که در پی آن بايد تداوم پاسخ به توبه و ايمان باشد .رستگاری يک محصول نیست (يک بلیط به بهشت
يا بیمه آتش سوزی) ،بلکه يک رابطه است .يک تصمیم و شاگردی است .در عهد جديد با تمامی زمانهای افعال توصیف شده است.
•

آئوريست (عمل کامل شده) ،اعمال رسوالن  ،15:11رومیان  ،۸:24دوم تیموتائوس  ،1:9تیتوس 3:5

•

کامل (عمل کامل شده و نتايج آن ادامه دارد) ،افسسیان  2:5و ۸

•

حال (عمل در حال انجام) ،اول قرنتیان  ،15:2 ،1:1۸دوم قرنتیان 2:15

•

آينده (رخدادهای آتی يا رخدادهای قطعی) ،رومیان  5:۸و  ،1۰:9 ،1۰اول قرنتیان  ،3:15فیلیپیان  ،1:2۸اول تسالونیکیان  5:۸الی ،9
عبرانیان 9:2۸ ،1:14

■ "زیرا آنها نیز برای عید به اورشلیم رفته بودند" انجیل نسخه انگلیسی امروز اين را به عنوان معجزه ديگری از تفاسیر داخل پرانتزی نويسنده تلقی
میکند ،همانطور که تمامی انجیل يوحنا  44 :4را اينطور تلقی میکند (رجوع شود به نسخه استاندارد جديد بازبینی شده ،نسخه بینالمللی جديد).
 ،NASBانجیل یوحنا  46 :4الی 54
ََ
سپس دیگر بار به قانای جلیل رفت ،همانجا که آب را شراب کرده بود .در آنجا یکی از درباریان بود که پسری بیمار در کفرناحوم داشت .چون
شنید عیسی از یهودیه به جلیل آمده است ،به دیدار او شتافت و تمنا کرد که فرود آید و پسر او را شفا دهد ،زیرا در آستانۀ مرگ بود .عیسی به
او گفت" :تا آیات و عجایب نبینید ،ایمان نمیآورید" .آن مرد گفت" :سرورم ،پیش از آنکه فرزندم بمیرد ،بیا" .عیسی به او گفت" :برو؛ پسرت
زنده میماند" .آن مرد کالم عیسی را پذیرفت و به راه افتاد" .هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمده ،گفتند" :پسرت زنده و
تندرست است" .از آنها پرسید" :از چه ساعت رو به بهبود نهاد؟" گفتند" :دیروز ،در هفتمین ساعت روز ْ
تب او را رها کرد" .آنگاه پدر دریافت که
این همان ساعت بود که عیسی به او گفته بود" :پسرت زنده میماند" .پس خود و همۀ اهل خانهاش ایمان آوردند .این ّ
دومین آیتی بود که
عیسی هنگامی که از یهودیه به جلیل آمد ،به ظهور رسانید.
46 :4
NASB, NRSV, NJB
NKJV
TEV

"یک مقام رسمی سلطنتی"
"یک مقام خاص"
"یک مقام دولتی"

او يک مقام دولتی بود که به خانواده هیرود خدمت میکرد.
" 48 :4تا آیات و عجایب نبینید ،ایمان نمیآورید" اين جمله شرطی نوع سوم است با تاکید شديد و منفی مضاعف .عیسی اين مرد را به صورت جمع خطاب
میکند .يهوديان در جستجوی معجزه بودند (رجوع شود به انجیل يوحنا  2 :6 ،1۸ :2و  ،3۰انجیل متی  .)1 :16 ،3۸ :12ولی اين خدمتگزار هیرود قبل از
اينکه معجزهای شود ،ايمان آورد.
" 49 :4فرزند" در سه آيه يوحنا اين سه اصطالح متفاوت را استفاده میکند
 .1انجیل يوحنا " ،NASB( paidion 49 :4فرزند")
 .2انجیل يوحنا " ،NASB( hyiōs – 5۰ :4پسر")
 .3انجیل يوحنا " ،NASB( pais 51 :4پسر")
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بديهی است اين اصطالحات به صورت مترادف به کار رفتهاند.
 50 :4اين آيه اساس انجیل يوحنا در ايمان به عیسی ،ايمان کالمش ،ايمان به اعمالش و ايمان به خودش را نشان میدهد .ايمان اين فرد در اعتقادش بدون
مشاهده وعده عیسی نشان داده میشود.
" 53 :4پس خود و همۀ اهل خانهاش ایمان آوردند" اين اولین مورد از بسیار مواردی است که وقتی يک نفر ايمان میآورد ،تمام خانواده تحت تاثیر قرار
گرفته و ايمان میآورند.
 .1کرنلیوس (اعمال رسوالن  44 :1۰الی )4۸
 .2لیديا (اعمال رسوالن )15 :16
 .3زندانبان پولس (اعمال رسوالن  31 :16الی )34
 .4کريسپوس (اعمال رسوالن )۸ :1۸
 .5استفاناس (اول قرنتیان )16 :1
بحثهای زيادی درباره ايمان آوردن اعضا خانواده وجود دارد ،ولی بايد تصريح شود که بايد تک تک اعضا خانواده خودشان عیسی را بپذيرند .خاورمیانه نسبت
به فرهنگهای مدرن ،بسیار قبیلهای و با گرايش نسبت به خانواده است .البته تاثیر ديگران در انتخابها و تصمیمات ما در زندگی هم مهم است.
 54 :4اولین معجزه عمومی در مراسم عروسی در قانا رخ داد (رجوع شود به انجیل يوحنا  1 :2الی )11
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد درمسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

چرا عیسی منطقه يهوديه را ترک کرد؟
يوحنا از زمان رومی استفاده میکرد يا يهودی؟
چرا صحبت عیسی با زن سامری بسیار مهم است؟
چگونه امروز آيه  2۰بر رابطه میان مذاهب تاثیر میگذارد؟
بیايات آغازين عیسی در آيه  26را توضیح دهید.
آيا اهالی جلیل ايمان واقعی را تجربه کردند؟
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یوحنا 5
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
شفای مرد بیمار در حوض
بتسدا
 1 :5الی 9

 9 :5الی 1۸

 19 :5الی 47

TEV

NRSV

شفا در استخر

شفای مرد فقیر در شبات

 1 :5الی 6

1 :5
 2 :5الی 9

7 :5
 ۸ :5و 9
 9 :5و 1۰
11 :5
12 :5
14 :5
16 :5
 15 :5الی 17
1۸ :5

NKJV
مردی در حوض بتسدا شفا
يافت
 1 :5الی 15

 9 :5الی 1۸

اختیار پسر
 19 :5الی 23

رابطه عیسی با خدا
 19 :5الی 24

 31 :5الی 4۰

 31 :5الی 3۸
عیسی از کسانی که
پیشنهاد او را رد میکنند
انتقاد میکند
 39 :5الی 47

 41 :5الی 47

UBS4
شفا در حوض
 1 :5الی 9

 9 :5الی 1۸

افتخار پدر و پسر
 16 :5الی 23
زندگی و داوری از طريق
پسر است
 31 :5الی 47

اختیار پسر
 19 :5الی 29

 31 :5الی 4۰

 41 :5الی 47

چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نويسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
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مطالعه کلمات و عبارات
 :NASBیوحنا  1 :5الی 9
چندی بعد ،عیسی برای یکی از اعیاد یهود ،به اورشلیم رفت .در اورشلیم ،در کنار مدروازۀ گوسفندس حوضی است که در زبان عبرانیان آن را
ِمبیت ِح ْسداس گویند و پنج ایوان دارد .در آنها گروهی بسیار از علیالن ،همچون کوران ،شالن و مفلوجان میخوابیدند [و منتظر حرکت آب بودند].
زیرا هر از گاهی فرشتهای از جانب خداوند نازل میشد و آب را حرکت میداد؛ ّاولین کسی که پس از جنبش آب وارد حوض میشد ،از هر مرضی
که داشت شفا مییافت.
در آن میان ،مردی بود که سی و هشت سال زمینگیر بود .چون عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دریافت که دیری است بدین حال دچار است،
از او پرسید" :آیا میخواهی سالمت خود را بازیابی؟" مرد علیل گفت« :سرورم ،کسی را ندارم که چون آب به حرکت میآید ،مرا به درون حوض
َب َرد ،و تا خود را به آنجا میرسانم ،دیگری پیش از من داخل شده است" .عیسی به او گفت" :برخیز ،بستر خود را برگیر و راه برو" .آن مرد در
همان دم سالمت خود را بازیافت و بستر خود را برگرفته ،راه رفتن آغاز کرد.
" 1 :5عید" برخی نسخ خطی يونانی قديمی ،א و  Cعبارت "آن عید" در آنها قید شده در حالیه در اکثريت نسخ خطی "يک عید" ذکر شده است ( P66, P75,
 A, B,و .)Dدر سال سه جشن بود که همه مردان يهودی که میتوانستند ،بايد در آن شرکت میکردند( .رجوع شود به الويان .)23
 .1پسخ
 .2پنتیکاست
 .3آالچیقها
اگر اين به پسخ اشاره میکن د ،پس عیسی به جای سه سال ،چهار سال بشارت انجام داده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  13 :2و  .)1 :12 ،4 :6 ،23به
طور سنتی گفته میشود که پس از تعمید توسط يحیی ،عیسی سه س ال بشارت انجام داده است .اين فقط تعداد اعیاد پسخ که انجیل يوحنا ذکر شدهاند را
مشخص میکند.
■ "عیسی باال به اورشلیم رفت" در انجیل يوحنا گفته شده که عیسی برای جشنها چندين مرتبه به اورشلیم رفته است (رجوع شود به انجیل يوحنا ،13 :2
.)12 :12 ،1۰ :7 ،1 :5
اورشلیم بر روی هفت تپه بنا نهاده شده و از زمینهای اطرافش مرتفعتر است .بنابراين عبارت "باال رفت" میتواند از نظر فیزيکی درست باشد .اما میتواند يک
اصطالح استعارهای از برتری هم باشد .اورشلیم ،به خاطر معبد ،از سطح زمین باالتر و مرکز زمین بود.
" 2 :5در کنار مدروازۀ گوسفندس" اين دروازه گله در بخش شمال شرقی ديوار اورشلیم قرار دارد .از آن در تجديد حیات و بازسازی ديوارهای شهر در نهمیا ذکر
شده است (رجوع شود به نحمیا  1 :3و )39 :12 ،32
NASB, NKJV, Peshitta

"یک حوض ،که در عبری به آن بتسدا نامیده میشود"

NRSV

"در عبری بت-زادا" نامیده میشود

TEV

"در عبری بتزدا نامیده میشود"

NJB

"بتسدا در عبری گفته میشود"

چندين شیوه نگارش برای اين اسم وجود دارد .جوزفوس هم به عبری آن را بتزدا نامیده است ،که نام اين قسمت از اورشلیم است .همچنین در نسخههای
يونانی به آن بیت صیدا هم گفته میشود .کتیبههای مسی قمران آن را ِ"ب ِتسدا" مینامند ،که معنی آن "خامه شفقت" يا "خانه دو فواره" است .امروز آن را
حوض َسنت آن ( )St. Anneمینامند.
در روزگار عیسی يهوديان فلسطین به زبان آرامی صحبت میکردند نه عبری .در انجیل يوحنا وفتی که گفته میشود "عبری" منظور زبان آرامی است (رجوع
شود به انجیل يوحنا  13 :19 ،2 :5و  17و  ،16 :2۰ ،2۰مکاشفه  .)16 :16 ،11 :9تمامی اظهارات عیسی ،مانند
 ،Talitha kum .1انجیل مرقس 41 :5
 ،Ephphatha .2انجیل مرقس 34 :7
 ،Eloi, Eloi, lama sabachthani .3انجیل مرقس 34 :15
به زبان آرامی هستند.
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 4 :5اين آيه (انجیل يوحنا  3 :5الی  )4تفسیر بعدی هستند که سعی میکنند
 .1حضور تمامی افراد بیمار در کنار حوض
 .2چرا اين مرد اين همه مدت آنجا بود
 .3چرا میخواست کسی او را در آب بیاندازد (انجیل يوحنا )34 :15
را توضیح دهند.
بديهی است که اين يک داستان يهودی است .اين بخشی از انجیل اصلی يوحنا نیست .شواهد اين آيه در اينها وجود ندارد:
 .1در نسخ دستنوشته P66, P75,א , B, C*, Dوجود ندارد
 .2در بیش از بیست نسخه دستنويس با ستارههای اضافی مشخص شده است ،و نشان میدهد که فکر نمیشود که اصل باشد
 .3اصطالحات بیشماری در اين آيه کوتاه به کار رفته که متعلق به يوحنا نیستند.
در چند نسخه دستنويس قديمی يونانی  A, C3, Kو  Lوجود دارد .همچنین در ( Diatessaronحدود سال  1۸۰بعد از میالد) ،و نوشتههای تترالیان (سال
 2۰۰بعد میالد) ،امبروز ،کريسوستوم ،و سیريل اضافه شده است .اين نشان میدهد که چقدر قديمی است ولی در نسخه اصلی که ناشی از الهام است ،وجود
ندارد .در نسخه شاه جیمز ،اضافه شده( NASB ،به روز شده در سال  ،1995بدون کروشه) ،و در نسخه جديد شاه جیمز (در سال  ،)197۰نسخه جديد
بازبینی شده ،اضافه شده ولی در انجیل جديد اورشلیم ،انجیل بازبینی شده ،ترجمه جديد انگلیسی و نسخه بین المللی جديد حذف شده است.
برای مطالعه بهتر تنوع نسخ دستنويس انجیل توسط منتقد متن انجیل به کتاب ? To What End Exegesisنوشته گوردون فی صفحات  17تا 2۸
مراجعه کنید.
موضوع خاص :انتقاد متنی
 5 :5الی  6چرا دقیقا عیسی به اين مرد خاص کمک کرد ،برای ما مشخص نیست .احتماال بیشترين مدت را آنجا بوده است .بايد در اين مرد اندکی ايمان
وجود میداشته است .ظاهرا عیسی سعی میکرده مقابلهای را با سران يهودی پايهريزی کند .اين کار به او اين فرصت را داد تا ادعای مسیح بودنش را ابزار
نمايد .متن اسکاتولوژيک اشعیا  6 :35میتواند با اين شفا دادن مسیح مرتبط باشد.
بسیاری از معجزات عیسی اساسا برای افراد صورت نمیگرفتند ،بلکه برای آنهايی انجام میشدند که تماشا میکردند.
 .1شاگردان
 .2مقامات يهود
 .3جمعیت
انجیل معجزات مشخصی را انتخاب میکند که به وضوح نشان دهد عیسی چه کسی بود .اين رخدادها نمايانگر اقدامات روزانه او بودند .آنها انتخاب میشدند
که نشان دهند
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شخص او را
شفقت او را
قدرت او را
اختیار او را
مکاشفه شفاف او از پدر
آشکار سازی شفاف عصر مسیح

" 8 :5برخیز ،بستر خود را برگیر و راه برو" اين يک مجموعهای از فرامین است
 .1يک زمان حال امری
 .2بدنبالش زمان آئوريستی فعال امری
 .3سپس بدنبالش حال فعال امری
بستر يک لباس و پشتی بود که مرد فقیر از آن برای خوابیدن استفاده میکرد .اين مردمان بیمار ،علیل ،و مفلوج از آنها در طول روز برای نشستن استفاده
میکردند (رجوع شود به انجیل مرقس  4 :2و  9و  11و  ،55 :6 ،12اعمال رسوالن .)33 :9
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 :NASBیوحنا  9 :5الی 18
َ
َ
ّ
آن روز ،ش ّبات بود .پس یهودیان به مرد شفا یافته گفتند" :امروز شبات است و بر تو جایز نیست که بستر خود را حمل کنی" .او پاسخ داد" :آن
که مرا شفا داد به من گفت” ،بسترت را برگیر و راه برو" .از او پرسیدند" :آن که به تو گفت بسترت را برگیری و راه بروی ،که بود؟" ّاما مرد شفا
یافته نمیدانست او کیست ،زیرا عیسی در میان جمعی ِت آنجا ناپدید شده بود.
اندکی بعد ،عیسی او را در معبد یافت و به او گفت" :حال که سالمت خود را بازیافتهای ،دیگر گناه مکن تا به حال بدتر دچار نشوی" .آن مرد
رفت و به یهودیان گفت" :آن که مرا شفا داد ،عیسی است".
َ
ّ
"پدر من هنوز کار
به همین سبب بود که یهودیان عیسی را آزار میکردند ،زیرا در شبات دست به چنین کارها میزدَ .پاسخ عیسی این بود که ِ
میکند ،من نیز کار میکنم" .از همین رو ،یهودیان بیش از پیش درصدد قتل او برآمدند ،زیرا نه تنها ش ّبات را میشکست ،بلکه خدا را نیز پدر
خود میخواند و خود را با خدا برابر میساخت.
َ
" 9 :5آن روز ،ش ّبات بود" سران يهود حتی از اينکه آن مرد شفا يافته بود شادی نمیکردند ،بلکه میگفتند به آنها اهانت شده و عیسی سنتهای مرسوم (بعدا
در تلموذ قانونش را وضع کردند) را در ارتباط با شبات زير پا گذاشته است (رجوع شود به انجیل يوحنا  16 :5و  ،1۸انجیل متی  1 :7الی .)23
شفا دادنهای عیسی در روز شبات را به دو روش میتوان توضیح داد
 .1او هر روز شفا میداد ،ولی جدلها همیشه بر سر شفا دادنها در روز شبات بود
 .2او از اين مسئله استفاده میکرد تا فرصتی به وجود آيد و جدلی را با سران مذهبی بر سر مسائل الهیات انجام دهد.
عیسی در اغلب روزهای شبات شفا میداد (رجوع شود به انجیل متی  9 :12الی  ،4انجیل مرقس  29 :1الی  1 :3 ،31الی  ،6انجیل لوقا  6 :6الی ،11
 1 :14الی  ،6انجیل يوحنا  9 :5الی  .)14 :9 ،1۸عیسی ديوها را در روز شبات بیرون میراند (رجوع شود به انجیل مرقس  21 :1الی  ،)2۸انجیل لوقا :13
 17الی  .)17عیسی از غذا خوردن شاگردان در روز شبات دفاع میکرد (رجوع شود به  1 :12الی  ،۸انجیل مرقس  23 :2الی  .)2۸انجیل اختالف نظرهايی
را در اين موضوعات در روز شبات با کنیسه داشت (رجوع شود به انجیل لوقا  16 :4الی  ،3۰انجیل يوحنا  14 :7الی .)24
جمعیت آنجا ناپدید شده بود" به زبان ساده" ،سرش را انداخت پائین و رفت" .در روزگار خودش عیسی همانند يهوديان معمولی
" 13 :5عیسی در میان
ِ
بود .در جمعت گم شد.
14 :5
NASB, NRSV, NJB,

"دیگر گناه مکن"

Peshitta
NKJV

"بیشتر از این گناه نکن"

TEV

"پس گناه کردن را تمام کن"

REB

"مسر گناهکاری خودت را تغییر بده"

اين زمان حال امری فعال همراه با لفظ منفی است ،که اغلب به معنی متوقف کردن کاری است که از قبل در حال جريان بوده است ،ولی در اين متن به نظر
میرسد بر خالف آن باشد (رجوع شود به نسخه انگلیسی امروز ،صفحه  19۰7و  .)19۰۸متفکرين يهودی الهیات قرن اول بیماری را در رابطه با گناه
میدانستند (جوع شود به انجیل شاه جیمز  14 :5الی  .)15اين تمامی بیماریها را توضیح نمیدهد ،آن طور که در رابطه با کاری که عیسی با مردی که
نابینا زاده شده بود (رجوع شود به انجیل يوحنا  )9و حرفهای عیسی در انجیل لوقا  1 :13الی  4را میتوان ديد.
عیسی هنوز با زندگی معنوی اينها کار داشت .کارهای ما منعکس کننده قلب و ايمان ما هستند .ايمان انجیلی هم عینی و هم درونی است ،هم باور و هم
عملکرد.
امروز در کلیسا تاکید زيادی بر روی شفای فیزيکی وجود دارد .يقینا هنوز خدا شفا میدهد .ولی شفای الهی بايد در نتیجه تغییر معنوی و روحانی سبک زندگی
و تغییر اولويتها باشد .يک سوال خوب میتواند اين باشد" :چرا میخواهید شفا يابید؟"

موضوع خاص :شفا
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SPECIAL TOPIC: HEALING
برای من تکان دهنده است که همه کسانی که در عهد جديد شفا يافتند ،نجات نیافتند (به عنوان مثال ،اعتماد به مسیح و زندگی ابدی) .درمان جسمانی
يک جايگزين ضعیف برای نجات معنوی است .اگر ما را به خداوند برساند ،معجزات واقعا مفید خواهند بود .همه انسان ها در يک جهان سقوط کرده
زندگی می کنند .چیزهای بد اتفاق می افتند خدا اغلب تصمیم می گیرد که مداخله نکند ،اما چیزی در مورد عشق و نگرانی خود نمیگويد .مراقب باشید
که از خدا درخواست معجزهای برای هر نیازی در اين عصر شیطانی کنونی نداشته باشید .او حاکم است و ما مفاهیم کامل هر وضعیت خاص را نمی
دانیم.

در اين نقطه من می خواهم يادداشتهای تفسیری خود را از دوم تیموتائوس  20 :4درباره پولس و شفای فیزيکی اضافه کنم( .برای اطالعات بیشتر
مراجعه شود به :)www.freebiblecommentary.org
"سؤاالت بسیاری وجود دارند که ما می خواهیم از نويسندگان عهد جديد بپرسیم .يکی از موضوعاتی که همه مومنین در مورد آن فکر می کنند شفای
فیزيکی است .در اعمال رسوالن (مراجعه شود به  )٩-٧ :2٨ ،12 :1٩پولس قادر به شفا است ،اما در اينجا و در دوم قرنتیان  10-٧ :12و فیلیپیان :2
 ،30-25او به نظر می رسد ناتوان است .چرا برخی بهبود يافتند و برخی نه ،و آيا يک پنجره زمانی متصل به درمان است که بسته شده است؟
من مطمئنا به پدر ماورا الطبیعی و دلسوز اعتقاد دارم که از لحاظ جسمی و روحانی شفا می يابد ،اما چرا اين جنبه شايع ظاهرا وجود دارد و سپس به طور
قابل توجهی غايب است؟ من فکر نمی کنم که آن به ايمان انسانی متصل شده باشد ،زيرا مطمئنا پولس ايمان داشت (مراجعه شود به دوم قرنتیان .)12
من احساس می کنم که معجزات شفا و اعتقادی تايید صحت و اعتبار انجیل باشد که هنوز در مناطقی از جهان که در آنجا برای اولین بار اعالم میشود،
انجام میگردد .با اين حال ،احساس می کنم که خداوند می خواهد ما را با ايمان گام برداريم و نه بر اساس چشم انداز .همچنین بیماری فیزيکی اغلب
در زندگی مؤمن مجاز می باشد:
 .1به عنوان مجازات زمانی برای گناه

 .2به عنوان پیامدهای زندگی در يک جهان افتاده
 .3برای کمک به مؤمنان به لحاظ بلوغ معنوی
مشکل من اين است که من هرگز نمی دانم کدام يک درگیر است .نماز من برای اراده خدا در هر مورد انجام می شود ،فقدان ايمان نیست ،بلکه تالشی
صادقانه برای اجازه دادن به خداوند مهربان و مهربان است تا کار اراده خود را در زندگی هر فردی انجام دهد".
اينها نتیجه گیری من هستند:
 .1شفا بخش مهمی از بشارت عیسی و رسوالن بود.
 .2به طور عمده در نظر گرفته شد تا پیام راديکال جديدی درباره خداوند و پادشاهی او تأيید شود.
 .3اين قلب خدا را برای مردم بیمار نشان می دهد.

 .4خدا تغییر نکرده است (مالکی  )6 :3و او هنوز برای شفا دادن با عشق عمل می کند( ،تمام نعمات روحانی ادامه می يابد ،مراجعه شود به اول
قرنتیان .)30 ،2٨ ،٩ :12

 .5نمونه هايی وجود دارن د که در آن درمان کسانی که دارای ايمان بزرگ هستند انجام نمی شود (کتابچه ای که در اين زمینه به من کمک کرده
است The Disease of the Health, Wealth Gospel ،Gordon Fee ،است).
 .aپولس ،دوم قرنتیان 10-٧ :12
.b

تروفیسموس ،دوم تیموتائوس 20 :4

 .6گناه و بیماری در انديشه های ربی ها (مراجعه شود به اعداد  ،2 :٩يوحنا .)1٨-13 :5

 .٧شفا تضمین عهد جديد نیست .اين جزء ختنه نیست که در اشعیا توصیف شده است 5-4 :53 .ومزامیر  ،3 :103جايی که شفا دادن تصويری
برای بخشش است (نگاه کنید به :اشعیا  ،6-5 :1جايی که بیماری يک استعاره برای گناه است).
 .٨رمز و راز واقعی در مورد اين است که چرا برخی شفا داده شده و برخی شفا نمی يابند.
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 .٩ممکن است که هرچند که در هر عصری درمانی وجود داشته باشد ،در طول حیات عیسی افزايش قابل توجهی داشته است .اين افزايش
دوباره قبل از بازگشت او رخ خواهد داد.
نويسنده مدرنی که به من کمک کرد تا متوجه شوم که روايات شیطانی من ،کارهای روح را ،به خصوص معجزات را ،خنثی میکنند Gordon Fee ،است.
او دارای چندين کتاب است ،اما دو کتابی که به اين امر میپردازند ،به شرح زير هستند:
Paul, the Spirit, and the People of God .1
God's Empowering Presence: The Holy Spirit and the Letters of Paul .2
همانند بیشتر مسائل کتاب مقدس ،دو وضعیت افراطی وجود دارد .ما همه بايد در نور خود با عشق گام برداريم  ،اما همیشه به نور بیشتری از کتاب
مقدس و روح نیاز داريم.
َ
" 15 :5زیرا در ش ّبات دست به چنین کارها میزد" فعل اين جمله امری فعال داللت کننده است که داللت بر تداوم عملی در زمان گذشته دارد .اين اولین
(يا آخرين) شفا دادن عیسی در روز شبات نبود .موضوع خاص :شفا را مطالعه کنید.
17 :5
NASB

"ولی او به آنها پاسخ داد"

NRSV, REB, NIB

"ولی عیسی به آنها پاسخ داد"

"پاسخ او به آنها این بود"
NJB
دستنويسهايی که از روی نسخ يونانی اولیه نسخهبرداری میشدند به اين گرايش داشتند که
 .1دستور زبان را ساده کنند
 .2اشارات مشخص و خاص داشته باشند
 .3عبارات استاندارد شوند
به سختی میتوان گفت که کدامیک از حاالت انجیل يوحنا  17 :5اصل هستند
" .1ولی او‒ P75, - "....א, B, W
" .2ولی عیسیP66, A, D, L - "....

" .3ولی خداوند "...يا "ولی خداوند عیسی" – ترجمههای سوری
 .4گزينه شماره  2رتبه ” “Cرا میگیرد (تصمیم گیری سخت است)
"پدر من هنوز کار میکند ،من نیز کار میکنم" اينها هر دو زمان حاضر متوسط داللت کننده هستند .عیسی اظهار میکند که پدر از انجام دادن کارهای
■ ِ
خوب در روز شبات ممانعت نمیکند و پسر هم همینطور (برای مطالعه يک بحث خوب در خصوص اين آيه به  Abusing Scriptureنوشته مانفرد براوخ صفحه
 219مراجعه کنید) .اين ،به مفهوم واقعی ،درک عیسی از رابطه منحصر به فردش با پدر را تصريح میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  19 :5الی .)29
مفهوم يهودی يکتاپرستی (رجوع شود به کتاب تثنیه  ) 4 :6عمال در "يک جمله" برای توضیح رخدادهای اين جهان بیان شده است (مراجعه شود به داوران
 ،23 :9ايوب  ،1۰ :2جامعه  ،14 :7اشعیا  ،16 :59 ،7 :45مرائی ارمیا 33 :3 ،الی  ،3۸عاموس  .)6 :3تمامی اعمال در نهايت کارهای يک خدای واقعی
هستند .وقتی که عیسی نمايندگی دو جانبه در کارهای خدا در جهان را تصريح میکند ،او خاصیت سببی دوالیسم الهی را در واقع تصريح میکند .اين بخش
مشکل در تثلیث است .يک خدا ولی سه آشکارسازی فردی (مراجعه شود به انجیل متی  16 :3و  ،19 :2۸ ،17انجیل يوحنا  ،26 :14اعمال رسوالن 33 :2
و  ،34رومیان  9 :۸الی  ،1۰اول قرنتیان  4 :12الی  ،6دوم قرنتیان  21 :1الی  ،14 :13 ،22غالطیان  ،4 :4افسسیان  3 :1الی  4 :4 ،1۸ :2 ،14الی ،6
تیتوس  4 :3الی  ،6اول پطرس .)2 :1
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موضوع خاص :یکتاپرستی
SPECIAL TOPIC: MONOTHEISM

نوع بشر همیشه احساس میکرد که واقعیت بیش از دنیای فیزيکی است (اين امر نشات گرفته از رخدادهايی بود که خارج از کنترل انسان بودند
مانند توفانها ،خسوف و کسوف؛ شهاب سنگها ،رخدادهای جوی و آب و هوايی ،و مرگ).
انسانشناسان به ما میگويند اشیايی در گورهای اولیه انسانها يافتهاند که ظاهرا برای زندگی بعدی  ،که آن را در ادامه اين زندگی تصور میکردند،
بودند.
نخستین تمدن مکتوب ،تمدن سومری است (در جنوب تیگريس ،رودخانه فرات) ،که حدود  1۰۰۰۰تا  ۸۰۰۰سال قبل میالد مسیح شروع شد .آنها
در اشعاری که مینوشتند ،ديدگاه خود از خدايان و تعامالت با آنها را بیان میکردند .که بیشتر همانند انسانها بودند و ضعفهای آنها را داشتند .سنتهای
آنها به مراتب قبل از اينکه نگاشته شوند ،وجود داشتهاند.
خداشناسی در اين دوره تحول يافت
 .1همزادگرايی به
 .2چند خدايی به
 .3يک خدای برتر (دوالیسم)
مفهوم "يکتاپرستی" (فقط و فقط يک شخص ،يک خدا بدون شريک) ،نه فقط "خدای ارشد" در چند خدايی يا خدای نیکی در دوالیسم ايرانی
ُ
ناتن هم معروف
آخ ِ
(زرتشتی) ،فقط برای اسرائیل است (ابراهیم و يعقوب 2۰۰۰ ،قبل میالد) .فقط يک استثنای نادر در مصر ِ
(آمنه ِوتپ چهارم ،که به ِ
بود 1367 ،تا  135۰يا  13۸6تا  1361قبل از میالد ،که آتن ،خدای خورشید را به عنوان تنها خدا ،پرستش میکرد) .به The Mind of ، J. Assmann
 Egyptصفحات  216و  217مراجعه کنید.
اين مفهوم در عبارات مختلف در عهد عتیق بیان شده است
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.٧
.۸
.9
.1۰
.11

"هیچکس مانند يهوه يا الوهیم" ،سفر خروج  ،9:14 ،۸:1۰تثنیه  ،33:26اول پادشاهان ۸:23
"هیچکس در کنارش نیست" ،تثنیه  4:35و  ،32:39 ،39اول سموئیل  ،2:2دوم سموئیل  ،22:32اشعیا  44:6 ،45:21و  45:6 ،۸و 21
"يهوه تنهاست" تثنیه  ،6:4رومیان  ،3:3۰اول قرنتیان  ۸:4و  ،6اول تیموتائوس  ،2:5يعقوب 2:19
"هیچکس مانند تو نیست" دوم سموئیل  ،7:22ارمیا 1۰:6
"تو تنها خدايی" مزمور  ،۸6:1۰اشعیا 37:16
" پیش از من خدايی ّ
مصور نشده ،و پس از من نیز نخواهد بود ،".اشعیا 43:1۰
"غیر از من کسی نیست؛  ....من يهوه هستم و ديگری نیست؛" اشعیا  45:5و  6و 22
"او منشا همه چیز است" ،اشعیا 45:7
"هیچ کس ديگری نیست ،هیچ خدای ديگری نیست" ،اشعیا  45:14و 1۸
"هیچکس غیر از من نیست" ،اشعیا 45:21
"هیچ کس ديگری ......هیچکس مثل من نیست" ،اشعیا 46:9

"هنوتهايسم" يا يکتا شناسی عملی درک
بايد اذعان داشت که اين دکترين قاطع به شیوه پیشرفتهای ظاهر شد .اظهارات اولیه را میتوان به صورت ِ
کرد (خدايان ديگری هم وجود دارند ،يوشع  ،24:15اول پادشاهان  ،)1۸:21ولی فقط يک خدا برای ما وجود دارد (سفر خروج  2۰:2 ،15:11الی ،5
تثنیه  6:4 ،5:7و  ،32:12 ،1۰:17 ،14اول پادشاهان  ،۸:23مزمور  136:1 ،۸6:۸ ،۸3:1۸الی .)9
متون اولیه که با مشخص کردن وحدانیت (يکتا شناسی فلسفی) شروع میشوند ،ابتدايی هستند (سفر خروج  2۰:2 ،9:14 ،۸:1۰و ،3تثنیه 4:35
و  .)33:26 ، 39ادعاهای کامل و قابل رقابت در اشعیا  43الی  43:1۰( 46و  44:6 ،11و  45:7 ،۸و  14و  1۸و  46:5 ،22و  )9ديده میشوند.
عهد عتیق خدايان ملتها را بیارزش جلوه میدهد ،به عنوان مثال
 .1مخلوقات انسانها – تثنیه  ،4:2۸دوم پادشاهان  ،19:1۸مزمور  115:4الی  135:15 ،۸الی  ،1۸اشعیا 41:7 ،4۰:19 ،37:19 17:۸ ،2:۸
و  24و  44:1۰ ،29و  46:6 ،12و  ،7ارمیا  1۰:3الی  ،5مکاشفه 9:1۰
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 .2شیاطین – تثنیه  ،32:17مزمور  ،1۰6:37اشعیا  ،19:3 ،۸:19اول قرنتیان  ،1۰:2۰مکاشفه 9:2۰
 .3پوچ ،خالی – تثنیه  ،32:21دوم پادشاهان  ،17:15مزمور  ،31:6اشعیا  ،41:29 ،2:1۸ارمیا  ،14:22 ،1۰:۸ ،2:5ارمیا ۸:19 ،2:5
 .4خدايانی نیستند – تثنیه  ،32:21دوم قرنتیان  ،13:9اشعیا  ،37:19ارمیا  ،5:7 ،2:11اول قرنتیان  ۸:4و  ،1۰:2۰ ،5مکاشفه 9:2۰
عهد جديد در رومیان  ،3:3۰اول قرنتیان  ۸:4و  ،6افسسیان  ،4:6اول تیموتائوس  2:5و يعقوب  2:19از تثنیه  6:4الهام میگیرد .عیسی آن را در
انجیل متی  22:36و  ،37انجیل مرقس  12:29و  ،3۰انجیل لوقا  1۰:27به عنوان اولین فرمان نقل قول میکند .عهد عتیق و همچنین عهد جديد،
واقعیت ساير موجودات معنوی را تصريح میکنند (شیاطین ،فرشتگان) ولی فقط يک خالق يعنی خدا (يهوه ،سفر پیدايش  )1:1را تائید میکند.
وحدانیت انجیلی با اين ويژگیها مشخص میشود
.1
.2
.3
.4

خدا تنها و منحصر به فرد است (هستی شناسی در نظر گرفته میشود ،ولی مشخص مشخص نمیشود)
خدا فرد است (رجوع شود به سفر پیدايش  1:26و )3:۸ ،27
خدا اخالق است (رجوع شود به سفر خروج  ،34:6ناحوم  ،9:17مزمور  1۰3:۸الی )1۰
خدا انسانها را در شکل خود ايجاد کرد (سفر پیدايش  1:26و  )27برای دوستی و رفاقت (يعنی شماره  .)2خدا حسود است (سفر خروج
 2۰:5و )6

در عهد جديد
 .1خدا دارای سه شکل ابدی است (به موضوع خاص :تثلیث مراجعه شود)
 .2خدا بطور کامل در عیسی ظاهر شد (رجوع شو به انجیل يوحنا  1:1الی  ،14کولسیان  1:15الی  ،19عبرانیان  1:2و )3
برنامه ابدی خدا برای انسان فانی رستگار ،قربانی کردن تنها پسر خود است (اشعیا  ،53انجیل مرقس  ،1۰:45دوم قرنتیان  ،5:21فیلیپیان  2:6الی
 ،11عبرانیان)

موضوع خاص :تثلیث
SPECIAL TOPIC: TRINITY

به فعالیت هر سه نفر در يک قالب متحدالشکل توجه کنید .کلمه "تثلیث" که نخستین بار توسط ترتولینها به کار برده شد ،يک کلمه انجیلی نیست ،ولی
مفهوم آن فراگیر است.
 .1اناجیل
 .aانجیل متی  3:16و ( 2۸:19 ،17و بقیه بطور موازی)
 .bانجیل يوحنا 14:26
 .2اعمال رسوالن – اعمال رسوالن  2:32و  3۸ ،33و 39
 .3پولس
 .aرومیان  1:4و  5:1 ،5و  ۸:1 ،5الی ۸:1۰ ،4
 .bاول قرنتیان  2:۸الی  12:4 ،1۰الی 6
 .cدوم قرنتیان  1:21و 13:14 ،22
 .dغالطیان  4:4الی 6
 .eافسسیان  1:3الی  14و  3:14 ،2:1۸ ،17الی  4:4 ،17الی 6
.f

اول تسالوکیان  1:2الی 5

 .gدوم تسالوکیان 2:13
 .hتیتوس  3:4الی 6
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 .4پیتر – اول پطرس 1:2
 .5يهودا –  2۰الی 21
چندگانگی خدا در عهد عتیق ديده میشود
 .1کاربرد به صورت جمع برای خدا
 .aنام الوهیم ( )Elohimجمع است (به موضوع خاص :اسامی الهی مراجعه کنید) ،ولی وقتی در مورد خدا به کار میرود همیشه فعل
به صورت مفرد است
" .bبه ما" در سفر پیدايش 1:26 :و 11:17 ،3:22 ،27
"" .2فرشته خدا" (به موضوع خاص :فرشته خدا مراجعه کنید ) نماينده مرئی الهیات است
 .aسفر پیدايش  16:7الی  22:11 ،13الی  31:11 ،15و  4۸:15 ،13و 16
 .bخروج  3:2و 14:19 ،13:21 ،4
 .cداوران  6:22 ،2:1و  13:3 ،23الی 22
 .3خدا و روحالقدس جدا هستند ،سفر پیدايش  1:1و  ،2مزمور  ،1۰4:3۰اشعیا  63:9الی  ،11حزقیال  37:13و 14
 .4خدا (يهوه) و مسیح ( )Adonجدا هستند ،مزمور 45:6و  ،11۰:1 ،7زکريا  2:۸الی  1۰:9 ،11الی 12
 .5مسیح و روحالقدس جدا هستند .زکريا 12:1۰
 .6هر سه در اشعیا  4۸:16و  61:1نام برده شدهاند.
الهی بودن مسیح شخصیت روحالقدس باعت مشکالتی برای يکتاپرستان سختگیر و مومنین اولیه شد (به موضوع خاص :يکتاپرستان مراجعه شود)
 .1ترتولین – پسر را زير دست پدر میدانستند
 .2اوريگن – ذات الهی پسر و روحالقدس را پائینتر میدانستند
 .3آريوس – الهی بودن پسر و روحالقدس را انکار میکردند
 .4يکتاپرستان – از لحاظ ترتیب زمانی مطرح شدن ،به يک خدا در قالب پدر ،پسر و روحالقدس اعتقاد داشتند.
تثلیث از لحاظ تاريخی يک فرمول بسط يافته است که توسط مطالب انجیلی مطرح شده است
 .1به طور کامل الهی بودن عیسی ،برابر بودن با خدا در  325پس از میالد توسط شورای نیکیا تصريح شد (رجوع شود به يوحنا  ،1:1فیلیپیان
 ،2:6تیتوس )2:13
 .2برابر بودن شخصیت و الهیت کامل روحالقدس با پدر و پسر در سال  3۸1پس از میالد توسط شورای قسطنطنیه تصريح شد
 .3دکترين تثلیث به طور کامل در اثر آگوستین بنام  De Trinitateبیان شده است
اين واقعا يک راز است .ولی عهد عتیق يک ذات الهی را (يکتاپرستی) با سه شخصیت (پدر ،پسر ،روحالقدس) تصريح میکند.
" 18 :5از همین رو ،یهودیان بیش از پیش درصدد قتل او برآمدند" دو دلیل وجود دارد که يهوديان میخواستند تا عیسی را به قتل برسانند
 .1او در مال عام سنتهای شفاهی (تلموذ) در ارتباط با روز شبات را میشکست (به زبان ساده "زير پا میگذاشت" ،فعال غیر کامل داللت کننده)
 .2اظهارات او نشان میداد که آنها ادعای وی که برابر با خدا است را درک کرده بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5۸ :۸الی .)7 :19 ،1۰،33 ،59
 :NASBیوحنا  19 :5الی 23
پاسخ عیسی چنین بود" :آمین ،آمین ،به شما میگویم که پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد؛ زیرا
هر چه پدر میکند ،پسر نیز میکند .زیرا پدر ،پسر را دوست میدارد و هرآنچه میکند به او مینمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد
نمایاند تا به شگفت آیید .زیرا همانگونه که پدر مردگان را برمیخیزاند و به آنها حیات میبخشد ،پسر نیز به هر که بخواهد ،حیات میبخشد .و
کار داوری را به پسر سپرده است .تا همه پسر را حرمت گذارند ،همانگونه که پدر را حرمت مینهند.
پدر بر کسی داوری نمیکند ،بلکه تمام ِ
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زیرا کسی که پسر را حرمت نمیگذارد ،به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است".

 24 ،19 :5و " 25واقعا ،واقعا" اين همان "آمین آمین" است .اصطالح "آمین" ترجمهای است از زبان عبری .معنی اصلی آن قابل اعتماد بودن است .از آن
برای تائید يک واقعیت استفاده میشود .عیسی تنها فرد شناخته شدهای است که از اين کلمه برای شروع جمالتش استفاده میکند .او از آن برای جمالت و
عبارات مهم خود استفاده میکند .يوحنا تنها کسی است که تکرار مضاعف اين کلمه را در نوشتههای خود به ثبت رسانده است.
" 19 :5پسر" از لحاظ علم الهیات يک اهمیت خاصی در تکرار اين کلمه "پسر" در چند آيه بعدی وجود دارد .در يک متن کوتاه هشت مرتبه تکرار شده است.
اين نشان دهنده درک منحصر به فرد عیسی از رابطه خودش با پدر و منعکس کننده عناوين "فرزند انسان" و "پسر خدا" است.

موضوع خاص :فرزند انسان (دانیال )7:13
)SPECIAL TOPIC: SON OF MAN (from Daniel 7:13
عبارت آرامی ( "ben enosh," BDB 1085 constructو " )1081فرزند انسان" از مشابه عبارت عبری آن (" )"ben adamکه در مزمور و
حزقیال يافت شده متفاوت است .هر دو عبارت به صورت مترادف در ايوب  ،25:6مزمور  ،144:3 ،9۰:3 ،۸:4اشعیا  13:12استفاده شدهاند .مشخص
است اين اشاره به مسیح دارد و به شخصیت انسانی او مرتبط است (مراجعه شود به دانیال  ،۸:17ايوب  ،25:6مزمور  ،۸:4حزقیال ( 2:1و بسیاری
ديگر) در حزقیال) ،که معنی آرامی و عبری عبارت "فرزند انسان" با خدايی بودن آن ،زيرا ابرها وسیله حمل و نقل خدا هستند (مراجعه شود به دانیال
 ،7:13انجیل متی  ،26:64 ،24:3۰انجیل مرقس  ،14:62 ،13:26مکاشفه .)14:14 ،1:7
عیسی از اين عبارت برای اشاره به خودش در عهد جديد استفاده میکند .از اين عبارت برای مسیح در يهوديت استفاده نشده است .هیچ مفهوم
انحصاری ،ملیتی يا نظامی ندارد .به صورت منحصر به فردی مسیح را به عنوان يک انسان کامل و خدای کامل توصیف میکند (مراجعه شود به اول يوحنا
 4:1الی  .)3استفاده دانیال ،اولین موردی است که بر جنبه خدايی آن تمرکز میکند.
عیسی از اين مفهوم در سه حالت برای توصیف خودش استفاده میکند:
 .1برای دردها و مرگش (برای مثال ،انجیل مرقس  ،14:21 ،1۰:45 ،۸:31انجیل لوقا  9:22و )44
 .2آمدنش به عنوان قاضی (برای مثال ،انجیل متی  ،25:31 ،16:27انجیل يوحنا )5:27
 .3آمدن باشکوهش برای برقراری پادشاهی خدا (برای مثال ،انجیل متی  ،19:2۸ ،16:2۸انجیل مرقس  13:26و )14:62 ،27
از کتاب مطالعه يهودی انجیل ،صفحه ( 1657همچنین به  A Theology of the New Testamentاثر  George E. Laddصفحات 136
الی  13٩مراجعه شود) ،سنتهای ديگر يهود درباره اين متن در دانیال فهرست شدهاند.
 .1اين متن مسیحی است (مراجعه شود به اول انوش  ،4۸:1۰ ،46:1چهارم عزرا فصل  ،13سانهدرين )9۸
 .2تمامی پیشگويیها در اين متن قبال تحقق يافتهاند (مراجعه شود به سانهدرين )97
 .3اين متن به پايان زمان اشاره ندارد (مراجعه شود به پیدايش )9۸:2
اين متن معرف اسرائیل است (مراجعه شود به عزرا و راشی)
■ "پسر از خود کاری نمیتواند کرد" اغلب اين درست است ،عهد جديد عیسی را در عبارات پارادوکسی معرفی میکند .در برخی متون
 .1او کسی است که با پدر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 ،3۰ :1۰ ،1۸ :5 ،1 :1الی  9 :14 ،3۸الی )2۸ :2۰ ،1۰
 .2او از پدر جدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :1و  14و  19 :5 ،1۸الی  25 :1۰ ،2۸ :۸ ،23و  1۰ :14 ،29و  11و  12و  13و 1 :17 ،16
و )2
 .3او حتی گاهی اوقات پائینتر از وی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2۰ :5و  1۰ :15 ،2۸ :14 ،49 :12 ،2۸ :۸ ،3۰و  19الی )۸ :17 ،24
اين احتماال بدين منظور است که نشان داده شود عیسی کامال الهی است ،ولی به لحاظ فردی جدا ،متمايز و تصريح جاودانگی الهیات است.
در يک ويرايش تفسیری که توسط جان ريموند ايی براون در  The Jerome Biblical Commentaryآمده ،يک نکته جالب مطرح شده است:
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"مفهوم فرمانبرداری در اينجا نبايد با متعهد کردن کالم عیسی که فقط به ماهیت انسانی خودش اشاره دارد ،حذف شود .همچنین
يک نکته ظريف از مسیحیت يوحنايی را هم به دست میدهد .عیسی بر هماهنگی مطلق فعالیت میان پدر و پسر اصرار دارد ،البته،
نیازمند هويت ماهیتی است ،همین فرايند در انجیل يوحنا  12 :16استفاده شده است تا روح القدس به پسر مرتبط شود .ولی در
سراسر اين انجیل ما هرگز نمیبینیم که با تثلیت به عنوان تز مطلق الهیات برخورد شود .همیشه از ديد مرتبط با دکترين رستگاری با آن
برخورد میشود( ".صفحه )434
■ "مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد" نوع بشر هرگز پدر را نديده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  37 :5و  ،)1۸ :1ولی پسر ادعای رابطه
صمیمی ،فردی و شناخت از او دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی .)3
■ "زیرا هر چه پدر میکند ،پسر نیز میکند" در اعمال و آموزشهای عیسی ،انسانها به وضوح خدای نامرئی را میبینند (مراجعه شود به کولسیان ،15 :1
عبرانیان .)3 :1
 " 20 :5پدر ،پسر را دوست میدارد و هرآنچه میکند به او مینمایاند" اينها هر دو زمان حال فعال داللتی هستند که از اعمال در حال اجرا سخن میگويند.
اين اصطالح يونانی برای "عشق/دوست داشتن" ( )phileōاست .همانند انجیل يوحنا  35 :3انتظار  agapeōرا داشتیم .اين دو کلمه برای "عشق/دوست
داشتن" همپوشانی وسیعی در زبان يونانی کوين دارند (به کتاب  Exegetical Fallaciesاثر دی ا کارسون ،چاپ دوم صفحات  32و  33و همچنین کتاب
 Answers to Questionsاثر اف اف بروس صفحه  73مراجعه شود).
■ "کارهای بزرگتر" در متن اين اشاره به برخواستن از میان مردگان (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :5و  25الی  )26و نیز انجام داوری (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  22 :5و  )27اشاره دارد.
■ "تا به شگفت آیید" اين عبارت هدفمند به وضوح نشان میدهد که هدف معجزات اين است که يهوديان (حالت جمع) تنها به پسر ايمان بیاورند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،23 :5اعمال رسوالن  ( ،41 :13حبقوق .)5 :1
" 21 :5زیرا همانگونه که پدر مردگان را برمیخیزاند و به آنها حیات میبخشد ،پسر نیز به هر که بخواهد ،حیات میبخشد" در عهد عتیق يهوه تنها
کسی است که میتواند زندگی بدهد (مراجعه شود به سفر تثنیه  .)39 :32اين واقعیت که عیسی میتواند از مردگان برخیزاند ،معادل برابری او با يهوه است
(رجوع شود به انجیل يوحنا .)26 :5
عیسی اينک زندگی جاويدان میدهد (رجوع شود به دوم قرنتیان  ،17 :5کولسیان  )13 :1که با آشکار ساختن زندگی در عصر جديد در انجیل يوحنا 26 :5
(مراجعه شود به اول تسالونیکیان  13 :4الی  )1۸مرتبط است .به نظر میرسد که برخوردهای طوالنی يوحنا با عیسی به صورت انفرادی بوده ،در حالیکه هنوز
رخدادهای آينده را گردآوری میکرد (هم داوری و هم رستگاری).
■ "پسر نیز به هر که بخواهد ،حیات میبخشد" به هر کسی که پسر انتخاب کند زندگی بدهد؟ در متن اين يک مدرک کتبی برای کالوينیسم نیست ،ولی
تصريحی است که عیسی زندگی میبخشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :3 ،12 :1تنش از انجیل يوحنا  44 :6و  65شروع میشود .آيا روح القدس
"همه" را انتخاب میکند يا فقط "برخی" را؟ فکر میکنم بديهی باشد که انسان حقیر نمیتواند قلمرو معنويت و الهیت را بنیاد نهد ،ولی از نظر انجیلی من
کامال متعهد به اين واقعیت هستم که آنها بايد به پیام روح القدس با توبه ،ايمان ،اطاعت و استقامت پاسخ دهند (و به پاسخ دادنشان ادامه دهند)! معمای
واقعی اينجاست که چرا برخی که پیام را میشنوند ،به آن پاسخ "نه" میدهند! من آن را "معمای بی ايمانی" مینامم .در واقعیت اين ،هم يک "گناه نابخشودنی"
و هم "گناه تا لحظه مرگ" اول يوحنا است.

موضوع خاص :تفسیر فرایندهای ترجمه گناه نابخشودنی
)(SPECIAL TOPIC: THE UNPARDONABLE SIN
 .1به خاطر داشته باشید که اناجیل منعکس کننده موقعیت يهودی هستند
 .aدو نوع گناه (موضوع خاص :گناه غیر عمد [عهد عتیق] ،مراجعه شود به الويان  2 :4و  22و  15 :5 ،27و  17الی  ،19اعداد 27 :15
الی  ،31تثنیه  12 :17 ،43 :1الی )13
 .iغیر عمد
 .iiعمد
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 .bدوره قبل از پنتیکاست يهودی (يعنی تحقق انجیل [يعنی مرگ ،رستاخیز ،معراج] و موهبت روح القدس هنوز صورت نگرفته است)
 .2به مفهوم واقعی انجیل مرقس  22 :3الی  3۰توجه کنید
 .aبیايمانی خانواده خود عیسی (مراجعه شود به انجیل مرقس 31 :3الی )32
 .bبیايمانی فريسیان (مراجعه شود به انجیل مرقس  1 :3 ،24 :2و  6و )22
 .3همسوهای اناجیل را مقايسه کنید ،جاهايی که "پسر انسان" تبديل به "پسران انسانها" میشود
 .aانجیل متی  22 :12الی ( 37يعنی " ،32 :12کالمی علیه پسر انسان")
 .bانجیل لوقا  14 :11الی  ۸ :12 ،26الی ( 12يعنی "کالمی علیه پسر انسان")
 .cانجیل مرقس ( 2۸ :3يعنی "تمام گناهان پسران انسانها آمرزيده میشود")
گناه نابخشودنی انکار مداوم عیس ی در حضور نور عظیم است .فريسیان به وضوح درک کردند ولی حاضر نشدند ايمان آورند .در اين مفهوم ،به "در گناه
تا زمان مرگ" در اول يوحنا مرتبط است (مراجعه شود به موضوع خاص :در گناه تا مرگ).
 22 :5منفی مضاعف قوی و زمان کامل تاکید بر اين حقیقت دارند که داوری بر عهده فرزند واگذار شده است (رجوع شود به انجیل يوحنا ،39 :9 ،27 :5
اعمال رسوالن  ،31 :17 ،42 :1۰دوم تیموتائوس  ،1 :4اول پطرس  .)5 :4پارادوکس بديهی میان اين آيه و انجیل يوحنا  17 :13با اين واقعیت توضیح داده
میشود که عیسی در طول اين "آخرين روزها" در مورد هیچ کس داوری نکرد ،ولی انسانها خودشان را با واکنش نسبت به عیسی مسیح مورد داوری قرار
دادند .داوری اسکاتولوژيک عیسی (نسبت به کسانی که ايمان نداشتد) بر اساس پذيرش يا انکار او بود!
دادن زندگی جاويدان در مقابل داوری موضوع انجیل يوحنا  17 :3الی  21و  36است .عشق خدا به مسیح ،وقتی که طرد شد ،تبديل به خشم خدا شد! تنها
دو گزينه وجود دارد! تنها يک راه برای دريافت زندگی جاويدان از طريق مسیح وجود دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1۰الی  ،6 :14 ،1۸اول يوحنا :5
 9الی !)12
" 23 :5تا همه پسر را حرمت گذارند" اين اصطالح شامل کننده "همه" ،میتواند به صحنه داوری اسکاتولوژيک اشاره داشته باشد (رجوع شود به فیلیپیان
 9 :2الی .)11
■ "زیرا کسی که پسر را حرمت نمیگذارد ،به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است" اين اظهار خیلی شبیه اول يوحنا  11 :5و  12است.
هیچ کس نمیتواند خدا را بشناسد بدون اينکه پسر را بشناسد ،و بالعکس ،هیچ کس نمیتواند به پدر احترام بگذارد و او را عبادت کند وقتی که به پسر احترام
نگذارد و او را دعا نکند!
 :NASBیوحنا  24 :5الی 29
آمین ،آمین ،به شما میگویم ،هر که کالم مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد ،حیات جاویدان دارد و به داوری نمیآید ،بلکه از مرگ
به حیات منتقل شده است .آمین ،آمین ،به شما میگویم ،زمانی فرا میرسد ،بلکه هماکنون است ،که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند و
کسانی که به گوش گیرند ،زنده خواهند شد .زیرا همانگونه که پدر در خود حیات دارد ،به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته
باشد ،و به او این اقتدار را بخشیده که داوری نیز بکند ،زیرا پسر انسان است .از این سخنان در شگفت مباشید ،زیرا زمانی فرا میرسد که همۀ
آنان که در قبرند ،صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد .آنان که نیکی کرده باشند ،برای قیامتی که به حیات میانجامد ،و آنان که بدی
کرده باشند ،برای قیامتی که مکافات در پی دارد.
■ "واقعا ،واقعا" دوبار گويی منحصر به فرد يوحنا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )25 :5از کلمات عیسی مشخصه خاص او در مورد بیانات مهم است.
■ "هر که کالم مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد ،حیات جاویدان دارد" اينها سه زمان حال فعال هستند .اين تاکیدی بر ايمان به پدر است
که با ايمان به پسر تجربه میشود (رجوع شود به اول يوحنا  9 :5الی  .)12در سینوپتیکس ،زندگی جاويدان اغلب يک رخداد مربوط به زمان آينده است که با
ايمان به آن امید میرود ،ولی در انجیل يوحنا به طور مشخص يک واقعیت زمان حال است (انجیل يوحنا  51 :۸و  .)25 :11اين احتمال هست که اصطالح
"گوش گیرد" منعکس کننده اصطالح عبری  shemaباشد که به معنی "شنیدن به منظور اطاعت کردن" باشد (سفر تثنیه .)4 :6
■ "آن که مرا فرستاد" فعل ( apostellōفعل آئوريست فعال) ريشه کلمه  apostleاست (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)36 :5اين اصطالح توسط روحانیون
به عنوان "کسی که به عنوان نماينده رسمی به ماموريتی اعزام شود" استفاده میشده است .اين اصطالح اغلب در انجیل يوحنا برای پدر که پسر را به عنوان
نماينده خود اعزام کرده ،به کار رفته است .به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  34 :4مراجعه کنید.
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موضوع خاص :فرستادن ()APOSTELLŌ
■ "از مرگ به حیات منتقل شده است" اين فعل زمان کامل فعال داللتی است ،که در گذشته اتفاق افتاده و هنوز در جريان است .پادشاهی خدا حال است،
با اين حال ،آينده هم هست ،زندگی جاويدان (رجوع شود به انجیل يوحنا  25 :5و  ،26اول يوحنا  .)14 :3انجیل يوحنا  25 :5تصريحی قوی است از وجود
پادشاهی در حال حاضر!

موضوع خاص :ساعت
SPECIAL TOPIC: TIME

ساعت به شیوههای مختلفی در انجیل استفاده شده است
.1

اشاره به زمان (مراجعه شود به انجیل متی  ،40 :26 ،13 :٨انجیل لوقا  ،21 :٧انجیل يوحنا )٩ :11

.2

استعاره برای زمان آزمون و محاکمه (مراجعه شود به انجیل متی  ،1٩ :10انجیل مرقس  ،11 :13انجیل لوقا .)12 :12

.3

استعاره برای شروع بشارت عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :2و .)23 :4

.4

استعاره برای روز داوری (آمدن دوم ،انجیل متی  36 :24و  ،13 :25 ،44انجیل مرقس  ،32 :13انجیل يوحنا  25 :5و .)2٨

 .5استعاره برای صبر عیسی (مراجعه شود به انجیل متی  ،45 :26انجیل مرقس  35 :14و  ،41انجیل يوحنا  23 :12 ،20 :30،٨ :٧و
1 :1٧ ،32 :16 ،1 :2٧،13

" 25 :5زمانی فرا میرسد ،بلکه هم اکنون است" اين بیانی است که مشخصه نوشتههای يوحنا است .کلمات و عبارات دارای دو مفهوم هستند .در اين
حالت" ،زمان" يعنی
 .1زمان رستگاری
 .2زمان داوری
چهارچوب زمانی هم زمان حال و هم زمان آينده است (رجوع شود به انجیل يوحنا  39 :6 ،29 :5و  44و  .)54هر کاری که امروز فرد با عیسی انجام دهد
تعیین کننده آن است که در آينده چه اتفاقی برای او رخ خواهد داد .رستگاری و داوری هر دو واقعیت حال حاضر هستند و يک نتیجه گیری برای آينده
(مراجعه شود به انجیل يوحنا .)2۸ :5
موضوع خاص :ساعت را مطالعه کنید.
■ "که مردگان صدای پسر خدا را میشنوند" انجیل يوحنا  25 :5از کسانی حرف میزند که روحشان مرده است .انجیل يوحنا  25 :5درباره قیام از مردگان
تمامی کسانی حرف میزند که به طور فیزيکی مردهاند .انجیل از سه نوع مرگ صحبت میکند
 .1مرگ روح (مراجعه شود به سفر پیدايش )3
 .2مرگ فیزيکی (مراجعه شود به سفر پیدايش )5
 .3مرگ ابدی (مراجعه شود به افسسیان  ،2 :2مکاشفه  6 :2۰ ،11 :2و  )14يا درياچه آتش ،جهنم ()Gehenna
اين يکی از کاربردهای نادر "پسر خدا" است .يکی از داليلی که اين عبارت زياد استفاده نشده است اين است که ديدگاه مذهبی يونانی از خدا (کوه المپوس)
زنان را به عنوان همسر يا همنشین میبرد .موقعیت عیسی به عنوان پسر خدا منعکس کننده جنسیت نسل يا دوره زمانی نیست ،بلکه رابطه صمیمانه است.
اين يک استعاره خانوادگی در میان يهوديان است .عیسی الهی بودن خود را به اين سران يهودی به يک شیوه کامال شفاف و مشخص با استفاده از طبقه
بندیهای عهد عتیق بیان میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :5و .)26
" 26 :5زیرا همانگونه که پدر در خود حیات دارد" اساسا اين همان مفهوم کلمه يهوه از سفر خروج  14 :3است .اين حالت اسم برای خدا از فعل "آمدن"
در زبان عبری میآيد .معنی آن "همیشه زندگی کننده" يا "تنها زندگی کننده" است.
در عهد عتیق فقط يهوه زندگی داشت (رجوع شود به اول تیموتائوس  )16 :6 ،17 :1و فقط او میتواند آن را به ديگران بدهد (يعنی ايوب  12 :1۰و ،4 :33
مزمور  .)9 :36عیسی ادعا میکند که يهوه همین قدرت منحصر به فرد را به او داده است!
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■ "به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد" اين يک تصريح قوی از الهی بودن عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،4 :1
اول يوحنا .)11 :5
 27 :5علت اين که عیسی میتواند ( ،exousiaدارای قدرت و اختیار است ،رجوع شود به انجیل يوحنا  )11 :19 ،2 :17 ،1۸ :1۰اينک داوری کند اين
است که او کامال خدا است ولی البته کامال انسان هم هست .اين نکته به سوال سران يهود از انجیل يوحنا  1۸ :2پاسخ میدهد .اين سوال اصلی بود .هیچ
فاعل مشخصی در عبارت "پسر انسان" وجود ندارد (رجوع شود به حزقیال  1 :2و مزمور  .)4 :۸او کامال ما را میشناسد (رجوع شود به عبرانیان  ،)15 :4او
کامال خدا را میشناسد (رجوع شود به انجیل يوحنا  1۸ :1و .)3۰ :5
جالب است که در متنی ،در جائیکه عیسی خود را "پسر" مینامد (رجوع شود به انجیل يوحنا { 19 :5دو مرتبه}2۰ ،و  21و  22و { 23دو مرتبه} 25 ،و )26
که انجیل يوحنا  27 :5عنوان "پسر انسان" (ولی بدون فاعل مشخص) استفاده شده است .با اين حال ،مشابه همین جابجايی در ( )1انجیل يوحنا  13 :3و
 14در مقابل انجیل يوحنا  16 :3و  17و  1۸و  35و  )2( ،36انجیل يوحنا  27 :6و  53در مقابل انجیل يوحنا  4۰ :6و ( )3انجیل يوحنا  2۸ :۸در مقابل
انجیل يوحنا  35 :۸و  36به کار رفته است .عیسی هر دو عنوان را به صورت تعويضی برای خود به کار برده است.
■ "پسر انسان" به موضوع خاص :فرزند انسان (دانیال  )٧:13مراجعه شود
" 28 :5از این سخنان در شگفت مباشید" اين يک زمان امری حال فعال با لفظ منفی است ،که معموال معنی آن متوقف کردن عملی است که از قبل شروع
شده است .همان قدر که اظهارات قبلی عیسی خطاب به سران قوم يهود حیرتانگیز بودند ،اظهارات بعدی او نیز آنها را به حیرت میاندازد.
■ "زمان" به موضوع خاص :ساعت مراجعه شود
■ "همۀ آنان که در قبرند ،صدای او را خواهند شنید" به نظر میرسد که اين منعکس کننده فرياد عیسی در بازگشت دومش باشد (رجوع شود به اول
تسالونیکیان  .)16 :4الزاروس (رجوع شود به انجیل يوحنا  )43 :11الگوی اين رخداد است .اين منفی کننده واقعیت دوم قرنتیان  6 :5و  ۸نیست.
بیشتر اين متن در ارتباط با واقعیت زندگی روحانی در اينجا و در حال حاضر است (اسکاتولوژی که تشخیص داده شده است) .ولی اين عبارت همچنین يک
رخداد پايان زمان در آينده را تصريح میکند .اين تنش میان پادشاهی از قبل و هنوز نیامده خدا ،آموزشهای عیسی در سینوپتیکس را ،به خصوص در انجیل
يوحنا ،مشخص میسازد.
 29 :5انجیل از قیام از مردگان فقط در مورد افراد ضعیف و صالح سخن میگويد (رجوع شود به دانیال  ،2 :12انجیل متی  ،46 :25اعمال رسوالن .)15 :24
اکثر نقل قولها بر رستاخیز فقط افراد صالح تاکید میکنند (مراجعه شود به يعقوب  23 :19الی  ،29اشعیا  ،19 :26يونس  39 :6الی  4۰و  44و :11 ،54
 24الی  ،25اول قرنتیان  5۰ :15الی .)5۸
اين اشاره به داوری بر اساس اعمال ندارد ،بلکه به داوری بر اساس شیوه زندگی ايمان آورندگان دارد (رجوع شود به انجیل متی  31 :25الی  ،46غالطیان :5
 ،16الی  .) 21نظم خاصی در کالم و دنیای خدا وجود دارد ،انسانها هر آنچه که بکارند ،درو خواهند کرد (رجوع شود به امثال  24 :11و  ،25غالطیان :6
 .)6يا به بیان عهد عتیق "خدا به انسانها بر اساس اعمالشان پاداش میدهد" (رجوع شود به مزمور  ،4 :2۸ ،12 :62يعقوب  ،11 :34امثال  ،12 :24انجیل
متی  ،27 :16رومیان  6 :2الی  ،۸اول قرنتیان  ،1۰ :5افسسیان  ،۸ :6کولسیان .)25 :3
 :NASBیوحنا  31 :5الی 47
ّ
"اگر من خود بر خویشتن شهادت دهم ،شهادتم معتبر نیست .اما دیگری هست که بر من شهادت میدهد و میدانم شهادتش دربارۀ من
معتبر است .البته شما کسانی نزد یحیی فرستادید و او بر حقیقت شهادت داد .نه اینکه من شهادت انسان را بپذیرم ،بلکه این سخنان را
میگویم تا نجات یابید .او چراغی بود سوزان و فروزان ،و شما خواستید دمی در نورش خوش باشیدّ .اما من شهادتی استوارتر از شهادت یحیی
ْ
دارم ،زیرا کارهایی که پدر به من سپرده تا به کمال رسانم ،یعنی همین کارها که میکنم ،خود بر من شهادت میدهند که مرا پدر فرستاده است.
ْ
و همان پدری که مرا فرستاد ،خود بر من شهادت میدهد .شما هرگز صدای او را نشنیده و روی او را ندیدهاید و کالم او در شما ساکن نیست،
ّ
زیرا به فرستادۀ او ایمان ندارید .شما کتب مقدس را میکاوید" ،زیرا میپندارید به واسطۀ آن حیات جاویدان دارید ،حال آنکه همین کتابها بر
من شهادت میدهندّ .اما نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید.
"جالل از انسانها نمیپذیرمّ ،اما شما را خوب میشناسم که محبت خدا را در دل ندارید .من به نام پدر خود آمدم ،ولی شما مرا نمیپذیریدّ .اما
اگر دیگری به نام خود آید ،او را خواهید پذیرفت .چگونه میتوانید ایمان آورید در حالی که جالل از یکدیگر میپذیریدّ ،اما در پی جاللی که از
خدای یکتا باشد ،نیستید؟ مپندارید َم َنم که در حضور ْ
پدر شما را متهم خواهم کرد؛ متهمکنندۀ شما موسی است ،همان که به او امید بستهاید.
زیرا اگر موسی را تصدیق میکردید ،مرا نیز تصدیق میکردید ،چرا که او دربارۀ من نوشته استّ .اما اگر نوشتههای او را باور ندارید ،چگونه
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سخنان مرا خواهید پذیرفت؟
 31 :5در عهد عتیق به دو شاهد نیاز بود تا اينکه موضوعی تائید شود (رجوع شود به سفر اعداد  ،3۰ :35تثنیه  .)15 :19در اين متن عیسی پنج شاهد برای
خودش ارائه میدهد.
 .1پدر (انجیل يوحنا  32 :5و )37
 .2يحیی تعمید دهنده (انجیل يوحنا  ،33 :5رجوع شود به انجیل يوحنا  19 :1الی )51
 .3کارهای خود عیسی (رجوع شود به انجیل يوحنا )36 :5
 .4کتاب مقدس (رجوع شود به انجیل يوحنا )39 :5
 .5موسی (رجوع شود به انجیل يوحنا  )46 :5که منعکس کننده تثنیه  15 :1۸الی  22است
موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا)
" 33 :5شما کسانی نزد یحیی فرستادید" اين اشاره به يحیی تعمید دهنده دارد (رجوع شود به انجیل يوحنا .)19 :1
" 34 :5این سخنان را میگویم تا نجات یابید" اين يک وجه شرطی آئوريست مجهول است .حالت مجهول داللت بر نمايندگی خدا يا روحالقدس دارد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  .)65به ياد داشته باشید که انجیلها اعالمیههای ترويج بشارت هستند (همانند تراکت) ،نه بیوگرافی تاريخی .در
تمامی مطالبی که ثبت شدهاند ،هدفی وجود دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3۰ :2۰و .)31
" 35 :5او چراغی بود" اين تاکید ديگری بر نور است ،در اينجا پیش مقدمه يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :1الی .)۸

ْ

" 36 :5همین کارها که میکنم ،خود بر من شهادت میدهند" اعمال عیسی تحقق بخش اين پیشگويی عهد عتیق در باره مسیح بود .يهوديان روزگار
او ،معجزات بیشماری را تشخیص دادند – شفای نابینا ،خوارک به فقرا ،شفای مرد علیل (رجوع شود به اشعیا  3 :32 ،1۸ :29الی  5 :35 ،4و .)7 :42 ،6
قدرت آموزشهای عیسی ،شیوه زندگی صالحانه ،استقامت و معجزات شگفتآور او (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )24 :15 ،11 :14 ،25 :23،1۰ :2شهادت
واضحی را مبنی بر اينکه او کیست و چه کسی او را فرستاد ،با خود دارد.
■ "پدر مرا فرستاده است" مراجعه شود به موضوع خاص :پدر بودن خدا و موضوع خاص :فرستادن ()apostellō

موضوع خاص :فرستادن ()apostellō
)SPECIAL TOPIC: SEND (apostellō

اين يک اصطالح متداول يونانی برای فرستادن است (يعنی  )apostellōکه کاربردهای متفاوتی در الهیات دارد:
 .1در يونانی کالسیک و در میان روحانیون به مفهوم فراخواندن و فرستادن يک نماينده رسمی از طرف شخص ديگری است ،همانند سفیر در
زبان انگلیسی (( )ambassadorمراجعه شود به دوم قرنتیان )5:2۰
 .2اناجیل معموال از اين فعل در مورد عیسی استفاده میکنند که از جانب پدر فرستاده شده است .در انجیل يوحنا اين اصطالح مفهوم مسیح
گونه دارد (مراجعه شود به انجیل متی  ،15:24 ،1۰:4۰انجیل مرقس  ،9:37انجیل لوقا  9:4۸و به خصوص انجیل يوحنا  5:36و 6:29 ،3۸
و  17:3 ،11:42 ،1۰:36 ،۸:42 ،7:29 ،57و  ۸و  1۸و  21و  23و  -2۰:21 ،25هم اصطالح  apostleو هم مترادف آن  pempōدر آيه 21
استفاده شدهاند) .در مورد عیسی که مومنین را میفرستد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  - 20:21 ،1٧:1٨هم اصطالح  apostleو هم مترادف
آن  pempōدر آيه  2۰:21استفاده شدهاند) استفاده شده است.
 .3در عهد جديد حالت اسم  apostleبرای شاگردان به کار رفته است
 .aدوازده شاگرد حلقه داخلی شاگردان (انجیل مرقس  ،6:3۰انجیل لوقا  ،6:13اعمال رسوالن  1:2و )26
 .bگروه خاص شاگردان کمک کننده و همکارانشان
 .iبارناباس (اعمال رسوالن  14:4و )14
 .iiاندرونیکوس و جانیکوس ( ،KJV, Juniaمراجعه شود به رومیان )16:٧
 .iiiآپولس (اول قرنتیان  4:6الی )٩
 .ivيعقوب برادر خداوند (مراجعه شود به غالطیان )1:19
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 .vسیلوانوس و تیموتی (اول تسالونیکیان )2:6
 .viاحتماال تیتوس (دوم قرنتیان )۸:23
 .viiاحتماال اپافروديتوس (فیلیپیان )2:25
 .cهديهای به کلیسا (اول قرنتیان  12:2۸الی  ،29افسسیان )4:11
 .4پولس از اين عنوان برای خودش برای تصريح اقتدارش به عنوان نماينده مسیح در اکثر مکاتباتش استفاده میکند (مراجعه شود به رومیان
 ،1:1اول قرنتیان  ،1:1دوم قرنتیان  ،1:1غالطیان  ،1:1افسسیان  ،1:1کولسیان  ،1:1اول تیموتائوس  ،1:1دوم تیموتائوس  ،1:1تیتوس
)1:1
 .5مسئلهای که ما به عنوان مومنین مدرن با آن مواجه هستیم اين است که عهد جديد هرگز مشخص نکرده است که اين هديهای که از آن صحبت
میکند چیست يا شامل چیست و چگونه مومن میتواند آن را شناسايی کند .بديهی است فرد بايد میان دوازده شاگرد اصلی (3الف) و کاربرد
بعدی (3ب) بتوان د تمايز قائل شود .اگر فرستادگان مدرن تحت الهام نباشند که کتب جديدی بنويسند (مراجعه شود به يهودا آيه  )3پس آنها
چه کاری میکنند که متفاوت با پیامبران عهد جديد و يا مبشرين است (مراجعه شود به افسسیان )4:11؟ اينها احتماالت من هستند
 .aآغازگران کلیسای بشارتی در مناطقی که بشارت انجام نشده
 .bرهبران شبانها در مناطق خاص
من شماره  1را ترجیح میدهم
ْ
■ "خود بر من شهادت میدهد" در اينجا "خود" اشاره به پدر دارد .در متن ،به نظر میرسد اين عبارت اشاره به کتاب مقدس عهد عتیق دارد (مراجعه شود
به عبرانیان  1 :1الی  .)3اين شامل تمامی اشارات به مسیح در عهد عتیق میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)39 :5
■ "شما هرگز صدای او را نشنیده و روی او را ندیدهاید" عیسی تصريح میکند که هر چند يهوديان بايد از طريق کتاب مقدس خدا را بشناسند و تجربیاتی
در عبادت داشته باشند ،اما آنها واقعا به هیچ وجه او را نمیشناسند (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  ،43 :۸اشعیا  1 :1الی  9 :6 ،15و  ،13 :29 ،1۰ارمیا :5
.)21
در عهد عتیق فکر میکردند که ديدن خدا باعث مرگ میشود .تنها کسی که يهوه را رو در رو ديد ،موسی بود و حتی دفعه بعد ،برخورد از طريق يک پرده ابری
بود .بسیاری فکر میکردند که خروج  23 :33با انجیل يوحنا  1۸ :1در تضاد است .معهذا ،کلمات عبری در خروج به معنی "بعد از شکوه" هستند نه در قالب
فیزيکی.
" 38 :5کالم او در شما ساکن نیست" اينها دو استعاره بسیار قوی در نوشتههای يوحنا میباشند .کالم خدا ( )logosبايد دريافت شود ،پس از اينکه
دريافت شد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )12 :1بايد باقی بماند (پايدار ماندن ،رجوع شود به انجیل يوحنا  4 :15 ،31 :۸و  5و  6و  7و  ،1۰اول يوحنا 6 :2
و  1۰و  14و  17و  24و  27و  6 :3 ،2۸و  14و  15و  .)24عیسی مکاشفه کامل خدا است (رجوع شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  ،1۸فیلیپیانس  6 :2الی
 ،11کولسیان  15 :1الی  ،17عبرانیان  1 :1الی  .)3رستگاری با تداوم رابطه تائید میشود (مفهوم عبری "شناختن" رجوع شود به پیدايش  1 :4و ارمیا :1
 )5و تائید درست بودن حقیقت (معنی يونانی "شناختن" مراجعه شود به دوم يوحنا .)9
اصطالح "ساکن بودن" در مفهوم رابطه صمیمی و فردی همراه با استقامت است .ساکن بودن حالتی از رستگاری حقیقی است (رجوع شود به انجیل يوحنا
 .)15از آن با مفاهیم مختلف در انجیل يوحنا استفاده شده است:
.1
.2
.3
.4
.5

پسر در پدر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1۰ :14 ،3۸ :1۰و  11و  2۰و )21 :17 ،21
پدر در پسر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1۰ :14 ،3۸ :1۰و  11و  21 :17 ،21و )23
کسانی که در پسر ايمان آوردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2۰ :14و )21 :17 ،5 :15 ،21
کسانی که در پسر و پدر ايمان آوردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا )23 :14
کسانی که در کالم ايمان آوردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،7 :15 ،31 :۸ ،3۸ :5اول يوحنا )14 :2

موضوع خاص :پايداری در نوشتههای يوحنا
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ّ

" 39 :5شما کتب مقدس را میکاوید" اين میتواند زمان حاضر فعال داللت کننده يا حال فعال امری باشد .از آنجا که در فهرست شهادتهايی است که
يهوديان رد کرده بودند ،احتماال از نوع داللت کنندهای باشد.
اينجا تراژدی رهبران يهود است :آنها کتاب مقدس را داشتند ،آن را میخواندند ،آن را مطالعه میکردند ،آن را به خاطر میسپاردند ،و با اين حال کسی را که
به او اشاره میکرد ،نمیديدند .بدون روح القدس ،حتی کتاب مقدس بیاثر است! زندگ ی واقعی فقط از طريق رابطه فردی و ايمان مطیعانه به وجود میآيد
(سفر تثنیه  15 :3۰ ،13 :۸ ،1 :4الی  46 :32 ،2۰الی .)47
■ "حال آنکه همین کتابها بر من شهادت میدهند" اين به کتاب مقدس عهد عتیق اشاره میکند که عیسی آن را تحقق میبخشد (انجیل يوحنا ،45 :1
 16 :12 ،46 :5 ،22 :2و  .)9 :2۰ ،2۸ :19 ،41بیشتر موعظههای اولیه پطرس (رجوع شود به اعمال رسوالن  )43 :1۰ ،1۸ :3و پولس (رجوع شود به
اعمال رسوالن  2 :17 ،27 :13الی  22 :26 ،3الی  23و  ) 27در اعمال رسوالن ،نبوت تحقق يافته را به عنوان مدرکی دال بر مسیح بودن عیسی قلمداد
میکنند .همه نقل قولها به غیر از يکی از آنها (اول پطرس  15 :3الی  ،)16که اختیار کتاب مقدس را تائید میکند در عهد جديد يافت میشود (رجوع شود
به اول قرنتیان  9 :2الی  ،13اول تسالونیکیان  ،13 :2دوم تیموتائوس  ،16 :3اول پطرس  23 :1الی  ،25دوم پطرس  2۰ :1الی  ،)21اشاره به عهد قديم
دارند .عیسی به وضوح خودش را به عنوان تحققدهنده و هدف عهد عتیق (و مفسر مناسب آن ،رجوع شود به انجیل متی  17 :5الی  )4۸میبیند.
موضوع خاص :کريگمای کلیسای اولیه
 41 :5الی  44به نظر میرسد اين آيات منعکس کننده اين واقعیت باشند که سران دينی قوم يهود از تمجیدهای همتايان خود لذت میبردند .آنها با نقل قول
از روحانیون قديمی آنان را تمجید میکردند ،ولی به واسطه کوری معنوی که داشتند ،بزرگترين معلمین را که در میانشان بودند ،نمیديدند .اين يکی از
بزرگترين اتهامات عیسی نسبت به روحانیون يهودی قرن اول بود (همچنین به تمثیل مندرج در انجیل متی  33 :21الی  ،46مرقس  1 :12الی  ،12لوقا :2۰
 9الی  19توجه کنید).
41 :5
NRSV ،NASB
NKJV
TEV
NJB
REB

"جالل از انسانها نمیپذیرم"
"افتخار از انسانها نمیپذیرم"
"من بدنبال قدردانی انسانها نیستم"
"جالل انسانها برایم بی معنی است"
"من برای جالل به دنبال انسانها نیسنم"

اصطالح "شکوه/جالل" ،doxa ،را به سختی میتوان ترجمه کرد .در زبان عبری منعکس کننده "جالل" ،kabodh ،است که به عنوان راهی برای بیان حضور
تابناک و پر درخشش خدا استفاده میشد (رجوع شود به سفر خروج  ،34 :4۰ ،17 :24 ،1۰ :16اعمال رسوالن  )2 :7و از خدا به خاطر شخصیت و کارهايش
ستايش و قدردانی میشد .يک آيه خوب که اين مفاهیم را با هم ترکیب میکند دوم پطرس  17 :1است.
اين جنبه درخشان حضور خدا و شخصیتش با موارد زير مرتبط است
 .1فرشتگان (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،9 :2دوم پطرس )1۰ :2
 .2برتری عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :17 ،31 :13 ،2۸ :12 ،54 :۸ ،14 :1الی  5و  22و  ،24اول قرنتیان  ،۸ :2فیلیپسان )21 :4
 .3مشتق شده از ايمان آورندگان (مراجعه شود به رومیان  1۸ :۸و  ،21اول قرنتیان  ،43 :15 ،7 :2دوم قرنتیان  ،17 :4کولسیان  ،4 :3اول
تسالونیکیان  ،12 :2دوم تسالونیکیان  ،14 :2عبرانیان  ،1۰ :2اول پطرس  1 :5و )4
جالب است که به اين نکته توجه شود که يوحنا مصلوب شدن عیسی را به عنوان جالل يافتن او معرفی میکند (رجوع شود به انجیل يوحنا  16 :12 ،39 :7و
 .)31 :13 ،23با اين وجود ،میتوان آن را به "احترام" و "شکرگزاری کردن" هم ترجمه کرد (رجوع شود به انجیل لوقا  ،1۸ :17اعمال رسوالن  ،23 :12رومیان
 ،2۰ :4اول قرنتیان  ،31 :1۰دوم قرنتیان  ،15 :4فیلیپیان  ،11 :2 ،11 :1مکاشفه  .)7 :19 ،9 :16 ،17 :14 ،13 :11اين شیوهای است که در متن به
کار رفته است.
" 43 :5شما مرا نمیپذیرید" در سراسر انجیل يوحنا ،تمرکز ايمان آوردن به عیسی در قالب عقیده الهیاتی تجويز نشده است ،بلکه برخورد شخصی با او
توصیه میشود (انجیل يوحنا  39 :5الی  .)4۰باور با تصمیم بر اعتماد کردن به او آغاز میشود .اين يک رابطه فردی شاگردی در حال رشد را شروع میکند
که با بلوغ فکری و زندگی مسیح گونه به حد اعلی میرسد.
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■ "اگر دیگری به نام خود آید" اين جمله شرطی نوع سوم است
■ "او را خواهید پذیرفت" اين در مقايسه با شیوه متفاوت مدارس روحانی از تلموذ ،يک بازی با روشهای مطالعه روحانیون است.
مايکل مگیل در  New Testament TransLineنقل قول جالبی دارد:
"سران يهود يک معلم انسان يا يک فرد روحانی را که ادعا نمیکند توسط خدا فرستاده شده است ،میپذيرند .با معلم انسان ،آنها در
يک رابطه دوجانبه و نظر به نظیر هستند ،و به طور متقابل يکديگر را جالل میدهند .با يک پیامبری که از سوی خدا فرستاده شده ،آنها
بايد در مقام مطیع ،شنونده و فرمانبردار باشند .اين همیشه ريشه دلیل بوده که چرا پیامبران خدا رد میشدند" (صفحه .)31۸
 44 :5به يادداشت مندرج در بخش انجیل يوحنا  3 :17مراجعه شود.
 45 :5الی  47عیسی تصريح میکند که نوشتههای موسی او را آشکار میکنند .اين احتماال اشارهای است به تثنیه  15 :1۸الی  .22در انجیل يوحنا 45 :5
به کتاب مقدس به عنوان مدعی شخصیت داده میشود .معنای آن اين است که راهنما باشد (مراجعه شود به انجیل لوقا  .)31 :16راهنما رد شده و به دشمن
تبديل میشود( .مراجعه شود به غالطیان  ۸ :3الی  23 ،14الی .)29
 46 :5و " 47اگر...اگر" انجیل يوحنا  46 :5يک جمله شرطی ن وع دوم است که میگويد" :برخالف واقعیت" ،که تصريح میکند سران يهود واقعا حتی به
نوشتههای موسی ايمان داشتند و اينکه عیسی (موسی اسکاتولوژيک در آخرين روز داور آنها خواهد بود {پیامبر تثنیه  15 :1۸الی " .)}19اگر" يوحنا 47 :5
يک جمله شرطی نوع اول است که تصور میشود درست باشد (در انجیل بین المللی "از" ذکر شده است).
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد درمسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.۸

چرا انجیل يوحنا  4 :5در ترجمههای مدرن حذف شده است؟
چرا عیسی اين مرد خاص را شفا داد؟
آيا ايمان در شفای اين مرد نقشی داشت؟ آيا شفای فیزيکی داللت بر شفای روحانی هم میشود؟
آيا بیماری او ارتباطی با گناهان فردی وی داشتند؟
چرا يهوديان میخواستند عیسی را به قتل برسانند؟
کارهای خدا در عهد عتیق را که در مورد عیسی صدق میکنند ،فهرست کنید
آيا زندگی جاويدان يک واقعیت حال است يا امیدی در آينده؟
داوری روز آخر بر اساس اعمال است يا ايمان؟ چرا؟

137

یوحنا 6
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
معجزه تکههای نان
 1 :6الی 4
 5 :6الی 15

عیسی با راه رفتن بر روی
آب به سوی شاگردانش
میآيد
 16 :6الی 21
 22 :6الی 27
مباحثه در کنیسه کفرناحوم

 2۸ :6الی 4۰

 41 :6الی 51
 52 :6الی 5۸
 59 :6الی 62
63 :6

TEV

NRSV

عیسی به پنج هزار نفر
خوراک داد
 1 :6الی 6

خوراک دادن به پنج هزار
نفر
 1 :6الی 15

7 :6
 ۸ :6الی 9
 1۰ :6الی 13
 14 :6الی 15
عیسی بر روی آب راه
میرود
 16 :6الی 21
مردم دنبال عیسی هستند
 22 :6الی 24
عیسی نان زندگی
25 :6
 26 :6الی 27
2۸ :6
29 :6
 3۰ :6الی 31
 32 :6الی 33
34 :6
 35 :6الی 4۰
 41 :6الی 42
 43 :6الی 51
52 :6
 53 :6الی 5۸
59 :6
سخن از زندگی جاويدان
6۰ :6
 61 :6الی 65

NKJ
خوراک دادن به پنج هزار
نفر
 1 :6الی 14

UBS4
خوراک دادن به پنج هزار
نفر
 1 :6الی 15

عیسی بر روی دريا راه
میرود

عیسی بر روی دريا راه
میرود

راه رفتن بر روی آب

 16 :6الی 21
عیسی ،نان زندگی
 22 :6الی 24
 25 :6الی 4۰

 16 :6الی 21
نان از بهشت
 22 :6الی 4۰

 16 :6الی 21
عیسی نان زندگی
 22 :6الی 33

 34 :6الی 4۰
 41 :6الی 51

 41 :6الی 59

 52 :6الی 59

 6۰ :6الی 65

 41 :6الی 51
 52 :6الی 59

شاگردان رو برگرداندند
 6۰ :6الی 71

سخن از زندگی جاويدان
 6۰ :6الی 65

 64 :6الی 66
اقرار به ايمان پطرس
 66 :6الی 67

 66 :6الی 71

 67 :6الی 71
 6۸ :6الی 69
 7۰ :6الی 71
چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
138

 66 :6الی 71

دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خ ودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روح القدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره

فراست و آگاهی نسبت به انجیل یوحنا  1 :6الی 17
.1

.2

.3

.4
.5
.6
.7

انجیل يوحنا مراسم شام خداوند ( )Lordرا ثبت نمیکند ،با اين حال ،انجیل يوحنا  13الی 17مکالمه و دعای طبقه باال را ثبت میکند .اين حذف
کردن میتواند تعمدی باشد .کلیسای قرن دوم شروع به مشاهده آئینهايی از لحاظ مذهبی کرد .آنها ،اين آئینها را به عنوان راههايی برای مورد
لطف قرار گرفتن ،ديدند .ممکن است يوحنا با عدم ثبت تعمید عیسی يا شام خداوند به اين ديدگاه مذهبی واکنش داده است.
انجیل يوحنا  6درباره خوراک دادن به پنج هزار نفر است .اما بسیاری از آن برای آموزش ديدگاه مذهبی مراسم عشا ربانی استفاده میکنند .اين
منشا دکترين کلیسای کاتولیک رم در مورد استحاله است (انجیل يوحنا  53 :6الی .)56
اين سوال که چگونه انجیل يوحنا  6میتواند با عشا ربانی در ارتباط باشد ،ماهیت دوگانه انجیل را نشان میدهد .بديهی است انجیلها با
حرفها و زندگی عیسی در ارتباط هستند ،با اين حال ،آنها دههها بعد نوشته شدند و ديدگاه فردی نگارنده نسبت به ايمان را بیان میدارند .بنابراين
نیت نويسندگان در سه سطح رده بندی میشوند
 .aروح القدس
 .bعیسی و نخستین شنوندگانش
 .cنويسندگان انجیل و خوانندگان آنها
چگونه بايد آن را تفسیر کرد؟ تنها شیوه قابل تائید بايد محتوای متنی ،دستور زبان ،واژه شناسی و آگاهی نسبت به رخدادهای تاريخی
باشد ،ولی برعکس آن نه.
بايد به خاطر داشته باشیم که شنوندگان يهودی بوده و زمینه فرهنگی اين بود که روحانیون انتظار داشتند که مسیح يک جور موسی باشد (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  3۰ :6الی  ،)31به خصوص در رابطه با تجربیات سفر خروج مانند "مانا" .روحانیون از مزمور  16 :72به عنوان سند استفاده
میکردند .اظهارات غیر معمول عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6۰ :6الی  62و  )66با توقعات اشتباه از مسیح در تضاد و مناقشه بود (رجوع
شود به انجیل يوحنا  14 :6و .)15
پدران کلیسای اولیه در مورد اينکه اين عبارت در مورد عشا ربانی مسیح باشد توافق نظر نداشتند .کلمنت از اسکندريه ،اوريگن ،و ايوسبیوس هرگز
در بحثهای خود از عشا ربانی خداوند سخن نگفتند.
استعارههای اين عبارت بسیار شبیه به کلمات عیسی است که برای صحبت با آن زن در کنار چاه در انجیل يوحنا  4به کار برده بود .از آب زمینی و
نان به عنوان استعاره برای زندگی جاويدان و واقعیتهای معنوی و روحانی استفاده شده بودند.
اين چند برابر کردن نان تنها معجزه ثبت شده در چهار انجیل است (اناجیل متی  13 :14الی  ،21مرقس  32 :6الی  ،44لوقا  1۰ :9الی !)17
مايکل مگیل در کتاب  New Testament TransLineصفحه  325مشاهده بسیار جالبی را در رابطه با گروههای مختلف در کفرناحوم و رابطه
آنها با کلمات حیرت انگیر عیسی مطرح میکند.
 .aجمعیت ،انجیل يوحنا 24 :6
 .bيهوديان ،انجیل يوحنا  41 :6و 52
 .cشاگردان ،انجیل يوحنا  6۰ :6و 66
 .dدوازده ،انجیل يوحنا 67 :6
عیسی به طور جدی:
 .iآن جمعیت را که ،به دلیل آنکه به آنها خوراک داده بود ،میخواستند او را پادشاه کنند ،متوقف کرد (انجیل يوحنا )15 :6
 .iiسران يهود را با ادعاهای ريشهای و فردی خويش به چالش کشید
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 .iiiباعث شد بسیاری از پیروان بروند
 .ivمطالبی را برای دوازده شاگردش در ارتباط با تداوم و عمیقتر کردن ايمان توضیح داد و آنها را شفاف کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 6۸ :6الی .)69
مطالعه کلمات و عبارات
 :NASBیوحنا  1 :6الی 14
1چندی بعد ،عیسی به آن سوی دریاچۀ جلیل که همان دریاچۀ تی ِبریه است ،رفت .گروهی بسیار از پی او روانه شدند ،زیرا آیاتی را که با
شفای بیماران به ظهور میرسانید ،دیده بودند3 .پس عیسی به تپهای برآمد و با شاگردان خود در آنجا بنشست4 .عید پ َس ِخ یهود نزدیک بود.
ِ
5چون عیسی نگریست و دید که گروهی بسیار به سویش میآیند ،فیلی ُپس را گفت« :از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟» 6این را گفت تا او را
بیازماید ،زیرا خود نیک میدانست چه خواهد کرد7 .فیلی ُپس پاسخ داد« :دویست دینار نان نیز کفافشان نمیکند ،حتی اگر هر یک فقط
َ
اندکی بخورند8 ».یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس ،که برادر شمعون پطرس بود ،گفت«9 :پسرکی اینجاست که پنج نان جو و دو ماهی
داردّ ،اما این کجا این گروه را کفایت میکند؟» 10عیسی گفت« :مردم را بنشانید ».در آنجا سبزۀ بسیار بود .پس ایشان که نزدیک پنج هزار مرد
بودند ،نشستند11 .آنگاه عیسی نانها را برگرفت ،و پس از شکرگزاری ،میان نشستگان تقسیم کرد ،و ماهیها را نیز ،به قدری که خواستند.
12چون سیر شدند ،به شاگردان گفت« :پارهنانهای باقیمانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود13 ».پس آنها را جمع کردند و از پارههای
باقیماندۀ آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند ،دوازده سبد پر شد.
14مردم با دیدن این آیت که از عیسی به ظهور رسید ،گفتند« :براستی که او همان پیامبر است که میباید به جهان بیاید».
2

تیبریه)" اين درياچه با چندين اسم ديگر هم شناخته میشد .در عهد عتیق چینهرت (رجوع شود به اعداد )11 :34
 " 1 :6دریاچۀ جلیل (همان دریاچۀ ِ
نامیده شده است .همچنین آن را به نام درياچه جنسارت ( )Gennessaretدر انجیل لوقا  1 :5و با نام رومی دريای تیبرياس در انجیل يوحنا  1 :21نام برده
شده است .پرانتزها يک توضیح اضافی توسط نويسنده هستند .اين نشان میدهد که انجیل يوحنا برای مردم خارج از فلسطین است (رجوع شود به انجیل
يوحنا  4 :6و  6و  64و .)71
 2 :6به دلیلی که مردم او را دنبال کردند ،توجه کنید.
 3 :6عیسی از قدرت طبیعی چند برابر سازی آب و تپهها (اکو) استفاده کرد تا صدايش را قويتر کند .عبارت "او نشست" نشان میدهد که اين کالس درس
رسمی با شاگردانش بود .جای تعجب نیست که کوه در اينجا به اين مضمون به کار رفته باشد که يکی از نشستهای موسی را مانند انجیل متی  5الی  7يادآوری
کند.
در اين جلسات آموزشی بزرگ ،عیسی اغلب گروههای مختلفی را در جمعیت مورد خطاب قرار میداد .دور پاهای او شاگرانش مینشستند ،پشت آنها افراد
کنجکاو ،ثروتمند و" مردم عادی آن منطقه" ،و در گروههای کوچک ،سران مذهبی (فريسیان ،منشیها ،سادوجسها ،و احتماال ِا ِسنها).
َ 4 :6
"پسخ ،عید یهودیان" تنها راهی که بتوان طول مدت بشارت عام عیسی در مال عام را تعیین کرد ،اعیاد پسخ است که در انجیل يوحنا ذکر شدهاند
(نخستین  ،13 :2دومی  ،4 :6و سومی  55 :11و  .)1 :13اگر انجیل يوحنا  1 :5که از پسخ صحبت میکند را حساب کنیم ،پس ما حداقل سه و نیم يا چهار
سال بشارت در میان مردم داريم .خیلی چیزها درباره زندگی عیسی هستند که ما از آنها اطالعی نداريم (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3۰ :2۰و .)25 :21
" 6 :6این را گفت تا او را بیازماید" اين اصطالح يونانی برای "آزمودن" ( ) peirazōمعموال داللت ضمنی شیطانی دارد .اين مثال خوبی است که نشان
میدهد مترجمین مدرن سعی میکنند کلمات عهد جديد را با مفاهیم مطابقت دهند .يونانی کوين بسیاری از تمايزات دستور زبانی و زبانشناسی يونانی
کالسیک را در بر ندارد (رجوع شود به يادداشت انجیل يوحنا .)2۰ :5
عیسی فیلیپس را میآزمايد ،ولی چگونه؟
 .1با ايمان به عیسی به عنوان تامین کننده؟
 .2بر اساس آگاهی او از عهد عتیق؟ (مراجعه شود به اعداد  ،13 :11در مورد سوال موسی از خدا درباره تامین خوراک)
 .3بر مبنای نگرانی و توجه او نسبت به جمعیت؟
7 :6
NASB, NKJV, NJB

"به ارزش دویست دینار"
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"دستمزد شش ماه"
NRSV
"دویست سکه نقره"
TEV
يک دينار دستمزد يک روز کارگر و يک سرباز بود (رجوع شود به انجیل متی  . )2 :2۰اين تقريبا معادل دو سوم دستمزد يک سال بود.
موضوع خاص :سکههایی که در دوران عيسی در فلسطين استفاده میشد
 8 :6الی " 9اندریاس ،شمعون برادر پطرس" اين متن به زيبايی ايمان و اعتماد آندرياس نسبت به توانايی و شخص عیسی را به تصوير میکشد.
" 9 :6تکههای نان جو" اين ارزانترين و نامطلوبترين نوع نان بود .اين غذای فقرا بود .عیسی از قدرت خود برای تامین غذای گرانقیمت استفاده نکرد!
" 10 :6مردم را بنشانید" مردم اين فرهنگ معموال خوراک خود را در حالت نشسته بر روی زمین يا دور میزهای کوتاه به شکل حرف  Uمیخوردند.
■ "ایشان که نزدیک پنج هزار مرد بودند ،نشستند" واقعا بی معنی است که اين را بگوئیم "خوارک دادن به پنج هزار نفر" زيرا ظاهرا جمعیت خیلی بیشتری
در آن روز آنجا بودند .پنج هزار عدد گرد شدهای است که به مردان اشاره میکند (يعنی  13سال به باال) و شامل زنان و کودکان نمیشود (انجیل متی :14
 .)21به هر حال ،مشخص نیست چند نفر زن و کودک میتوانستند يا توانسته بودند شرکت کنند (مراجعه شود به انجیل متی .)21 :14
" 11 :6پس از شکرگزاری ،میان نشستگان تقسیم کرد" معجزه چند برابر کردن بايد در دستان عیسی صورت گرفته باشد .در نوشتههای مسیح موعود يهود
اين رخداد خوراک دادن عیسی همانند خوراک دادن موسی در منا به عنوان معجزه انتظارش میرفت.
اصطالح يونانی برای "شکرگزاری کردن" ( )eucharisteōبعدا تبديل به نام شام آخر (مراجعه شود به اول قرنتیان  23 :11و  )24شد .آيا يوحنا آن را اينجا برای
استفاده در آينده استفاده میکند ،آيا توضیح فنی در ذهن خودش داشت؟ ساير انجیلها که اين اشارات اوکاريستی را نداشتند از اصطالح ديگری استفاده
کردهاند ( ،eulogeōمراجعه شود به انجیل متی  ،19 :14انجیل مرقس  .)41 :6آنها از اصطالح  eucharisteōاستفاده کردند (مراجعه شود به انجیل متی
 ،36 :15انجیل مرقس  ،6 :۸انجیل لوقا  16 :17و  ) 11 :1۸ولی نه در مورد مراسم شام آخر .آنها از اين اصطالح برای توصیف دعای شکرگزاری عیسی در
اطاق باال استفاده کردند (مراجعه شود به انجیل متی  ،27 :26انجیل مرقس  ،23 :14و انجیل لوقا  17 :22الی  .)19بنابراين ،از آنجا که استفاده به صورت
يکسان و متحد الشکل نیست ،يوحنا نیاز داشت که بر روی اين موضوع دقیقتر باشد تا اگر خوانندگان بعدی بخواهند آن را ترجمه و تفسیر کنند ،از روش
اوکاريستی استفاده کنند!
" 12 :6هدر رفتن" به موضوع خاص :تخريب ( )apollumiمراجعه کنید.
" 13 :6پس آنها را جمع کردند و از پارههای باقیماندۀ آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند ،دوازده سبد پر شد" کلمه "سبد" در اينجا اشاره به
سبدهای خیلی بزرگ دارد .اين خیلی مهم است که عیسی هیچ چیزی از خوراکی چند برابر کرده بود را هدر نداد .همین طور هم ماهیت (يا نوع نان را تغییر
نداد).
آيا کلمه "دوازده" اهمیت نمادين خاصی دارد؟ مشکل میتوان يقین داشت .اينطور تفسیر شده است که به دوازده قبیله اسرائیل اشاره دارد (عیسی عهد عتیق
را خشنود میسازد) يا يک سبد برای هر شاگرد (عیسی شاگردانش را تامین و خشنود میسازد) ،ولی میتواند هم فقط يک شهادت عینی با جزئیات باشد
(مانند انجیل يوحنا .)19 :6

موضوع خاص :عدد دوازده
)(SPECIAL TOPIC: THE NUMBER TWELVE
دوازده همیشه عدد نمادين برای سازمانها بوده است
 .Aخارج از انجیل
 12 .1نشان زودياک
 .2دوازده ماه سال
 .Bدر عهد عتیق ( BDB 1040و )797
 .1پسران يعقوب (قبايل يهود)
 .2منعکس شده در موارد زير
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 .aدوازده ستون در محراب در خروج 4 :24
 .bدوازده جواهر بر روی سینه لباس کاهن اعظم (که نشان از قبايل است) در خروج 21 :2۸
 .cدوازده قرص نان در مکان مقدس جشن خیمهها در الويان 5 :24
 .dدوازده جاسوس به کنعان اعزام شدند در اعداد ( 13از هر قبیله يک نفر)
 .eدوازده عصا (استانداردهای قبايل) در شورش کورا در اعداد 2 :17
 .fدوازده سنگ يوشع در يوشع  3 :4و  9و 2۰
 .gدوازده ناحیه فرماندهی در دولت سلیمان در اول پادشاهان 7 :4
 .hدوازده سنگ محراب الیاس برای يهوه در اول پادشاهان 31 :1۸
 .Cدر عهد جديد
 .1دوازده شاگرد منتخب
 .2دوازده سبد نان (يکی برای هر شاگرد) در انجیل متی 2۰ :14
 .3دوازده تخت در عهد جديد برای نشستن شاگردان (اشاره به دوازده قبیله اسرائیل) در انجیل متی 2۸ :19
 .4دوازده گروه از فرشتگان برای نجات عیسی در انجیل متی 53 :26
 .5نمادگرايی در مکاشفه
 24 .aريش سفید بر  24تخت در 4 :4
 )12x12۰۰۰( 144۰۰۰ .bدر  1 :14 ،4 :7و 3
 .cدوازده ستاره بر تاج زنان در 1 :12
 .dدوازده دروازه ،دوازده فرشته منعکس کننده دوازده قبیله در 12 :21
 .eدوازده سنگ زيرين اورشلیم جديد و بر روی هر يک نام يکی از شاگردان در 14 :21
 .fدوازده هزار محله در ( 16 :21اندازه شهر جديد ،اورشلیم جديد)
 .gديوارها  144ذراع هستند در 17 :21
 .hدوازده دروازه مرواريد در 21 :21
 .iدرختان در اورشلیم جديد با دوازده نوع میوه (يکی برای هر ماه) در 2 :22
" 14 :6پیامبر" اين کنايه به اشاره به مسیح در تثنیه  15 :1۸الی ( 22مراجعه شود به اعمال رسوالن  )37 :7 ،22 :3دارد .جمعیت قدرت عیسی را ديد ولی
طبیعت ماموريت او معجزاتش را درست درک نکرد.
 :NASBیوحنا 15 :6
15عیسی چون دریافت که قصد دارند او را برگرفته ،بهزور پادشاه کنند ،آنجا را ترک گفت و بار دیگر تنها به کوه رفت.
 15 :6جمعیت از معجزه تامین خوراک مسیح گونه عیسی به هیجان آمده بود .اين آيه میتواند به يکی از تالشهای شیطان در متی  3 :4هم مربوط باشد.
 :NASBیوحنا  16 :6الی 21
ََ
17
16هنگام غروب ،شاگردانش به سوی دریا فرود آمدند و سوار قایق شده ،به آن سوی دریا ،به جانب کفرناحوم روانه شدند .هوا تاریک شده بود،
ّاما عیسی هنوز به آنان نپیوسته بود18 .در این حین ،دریا به سبب وزش بادی شدید به تالطم آمد19 .چون به اندازۀ بیست و پنج یا سی پرتاب
تیر پارو زده بودند ،عیسی را دیدند که بر روی دریا راه میرود و به قایق نزدیک میشود .پس به هراس افتادندّ 20 .اما او به آنها گفت« :من هستم؛
مترسید21 ».آنگاه خواستند او را سوار قایق کنند ،که قایق همان دم به جایی که عازمش بودند ،رسید.
" 17 :6کفرناحوم" به دلیل ايمان نیاوردن به او در شهر خودش ناصره ،اينجا ستاد مرکزی عیسی در طول بشارت وی در جلیل بود (رجوع شود به انجیل لوقا
 2۸ :4الی .)29
" 19 :6به اندازۀ بیست و پنج یا سی پرتاب تیر پارو زده بودند" اين تقريبا نیمی از عرض درياچه بود وقتی که عیسی قدم زنان بر روی آب نزد آنها رفت .متی
اين بخش را ادامه میدهد و اضافه میکند که پطرس هم همراه با او در آب قدم میزند.
■ "به هراس افتادند" شاگردان هنوز عیسی را با معیارها و استانداردهای زمینی ارزيابی میکردند .ترس شاگردان در انجیل متی  49 :6بیان شده است.
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جمیع اين معجزات و نشانها آنها را مجبور کرد که در مورد اينکه عیسی کیست او را مجددا ارزيابی کنند.
" 20 :6این من هستم" اين همان "منم" ( )egō eimiاست (مراجعه شود به انجیل يوحنا  24 :۸ ،26 :4و  25و  54الی  5 :1۸ ،19 :13 ،59الی  )6که
بیان کننده نام پیمان با خدا در عهد عتیق ،يهوه در سفر خروج  12 :3الی  15است .عیسی "من هستم" مرئی است ،خدا را به طور کامل در خود مینماياند،
تجسم کالم خدا ،تنها پسر صالح خدا.
موضوع خاص :نام خدا (عهد جديد)
" 21 :6قایق همان دم به جایی که عازمش بودند ،رسید" اين ظاهرا يکی ديگر از رخدادهای معجزهآمیز است (رجوع شود به انجیل يوحنا  )25 :22چرا
که انجیل مرقس تاکید دارد که آنها نیمی از راه مسیر درياچه را طی کرده بودند (رجوع شود به انجیل مرقس  .)47 :6با اين حال ،در ساير انجیلها ذکر نشده
است (مثال انجیل متی  32 :14يا انجیل مرقس .)51 :6
 :NASBیوحنا  22 :6الی 25
22روز بعد ،جماعتی که آن سوی دریا مانده بودند ،دریافتند که بهجز یک قایق ،قایقی دیگر در آنجا نبوده است ،و نیز میدانستند که عیسی با
شاگردانش سوار آن نشده بود ،بلکه شاگردان به تنهایی رفته بودند23 .آنگاه قایقهای دیگری از تی ِبریه آمدند و نزدیک جایی رسیدند که آنها
پس از شکرگزار ِی خداوند ،نان خورده بودند24 .چون مردم دریافتند که نه عیسی آنجاست و نه شاگردانش ،بر آن قایقها سوار شدند و در
ََ
جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند.
25چون او را آن سوی دریا یافتند ،به وی گفتند« :استادِ ،کی به اینجا آمدی؟»
" 23 :6تیبریاس" اين شهر توسط هیروز آنتیپاس در سال  22قبل از میالد بنا شد و به پايتخت وی تبديل گرديد.
 :NASBیوحنا  26 :6الی 34
26عیسی پاسخ داد« :آمین ،آمین ،به شما میگویم ،مرا میجویید نه به سبب آیاتی که دیدید ،بلکه به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید.
27کار کنیدّ ،اما نه برای خوراک فانی ،بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی است ،خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد .زیرا بر
اوست که خدای پدر ُمهر تأیید زده است28 ».آنگاه از او پرسیدند« :چه کنیم تا کارهای پسندیدۀ خدا را انجام داده باشیم؟» 29عیسی در پاسخ
گفت« :کار پسندیدۀ خدا آن است که به فرستادۀ او ایمان آورید30 ».گفتند« :چه آیتی به ما مینمایانی تا با دیدن آن به تو ایمان آوریم؟ چه
ّ
میکنی؟ 31پدران ما در بیابان َمنا خوردند ،چنانکه نوشته شده است” :او از آسمان به آنها نان داد تا بخورند32 »“.عیسی پاسخ داد« :آمین ،آمین،
به شما میگویم ،موسی نبود که آن نان را از آسمان به شما داد ،بلکه پدر من است که نان حقیقی را از آسمان به شما میدهد33 .زیرا نان خدا آن
است که از آسمان نازل شده ،به جهان حیات میبخشد34 ».پس گفتند« :این نان را همواره به ما بده».
 26 :6و  32و " 53آمین ،آمین ،به شما میگویم" "آمین"" ،آمین" اين يک عبارت عبری است که سه کاربرد خاص دارد.
 .1در عهد عتیق اين کلمه برای "اعتماد" به کار رفته است .معنی مجازی آن "محکم بودن" يا "سخت بودن" است و برای توصیف کردن ايمان داشتن
به يهوه به کار رفته است.
 .2استفاده عیسی منعکس کننده اين است که می خواهد يک جمله مهم و قابل توجه را بیان دارد .ما هیچ معنی ديگری برای کاربرد "آمین" به اين
شیوه نداريم.
 .3در کلیسای اولیه ،مانند عهد عتیق ،اين کلمه برای تائید يا موافقت استفاده میشد.
موضوع خاص :آمین را مطالعه نمايید
■ "به سبب آن نان که خوردید" انگیزه آنها فیزيکی و سريع بود نه معنوی و جاويدانی.
■ "و سیر شدید" اين اصطالح يعنی "پرخوری کردن" ،اغلب در مورد حیوانات (به خصوص گاوها) به کار میرفت.
" 27 :6کار نکنید" اين جمله حال متوسط امری است با وجه منفی که معموال بدين معنی است که کاری که از قبل شروع شده و در حال انجام است بايد
متوقف شود .زمینه عهد عتیقی اين عبارت به اشعیا  5باز میگردد .اين مکالمه ،شباهتهای بسیاری با مکالمهای که با آن زن در کنار چاه در انجیل يوحنا 4
صورت گرفت دارد.
■ "تلف شدن" به موضوع خاص :تخريب ( )apollumiمراجعه کنید.
■ " ُمهر تأیید زده است" اين به همان معنی تائید کردن است و نشان از احراز اقتدار ،مالکیت ،اختیار و امنیت دارد (مراجعه شود به انجیل جديد انگلیسی و
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انجیل متی  ،1۸ :2۸انجیل يوحنا  .) 2 :17نسخه انگلیسی امروز و نسخه بین المللی جديد ،از آنجا که اين عبارت برای تصريح تائید بشارت عیسی توسط
خدا استفاده شده است ،اين را به صورت "تائید" ترجمه کردهاند.
میتواند به روح القدس هم اشاره داشته باشد.
" 28 :6چه کنیم تا کارهای پسندیدۀ خدا را انجام داده باشیم؟" اين سوال دينی-اعتقادی اصلی قرن اول يهوديت است (مراجعه شود به انجیل لوقا :1۸
 .)1۸يهودی مومن تصور میکرد که بر اساس کارهای زير در مسیر خدا گام میدارد
 .1دودمان و اصل و نسب
 .2عملکرد او از قوانین موسی آنطور که در قوانین شفاهی تفسیر شده بودند (تلموذ)
" 29 :6که به فرستادۀ او ایمان آورید" اين يک وجه شرطی حال فعال است که به دنبالش جمله آئوريستی فعال امری آمده است .کلمه "ايمان" در درک
آموزشهای عهد جديد درباره رستگاری بسیار مهم و حساس است .گرايش اصلی اين کلمه اعتماد از روی قصد و اختیار بود .کلمه يونانی  pistisرا میتوان به
"اعتماد" يا "باور" يا " "ايمان" ترجمه کرد .تمرکز ايمان انسان بايد "در او" باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)16 :3 ،12 :1نه در صمیمیت ،و تعهد انسان
و نه در اشتیاق فرد .گرايش اولیه اين عبارت رابطه فردی با عی سی مسیح است نه الهیات ارتدوکسی درباره او ،نه انتظارات مذهبی ،و نه حتی زندگی اخالقی.
همه اينها کمک کننده هستند ،ولی شرط اولیه نیستند .به اين نکته توجه کنید که عیسی حالت جمع "کارها" را از سوال آنها به کلمه مفرد "کار" تغییر میدهد.
 30 :6الی  33بايد به خاطر داشت که اين گروه تازه در معجزه خوراک دادن به پنج هزار نفر شرکت کرده بودند .آنها پیشتر معجزه خود را ديده بودند .يهوديت
روحانی فکر میکرد که مسیح بايد کارهای مشخصی از عهد عتیق را انجام دهد مانند فرستادن منا (مراجعه شود به  .)II Brauch 29: 8روحانیون از مزمور
 16 :72به عنوان مدرک برای اين ديدگاه نسبت به "ابر موسی" گونه بودن مسیح دفاع میکردند (مراجعه شود به اول قرنتیان .)22 :1
اين يک ويژگی دستور زبانی مهم است میان "در او ايمان آوردن" در انجیل يوحنا  29 :6و "به تو ايمان آوريم" در انجیل يوحنا  .3۰ :6در اولی تمرکز همیشگی
يوحنا بر ساختن ايمان آوردن به/در عیسی است .اين يک تمرکز فردی است .دومی تمرکزش بر باور کردم کالم يا ادعاهای عیسی است که موضوع تمرکز است.
به خاطر داشته باشید که انجیل هم فرد و هم يک پیام است.
موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ايمان و وفاداری در عهد عتیق
" 31 :6چنانکه نوشته شده است " اين يک وجه وصفی کامل مجهول است .اين يک حالت استاندارد برای بیان نقل قولهای کتاب مقدس از عهد عتیق
است .اين يک اصطالح از عهد عتیق است که الهام و اختیار را تائید میکند .اين نقل قول میتواند به يکی از چندين متون عهد عتیق يا ترکیبی از آنها اشاره
داشته باشد :مزمور  ،4۰ :1۰5 ،24 :7۸سفر خروج  4 :16و  ،15يا نحمیا .15 :9
 32 :6عیسی الهیات سنتی يهوديان را بیان میکند .آنها تصريح میکنند که مسیح بايد مانند موسی و به واسطه تثنیه  15 :1۸و  1۸کارهای حیرت انگیز
انجام دهد .عیسی اين تصور را در چندين نقطه تصحیح میکند.
 .1خدا و نه موسی منا را داد (موضوع خاص :منا را بخوانید)
 .2هرچند مردم تصور میکردند منا از بهشت است ،ولی مبدا منا از بهشت نبود (مراجعه شود به مزمور  23 :7۸الی )25
 .3نان واقعی بهشت عیسی بود ،که يک عمل در گذشته نبود بلکه يک واقعیت در حال است
■ "نان واقعی" به موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا)مراجعه شود.
" 33 :6آن است که از آسمان نازل شده" اين يک بحث تکراری در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)13 :3اين دوالیسم عمودی يوحنا
است .در اين متن تبار عیسی هفت مرتبه تکرار شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  33 :6و  3۸و  41و  42و  5۰و  51و  .)5۸اين از پیش وجود داشتن و
الهی بودن عیسی را نسان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  33 :6و  3۸و  41و  42و  5۰و  51و  5۸و  .)62همچنین نمايشی در منا است که از بهشت
میآيد همانطور که عیسی نان واقعی است ،نان زندگی.
به معنای واقعی کلمه "نان خدا که از بهشت نازل شده است" است .در اينجا وجه شرطی مذکر حال فعال اشاره به (" )1نان" يا ( )2يک مرد ،عیسی دارد .اغلب
در انجیل يوحنا اين ابهامات هدفمند هستند (مفهوم مضاعف دارند).
■ "به جهان حیات میبخشد" اين هدفی است که به خاطر آن عیسی آمد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :3انجیل رقس  ،45 :1۰دوم قرنتیان .)21 :5
هدف "زندگی جديد"" ،زندگی جاويدان" ،زندگی نوع خدا" است برای دنیای ياغی و مطرود ،و نه برای برخی گروههای خاص (يهود /غیر يهود ،منتخب /غیر
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منتخب ،محافظه کار /آزاديخواه) ،بلکه برای همه!
34 :6
NASB, NKJVM, Peshitta
NRSV, REB, NJB, TEV

"خداوند"
"آقا"

اين دو اصطالح هر دو بیان کننده کاربردهای متفاوت کلمه  kuriosهستند .در اين متن گزينه دوم به نظر میرسد که بهترين باشد .جمعیت عیسی و کالمش
را درک نکرد .آنها او را به عنوان مسیح مشاهده نکردند (همچنین به يادداشت انجیل يوحنا  11 :4و  7 :5مراجعه کنید).
■ "این نان را همواره به ما بده" اين مشابه همان عبارتی است که آن زن در کنار چاه در انجیل يوحنا  15 :4اظهار داشت .اين يهوديان هم استعاره معنوی
عیسی را درک نکردند.
 :NASBیوحنا  35 :6الی 40
َ
َ
35عیسی به آنها گفت« :نان حیات من هستم .هر که نزد من آید ،هرگز گرسنه نشود ،و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد .ولی
چنانکه به شما گفتم ،هرچند مرا دیدهایدّ ،اما ایمان نمیآورید37 .هرآنچه پدر به من بخشد ،نزد من آید؛ و آن که نزد من آید ،او را هرگز از خود
نخواهم راند38 .زیرا از آسمان فرود نیامدهام تا به خواست خود عمل کنم ،بلکه آمدهام تا ارادۀ فرستندۀ خویش را به انجام رسانم39 .و ارادۀ
فرستندۀ من این است که از آن کسان که او به من بخشیده ،هیچیک را از دست ندهم ،بلکه آنان را در روز بازپسین برخیزانم40 .زیرا ارادۀ پدر
من این است که هر که به پسر بنگرد و به او ایمان َآو َرد ،از حیات جاویدان برخوردار شود ،و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید».
36

" 35 :6نان حیات من هستم" اين يکی از اصطالحات "من هستم" است که مشخصه يوحنا است (رجوع شود به انجیل يوحنا  35 :6و  41و  4۸و :۸ ،51
 7 :1۰ ،12و  9و  11و  1 :15 ،6 :14 ،25 :11 ،14و  .)5انجیل يوحنا بر روی شخص عیسی تمرکز دارد .اين با توقعات يهوديان از مسیح درباره منا و کسی
که قانون جديد را ارائه میدهد تا خروج جديدی (از گناه) را با خود همراه داشته باشد مرتبط است .به يادداشت انجیل يوحنا  12 :۸مراجعه کنید.
■ "هر که نزد من آید ،هرگز گرسنه نشود ،و هر که به من ایمان َآو َرد هرگز تشنه نگردد" اينها دو عبارت منفی مضاعف در زبان يونانی هستند" .هرگز
نخواهد ..هرگز نه" (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)37 :6
يک رابطه موازی میان "آيد" و "ايمان آورد" وجود دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  37 :7و  2۸مشابه "میبیند" و "میشنود") .آنها هر دو وجه وصفی فعال
هستند .آمدن و ايمان آوردن ايمان آورندگان تصمیم يکباره نیست ،بلکه شروع يک سبک زندگی رفاقتی ،دوستانه و مطیعانه است.
موضوع خاص :خداوندی مسیح از عهد عتیق (میکاه )5:2
■ "گرسنه....تشنه" گرسنگی و تشنگی اغلب برای توصیف واقعیت معنوی به کار رفتهاند (مراجعه شود به مزمور  ،1 :42اشعیا  ،1 :55عاموس  11 :۸و ،12
انجیل متی .)6 :5
" 36 :6هرچند مرا دیدهاید" برخی از شهود قديمی ( MSSא , A,و بسیاری نسخههای قديمی التین ،و سیرياک) "مرا" را حذف کردهاند ،و جمله را به اين
شکل تغییر دادهاند که جمله عیسی به معجزات و نشانههای او اشاره دارند (مثال خوراک دادن به پنج هزار نفر) .در بسیاری از نسخههای دستنويس يونانی
ضمیر وجود دارد و نسخههای  UBSنمیتوانند مشخص کنند که کدامیک از آنها اصل هستند.
" 37 :6هرآنچه پدر به من بخشد ،نزد من آید" تاکید اولیه اين عبارت بر روی حکمرانی خدا است .دو عبارت قطعی در اين واقعیت الهی در رومیان  9و
افسسیان  3 :1الی  14وجود دارند .جالب است که در هر دوی اين عبارات ،پاسخ انسان الزم است .رومیان  1۰هفت عبارت دارد که اين مسئله در همه آنها
شامل شده است .اين هم موردی است که در افسسیان  2ديده میشود ،جايی که شکوه خدا در انجیل يوحنا  1 :6الی  7موضوعی میشود برای ايمان آوردن
در انجیل يوحنا  ۸ :6و  .9تقدير ،دکترينی است برای رهايی ،نه مانعی برای نجات نیافتگان .کلید بازکردن دکترين عشق و شکوه خداست ،نه احکام جاودانی.
توجه کنید که هر آنچه خدا به عیسی میدهد ،به او باز میگردد .خدا همیشه پیش قدم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  ،)65ولی انسانها بايد
پاسخ دهند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)16 :3 ،12 :1
■ "و آن که نزد من آید ،او را هرگز از خود نخواهم راند" اين هم يک عبارت منفی مضاعف است .اين عبارت بر اين نکته تاکید دارد که خدا همه را فرا
میخواند و همه را از طريق مسیح میپذيرد (مراجعه شود به حزقیال  21 :1۸الی  3۰ ،23الی  ،32اول تیموتائمس  ،4 :2دوم پطرس  .)9 :3خدا همیشه
پیشقدم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  ،)65ولی انسانها بايد پاسخ دهند (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،15 :1اعمال رسوالن  16 :3و ،19
 .)21 :2۰عجب عبارت جالبی در مورد امنیت (مراجعه شود به رومیان  31 :۸الی !)39
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موضوع خاص :تضمین مسیحیت
)(SPECIAL TOPIC: CHRISTIAN ASSURANCE
تضمین ( )1يک حقیقت انجیلی )2( ،تجربهای در ايمان مومن ،و ( )3شاهد شیوه زندگی است.
 .Aمبنای انجیلی تضمین
 .1شخصیت و هدف خدای پدر
 .aخروج  6 :34الی ( 7موضوع خاص :مشخصه خدای اسرائیل را مطالعه کنید)
 .bنحمیا 17 :9
 .cانجیل يوحنا  2۸ :1۰ ،16 :3الی ( 29موضوع خاص :برنامه رستگاری يهوه را مطالعه کنید)
 .dرومیان  3۸ :۸الی 39
 .eافسسیان  3 :1الی  5 :2 ،14و  ۸الی 9
 .fفیلیپیان 6 :1
 .gدوم تیموتائوس 12 :1
 .hاول پطرس  3 :1الی 5
 .2کار پسر خدا
 .aدعای کشیشانه او ،انجیل يوحنا  9 :17الی  ،24بخصوص آيه  ،12عبرانیان  7الی 9
 .bقربانی شدن او بجای ديگران (مراجعه شود به اشعیا  13 :52الی )12 :53
 .1انجیل مرقس 45 :1۰
 .2دوم قرنتیان 21 :5
 .3اول يوحنا  9 :4 ،2 :2الی 1۰
 .cنماز روحانی مستمر او
 .1رومیان 34 :۸
 .2عبرانیان 25 :7
 .3اول يوحنا 1 :2
 .3فعال کردن روح خدا
 .aفراخواندن او ،انجیل يوحنا  44 :6و 65
 .bصحه گذاشتن او
 .1دوم قرنتیان 5 :5 ،22 :1
 .2افسسیان  13 :1الی 3۰ :4 ،14
 .cتضمین شخصی او
 .1رومیان  16 :۸الی 17
 .2اول يوحنا  7 :5الی 13
 .Bپاسخ ضروری مبتنی بر پیمان مومن (موضوع خاص :پیمان را مطالعه کنید)
 .1توبه و ايمان اولیه و مستمر (موضوع خاص :دريافت کردن/ايمان/اعتراف يعنی چه؟ را مطالعه کنید)
 .aانجیل مرقس 15 :1
 .bانجیل يوحنا 12 :1
 .cاعمال رسوالن  16 :3و 21 :2۰
 .dرومیان  9 :1۰الی 13
 .2بخاطر داشتن اينکه هدف رستگاری شبیه عیسی بودن است
 .aرومیان  2۸ :۸الی 29
 .bدوم قرنتیان 1۸ :3
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 .cغالطیان 19 :4
 .dافسسیان 13 :4 ،1۰ :2 ،4 :1
 .eاول تسالونیکیان
 .fدوم تسالونیکیان 23 :5 ،3 :4 ،13 :3
 .gتیتوس 14 :2
 .hاول پطرس 15 :1
 .3بخاطر داشتن اينکه شیوه زندگی ،تائید ضمانت است
 .aيعقوب
 .bاول يوحنا
 .4به خاطر داشتن اينکه با ايمان و پايداری فعال تضمین میشود (موضوع خاص :استقامت را مطالعه کنید)
 .aانجیل مرقس 13 :13
 .bاول قرنتیان 2 :15
 .cعبرانیان 14 :4 ،14 :3
 .dدوم پطرس 1۰ :1
 .eيهودا  2۰ :1الی 21
" 38 :6از آسمان فرود امدهام" اين زمان حال کامل است که اشاره به تولدش دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1 :1افسسیان  ۸ :4الی  ،)1۰و نتايج آن
باقی میماند .همچنین مبدا بهشتی بودن عیسی را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  41 :6و .)62
■ "نیامدهام تا به خواست خود عمل کنم ،بلکه آمدهام تا ارادۀ فرستندۀ خویش را به انجام رسانم" عهد جديد به صراحت هم وحدانیت و هم تثلیث را،
به عنوان مثال انجیل يوحنا  ۸ :14و  ،9و شخصیت هر سه نفر را مطرح میکند .اين آيه بخشی از تاکید مداوم يوحنا در مورد تسلیم عیسی در برابر پدر است.
يادداشت بخش انجیل يوحنا  19 :5را مطالعه کنید.
" 39 :6از آن کسان که او به من بخشیده ،هیچیک را از دست ندهم" رابطه بديهی میان مفرد خنثی "آن کس که" در انجیل يوحنا  37 :6و مفرد حتی در
انجیل يوحنا  39 :6وجود دارد .يوحنا از اين حالت غیر معمول چندين مرتبه استفاده کرده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :17و  .)24ظاهرا تاکید آن
بر کل است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4۰ :6و .)45
اين وعده بزرگی است از حفظ قدرت خدا ،منبع ضمانت مسیحیت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2۸ :1۰و  2 :17 ،29و  ،24موضوع خاص باال را ببینید).
توجه داشته باشید که زمان فعل انجیل يوحنا  37 :6حال است ،در حالیکه زمان به کار رفته در انجیل يوحنا  39 :6حال کامل است .هديه خدا باقی میماند!
همچنین دو تائید آخر در انجیل يوحنا  39 :6هر دو آئوريست فعال هستند ،عیسی هیچ چیزی را که پدر به او داده است ،از دست نمیدهد (انجیل يوحنا :6
 37و  )39و او تمامی آنها را که به او سپرده شدهاند در روز آخر بر میخیزاند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)44 :6اينها وعدههای الهی هستند در مورد ()1
انتخاب و ( )2استقامت! (موضوع خاص :پايداری در نوشتههای يوحنا را بخوانید)
اين مفهوم روز فرجامگیری (روز قیامت) به عناوين مختلف مطرح شدهاند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.۸
.9
.1۰

آخرين روزها ،انجیل يوحنا  39 :6و  4۰و  44و  ،4۸ :12 ،24 :11 ،54دوم تیموتائوس  ،1 :3اول پطرس  ،5 :1دوم پطرس 3 :3
زمان آخر ،اول يوحنا  ،1۸ :2يهودا 1۸ :1
آن روز ،انجیل متی  ،22 :7دوم تیموتائوس  12 :1و ۸ :4 ،1۸
روزی ،اعمال رسوالن 31 :17
آن روز بزرگ ،يهودا 6 :1
آن روز ،انجیل لوقا  ،3۰ :17اول قرنتیان  ،13 :3اول تسالونیکیان  ،4 :5عبرانیان 25 :1۰
روز او ،انجیل لوقا 24 :17
روز خداوند  ،اول تسالونیکیان  ،2 :5دوم تسالونیکیان 2 :2
روز مسیح ،فیلیپیان 16 :2 ،1۰ :1
روز خداوند عیسی مسیح ،اول قرنتیان 5 :5 ،۸ :1
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.11
.12
.13
.14
.15
.16

روز خداوند عیسی ،دوم قرنتیان 14 :1
روز عیسی مسیح ،فیلیپیان 6 :1
روز پسر انسان ،انجیل لوقا ( 24 :17همچنین شماره  7را ببینید)
روز داوری ،انجیل متی  22 :11 ،15 :1۰و  ،36 :12 ،24دوم پطرس  ،7 :3 ،9 :2اول يوحنا 17 :4
روز خشم ،مکاشفه 17 :6
روز بزرگ خدا ،مکاشفه 14 :16

■ "و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید" اين اشاره به روز رستاخیز برای مومنین و روز داوری برای بیايمانان دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 4۰ :6و  44و  25 :5 ،54و  24 :11 ،2۸و اول قرنتیان  .)15فرانک استگ در اين نقطه اظهار نظر جالبی را در کتاب خود بنام A New Testament
 Theologyمطرح میکند:
"انجیل يوحنا درباره آيندهای که خواهد آمد ،تاکید میکند ( 3 :14و  1۸و  16 :16 ،2۸و  )22و به وضوح از رستاخیز و داوری
نهايی در آخرين روز صحبت میکند ( 39 :6 ،2۸ :5و  44و )4۸ :12 ،24 :11 ،54؛ با اين حال ،در طی اين چهار انجیل ،زندگی
جاويدان ،داوری ،و رستاخیر واقعیت حال هستند ( 2۸ :12 ،23 :11 ،54 :6 ،25 :5 ،23 :4 ،1۸ :3و :17 ،17 :14 ،31 :13 ،31
( ")26صفحه .)311

موضوع خاص :قیام از مردگان
در انجیل بازگشت از مرگ دارای سه مفهوم است
 .1آنها که نمردند ولی رفتند تا با خدا باشند (يعنی انوش ،مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،24 :5الیاس ،مراجعه شود به دوم پادشاهان ،)11 :2
به اين حالت "بازگردانده شده" گفته میشود.
 .2برخی که با قدرت خدا از دروازه مرگ به سالمت بازگشتند .به اين حالت احیا گفته میشود .آنها در مقطع زمانی ديگری در آينده خواهند مرد.
 .3فقط يک قیام از مردگان وجود دارد (يعنی عیسی) .او مرد ولی از مرگ برخاست (يعنی  )hadesو به او بدن جديدی داده شد که برای حیات
جاويدان با خدا مناسب باشد .او نخستین ثمره مرگ است (مراجعه شود به اول قرنتیان  2۰ :15و  ،)23نخستین زاده از مرگ ،مراجعه شود به
کولسیان  15 :1و  .)17به واسطه او ،مومنین در بازگشت دومش قیام خواهند کرد (مراجعه شود به مزمور  ،24 :73 ،15 :49اشعیا ،19 :26
دانیال  ،2 :12انجیل متی  31 :22الی  ،32انجیل مرقس  26 :12الی  ،27انجیل يوحنا  25 :5و  2۸الی  39 :6 ،29الی  4۰و  44و ،54
رومیان  ،11 :۸اول قرنتیان  ،15اول تسالونیکیان  13 :4الی  ،1۸اول يوحنا .)2 :3
شواهد قیام
 .1پنجاه روز بعد در پنتیکاست ،قیام تبديل به يادداشت کلیدی در مراسم پطرس شد (مراجعه شود به اعمال رسوالن  .)2هزاران نفر که در آن
منطقه زندگی میکردند و اين اتفاق رخ داده بود ،ايمان آوردند!
 .2زندگی شاگردان به صورت بنیادی از ناامیدی (آنها انتظار قیام از مردگان را نداشتند) به جسارت و حتی شهادت طلبی تغییر يافت.
 .3پولس شهادتهای عینی بسیاری منجمله شهادت خودش را در اول قرنتیان  5 :15الی  ۸فهرست کرد (مراجعه شود به اعمال رسوالن )9
اهمیت قیام از مردگان
 .1نشان داد عیسی همان است که ادعا میکرد (مراجعه شود به انجیل متی  3۸ :12الی  ،4۰پیش گويی مرگ و قیام از مردگان)،
 .2خدا موافقت خود را بر زندگی ،تعالیم و مردن بجای ديگران عیسی نشان داد (مراجعه شود به رومیان )25 :4
 .3وعده به تمام مسیحیان را نشان داد (جسم از مرگ بازگشته ،مراجعه شود به اول قرنتیان )15
ادعاهای عیسی که از مرگ بازمیگردد را اثبات کرد
 .1انجیل متی  9 :17 ،21 :16 ،3۸ :12و  22و  1۸ :2۰ ،23الی 63 :27 ،32 :26 ،19
 .2انجیل مرقس  1 :9 ،31 :۸الی  1۰و  2۸ :14 ،31و 5۸
 .3انجیل لوقا  22 :9الی 27
 .4انجیل يوحنا  19 :2الی  ،34 :12 ،22فصلهای  14الی 16
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هم پطرس و هم پولس تصريح میکنند که مزمور  16به عیسی به عنوان مسیح اشاره میکند
 .1پطرس در اعمال رسوالن  24 :2الی 32
 .2پولس در اعمال رسوالن  32 :13الی 37
مطالعات بیشتر
Evidence That Demands a Verdict by Josh McDowell .1
Who Moved the Stone? by Frank Morrison .2
"The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, "Resurrection," "Resurrection of Jesus Christ
■ "هر که به پسر بنگرد" وجه وصفی حال فعال "بنگرد" و "ايمان آورد" موازی هم هستند (همانند "می آيد" و "باور میکند" در انجیل يوحنا  ،35 :6مثل
"میبیند" و "می شنود") .اينها اعمال در حال تداوم هستند ،نه رخدادهای فقط يکبار انجام شدنی .اصالح "بنگرد" يعنی "با منظور خیره شدن" به چیزی تا
اينکه بتوان آن را درک کرد تا شناخت.
به طور يقین من اصطالح "هر کس" را دوست دارم .به اينها توجه کنید
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.۸
.9
.1۰
.11
.12

تمام آنها که ممکن است توسط او ايمان آورند ،انجیل يوحنا 7 :1
هر کسی را روشن میکند ،انجیل يوحنا 9 :1
هر کسی که به او ايمان آورد؛ زندگی جاويدان خواهد داشت ،انجیل يوحنا 15 :3
که هر کس که به او ايمان آورد نابود نخواهد شد ،بلکه زندگی جاويدان خواهد داشت ،انجیل يوحنا 16 :3
تمام آنها که به پسر احترام میگذارند ،انجیل يوحنا 23 :5
انجیل يوحنا  37 :6و  39و  4۰و 45
همانند شماره 6
همانند شماره 6
همانند شماره 6
هر کس که مرا دوست دارد و به من ايمان دارد هرگز نخواهد مرد ،انجیل يوحنا 26 :11
من ،اگر من ،از زمین برخیزانده شوم ،همه مردان را با خود خواهم کشید ،انجیل يوحنا 32 :12
هر کس که به من ايمان بیاورد در تاريکی نخواند ماند ،انجیل يوحنا 46 :12

اين راز حاکمیت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3۸ :6الی  2 :17 ،39و  24در برابر اراده آزاد انسان) .هر دو به نوعی درست هستند .برای من مفهوم
خداشناسی "پیمان" هر دو را به بهترين نحو با يکديگر متحد میسازد!
■ "به او ایمان َآو َرد" به خاطر داشته باشید که رستگاری در وحله اول يک رابطه شخصی است ،نه يک عقیده ،الهیات درست يا شیوه زندگی اخالقی (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  25 :11 ،16 :3و  .)26تاکید برعینیت ايمان فرد است نه شدت آن.
به تعادل میان تاکید بر انتخاب حاکمیت خدا در انجیل يوحنا  65 ،44 ،39 ،37 :6و پاسخ نوع بشر به ايمان در انجیل يوحنا  37 :6و  4۰دقت کنید .اين
تنشهای انجیلی بايد حفظ شوند .حاکمیت خدا و آزادی اراده نوع بشر دو جنبه پیمان انجیلی را شکل میدهند.
موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ايمان و وفاداری در عهد عتیق را مطالعه نمايید
■ "از حیات جاویدان برخوردار شود " اين يک وجه شرطی حال فعال است ،يک پاسخ مورد نیاز است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)11 :5همچنین توجه
کنید که در انجیل يوحنا  39 :6يکی شده است ،در حالیکه در انجیل يوحنا  4۰ :6به صورت انفرادی است .اين پارادوکس رستگاری است.
 :NASBیوحنا  41 :6الی 51
ََ
41آنگاه یهودیان دربارۀ او همهمه آغاز کردند ،چرا که گفته بود «منم آن نان که از آسمان نازل شده است ».میگفتند« :مگر این مرد ،عیسی
پسر یوسف نیست که ما پدر و مادرش را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید” ،از آسمان نازل شدهام“؟» 43عیسی در پاسخ گفت« :با یکدیگر
42

149

همهمه مکنید44 .هیچکس نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند ،و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید.
45در کتب پیامبران آمده است که ”همه از خدا تعلیم خواهند یافت “.پس هر که از خدا بشنود و از او تعلیم یابد ،نزد من میآید46 .نه اینکه کسی
پدر را دیده باشد ،مگر آن کس که از خداست؛ او پدر را دیده است47 .آمین ،آمین ،به شما میگویم ،هر که ایمان دارد ،از حیات جاویدان برخوردار
ّ
است48 .من نان حیاتم49 .پدران شماَ ،منا را در بیابان خوردند ،و با این حال مردندّ 50 .اما نانی که از آسمان نازل میشود چنان است که هر که از
َ
َ
آن َ
بخورد ،تا ابد زنده خواهد ماند .نانی که من برای حیات جهان
بخورد ،نخواهد مردَ 51 .منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد .هر کس از این نان
میبخشم ،بدن من است».
" 41 :6آنگاه یهودیان دربارۀ او همهمه آغاز کردند" اين زمان غیر کامل است  ،و داللت بر اين دارد که آنها شروع به همهمه کردند يا همهمه کردند و ادامه
داشت .همسو با دوره بیابانگردی (مراجعه شود به خروج و اع داد) و قابل توجه است .اسرائیلیان آن روزگار هم موسی ،نماينده خدا ،کسی که به آنها خوراک
داده بود ،را رد کردند.
 42 :6اين نشان می دهد که يهوديان کالم عیسی را در مورد خودش درک کرده بودند .او به وضوح اصطالحات و ادبیات يهودی را برای ادعای خودش مبنی
بر از پیش وجود داشتن و الهی بودنش استفاده میکرد! کلمات عیسی هنوز حیرت انگیز هستند ،آن هم از جانب نجاری از جلیل! عیسی اظهاراتی چنین
قوی در مورد خودش ابراز میداشت .او پس:
 .1دوباره متولد شده پسر خدا است که زندگی جاويدان با کالم و اعمالش آورد
 .2يک پیشگوی دروغگو يا
 .3يک ديوانه (اقتباس شده از جاش مک داول)Evidence That Demands a Verdict ،
حقیقت داشتن ادعاهای عیسی موضوع مسیحیت است.
" 43 :6با یکدیگر همهمه مکنید" اين زمان حال امری با وجه شرطی منفی است ،که معموال به معنی متوقف کردن عملی است که در جريان است.
" 44 :6هیچکس نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند" خدا همیشه پیش قدم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا 65 :6
و  .)16 :15تمامی تصمیمات معنوی در نتیجه جلب توجه روحالقدس است ،نه مذهبی بودن نوع بشر (مراجعه شود به اشعیا  .)6 :53حاکمیت خدا و پاسخ
واجد شرايط انسان به صورت تفکیک ناپذيری توسط اراده و محبت خدا به يکديگر مرتبط هستند .اين مفهوم پیمان در عهد عتیق است.
توازن در اين "کشش خدا" را در انجیل يوحنا  ،32 :12در جايی که عیسی "همه مردم را به سوی خود جلب میکند" میتوان ديد .اين جلب کردن الگوی عهد
عتیق که مردم خدا پاسخ به کالم پیامبرانش پاسخ نمیدهند را خنثی میکند (مثال :اشعیا  9 :6الی  ،13 :29 ،13ارمیا) .اينک خدا نه توسط پیامبرانش در
اسرائیل بلکه توسط پسرش با تمام نوع بشر صحبت میکند (مراجعه شود به عبرانیان  1 :1الی .)3
" 45 :6در کتب پیامبران آمده است" اين نقل قولی است از اشعیا  13 :54يا ارمیا  34 :31که جنبه داخلی "پیمان جديد" (قلب جديد ،تفکر جديد) را
توصیف میکند (مراجعه شود به حزقیال  22 :36الی .)3۸
■ "هر که از خدا بشنود و از او تعلیم یابد ،نزد من میآید" غیر ممکن است که بتوان ادعا کرد خدا را میشناسیم و عیسی را رد کنیم (مراجعه شود به اول
يوحنا  1 :5الی .)12
" 46 :6نه اینکه کسی پدر را دیده باشد" تصريح عیسی اين است که فقط از طريق او فرد واقعا میتواند خدا را بشناسد و درک کند (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  6 :14 ،1۸ :1و  .)9حتی موسی واقعا هرگز يهوه را نديده باشد (مراجعه شود به يادداشت در بخش انجیل يوحنا .)32 :5
 47 :6اين آيه پیشنهاد عیسی را برای رستگاری به همه انسانها خالصه میکند ("آن کس که ايمان بیاورد" ،صفت مفعولی حال فعال" ،زندگی جاويدان"،
مراجعه شود به انجیل يوحنا  51 :6و  15 :3 ،5۸و  16و  .)31 :2۰ ،26 :11 ،24 :5 ،36عیسی تنها فاش کننده خدا است ،تنها درب واقعی به سوی خدا
(منحصر به فرد بودن انجیل ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1۰الی  6و  7الی  ،) 16 :14 ،9ولی اين فقط برای پسران و دختران آدم و حوا میسر است
(گنجاندن خبر خوش انجیل يوحنا  4 :1و  7و  ،16 :3 ،12سفر پیدايش  15 :3و  3 :12را تحقق میبخشد).
 50 :6اين آيه همانند انجیل يوحنا  31 :6الی  35يک بازی با معنی نان است ،نان فیزيکی (منا) و نان بهشتی (عیسی) .يک نفر زندگی فیزيکی خود را
میدهد و تحمل میکند ،ولی بايد تکرار شود و متعاقب آن نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد .ديگری میدهد و زندگی جاويدان را نگاه میدارد ،ولی بايد پذيرفته
شود و پرورش يابد ولی زندگی معنوی را خاتمه میدهد (رفاقت با خدا را میشکند ،دوستی صمیمانه با گناه و خودش را آغاز میکند).
" 51 :6من نان حیاتم" اين يکی از معروفترين عبارات "من هستم" انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  35 :6و  4۸و  .)51اين يک تکنیک ادب
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عیسی است برای متمرکز کردن توجه به شخص خودش .رستگاری ،همانند مکاشفه ،در نهايت يک فرد است.
■ "نانی که من برای حیات جهان میبخشم ،بدن من است" اين يک استعاره است که تاکید بر اين دارد که عیسی خودش ،نه برخی منابع تامین غذايی،
نیاز اصلی ما است .اين عبارت بديهی است که به  14 :1باز میگردد.
 :NASBیوحنا  52 :6الی 59
52پس جدالی سخت در میان یهودیان درگرفت که «این مرد چگونه میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟» عیسی به ایشان گفت« :آمین،
َ
بخورد و خون مرا بنوشد،
آمین ،به شما میگویم ،که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید ،در خود حیات ندارید54 .هر که بدن مرا
حیات جاویدان دارد ،و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید55 .زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است56 .کسی
خورد و خون مرا مینوشد ،در من ساکن میشود و من در او57 .همانگونه که پدر زنده مرا فرستاد و من به ْ
که بدن مرا می َ
پدر زندهام ،آن که مرا
ِ
میخورد نیز به من زنده خواهد بود58 .این است نانی که از آسمان نازل شد؛ نه مانند آنچه پدران شما خوردند ،و با این حال مردند؛ بلکه هر کس
ََ
از این نان بخورد ،تا ابد زنده خواهد ماند59 ».عیسی این سخنان را زمانی گفت که در کنیسهای در کفرناحوم تعلیم میداد.
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" 52 :6یهودیان" موضوع خاص :يهوديان را مطالعه کنید
NASB, Peshitta
NKJV
NRSV
TEV
NJB
REB

"بحث کردن"
"مشاجره کردن"
"مخالفت کردن"
"یک بحث خصمانه"
"بحث کردن"
"مخالفت خشمانه"

زمان غیر کامل يعنی شروع کاری يا ادامه کاری در گذشته .اين اصطالح قوی در زبان يونانی برای جنگیدن است (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،26 :7دوم
تیموتائوس  23 :2الی  ،24تیتوس  )9 :3و نیز به صورت استعارهای در دوم قرنتیان  5 :7و جیمز  1 :4و  2استفاده شده است.
■ "این مرد چگونه میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟" در انجیل يوحنا عیسی مدام به صورت استعارهای صحبت میکند و همیشه منظور او
درست درک نمیشود )1( :نیقوديموس ،انجیل يوحنا  )2( ،4 :3زن سامرهای ،انجیل يوحنا  )3( ،11 :4جمعیت يهوديان ،انجیل يوحنا  ،52 :6و ()4
شاگردانش ،انجیل يوحنا .11 :11
 53 :6الی  57افعال در انجیل يوحنا  53 :6و  54خیلی جالب هستند .در انجیل يوحنا " ،53 :6خوردن" و "نوشیدن" وجه شرطی آئوريستی فعال هستند
که به طور واضح از شروع عملی صحبت میکنند .افعال در انجیل يوحنا " 54 :6میخورد" و "مینوشد" زمان حال فعال هستند که تاکید بر تداوم عملی را
دارند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  56 :6و  57و  .)5۸به نظر میرسد که تاکید ،بر روی اين واقعیت است که فرد بايد در پاسخ دادن به عیسی پیشقدم شود و
آن را ادامه دهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)44 :6
بايد به خاطر داشت برای اينکه اين عبارت را به مفهوم واقعی درک کرد ،میبايست درک نادرست وحشت يهوديان از نوشیدن خون را درک کرد (مراجعه شود به
الويان  1۰ :17الی  .)14اين عبارت ،برای برداشت اشارات بديهی عیسی نسبت به منا در بیابان (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)5۸ :6و استفاده از آنها به
عنوان عبارات ادبی مرتبط با اوکاريست ،دستکاری در وقايع تاريخی متون ادبی برای اهداف خداشناسی صورت گرفته است.
" 54 :6گوشت  ....خون" اين يک شیوه استعارهای يهودی برای اشاره به يک انسان کامل است ،مانند "قلب".
" 55 :6خواک حقیقی ...نوشیدنی حقیقی" اين کاربرد از اصطالح حقیقتا/حقیقی (موضوع خاص زير را مطالعه کنید) مشخصه يوحنا است .يوحنا که بعد
از ساير نويسندگان عهد جديد ،نوشت ،گسترش ارتداد را ديده بود (تاکید بیش از حد در مورد يحیی تعمید دهنده ،تاکید بیش از حد در مورد مقدس بودن،
تاکید بیش از حد در مورد آگاهی انسان-عرفان).
موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا)
" 56 :6در من ساکن میشود و من در او" همین حقیقت در انجیل يوحنا  4 :15الی  ،7اول يوحنا  6 :2و  27و  6 :3 ،2۸و  24بیان شده است .اين يک
تاکید در حال تداوم عهد جديد بر محکم بودن قديسان است (مراجعه شود به غالطیان  ،9 :6مکاشفه  7 :2و  11و  17و  5 :3 ،26و  12و  .)21پاسخ حقیقی
با تداوم پاسخ معتبر میباشد .تاکید بر روی استقامت عنصر حذف شده از ترويج مسیحیت امريکايی است .فرد بايد نه فقط با ايمان آغاز کند ،بلکه بايد با ايمان
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هم خاتمه يابد (عبرانیان  .)11جاناتان ادواردز میگويد" ،اثبات حتمی انتخاب اين است که فرد بايد تا آخر ادامه دهد" /دبلیو تی کانر میگويد "رستگاری
فردی که برای رستگاری انتخاب شده از ابد تا ابد است و بايد در ذهن و هدف خدا يقین داشته باشد ،با اين حال مشروط بر ايمان است و ايمانی که او را حفظ
کرده و فاتح میسازد".
پدر زنده" اين عبارت منحصر به فرد است ،ولی مفهوم آن اغلب در انجیل استفاده شده است .راههای متفاوتی برای ترجمه و تفسیر ريشه اين عنوان
ِ " 57 :6
برای خدا وجود دارد.

 .1نام اولیه پیمان خدا (مراجعه شود به سفر خروج  14 ،12 :3الی  ،23 :6 ،16موضوع خاص :نام خدا (عهد جديد) را ببینید)
" .2سوگند به خدا"" ،تا زمانی که زنده هستم" يا به نام خدا" ،تا زمانی که خداوندم زنده است" (مراجعه شود به اعداد  21 :14و  ،2۸اشعیا ،1۸ :49
ارمیا )2 :4
 .3به عنوان توصیف خدا (مراجعه شود به مزمور  ،2 :۸4 ،4 :42يوشع  ،1۰ :3ارمیا  ،1۰ :1۰دانیان  2۰ :6و  ،26هوشع  ،1۰ :1انجیل متی :16
 ،63 :26 ،16اعمال رسوالن  ،15 :14رومیان  ،26 :9دوم قرنتیان  ،16 :6 ،3 :3اول تسالونیکیان  ،9 :1اول تیموتائوس  ،1۰ :4 ،15 :3عبرانیان
 ،22 :12 ،31 :1۰ ،14 :9 ،12 :3مکاشفه )2 :7
 .4اظهارات مندرج در انجیل يوحنا  26 :5که پدر در او زندگی دارد و آن را به پسر داده است و  21 :5جايی که پدر مردگان را بر میخیزاند ،همانطور
که پسر انجام میدهد.
■ "فرستادن" موضوع خاص :فرستادن ( )apostellōرا ببینید
 58 :6اين مقايسهای است میان عهد قديم و عهد جديد ،موسی و عیسی( .کتاب عبرانیان به خصوص عبرانیان  3و  4را ببینید).
■ "آنچه پدران شما خوردند ،و با این حال مردند" اين میتواند از ديد الهیات عملکرد انکار رستگاری از طريق اصل و نسب باشد (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  33 :۸الی  )39يا از طريق قانون موسی (تورات).

موضوع خاص :منا
SPECIAL TOPIC: MANNA
.1
.2

.3

.4
.5
.6

يک مکان ماورا الطبیعه که توسط يهوه برای مردمش در طول دوره خروج و بیابانگردی آماده شده بود.
به آن "نانی که ارباب به تو برای خوردن داده است" گفته میشود ،خروج ( 16:15مراجعه شود به نحمیا  ،9:15انجیل يوحنا  6:31و  49و 51
و  53و  .)5۸نام متداول "منا" (کتاب خروج  )31:1از سوالی در اين باره میآيد ،که توسط مردم در خروج  16:15پرسیده شد ("اين چیست؟"
به عبری " BDB 577 ،" man huو .)BDB 214
هر روز صبح مه آلود است (مراجعه شود به کتاب خروج  16:13و  ،21اعداد  ،)11:9و همانطور که خورشید باال میآيد و مه را از بین میبرد
(مراجعه شود به کتاب خروج  ، )16:14يک اليه پودر سفید برای مدت کوتاهی باقی میماند ،سپس خورشید همه را از بین میبرد (مراجعه
شود به کتاب خروج .)16:21
همه با هم بودند ،تمام خانوادهها ،هر روز ،برای هر خانواده به اندازه کافی برای خوردن غذا بود (مراجعه شود به کتاب خروج  16:16الی ،)1۸
ولی فقط به اندازه يک روز کفايت میکرد (مراجعه شود به کتاب خروج  .)16:2۰مکان خاصی در آنجا بود که همه دو بار در روزهای جمعه گرد
میآمدند و هیچ کاری (گردهمايی يا آشپزی ،مراجعه شود به کتاب خروج  )16:23در روز شبات انجام نمیشد (مراجعه شود به کتاب خروج
 ، 16:5از گرگ و میش جمعه غروب تا گرگ و میش شنبه غروب) .در اين روز خاص در منا برای دو روز غذا بود (مراجعه شود به کتاب خروج
 16:22و .)24
همچنین يک کوزه دهان گشاد هم در آنجا نگهداری میشد که دستنخورده باقی میماند (مراجعه شود به کتاب خروج  ،16:33عبرانیان
.)9:4
منا يک شبه-پوسته زيبا بود ،به زيبايی شبنم روی زمین (مراجعه شود به کتاب خروج  .)16:14سفید مثل دانه گشنیز بود ،و مزه آن مثل ويفر
با عسل بود (مراجعه شود به کتاب خروج  ،16:31اعداد  11:7الی .)۸
اين مکان مخصوص يهوه وقتی که اسرائیل از رود اردن عبور کرد و وارد کنعان شد ،محو شد (مراجعه شود به يوشع  5:1۰الی  .)12ستون ابر
هم وقتی که آنها عبور کردند و به کنعان رسیدند ،محو شد.

■ "برای همیشه" به موضوع خاص :برای همیشه (اصطالح يونانی) مراجعه شود.
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موضوع خاص :برای همیشه (اصطالح یونانی)
))(SPECIAL TOPIC: FOREVER ('OLAM
يک اصطالح يونانی برای هست که به معنی "در طی سالها" (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،1:33رومیان  ،16:27 ،11:36 ،1:25غالطیان  ،1:5اول
تیموتائوس  )1:17است و میتواند منعکس کننده اصطالح عبری  'olamباشد .به  Synonyms of the Old Testamentاثر Robert B.
 Girdlestoneصفحات  319الی  321و موضوع خاص :برای همیشه  'olamمراجعه کنید.
ساير عبارتهای مرتبط "در طی سالها" (مراجعه شود به انجیل متی  ،21:19انجیل مرقس  ،11:14انجیل لوقا  ،1:55انجیل يوحنا ،۸:35 ،6:5۸
 ،14:16 ،13:۸ ،12:34دوم قرنتیان  )9:9و "در عصر اعصار" (مراجعه شود به افسسیان  )3:21هستند .به نظر میرسد که هیچ تمايزی میان اين
اصطالحات يونانی برای "همیشه" وجود نداشته باشد .اصطالح "اعصار" میتواند به مفهوم نمادين جمع در ادبیات روحانیون باشد که به آن "جمع
سلطنتی/محترمانه" گفته میشود و يا میتو اند به مفهوم چندين عصر در مفهوم عبری "عصر ضعف" يا "عصری که میآيد" يا "عصر پارسايی" باشد (به
موضوع خاص :اين عصر و عصری که میآيد مراجعه شود).

 :NASBیوحنا  60 :6الی 65
60بسیاری از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند« :این تعلیم سخت است ،چه کسی میتواند آن را بپذیرد؟» عیسی ،آگاه از اینکه
شاگردانش در این باره همهمه میکنند ،بدیشان گفت« :آیا این سبب لغزش شما میشود؟ 62پس اگر پسر انسان را ببینید که به جای نخست
خود صعود میکند ،چه خواهید کرد؟ 63روح است که زنده میکند؛ جسم را فایدهای نیست .سخنانی که من به شما گفتم ،روح و حیات است.
ّ 64اما برخی از شما هستند که ایمان نمیآورند ».زیرا عیسی از آغاز میدانست چه کسانی ایمان نمیآورند و کیست آن که او را تسلیم دشمن
خواهد کرد65 .سپس افزود« :از همین رو به شما گفتم که هیچکس نمیتواند نزد من آید ،مگر آنکه از جانب پدر به او عطا شده باشد».
61

 59 :6عیسی يهوديت دوران خود را آموخت .او در مدرسه مذهبی درس خواند ،او مانند يک روحانی عبادت میکرد ،همانند يک روحانی آموزش میداد .او
تمامی انتظارات شريعت را به جا میآورد.
روحانیت اساسا در طول دوران اشغال بابل ( 6۰5تا  53۸قبل از میالد) آغاز شد .يهوديان مکانهای خاصی را برای عبادت و آموزش دادن آغاز کردند که در هر
مکان ده مرد يهودی بود .اينها تبديل به محافظین فرهنگ و سنتهای يهودی شدند .وقتی که يهوديان به يهوديه و معبد بازگشتند ،آنها اين مراکز محلی را حفظ
کردند.
در انجیل يوحنای  6به ما گفته نمیشود که عیسی کی وارد مدرسه روحانیت در کفرناحوم شد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)24 :6
" 60 :6بنابراین بسیاری از شاگردانش" اين کاربرد اصطالح "شاگرد" داللت ضمنی وسیعی دارد .در انجیل يوحنا اين اصطالح و "باور کردن" هم برای ()1
پیروان واقعی (انجیل يوحنا  )6۸ :6و هم ( )2پیروان موقتی (انجیل يوحنا  ،64 :6مراجعه شود به انجیل يوحنا  31 :۸الی  )47به کار رفته است.
■ "شنید ...گوش داد" با کلمه "شنید" ( )akouōدر اينجا بازی شده است .آنها صحبتهای عیسی را شنیدند ،ولی آنها را درک نکردند و به آنها عمل نکردند.
مفهوم اين اصطالح يونانی همانند کلمه عبری  shemaاست (مراجعه شود به تثنیه  3 :6 ،1 :5 ،1 :4و  9 :27 ،4الی .)1۰
 62 :6اين يک عبارت ناقص شرطی درجه اول و بدون نتیجهگیری است .داللت آن بر اين است که آنها میبینند (مراجعه شود به اعمال رسوالن  . )1پس از
مرگ ،رستاخیر و معراج عیسی و آمدن روحالقدس ،بیشتر آموزشهای عیسی برای آنان مفهوم پیدا کرد.
■ "به جای نخست خود صعود میکند" اين يک تاکید مستمر بر اين است که عیسی از بهشت به پائین آمده است .در مورد از پیش وجود داشتن او با پدر
در بهشت و رابطه دوستانه او با پدر در بهشت سخن میگويد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :17و .)24

موضوع خاص :معراج
)(SPECIAL TOPIC: THE ASCENSION
عیسی از بهشت آمد (مراجعه شود به فیلیپیان  6 :2الی  ،7دوم قرنتیان  .)9 :۸اينک او به شکوه از پیش وجود داشتنش باز میگردد (مراجعه
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شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  ،5 :17 ،3افسسیان  ،1۰ :4اول تیموتائوس  ،16 :3اول يوحنا  .)2 :1او اينک در سمت راست خدا نشسته است (مراجعه
شود به مزمور  ،1 :11۰انجیل لوقا  ،69 :22اعمال رسوالن  ،33 :2رومیان  ،34 :۸افسسیان  ،2۰ :1کولسیان  ،1 :3عبرانیان ،12 :1۰ ،1 :۸ ،3 :1
 ،1 :2،2 :12اول پطرس  .)22 :3اين تائید موافقت پدر بر زندگی و مرگ او است .کلمات يونانی متفاوتی برای توصیف بازگشتن عیسی به بهشت استفاده
شدهاند:
 .1اعمال رسوالن  2 :1و  11و  ،analambanō ،22بلند شدن (مراجعه شود به اول تیموتائوس )16 :3
 .2اعمال رسوالن  ،epairō ،9 :1بلند شدن
 .3انجیل لوقا  ،analēpsis ،51 :9حالت شماره 1
 .4انجیل لوقا  ،diistēmi ،51 :24ترک کردن
اشارات زيادی در مورد بازگشت عیسی به بهشت در انجیل يوحنا شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :۸ ،33 :7و  33 :12 ،21الی
 3 :13 ،34و  33و  4 :14 ،36و  5و  12و  5 :16 ،2۸و  1۰و  17و )7 :26 ،2۸
 .5انجیل يوحنا  ،ana BeBēken ،17 :2۰ ،13 :3به باال رفتن
 .6انجیل يوحنا  ،anabainō ،62 :6اوج گرفتن
اين رخداد در انجیل متی يا مرقس به ثبت نرسیده است .انجیل مرقس در  ۸ :16به پايان میرسد ولی يکی از سه اضافات بعدی رخداد را در
انجیل مرقس  19 :16بیان میدارد ()analambanō
چندين اشاره در مورد حضور عیسی در بهشت در اعمال رسوالن بیان شدهاند
 .1پطرس – اعمال رسوالن 21 :3 ،33 :2
 .2استفان – اعمال رسوالن  55 :7الی 56
 .3پولس – اعمال رسوالن  3 :9و  6 :22 ، 5الی  13 :26 ،۸الی 15
 63 :6اين آيه به واسطه حجم بیشتر متن يوحنای  6می تواند با تضاد میان پیمان قديمی و پیمان جديد رابطه داشته باشد ،موسی در مقابل عیسی (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،5۸ :6دوم قرنتیان  ،6 :3مقايسه میان دو پیمان در کتاب عبرانیان را ببینید).
■ "روح است که زنده میکند" اين يکی از بسیار عباراتی است که هم برای عیسی و هم برای روحالقدس استفاده میشوند.
 .1روحالقدس آب حیات میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3۸ :7الی )39
 .2عیسی آب زندگی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1۰ :4الی )14
 .3روحالقدس روح حقیقت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا )13 :16 ،26 :15 ،17 :14
 .4عیسی حقیقت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا )6 :14
 .5روح ،روحالقدس است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :14و )7 :16 ،26 :15 ،26
 .6و عیسی روحالقدس است (مراجعه شود به انجیل يوحنا اول يوحنا )1 :2
به اين آيه توجه کنید که "روح" ( )pneumaبرای دو مفهوم خاص استفاده شده است.
 .1ر وحالقدس (مراجعه شود به انجیل يوحنا  32 :1و )13 :16 ،26 :15 ،17 :14 ،39 :7 ،34 :3 ،33
 .2معنوی/روحانی (مراجعه شود به انجیل يوحنا )21 :13 ،33 :11 ،24 :4
در انجیل يوحنا  5 :3و  6و  ۸مشکل میتوان فهمید که کدامیک منظور است .اگر خودمان را به جای يوحنا بگذاريم ،احتماال هر دو.
موضوع خاص :شخصیت روح را مطالعه نمايید
 64 :6اين گروه ظاهری ولی در باطن غیر واقعی پیروان به گروه پیروان غیر واقعی تبديل میشوند – يهودا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  7۰ :6الی :13 ،71
 .)11به طور قطع رازی در سطح میزان ايمان افراد وجود دارد.
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موضوع خاص :ارتداد ()APHISTĒMI
))(SPECIAL TOPIC: APOSTASY (APHISTĒMI

اصطالح يونانی  aphistēmiزمینه معنایی گستردهای دارد .در زبان انگلیسی اصطالح  apostasyاز این اصطالح مشتق شده و کاربرد آن
خوانندگان عصر مدرن را متعصب میکند .همیشه ،متن کلید است نه مفهوم عصر حاضر.
اين اصطالح يک کلمه مرکب است که از پیشوند  apoکه به معنی "از" يا "به دور از" و  histēmiبه معنی "نشستن"" ،ایستادن" یا "درست کردن"
است .به کاربردهای غیر الهیاتی زیر توجه کنید.
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.٧
.٨

پاک کردن/حذف کردن به صورت فیزيکی
 .aاز معبد ،انجیل لوقا 3٧ :2
 .bاز خانه ،انجیل مرقس 34 :13
 .cاز فرد ،انجیل مرقس  ،50 :14 ،12 :12اعمال رسوالن 3٨ :5
 .dاز همه چیز ،انجیل متی  2٧ :1٩و 2٩
پاک کردن/حذف کردن به صورت سیاسی ،اعمال رسوالن 3٧ :5
پاک کردن/حذف کردن به صورت رابطهای ،اعمال رسوالن 2٩ :22 ،٩ :1٩ ،3٨ :15 ،3٨ :5
پاک کردن/حذف کردن به صورت قانونی (طالق) ،تثنیه  1 :24و  )LXX( 3و عهد جديد ،انجیل متی  ،٧ :1٩ ،31 :5انجیل مرقس ،4 :10
اول قرنتیان 11 :٧
پاک کردن/حذف کردن بدهی ،انجیل متی ٧ :1٨
نشان دادن بیتوجهی با ترک کردن ،انجیل متی  ،20 :4انجیل يوحنا 32 :16 ،2٨ :4
نشان دادن توجه با ترک نکردن ،انجیل يوحنا 1٨ :14 ،2٩ :٨
اجازه دادن ،انجیل متی  ،14 :1٩ ،30 :13انجیل مرقس  ،6 :14انجیل لوقا ٨ :13

در مفهوم الهیاتی اين فعال معنی گستردهای دارد
 .1لغو کردن ،عفو کردن ،بخشیدن از گناه ،خروج  ،)LXX( 32 :32اعداد  ،1٩ :14يعقوب  10 :42و عهد جديد انجیل متی  12 :6و  14الی
 ،15انجیل مرقس  25 :11الی 26
 .2خودداری از گناه ،دوم تیموتائوس 1٩ :2
 .3بیتوجهی کردن با دوری کردن از
 .aقانون ،انجیل متی  ،23 :23اعمال رسوالن 21 :21
 .bايمان ،حزقیال  ،)LXX( ٨ :20انجیل لوقا  ،13 :٨دوم تسالونیکیان  ،3 :2اول تیموتائوس  ،1 :4عبرانیان ،12 :3
مومنین عصر مدرن سواالت الهیاتی بسیار زيادی میپرسند که نويسندگان عهد جديد هرگز راجع به آنها فکر نکرده بودند .يکی از اين سواالت در
رابطه با گرايش عصر مدرن نسبت به جدا کردن ايمان از وفاداری است.
افرادی در انجیل هستند که جزو مردمان خدا هستند ولی اتفاقاتی میافتند و باعث میشوند که آنها بروند.
.I

عهد عتیق
 .Aآنان که گزارش جاسوسی دوازده (ده) نفر را شنیدند ،اعداد ( 14مراجعه شود به عبرانیان  16 :3الی )1٩
 .Bقورح ،اعداد 16
 .Cپسران القانه ،اول سموئیل  2و 4
 .Dشائول ،اول سموئیل  11الی 31
 .Eپیامبران دروغین مرد
 .1تثنیه  1 :13الی  1٩ :1٨ ،5الی ( 22راه های شناختن پیامبران دروغین)
 .2ارمیا 2٨
 .3حزقیال  1 :13الی ٧
 .Fپیامبران دروغین زن
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. II

.1حزقیال 1٧ :13
.2نحمیا 14 :6
 .Gرهبران شیطانی اسرائیل
 .1ارمیا  30 :5الی  1 :٨ ،31الی  1 :23 ،2الی 4
 .2حزقیال  23 :22الی 31
 .3میکاه  5 :3الی 12
عهد جديد
 .Aاين فعل يونانی به مفهوم "مرتد شدن" ( )to aposasizeاست .عهد عتیق و عهد جديد هر دو تشديد فعالیت شیطان و تعالیم دروغین
قبل از آمدن دوم را تائید میکنند (مراجعه شود به انجیل متی  ،24 :24انجیل مرقس  ،22 :13اعمال رسوالن  2٩ :20و  ،30دوم
تسالونیکیان  ٩ :2الی  ،12دوم تیموتائوس  .)4 :4اين اصطالح يونانی میتواند منعکس کننده حرفهای يهوديان در تمثیل خاک در
انجیل متی  ،13انجیل مرقس  ،4و انجیل لوقا  ٨باشد .اين معلمین دروغین بديهی است که مسیحی نیستند ،ولی از درون آمدهاند
(مراجعه شود به امثال  2٩ :20الی  ،30اول يوحنا  .)1٩ :2با اين حال ،آنان میتوانند مومنینی را که از نظر معنوی به بلوغ معنوی
نرسیدهاند ،اغوا و گمراه کنند (مراجعه شود به عبرانیان .)12 :3
سوال الهیاتی اين است که اصوال آيا اين معلمین دروغین مومن بودهاند؟ به اين سوال به سختی میتوان پاسخ داد زيرا اين معلمین
دروغین در کلیساهای محلی بودند (مراجعه شود به اول يوحنا  1٨ :2الی  .)1٩اغلب سنتها يا نگرش الهیاتی يا مذهبی ما بدون
استناد به متن خاصی در انجیل به اين سواالت پاسخ میدهند (به استثنای روشهای شیوه بررسی و صحت مطلب که از نقل آيه و
بطن محتوا میتوان گرايش کسی را اثبات کرد).
 .Bايمان بديهی
 .1يهودا ،انجیل يوحنا 12 :1٧
 .2شمعون جادوگر ،اعمال رسوالن ٨
 .3کسانیکه در موردشان در انجیل متی  13 :٧الی  23صحبت میشد
 .4کسانیکه در موردشان در انجیل متی  13و انجیل مرقس  4و انجیل لوقا  ٨صحبت میشد
 .5يهوديان انجیل يوحنا  31 :٨الی 5٩
 .6الکساندر و هیمنائوس ،اول تیموتائوس  1٩ :1الی 20
 .٧آنان که در اول تیموتائوس  21 :6در موردشان صحبت شد
 .٨هیمنائوس و فیلتوس ،دوم تیموتائوس  16 :2الی 1٨
 .٩داماس ،دوم تیموتائوس 10 :4
 .10معلمین دروغین ،دوم پطرس  1٩ :2الی  ،22يهودا  12 :1الی 1٩
 .11ضدمسیحیان ،اول يوحنا  1٨ :2الی 1٩
 .Cايمان بی ثمر
 .1اول قرنتیان  10 :3الی 15
 .2دوم پطرس  ٨ :1الی 11

به دلیل الهیات سیستماتیک (کالوينیسم ،ارمنیسم ،و غیره) ما به ندرت به اين متون فکر میکنیم ،زيرا اينها پاسخ مجاز را بر ما ديکته میکنند.
لطفا در مورد من پیش داوری نکنید که اين مطلب را مطرح میکنم .توجه من بر فرايند صحیح مطالعه انجیل است .ما بايد اجازه دهیم که انجیل با ما
صحبت کند و اينکه سعی نکنیم آن را در يک قالب الهیات از پیش آماده شده بگنجانیم .اغلب اين کار به دلیل تعصبات فرهنگی ،مذهبی و رابطهای
(والدين ،دوستان ،شبان) دردناک و ناراحت کننده است ،نه به دلیل تعصبات انجیلی (موضوع خاص :دريافت کردن ،ايمان آوردن اعتراف کردن يعنی
چه؟ را مطالعه کنید) .کسانی که جزو مردمان خدا هستند تبديل به کسانی میشوند که جزو مردمان خدا نیستند (مراجعه شود به رومیان .)6 :٩
 65 :6اين همان حقیقت مندرج در انجیل يوحنا  44 :6را بیان میدارد .انسان حقیر خود در جستجوی خدا پیش قدم نمیشود (برای يک سری از نقل
قولهای عهد عتیق که تاکید بر گناهگار بودن نوع بشر و ياغیگری او دارند به رومیان  9 :3الی  1۸مراجعه شود).
 :NASBیوحنا  66 :6الی 71
66از این زمان ،بسیاری از شاگردانش برگشته ،دیگر او را همراهی نکردند .پس عیسی به آن دوازده تن گفت« :آیا شما نیز میخواهید بروید؟»
67
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َ 68
ّ
69
وس
شمعون پطرس پاسخ داد« :سرور ما ،نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست .و ما ایمان آورده و دانستهایم که تویی آن َ قد ِ
خدا70 ».عیسی به آنان پاسخ داد« :مگر شما دوازده تن را من برنگزیدهام؟ با این حال ،یکی از شما ابلیسی است71 ».او به یهودا ،پسر شمعون
َ َ
اسخریوطی ،اشاره میکرد ،زیرا او که یکی از آن دوازده تن بود ،پس از چندی عیسی را تسلیم دشمن میکرد.
" 67 :6دوازده" اين نخستین بار است که يوحنا اين اصطالح را برای شاگردان استفاده میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  7۰ :6و )24 :2۰ ،71
َ
" 68 :6شمعون پطرس پاسخ داد" پطرس سخنگوی اين دوازده نفر است (مراجعه شود به انجیل متی  .)16 :16اين بدين معنی نیست که آنها او را به عنوان
رهبر خود میديدند (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،34 :9انجیل لوقا .)24 :22 ،46 :9
■ "سخنان حیات جاویدان نزد توست" مسیحیت هم ( )1حقیقت مندرج در پیام است "سخنان حیات جاويدان" ،و ( )2حقیقتی که در شخص عیسی بیان
میشود .پس انجیل هم پیام و هم فرد است .اصطالح  pistisمیتواند به هر دو ( )1پیام (مراجعه شود به يهودا  3و  )2۰و ( )2فرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 15 :3 ،12 :1الی  )16مرتبط باشد.
موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ايمان و وفاداری در عهد عتیق
" 69 :6ما ایمان آورده و دانستهایم" اينها هر دو زمان کامل فعال داللت کننده هستند .رستگاری در اينجا زمان کامل است که به معنی آن میباشد که عملی
در گذشته انجام شده و به اوج خود رسیده است و حالت آن همچنان باقی است .رستگاری واقعی شامل تمامی زمانهای فعل در دستور زبان
يونانی است.
NASB, NRSV, NJV

"تو آن تنها مقدس خدایی"

NKJV

"تو مسیح هستی ،پسر خدای زنده"

TEV

"تو آن تنها مقدسی که از جانب خدا آمده است"

در اينجا مشکلی در نسخ دستنويس وجود دارد .متن کوتاهتر ( ،NASBنسخه جديد بازبینی شده ،انجیل جديد اورشلیم) مورد حمايت نسخ دستنويس قديمی
يونانی است P75,א , B, C*, D, Lو  .Wنسخ بعدی مشخص است که کلماتی از اعتراف مارتا در انجیل يوحنا  27 :11يا پطرس در انجیل متی  16 :16به آن
اضافه شده است UBS .به نسخه کوتاهتر رتبه ( Aقطعی) داده است.
عبارت "آن تنها مقدس خدا" يک عنوان مسیحانه در عهد عتیق است .در انجیل لوقا  35 :1و اعمال رسوالن  14 :3به آن اشاره شده است .اين عنوانی است
که توسط آن شیطان عیسی را در انجیل مرقس  ،12 :1لوقا  34 :4مورد خطاب قرار میدهد .اين هم يک اعتراف ديگر حقیقت توسط آن دوازده نفر است،
مشابه انجیل متی .16
" 70 :6مگر شما دوازده تن را من برنگزیدهام" اين هم يک تاکید ديگر است بر انتخاب الهی شاگردان (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  .)65به سوال
عیسی در انجیل يوحنا  67 :6توجه کنید .انتخاب الهی و انتخاب انسانی بايد در تنشهای انجیلی باقی بمانند .آنها دو روی پیمان و رابطه هستند.
■ "و با این حال ،یکی از شما ابلیسی است" عجب اظهارات تکان دهندهای! او به يکی از شاگردان حاشیهای که روی برمیگرداند اشاره نمیکند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،)66 :6بلکه به يکی از آن شاگردان منتخب که ادعا میکردند به او ايمان دارند ،اشاره میکند .بسیاری اين را به انجیل يوحنا  2 :13يا
 27مرتبط میدانند .سواالت زيادی نسبت به درک ما از اين آيه مطرح است )1( :چرا عیسی از کلمه ابلیس استفاده کرد؟ و ( )2معنی اين اصطالح در اين
عبارت چیست؟
سوال اول بايد بايد مربوط به رسالت پیشگويی کردن مربوط باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،12 :17مزمور  .)9 :41عیسی میدانست که يهودا چه کار
خواهد کرد .يهودا مثالی از نهايت گناه نابخشودنی است .عیسی را پس ديدن ،شنیدن و با او بودن برای چندين سال ،رد کرد.
سوال دوم دو معنی احتمالی دارد:
 .1برخی آن را به شیطان مرتبط میکنند (بدون فاعل برای شیطان در اعمال رسوالن  1۰ :13و مکاشفه  2 :2۰استفاده شده است) که به درون يهودا
رخنه میکند
 .2احتماال اين اصطالح با مفهوم عام استفاده شده است (بدون فاعل به آن شیوه که در اول تیموتائوس  ،11 :3دوم تیموتائوس  3 :3و تیتوس 3 :2
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آمده است)
يهودا در مفهوم عهد عتیق مت هم است ،همانطور که شیطان متهم است .معنی اصطالح يونانی آن دروغگو يا خبرچین است .اين اصطالح يونانی يک کلمه
مرکب است" ،پرتاب کردن به طرف مقابل".
" 71 :6شمعون اشخریوطی" نظريات زيادی در مورد اين کلمه وجود دارد (اين کلمه در نسخ مختلف يونانی به شیوههای متفاوتی نوشته شده است) .میتواند
به يکی از اينها اشاره داشته باشد
 .1مردی از کريوت ،شهری در يهودا
 .2يک مرد کارتانی ،شهری از جلیل
 .3يک کیف چرمی که از آن برای حمل پول استفاده میشد
 .4يک کلمه عبری به معنی "خفه کردن"
 .5يک کلمه عبری به معنی چاقوی قاتل
اگر شماره  1درست باشد ،او تنها يهودايی در میان آن دوازده نفر بود .اگر شماره  5درست باشد او يک متعصب مانند شمعون بوده است.
اخیرا کتابی نوشته شده که يهودا را با ديد مثبت توصیف میکند .عنوان کتاب ? Judas, Betrayer or Friend of Jesusنوشته ويلیام کالسن ،از انتشارات
فورترس ،چاپ  1996است .مشکل من با آن ،اين است که توضیحات انجیل يوحنا را جدی نگرفته است.
■ "خیانت" اين کلمه از يونانی ترجمه شده و در بیشتر متون خنثی است .با اين حال ،در رابطه با يهودا که عیسی را به مقامات تسلیم میکند ،مفهوم آن
شیطانی است .يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  2 :1۸را مطالعه کنید.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد درمسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1آيا انجیل يوحنا  6در مورد شام خداوند است؟ چرا يا چرا نه؟
 .2وقتی که عیسی گفت "من نان حیاتم" ،ادعای عیسی چه بود؟
 .3چرا عیسی در میان جمعیت آنچنان اظهارات حیرت انگیزی کرد؟
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یوحنا 7
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

عیسی برای جشن به
اورشلیم میرود و در آنجا
آموزش میدهد
1 :٧
 2 :٧الی ٩
 10 :٧الی 13

TEV

NRSV

NKJV

UBS4

عیسی و برادرانش

عیسی ،آب حیات

برادران عیسی ايمان
نمیآورند

بیايمانی برادران عیسی

 1 :٧الی ٩
عیسی در جشن خیمهها
 10 :٧الی 11
 12 :٧الی 13
 14 :٧الی 15
 16 :٧الی 1٩

 1 :٧الی ٩

 1 :٧الی ٩
استادی از بهشت
 10 :٧الی 24

 1 :٧الی ٩
عیسی در جشن خیمهها
 10 :٧الی 13

 10 :٧الی 13

 14 :٧الی 24

 14 :٧الی 1٨
 1٩ :٧الی 24

مردم در مورد مبدا مسیح
بحث میکنند
 25 :٧الی 2٧
 2٨ :٧الی 2٩
30 :٧
عیسی نزديک شدن
عزيمت خود را پیشگويی
میکند
 31 :٧الی 34
 35 :٧الی 36
وعده آب حیات
 3٧ :٧الی 3٨
3٩ :٧
کشفیات جديد در مورد
مبدا مسیح
 40 :٧الی 44

 45 :٧الی 52

20 :٧
 21 :٧الی 24
آيا او مسیح است؟
 25 :٧الی 2٧
 2٨ :٧الی 2٩
 30 :٧الی 31
محافظان اعزام شدند تا
عیسی را دستگیر کنند

 25 :٧الی 31

 32 :٧الی 34
 35 :٧الی 36
جريان آب حیات
 3٧ :٧الی 3٩

 32 :٧الی 36

آيا اين میتواند مسیح
باشد؟
 25 :٧الی 31

آيا اين مسیح است؟
 25 :٧الی 31

عیسی و سران دينی

افسران برای دستگیری
عیسی اعزام شدند

 32 :٧الی 36

 32 :٧الی 36

وعده روحالقدس
 3٧ :٧الی 3٩

رودخانههای آب حیات
 3٧ :٧الی 3٩

او کیست؟

تفرقه میان مردم

 40 :٧الی 44
بیايمانی مقامات يهود

 40 :٧الی 44

 40 :٧الی 44
رد شده توسط مقامات

45 :٧
46 :٧
 4٧ :٧الی 4٩
 50 :٧الی 51
52 :٧

 45 :٧الی 52

 45 :٧الی 52

 40 :٧الی 44
بیايمانی آنها که جزو
مقامات بودند
 45 :٧الی 52

 3٧ :٧الی 3٩

تفرقه میان مردم
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چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم،
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ،ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
فراست و آگاهی نسبت به آیات  1الی 52
 .1موضوع يوحنای  5و  6در خصوص عید پسح بود .موضوع يوحنا  1 :٧تا  21 :10جشن خیمهها است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :٧به بعد)
 .2جشن خیمهها اساسا يک نوع مراسم شکرگزاری برای درو بود (در تورات عید حصاد نامیده شده ،مراجعه شود به کتاب خروج .)22 :34 ،16 :23
همچنین زمان يادآوری تجربه خروج است (روز کفاره ،مراجعه شود به الويان  2٩ :23الی  44و تثنیه  13 :16الی  .)15اين جشن در پانزدهم
تیشری است ،که حدود اواخر سپتامبر يا اوايل اکتبر ماه میشود.
 .3يوحنای  ٧و  ٨دشمنی نهادهای يهودی بر علیه شبات شکنی عیسی را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )16 :5و ادعای او که با يهوه
است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1٨ :5به تعداد دفعات که تالشهای آنان در متون ذکر شده دقت کنید.
 .aدستگیر کردن او ،انجیل يوحنا  30 :٧و  32و 3٩ :10 ،44
 .bکشتن او ،انجیل يوحنا  1 :٧و  1٩و  3٧ :٨ ،25و ( 40همچنین انجیل يوحنا .)53 :11
مطالعه کلمات و عبارات
 :NASBیوحنا  1 :7الی 9
1پس از این ،عیسی چندی در جلیل میگشت ،زیرا نمیخواست در یهودیه باشد ،چرا که یهودیان در پی کشتنش بودند2 .چون عید خیمهها
که از اعیاد یهود بود ،نزدیک شد3 ،برادران عیسی به او گفتند« :اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروانت کارهایی را که میکنی ببینند4 ،زیرا
هر که بخواهد شناخته شود ،در نهان کار نمیکند .تو که این کارها را میکنی ،خود را به جهان بنما5 ».زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده
بودند6 .پس عیسی به ایشان گفت« :هنوز وقت من فرا نرسیدهّ ،اما برای شما هر وقتی مناسب است7 .جهان نمیتواند از شما متنفر باشد ّاما
ً
از من نفرت دارد ،زیرا من شهادت میدهم که کارهایش بد است8 .شما خود برای عید بروید ،من [فعال] به این عید نمیآیم ،زیرا وقت من هنوز
فرا نرسیده است9 ».این را گفت و در جلیل ماند.
" 1 :7پس از این" به بیان کلی ،اين عبارت برای ادامه بحث به کار میرود نه اينکه يک نشان ايجاد تاخیر يا مکث در بحث باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
.)1 :21 ،1 :٧ ،1 :6 ،1 :5
■ "یهودیان در پی کشتنش بودند" در انجیل يوحنا "يهوديان" اغلب مفهوم شوم دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :2 ،1٩ :1و  10 :5 ،20و  15و ،16
 41 :6و  1 :٧ ،52و  11و  13و  22 :٨ ،35و  52و  1٨ :٩ ،5٧و  24 :10 ،22و  31و  ٧ :1٩ ،٨ :11 ،33و  .)1٩ :20 ،12نفرت و نیت قتل آنان چندين
مرتبه به ثبت رسیده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :5الی  1٩ :٧ ،1٨و  30و  3٧ :٨ ،44و  40و  31 :10 ،5٩و  33و  ٨ :11 ،3٩و .)53
" 2 :7عید خیمهها که از اعیاد یهود بود" اين عید ،جشن خیمهها هم نامیده میشود (مراجعه شود به الويان  34 :23الی  )44زيرا در طول درو محصوالت
کشاورزی ،روستايیان در خیمههای کوچکی در میان مزارع زندگی میکردند ،که يادآور تجربه خروج برای يهوديان بود .در انجیل يوحنا  1 :٧الی 21 :10
مراسم و آداب و رسوم اين جشن ،همانند عید پسح در انجیل يوحنا  5و  ،6زمینهای را برای آموزشهای عیسی فراهم میسازد.
" 3 :7برادرانش" از انجیل يوحنا  ،12 :2اين نخستین مرتبه است که از خانواده عیسی نام برده میشود .بديهی است آنها انگیزه ،روشها و يا هدف او را درک
نمیکردند.
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■ "اینجا را ترک کن و به یهودیه برو" اين اشاره به کاروان ساالنه زائرين دارد (مراجعه شود به انجیل لوقا  41 :2الی  )44که جلیل را ترک میکرد و رهسپار
اورشلیم میشد .بخاطر داشته باشید که تمرکز انجیل يوحنا بر روی بشارت عیسی در اورشلیم است.
" 4 :7به جهان بنما" به موضوع خاص :جسارت ( )parrhēsiaمراجعه شود.
■ "اگر" اين عبارت شرط درجه اول است که از ديدگاه نگارنده تصور میکند ،شرط درست است.
■ "خود را به جهان بنما" عیسی اصطالح "جهان" در انجیل يوحنا  4 :٧را انتخاب میکند و در انجیل يوحنا  ٧ :٧توضیحاتی به آن اضافه مینمايد .جهان
او را نمیپذيرد و گرايشی نسبت به او ندارد ،بلکه با او دشمنی میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :15الی  ،14 :1٧ ،1٩اول يوحنا  )13 :3زيرا او
ماهیت ياغیگری و گناهانش (منظور جهان است) را برمال میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :3الی .)20
شیوه برادران عیسی برای اينکه عیسی خودش را افشا کند (به عنوان نمونه ،با معجزه) به طور کامل با شیوه عیسی (به صلیب کشیده شدن) تفاوت داشت.
اين رسالت اشعیا  ۸ :55الی  11بدين شیوه به صورت شفاف نمايان میشود.
" 5 :7زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند" اين هم توضیح ديگری از جانب نگارنده است .بايد قبول کردن عیسی به عنوان مسیح ،به خصوص
وقتی که با هم در يک خانه بزرگ شده باشید ،بسیار دشوار باشد (مراجعه شود به انجیل مرقس  20 :3الی  .)21عیسی برادران و خواهرانش را دوست داشت.
يکی از ظاهر شدنهای عیسی پس از رستاخیزش از مردگان با هدف نمايان ساختن خودش بر برادران و خواهرانش بود .آنها ايمان آوردند (مراجعه شود به
اعمال رسوالن  !)14 :1يعقوب تبديل به رهبر کلیسای اورشلیم شد .و هم يعقوب و هم يهودا کتبی را نوشتند که در عهد جديد اضافه شدند.
" 6 :7هنوز وقت من فرا نرسیده" کلمه "زمان" ( )kairosفقط در اينجا (دو مرتبه تکرار شده) يافت میشود و در انجیل يوحنا  ٨ :٧و نامههايشBAGD .

سه مفهوم اولیه را ارائه میدهد:
 .1زمان خوش آمد گويی (مثل دوم قرنتیان )2 :6
 .aيک زمان مناسب (دوم قرنتیان )2 :6
 .bيک زمان تعیین شده (انجیل مرقس  ،33 :13اعمال رسوالن  ،20 :3اول پطرس )11 :1
 .2زمان مناسب يا مطلوب
 .aزمان مناسب (انجیل متی  ،45 :24انجیل لوقا )20 :1
 .bيک زمان مشخص (انجیل يوحنا  ،٨ :٧انجیل لوقا )20 :1
 .3يک زمان اسکاتولوژيک (انجیل لوقا  ،٨ :21رومیان  ،11 :13اول تسالونیکیان  ،1 :5دوم تسالونیکیان )6 :2
شمارههای  2و  3همپوشانی معنايی با يکديگر دارند.
عیسی ماموريت خود را درک کرد (مراجعه شود به  1 :17 ،1 :13 ،23 :12الی  .)5يک زمانبندی الهی برای اين رخدادهای انجیلی تعیین شده بود که رخ
دهند (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،22 :22انجیل يوحنا  ،2۰ :۸ ،3۰ :7اعمال رسوالن .)2۸ :4 ،1۸ :3 ،23 :2
موضوع خاص :ساعت را مطالعه نمايید.
" 7 :7جهان" به موضوع خاص :استفاده پولس از کاسموس (جهان) مراجعه کنید.
8 :7
"شما به جشن بروید .من باال به جشن نمیروم"
NASB
"شما باال به این جشن بروید .من هنوز به این جشن نمیروم"
NKJV
"شما خودتان به این فستیوال بروید .من به این فستیوال نمیروم"
NRSV, NJB
"شما به فستیوال بروید .من به این فستیوال نمیروم"
TEV
در چندين نسخه قديمی دستنويس يونانی (א D ،و  ) Kقید "هنوز" وجود ندارد .اين طور به نظر میرسد که از همان ابتدا تالش میشد که در نسخههای
دستنويس تضادهای میان انجیل يوحنا  ۸ :7و  1۰را برطرف نمايند .اين قید در  MSS P66, P75, B, L, Tو ( Wنسخه جديد شاه جیمز ،عهد جديد قرن
بیستم ،نسخه بینالمللی جديد) اضافه شده است.
اين توضیح کوتاه را میتوان به يکی از شیوههای زير درک کرد:
161

 .1من با شما نمیآيم (نه به خاطر منظورتان)
 .2من در اواسط جشن هشت روزه میروم (تا جشن را به عنوان نماد نشان دهد)
 :NASBانجیل یوحنا  10 :7الی 13
ُ
ّ
11
ّ 10اما پس از آن که برادرانش برای آن عید رفتند ،خود نیز رفت ،اما نه آشکارا بلکه در نهان .پس یهودیان ،هنگام عید او را جسته،
میپرسیدند« :آن مرد کجاست؟» 12و دربارۀ او بین مردم همهمۀ بسیار بود .بعضی میگفتند« :مردی است نیکّ ».اما بعضی دیگر میگفتند:
«نه! بلکه مردم را گمراه میکند13 ».لیکن چون از یهودیان میترسیدند ،هیچکس دربارۀ او آشکارا سخن نمیگفت.
" 11 :7یهودیان" در اين فصل چهار گروه جداگانه با عیسی در تعامل هستند.
 .1برادرانش
" .2يهوديان" که منظور سران مذهبی قوم يهود است
" .3جمعیت" که منظور زائرينی است که برای جشن خیمهها میآيند
" .4مردم اورشلیم" که مردم محلی بوده و سانهدرين را میشناختند و از نیت آنها برای قتل عیسی آگاهی داشتند.
" 12 :7دربارۀ او بین مردم همهمۀ بسیار بود" اين کار معمولی است که انجیل در میان هر جمعیتی انجام میدهد .نشان دهنده تفاوت در توانائیهای
معنوی و سطح درک فعلی نوع بشر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  40 :٧الی .)44
■ "بلکه مردم را گمراه میکند" فعل  planaōبرای کاربردهای زير مورد استفاده قرار میگیرد:
 .1اساتید قالبی (مراجعه شود به انجیل متی  ،11 :24دوم تیموتائوس  ،13 :3اول يوحنا )٧ :3 ،26 :2 ،٨ :1
 .2مسیحهای قالبی (مراجعه شود به انجیل متی  4 :24الی  5و  ،24در انجیل يوحنا آنچه يهوديان در مورد عیسی فکر میکردند در اين آيات هستند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا 12 :٧و  ،4٧انجیل متی ))63 :2٧
 .3مردم خودشان را گمراه میکنند (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،1٨ :3اول يوحنا  )٨ :1يا
 .4گمراهشان میکنند (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،33 :15 ،٩ :6غالطیان  ،٧ :6يعقوب )16 :1
اين کلمه درمورد سیاراتی به کار میرود که از قوانین مداری منظومه خود پیروی نمیکنند .به آنها "سرگردان" میگويند.
 " 13 :7آشکارا سخن گفتن" اين جمعیت يهودی بودند .اين به وضوح استفاده تخصصی يوحنا از اين اصطالح برای اشاره به رهبران مذهبی در اورشلیم را
نشان میدهد.
 :NASBانجیل یوحنا  14 :7الی 18
ّ 14اما چون نیمی از عید گذشته بود ،عیسی به صحن معبد آمد و به تعلیم دادن آغاز کرد .یهودیان در شگفت شده ،میپرسیدند« :این
علم دین نیاموخته ،چگونه میتواند از چنین دانشی برخوردار باشد؟» 16عیسی در جواب ایشان گفت« :تعالیم من از خودم نیست،
مرد که ِ
17
بلکه از اوست که مرا فرستاده است .اگر کسی براستی بخواهد ارادۀ او را به عمل آورد ،در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از
خود میگویم18 .آن که از خود میگوید ،در پی جالل خویشتن استّ ،اما آن که خواهان جالل فرستندۀ خویش است ،راستگوست و در او هیچ
ناراستی نیست.
15

ّ " 14 :7اما چون نیمی از عید گذشته بود" علت دقیق اينکه چرا عیسی تا اين موقع صبر کرده بود ،مشخص نیست ،ولی میتوان حدس زد که اين به مردم
شهر و زائرين زمان میدهد تا در مورد او و بشارتش صحبت کنند .همچنین به سران يهودی فرصت میدهد که دشمنی خود را با او  ،آشکارا نشان دهند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا .)13 :1٧
■ "تعلیم دادن" رخدادهای آموزشی عیسی با مشخصههای زير متمايز میگردند:
 .1آموزش دادن ،انجیل متی  2 :5 ،23 :4و  ،1٩و غیره ،انجیل يوحنا  14 :٧ ،5٩ :6و  2٨و  20 :٨ ،35و 2٨
 .2موعظهها ،انجیل لوقا 1 :20 ،6 :٩ ،22 :٧ ،1٨ :4
به نظر میرسد که اينها به صورت مترادف استفاده شده باشند تا به جدايی ناپذير بودن حقیقت خدا نسبت به انسان مخلوقش اشاره داشته باشند .مکاشفه
همیشه به معنی آگاهسازی و اصالح بوده است .اين نیازمند تصمیم است که با تغییر در اولويتهای زندگی همراه شوند .حقیقت همه چیز را عوض میکند.
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" 15 :7این مرد که علم دین نیاموخته ،چگونه میتواند از چنین دانشی برخوردار باشد؟" به بیان ساده اين آيه میگويد که عیسی در هیچ مدرسه دينی
شرکت نکرده و شاگرد هیچیک از روحانیون برجسته نبوده است .استفاده از عبارت "اين مرد" در اينجا به مفهوم بیاحترامی است (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  1٧ :1٨و .)2٩
تعالیم عیسی اغلب شنوندگان را به دلیل موارد زير متحیر میساخت (مراجعه شود به انجیل مرقس  21 :1الی  ،22انجیل لوقا :)22 :4
 .1محتوا
 .2حالت
ساير روحانیون به يکديگر میگفتند :عیسی از خدا نقل قول میکند!
 16 :7عیسی نه فقط به خاطر اطاعتش از پدر (به يادداشت انجیل يوحنا  1٩ :5مراجعه شود) ،بلکه به خاطر شناخت منحصر به فردی که از پدر داشت توجه
همه را به خود جلب میکرد .اين يک پارادوکس کلی از پیشنهاد انجیل (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )16 :3 ،12 :1و پادشاهی خدا (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  44 :6و  )65است .روح بايد قلبها را باز کند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٨ :16الی .)13
 18 :7عیسی منحصر به فرد بودن خود را که متضاد با بشر حقیر بود تصريح میکرد )1( :او در جستجوی جالل خودش نبود )2( ،او در جستجوی جالل پدر
بود )3( ،او راستگو بود ،و ( )4او بدون گناه بود.
■ "جالل فرستندۀ خویش" به يادداشت مندرج در انجیل يوحنا  14 :1مراجعه شود.
■ "او راستگوست" موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا) را ببینید
■ "در او هیچ ناراستی نیست" عیسی میتوانست بجای ما بمیرد زيرا او نیازی نبود که به خاطر گناهان خودش بمیرد (دوم قرنتیان  .)21 :5بدون گناه بودن
عیسی يک موضوع حساس در الهیات و علم خداشناسی است .اين موضوع اغلب به شیوههای مختلف بیان شده است:
 .1انجیل لوقا 41 :23
 .2انجیل يوحنا 30 :14 ،46 :٨ ،1٨ :٧ ،6٩ :6
 .3دوم قرنتیان 21 :5
 .4عبرانیان 14 :٩ ،26 :٧ ،15 :4
 .5اول پطرس ( 22 :2 ،1٩ :1اشعیا )٩ :53
 .6اول يوحنا  5 :3 ،2٩ :2و ٧
 :NASBانجیل یوحنا  19 :7الی 24
ّ
19آیا موسی شریعت را به شما نداد؟ اما هیچیک از شما بدان عمل نمیکند .از چه رو کمر به قتل من بستهاید؟» مردم پاسخ دادند« :تو
دیوزدهای! کیست که در پی کشتن تو باشد؟» 21عیسی در پاسخ ایشان گفت« :من یک معجزه کردم و شما همگی از آن در شگفت شدهاید.
َ
22موسی حکم ختنه را به شما داد  -البته این نه از موسی بلکه از پدران قوم بود  -و بر این پایه ،در روز ش ّبات نیز پسران را ختنه میکنید23 .پس
َ
َ
اگر انسان در روز ش ّبات نیز ختنه میشود تا شریعت موسی شکسته نشود ،چرا خشمگینید از اینکه تمام بدن انسانی را در روز ش ّبات سالمتی
بخشیدم؟ 24به ظاهر داوری مکنید ،بلکه به حق داوری کنید».
20

" 19 :7آیا موسی شریعت را به شما نداد؟" ساختار دستور زبان انتظار پاسخ "بله" را دارد.
■ " ّاما هیچیک از شما بدان عمل نمیکند" اين بیان عیسی بايد برای يهوديانی که الزام داشتند در جشن شرکت کنند ،شوکه کننده باشد.
قوانین موسی به صراحت قتل عمد را منع میکند ،با اين حال ،اين دقیقا کاری بود که سران قوم آن را داشتند برنامهريزی میکردند .مردم محلی از اين امر
آگاهی داشتند ولی تمايلی نداشتن که اين برنامه را متوقف نمايند و يا حتی از آن شکايت يا گله کنند.
■ "از چه رو کمر به قتل من بستهاید؟" سوال انجیل يوحنا  20 :٧خطاب به سران قوم نیست ،بلکه خطاب به جمعیت و زائرينی است که میآيند و هیچ چیز
درباره نقشه قتل عیسی نمیدانستند .بعدا در انجیل يوحنا  25 :٧مردم اورشلیم از نقشه قتل عیسی با خبر میشوند.
رهبران دينی هم عیسی را متهم به اين میکردند که ديو-زده است تا توجه را از قدرت و بینش او منحرف سازند (مراجعه شود به انجیل متی ،1۸ :11 ،34 :9
 ،24 :12انجیل مرقس  22 :3الی  ،3۰انجیل يوحنا  4۸ :۸الی  2۰ :1۰ ،52الی .)21
163

" 20 :7تو دیو-زدهای" برای هر کسی که با عیسی برخورد میکرد مشهود و بديهی بود که او قدرتی معنوی و الهی دارد .سوال اين بود که اين قدرت از کجا
آمده است؟ سران يهود نمیتوانستند "گناهان/معجزات" عیسی را انکار کنند ،بنابراين قدرت او را به شیطان و شیاطین نسبت میدادند (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  4٨ :٨الی  4٩و .)20 :10 ،52
در اين متن زائرينی که در جشن خیمهها شرکت کرده بودند از همین عبارت استفاده میکنند ،ولی با احساسی ديگر .آنها میگفتند که عیسی به شیوه غیر
عقالنی و متوهمگونه رفتار میکند.
موضوع خاص :فرشتگان و شیاطین را مطالعه نمايید.
22 :7
NASB, NKJV
NRSV
TEV
NJB
NASB, NKJV

"نه به خاطر اینکه از جانب موسی است ،بلکه به خاطر اینکه از جانب پدر است"
"البته که از جانب موسی نیست ،بلکه از اسفار پنج گانه است"
"هرچند از جانب موسی نبود ،بلکه اجداد شما آغازگر آن بودند"
" -که از او شروع نشد ،بلکه از اسفار پنج گانه شروع شد"
" نه به خاطر اینکه از جانب موسی است ،بلکه به خاطر اینکه از جانب پدران اجدادیش است "

سنت ختنه از زمان قوانین موسی شروع نمیشود (مراجعه شود به کتاب خروج  ،4۸ :12الويان  ،)3 :12بلکه به عنوان پیمان خاص با يهوه به ابراهیم داده
شد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  9 :17الی .)22 :34 ،4 :21 ،14
َ
■ "در روز ش ّبات نیز پسران را ختنه میکنید" نکته بحث عیسی در اين بود که آنها مايل نبودند که قوانین شبات را کنار بگذارند و پسران را در روز شبات
ختنه کنند (مراجعه شود به  1 :1٩ ،3 :1٨ sabh ،132 shabالی  ،)6و نمیخواستند که طبق قوانین شبات در اين روز مرد کاملی شفا يابد .اين مهم است
که تشخیص داده شود عیسی از قالب منطق و تفکر روحانیون يهود در سراسر اين بخش استفاده میکند.
" 23 :7اگر" اين عبارت شرطی درجه اول است که تصور میکند از ديدگاه نگارنده شرط درست است و اين امکان هم هست که فقط از جنبه نگارشی اين
چنین بیان شده است.
َ
■ "چرا خشمگینید از اینکه تمام بدن انسانی را در روز ش ّبات سالمتی بخشیدم" اين به تمام شفاهای عیسی در انجیل يوحنا  1 :5الی  ٩و يا شفاهای
ثبت نشده در طول جشن اشاره دارد.
اصطالح يونانی "عصبانی" ( )cholaōبه ندرت در عهد جديد ديده میشود .حتی به صورت گهگاه در کتب يونانی ديده میشود ( Bauer Arndt Gingrich
 ،and Danker - BAGDصفحه  ،۸۸3و  MMصفحه  .)6۸9اين اصطالح به کلمه ” “gallمربوط است ( ،cholēمراجعه شود به انجیل متی  .)34 :27علت
اين عیسی از اين کلمه استفاده کرده مشخص نیست .میتواند اشاره به "خشم الهی" باشد ،بدين مفهوم که آنها فکر میکردند يهوديان اراده و قوانین خدا را
نقض میکنند.
" 24 :7به ظاهر داوری مکنید ،بلکه به حق داوری کنید" اين يک جمله حال امری با لفظ منفی است ،که به معنی اين است عملی را که در حال انجام
است بايد متوقف گردد .اين جمله با زمان آئوريستی داللتی که داللت بر فوريت امر دارد همراه است .اين میتواند الهامی از اشعیا  3 :11باشد.
 :NASBانجیل یوحنا  25 :7الی 31
25پس ،برخی از اورشلیمیان گفتند« :آیا این همان نیست که قصد کشتنش دارند؟ ببینید چگونه آشکارا سخن میگوید و بدو هیچ نمیگویند!
آیا ممکن است بزرگان قوم براستی دریافته باشند که او همان مسیح است؟ 27ما میدانیم این مرد از کجا آمده است ،حال آنکه چون مسیح
ظهور کند ،کسی نخواهد دانست از کجا آمده است28 ».آنگاه عیسی به هنگام تعلیم در معبد ،ندا در داد که« :مرا میشناسید و میدانید از
کجایمّ .اما من از جانب خود نیامدهام .او که مرا فرستاده ،حق است؛ و شما او را نمیشناسیدّ 29 .اما من او را میشناسم ،زیرا من از اویم و او مرا
فرستاده است30 ».پس خواستند گرفتارش کنندّ ،اما هیچکس بر او دست دراز نکرد ،چرا که ساعت او هنوز فرا نرسیده بود31 .با این حال،
بسیاری از آن جماعت بدو ایمان آوردند .آنان میگفتند« :آیا چون مسیح بیاید ،بیش از این مرد معجزه خواهد کرد؟»
26

" 25 :7آیا این همان نیست که قصد کشتنش دارند" حالت دستور زبانی اين سوال انتظار پاسخ "بله" را دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)1٩ :٧ ،4٧ :5
اين نخستین سوال از اين مجموعه سواالت در طول انجیل يوحنا  36 :٧است.
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26 :7
" NASB, REV,NETاو در جمع صحبت میکند"
"او با جسارت صحبت میکند"
NKJV
"او باز صحبت میکند"
NRSV, NJB

موضوع خاص :جسارت ()parrhēsia
))(SPECIAL TOPIC: BOLDNESS (PARRHĒSIA
اين اصطالح يونانی از ترکیب "همه" ( )panو "سخن گفتن" ( )rhēsisدرست شده است .اين آزادی يا جسارت در سخن گفتن اغلب مفهوم جسارت
در میان مخالفان و طردکنندگان دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،13 :7اول تسالونیکیان .)2 :2
در نوشتههای يوحنا ( 13مرتبه استفاده شده است) اغلب به مفهوم اعالم عمومی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،2۰ :1۸همچنین در
نوشتههای پولس ،کولسیان  .)15 :2با اين حال ،گاهی اوقات فقط به معنی "به روشنی" است (مراجعه شود به انجیل يوحنا 25 :16 ،14 :11 ،24 :1۰
و .)،29
در اعمال رسوالن ،شاگردان از پیامی در باره عیسی صحبت میکنند ،به همان شیوه (با جسارت) که عیسی درباره پدر و برنامهها و وعدههايش
صحبت میکرد (مراجعه شود به اعمال رسوالن  13 :4 ،29 :2و  29و  27 :9 ،31و  .)31 :2۸ ،26 :26 ،۸ :19 ،26 :1۸ ،13 :14 ،46 :13 ،2۸پولس
همچنین درخواست کرد برايش دعا شود که بتواند با جسارت انجیل را موعظه کند (مراجعه شود به افسسیان  ،19 :6اول تسالونیکیان  )2 :2و انجیل را
زنده نگاه دارد (مراجعه شود به فیلیپیان .)2۰ :1
امید اسکاتولوژيک پولس در مسیح به او جسارت و اعتماد به نفس داد تا انجیل را در اين عصر شیطانی موعظه کند (مراجعه شود به دوم قرنتیان
 11 :3و  .)12او همچنین اطمینان داشت که پیروان عیسی به صورت مناسب عمل خواهند کرد (مراجعه شود به دوم قرنتیان .)4 :7
يک جنبه ديگر در اين اصطالح وجود دارد .کتاب عبرانیان از آن به مفهومی منحصر به فرد جسارت مومن در مسیح برای نزديک شدن به خدا و
صحبت کردن با او استفاده میکند (مراجعه شود به عبرانیان  19 :1۰ ،16 :4 ،6 :3و  .)35مومنین به طور کامل با صمیمیت پدر از طريق پسر مورد
استقبال قرار گرفته و پذيرفته میشوند (مراجعه شود به دوم قرنتیان !)21 :5
به چندين شیوه در عهد جديد مورد استفاده قرار گرفته است
 .1اطمینان ،جسارت يا اعتماد نسبت به
 .aانسانها (مراجعه شود به اعمال رسوالن  13 :4 ،29 :2و  ،31دوم قرنتیان  ،12 :3افسسیان )19 :6
 .bخدا (مراجعه شود به اول يوحنا  ،14 :5 ،12 :4 ،21 :3 ،2۸ :2عبرانیان )19 :1۰ ،16 :4 ،6 :3
 .2آزادانه ،شفاف يا غیر مبهم سخن گفتن (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،32 :۸انجیل يوحنا  4 :7و  ،25 :16 ،14 :11 ،24 :1۰ ،13اعمال
رسوالن )31 :2۸
 .3در مال عام صحبت کردن (مراجعه شود به انجیل يوحنا )2۰ :1۸ ،54 :11 ،26 :7
 .4حالت مرتبط ( )parrhēsiazomaiبرای با جسارت موعظه کردن در شرايط سخت استفاده میشود (مراجعه شود به اعمال رسوالن ،26 :1۸
 ،۸ :19افسسیان  ،2۰ :6اول تسالونیکیان )2 :2

NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB
NASB

"فرمانروایان واقعا نمیدانستند که این مسیح است ،میدانستند"
"آیا فرمانروایان واقعا میدانستند که این مسیح واقعی است"
"ممکن است که مقامات بدانند که این همان مسیح است"
" ممکن است که آنان بدانند که این همان مسیح است "
"میتواند درست باشد که مقامات تشخیص دادهاند که او مسیح است"
"شاید بزرگترها دریافته باشند که او مسیح است"
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اين ساختار دستور زبانی انتظار پاسخ "نه" را دارد .با اين حال ،میتواند بیان کننده يک احتمال هم باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)29 :4 ،31 :1
" 27 :7ما میدانیم این مرد از کجا آمده است ،حال آنکه چون مسیح ظهور کند ،کسی نخواهد دانست از کجا آمده است" بر مبنای مالکی  1 :3اين
اشاره به سنت مسیحیت روحانیون دارد ،که در آن مسیح به صورت ناگهانی از معبد ظهور میکند .اين را میتوان در اول انوش  6 :4٨و چهارم عزرا 51 :13
الی  52ديد.
 28 :7در اين آيه عیسی دو مورد را اظهار میدارد:
 .1که خدا او را فرستاده (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٧ :3و  36 :5 ،34و  3 :1٧ ،42 :11 ،36 :10 ،42 :٨ ،2٩ :٧ ،2٩ :6 ،3٨و  1٨و  21و 23
و )21 :20 ،25
 .2که آنها خدا را نمیشناسند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3٧ :5و  1٩ :٨ ،42و  2٧و  54الی )3 :16 ،55
يوحنا ثبت کرده که عیسی "فرياد میزند" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،44 :12 ،37 :7انجیل متی  .)29 :۸عیسی صدای خود را بلند میکند تا شنیده
شود .در يک بیان ،اين همانند موقعی که در ابتدا عیسی "آمین" يا "آمین ،آمین" میگويد ،عمل میکند .او میخواست که بر اين اظهارات دو پهلو تاکید شود.
انجیل يوحنا  29 :7مشکل را نشان میدهد .آنها فکر میکنند که او از جلیل است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)41 :7ولی در واقعیت او از بهشت است!
■ "او که مرا فرستاده ،حق است" پدر حق است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،26 :٨ ،33 :3اول يوحنا  20 :5و پسر هم همینطور (مراجعه شود به انجیل
يوحنا .)16 :٨ ،1٨ :٧
موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا)
" 29 :7من او را میشناسم ،زیرا من از اویم و او مرا فرستاده است" اين هم يک نمونه ديگر از دوالیسم عمودی در انجیل يوحنا است .اين اظهار توسط
سران يهود کفرآمیز تلقی میشد و خواسته آنان را برای کشتن عیسی تائید میکرد.
موضوع خاص :فرستادن ()apostellō
" 30 :7پس خواستند گرفتارش کنند" اين فعل زمان غیرکامل است که داللت دارد بر:
 .1آنها شروع کردند به جستجو برای يافتن او
 .2آنها بارها و بارها سعی داشتند که دستگیرش کنند ولی نمیخواستند میان زائرينی که ايمان آورده بودند او مسیح است ،شورش و بلوا ايجاد شود
■ "چرا که ساعت او هنوز فرا نرسیده بود" اين يک اصطالح عامیانه است که زمانبندی الهی را مشخص میکند( .مراجعه شود به انجیل يوحنا 6 :٧ ،4 :2
و  23 :12 ،20 :٨ ،30و .)1 :1٧ ،1 :13 ،2٧
" 31 :7با این حال ،بسیاری از آن جماعت بدو ایمان آوردند" اين ايمان واقعی به عیسی بود هر چند که لبريز از تصورات نادرست درباره مسیح بودن او بود.
هیچ کس ايمان "کامل" ندارد (مراجعه شود به نوح ،ابراهیم ،موسی ،داوود ،دوازده).
همیشه هر بار که انجیل معرفی شده ،اين اتفاق افتاده است .برخی ايمان میآورند ،برخی ترديد میکنند ،و برخی عصبانی میشوند .اينجا محل تالقی
رازهای زير است:
 .1انتخاب الهی
 .2گناه آلود بودن انسان
در اينجا رازی نهفته است .من همیشه از ايمان نیاوردن برخی با وجود اين همه نور در شگفت هستم .اين احتماال منشا اظهارات عیسی درباره برخاستن
اعضای خانواده بر علیه همديگر است .انجیل برای برخی دوستی و برای ديگران درگیری میآورد.
■ "آیا چون مسیح بیاید ،بیش از این مرد معجزه خواهد کرد؟" حالت دستور زبان يونانی انتظار پاسخ "نه" را دارد.
در  A Theology of the New Testamentنوشته  George E. Laddتوضیح جالبی در مورد استفاده از کلمه "معجزات" برای تشويق ايمان آوردن به
عیسی ديده میشود:
"سوال رابطه میان معجزات با ايمان آسان نیست ،زيرا دادهها در دو مسیر کامال متفاوت قرار دارند .گاهی اوقات معجزات در مسیر هدايت به
ايمان آوردن به عیسی هستند ( .)42 :10 ،31 :٧ ،14 :6 ،23 :2از سويی ديگر ،کسانی هستند که معجزات را میبینند و ايمان نمیآورند
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( .)3٧ :12 ،4٧ :11 ،2٧ :6به عالوه ،در برخی مواقع عیسی يهوديان را سرزنش میکند زيرا تا زمانی که معجزات را نبینند ،ايمان نمیآورند
( .)30 :6 ،4٨ :4پاسخ را بايد در نوعی تنش میان معجزات و ايمان جستجو کرد .الزم است که ايمان معنی واقعی معجزه و شهادت دادن به
عیسی را تشخیص دهد ،برای آنها که ايمانی ندارند ،معجزات صرفا کارهای شگفتانگیز و بیمعنی هستند .برای آنان که پاسخ میدهند،
معجزات وسیلهای برای تائید و عمیق شدن ايمانشان هستند .مشخص است که معجزات عیسی برای اجبار به ايمان آوردن نیستند .از سوی
ديگر ،کارهای عیسی برای شهادت دادن برای کسانی که میتوانند ببینند در حین ماموريت او چه اتفاقی رخ میدهد ،کافی هستند .کارهای
عیسی به عنوان وسیلهای برای محکوم کردن تائید گناه آلود بودن انسان هستند" (صفحه .)2٧4
 :NASBانجیل یوحنا  32 :7الی 36
َ
َ
ّ 32اما به گوش فریسیان رسید که مردم دربارۀ او چنین همهمه میکنند .پس سران کاهنان و فریسیان ،نگهبانان معبد را فرستادند تا او را
گرفتار کنند33 .آنگاه عیسی گفت« :اندک زمانی دیگر با شما هستم ،و سپس نزد فرستندۀ خود میروم34 .مرا خواهید ُجستّ ،اما نخواهید
یافت؛ و آنجا که من هستم ،شما نمیتوانید آمد35 ».پس یهودیان به یکدیگر میگفتند« :این مرد کجا میخواهد برود که ما نمیتوانیم او را بیابیم؟
ان پراکنده در میان یونانیان برود و یونانیان را تعلیم دهد؟ 36مقصودش چه بود که گفت” ،مرا خواهید ُجست ،ا ّما نخواهید
آیا میخواهد نزد یهودی ِ
یافت؛ و آنجا که من هستم ،شما نمیتوانید آمد“؟»
َ
" 32 :7پس سران کاهنان و فریسیان" اين اشاره به اعضای سانهدرين ( )Sanhedrinدارد .فقط يک کشیش اعظم وجود داشت ،ولی از زمان اشغال
رومیان ،اين کار برای ثروتمندان ،تبديل به يک کار سیاسی دلچسب شد و میان خانوادههای يهودی از يک عضو به عضو ديگر منتقل میگشت.
■ "نگهبانان معبد را فرستادند تا او را گرفتار کنند" اين اشاره به پلیس معبد دارد که الويان بودند .آنها خارج از محوطه معبد اختیارات محدودی داشتند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  45 :٧و  3 :1٨ ،46و  12و  1٨و .)22
" 33 :7اندک زمانی دیگر با شما هستم" اين يک عبارت متداول در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا 16 :16 ،1٩ :14 ،33 :13 ،35 :12
الی  .)1٩عیسی میدانست که کیست ،چه بر سرش خواهد آمد و چه موقع (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1٧ ،1 :13 ،23 :12الی .)5
■ "نزد فرستندۀ خود میروم" اين اشاره به رخدادهای پايانی ماموريت رستگاری ،مصلوب شدن و قیام از مردگان برای جالل عیسی "از قبل زنده بوده" دارد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1٧الی  ،5اعمال رسوالن .)1
 34 :7اين کلمات بسیار شبیه بحث عیسی با شاگردانش در اتاق طبقه باال هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،33 :13مراجعه شود به انجیل يوحنا 36 :٧
و  .)21 :٨با اين وجود ،در اينجا به بیايمانان اشاره دارد (يعنی جمعیت ،اهالی اورشلیم ،و سران قوم يهود).
ان پراکنده در میان یونانیان برود و یونانیان را تعلیم دهد؟" ساختار دستور زبان يونانی اين جمله انتظار پاسخ
 35 :7الی " 36آیا میخواهد نزد یهودی ِ
"نه" را دارد .اين هم يک نوع ديگر از وارونهگويی است .همیشه اراده خدا بوده است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،3 :12 ،15 :3اشعیا  2 :2الی  .)4در
طول جشن خیمهها ،هفتاد گاو از سوی مردم اقوام مختلف جهان تقديم شد .در طول جشن يهوديان موظف بودند که برای غیر يهوديان دعا کنند و بر آنان نور
ايمان بتابانند .اين میتواند منعکس کننده رسوم فرهنگی باشد .اصطالح "يونانیان" در اينجا با مفهوم "غیر يهوديان" استفاده شده است .اصطالح disperia
اشاره به مردم يهودی دارد که زبان استعارهای عیسی را درست درک نکردهاند.
اين هم يک نمونه ديگر از دوالیسم عمودی عیسی است .جمعیت او را درست درک نکردند ،زيرا به جای طبقهبندیهای عمودی باال و پائین در آموزشهايش،
معنی لغوی کلماتش را متوجه میشدند .او از پدر بود و به سوی پدر باز میگشت.
 :NASBانجیل یوحنا  37 :7الی 39
37در روز آخر که روز بزرگ عید بود ،عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد« :هر که تشنه است ،نزد من آید و بنوشد .هر که به من ایمان
َآو َرد ،همانگونه که کتاب میگوید ،از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد39 ».این سخن را دربارۀ روح گفت ،که آنان که به او ایمان بیاورند،
آن را خواهند یافت؛ زیرا روح هنوز عطا نشده بود ،از آن رو که عیسی هنوز جالل نیافته بود.
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" 37 :7در روز آخر که روز بزرگ عید بود" در اينجا اين سوال مطرح میشود که اين روز ،روز هفتم جشن (مراجعه شود به تثنیه  )13 :16يا روز هشتم جشن
(مراجعه شود به الويان  ،26 :23نحمیا  ،1٧ :٨دوم مکابیان  ،60 :10و جوزفوس) بود .ظاهرا در روزگار عیسی اين يک جشن هشت روزه بود ،با اين حال ،در
آخرين روز ،آن طور که در هفت روز ديگر انجام میگرفت ،از حوض سیلوم آب برداشته نمیشد تا در محراب ريخته شود .آداب و رسوم اين مراسم را از تراکت
سوکاه تلموذ که در اشعیا  3 :12نقل شده ،دريافتهايم .اين میتواند يک دعای نمادين برای بارش باران جهت محصوالت باشد.
■ "اگر" اين شرط درجه سوم است که به معنی احتمال انجام عمل است.
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■ "هر که تشنه است" دعوت جهانی برای ايمان آوردن به عیسی! به يادداشت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :٧مراجعه شود.
■ "نزد من آید و بنوشد" عیسی از همین استعاره در انجیل يوحنا  13 :4الی  15استفاده میکند .اين احتماال میتواند اشاره به سنگ مسیحی باشد که آب
از آن میآيد (مراجعه شود به اول قرنتیان  .)4 :10کامال مشهود است که اين به دعوت عهد عتیق از اشعیا  1 :55الی  3و فرصت فرهنگی از ريختن نمادين
آب در طول جشن اشاره دارد.
برخی از دستنويسهای قديمی يونانی "نزد من" را حذف کردهاند (مراجعه شود به  MSSصفحه  ،66א ،و .)Dدر صفحات  ،75 ،66א L, T, W,ولی اضافه
شده است و در متن بر آن داللت شده است UBS .بر اين اضافه شدن رتبه  Bرا داده است (يقین تقريبی) .در انجیل يوحنا مردم بحث میکنند که به او اعتماد
کنند .انجیل تمرکزش بر فرد است.
" 38 :7آنان که به او ایمان بیاورند" توجه کنید که اين زمان حال است .اين نشانگر تاکید بر تداوم رابطه فردی در ايمان داشتن است همانطور که انجیل
يوحنا  15به آن "پايبند" است.
■ "همانگونه که کتاب میگوید" به سختی میتوان برای اين نقل قول کتاب خاصی را شناسايی کرد .میتوانید اشعیا  1٩ :43 ،3 :12الی ،11 :5٨ ،20
يوئیل  ،1٨ :3زکريا  1 :13يا  ٨ :14باشد ،که به صورت استعارهای اشاره به آب موعودگرايی به عنوان نماد حضور خدا ،باشد .در اين صورت آب وعده داده
شده ،عصر برکت داده شده کشاورزی جديد به صورت استعارهای به ماهیت جديد پیمان تبديل میشوند .روحالقدس بر ذهن و قلب فعالیت میکند (مراجعه
شود به حزقیال  2٧ :36الی .)3٨
■ "از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد" در خصوص مرجع ضمیر چندين نظريه متفاوت وجود دارد.
 .1خود عیسی (مراجعه شود به پدران کلیساهای اولیه)
 .2افراد مومنی که به مسیح اعتماد داشتند
 .3اورشلیم ،در زبان آرامی "( "hisاو) میتواند به معنی " "herهم باشد که در اين صورت به شهر اشاره میکند (اين موقعیت روحانیون است ،مراجعه
شود به حزقیال  1 :4٧الی  12و زکريا .)٨ :14
يک بحث خوب و ساده در مورد دو نظريه بر مبنای اينکه چگونه فرد میتواند بر انجیل يوحنا  37 :7و  3۸تاکید کند ،در  NIDOTTEجلد اول صفحه 6۸3
چاپ شده است.
عیسی خود را آب زنده خطاب میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1۰ :4حاال ،در اين متن ،منظور روحالقدس است (مراجعه شود به انجیل يوحنا )39 :7
که آب زنده را در پیروان عیسی ايجاد میکند .اين مترادف با کارهای روحالقدس است که ايمان آورندگان به مسیح را شکل میدهد (مراجعه شود به رومیان :۸
 ،29غالطیان  ،19 :4افسسیان .)13 :4
" 39 :7زیرا روح هنوز عطا نشده بود ،از آن رو که عیسی هنوز جالل نیافته بود" ظاهرا اين منعکس کننده تفکرات بعدی يوحنا (به عنوان نمونه ،توضیحات
نگارنده) در خصوص اهمیت اين عبارت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)٧ :16همچنین اهمیت هم کالواری و هم پنتیکاست را که به هر دو به عنوان
"جالل" نگاه میکند ،نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :12 ،14 :3و  1 :1٧ ،23و  .)5دستنويسهای متنوعی وجود دارند که توضیح منظور
يوحنا را از اين عبارت کوتاه توضیح میدهند.
 :NASBانجیل یوحنا  40 :7الی 44
40برخی از جماعت ،با شنیدن این سخنان گفتند« :براستی که این مرد همان پیامبر موعود است ».دیگران میگفتند« :مسیح است».
ّاما گروهی دیگر میپرسیدند« :مگر مسیح از جلیل ظهور میکند؟ 42آیا کتاب نگفته است که مسیح از نسل داوود خواهد بود و از ِبیت ِل ِحم،
دهکدهای که داوود در آن میزیست ،ظهور خواهد کرد؟» 43پس دربارۀ عیسی بین مردم اختالف افتاد44 .عدهای میخواستند او را گرفتار
کنندّ ،اما هیچکس بر او دست دراز نکرد.
41

" 40 :7براستی که این مرد همان پیامبر موعود است" اين کنايهای است بر وعده مسیح که موسی داده بود و در تثنیه  15 :1٨و  1٨مطرح شده است.
بسیاری عیسی را به عنوان يک پیامبر میشناختند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1٧ :٩ ،14 :6 ،1٩ :4انجیل متی  .)11 :21آنها قدرت عیسی را شناختند،
ولی شخصیت و کارهای او را اشتباه درک کردند .اسالم هم اين عنوان را برای عیسی به کار میبرد ولی پیام او را اشتباه درک کرده است.
" 41 :7دیگران میگفتند« :مسیح است "».اين نشان میدهد که کلمه "مسیح" معادل "مساياح" در زبان عبری است ،که معنی آن "آن تدهین شده" است.
در عهد عتیق ،پادشاهان ،روحانیون و پیامبران به عنوان معجزه يا نشان اينکه از جانب خدا فرا خوانده و آراسته شدهاند ،مطرح شده است.
168

" 41 :7گروهی دیگر میپرسیدند" :مگر مسیح از جلیل ظهور میکند؟"" در اينجا ساختار دستور زبان يونانی انتظار پاسخ "نه" را دارد .اما اشعیا 1 :٩
پس چه؟
 42 :7ساختار دستور زبانی برای اين عبارت پاسخ "بله" را انتظار دارد.
■ "از نسل داوود" (مراجعه شود به دوم سموئیل  ،٧انجیل متی .)42 :22 ،٩ :21
■ "از ِبیت ِل ِحم ،دهکدهای که داوود در آن میزیست" اين هم يک کاربرد ديگر از دوگانه گويی است (مراجعه شود به میکاه  2 :5الی  3و انجیل متی 5 :2
الی .)6
 43 :7عیسی و پیامش همیشه تفرقه میانداختند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4٨ :٧الی  ،1٩ :10 ،16 :٩ ،52انجیل متی  34 :10الی  ،3٩انجیل لوقا
 51 :12الی  .)53اين راز تمثیل خاک است (مراجعه شود به انجیل متی  .)13برخی گوش معنويت و الهیات دارند و برخی ندارند (مراجعه شود به انجیل متی
 ٩ :13 ،15 :11 ،2٧ :10و ( 15دو مرتبه) و  16و  ،43انجیل مرقس  ٩ :4و  ،1٨ :٨ ،16 :٧ ،23انجیل لوقا .)35 :14 ، ٨ :٨
 :NASBانجیل یوحنا  45 :7الی 52
َ
نگهبانان معبد نزد سران کاهنان و فریسیان بازگشتند .ایشان از آنها پرسیدند« :چرا او را نیاوردید؟» نگهبانان پاسخ دادند« :تا کنون،
45پس
ِ
َ
َ
کسی چون این مرد سخن نگفته است!» 47پس فریسیان گفتند« :مگر شما نیز فریب خوردهاید؟ 48آیا از بزرگان قوم یا فریسیان کسی هست که
مردم عامی که چیزی از شریعت نمیدانند ،ملعونند».
به او ایمان آورده باشد؟ 49البته که نه! ّاما این
ِ
46

50نیقودیموس ،که پیشتر نزد عیسی رفته و یکی از آنها بود ،گفت«51 :آیا شریعت ما کسی را محکوم میکند بدون اینکه نخست سخن او را
بشنود و دریابد چه کرده است؟» 52در پاسخ گفتند« :مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل برنخاسته است».
" 46 :7نگهبانان پاسخ دادند :تا کنون ،کسی چون این مرد سخن نگفته است!" بازهم دوگانه گويی يوحنا .اين يک شهادت از روی ترس و وحشت است.
 .1آنها از ترس از جمعیت که میتوانست عذر خوبی برايشان باشد ،حرفی نزدند
 .2اين پلیسهای معبد در مورد عیسی نظرات يکسانی داشتند ،در حالیکه جمعیت اختالف نظر داشتند
 .3اين مردان عادت داشتند که دستورات را اطاعت و پیروی کنند نه اينکه اظهار نظر کنند
َ
 " 48 :7آیا از بزرگان قوم یا فریسیان کسی هست که به او ایمان آورده باشد؟ " ساختار ادبی و دستور زبانی يونانی در هم انجیل يوحنا  4٧ :٧و  4٨انتظار
پاسخ "نه" را دارد .اصطالح "بزرگان" اشاره به سانهدرين دارد .در اينجا ما سادوجسها و فريسیان (تمامی سانهدرين) را داريم ،که معموال دشمن يکديگر بودند،
ولی در مخالفت با عیسی با هم متحد شده بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4٧ :11و .)3 :1٨ ،5٧
مردم عامی که چیزی از شریعت نمیدانند ،ملعونند" اين اشاره به مردم آن سرزمین دارد که سران مذهبی به آنان با نگاه حقارت
ّ " 49 :7اما این
ِ
مینگريستند چرا که سنتهای شفاهی را بجا نمیآوردند (مراجعه شود به تثنیه  .)26 :2٧دو پهلو گويیهای يوحنا در  51 :٧هم ادامه پیدا میکند ،در جايی
نیقوديموس به آنها اشاره میکند که با شیوهای که آنان با عیسی رفتار میکنند ،آنان نیز قوانین را زير پا گذاشتهاند.
تراژدی تعصب مذهبی .آنان که ملعونند ( ،eparatosاين کلمه فقط در اينجا در عهد جديد يافت میشود) ،مردم عادل خودشان ملعونند! اگر نور تبديل به
تاريکی میشود ،پس تاريکی چقدر باشکوه است! افراد مدرن ،محافظه کار ،تحصیل کردههای مذهبی ،آگاه باشید!
" 51 :7آیا شریعت ما کسی را محکوم میکند بدون اینکه نخست سخن او را بشنود و دریابد چه کرده است؟" ساختار دستور زبان يونانی در اينجا
انتظار پاسخ "نه" را دارد (مراجعه شود به کتاب خروج ،1 :23 ،کتاب تثنیه .)16 :1
" 52 :7مگر تو نیز جلیلی هستی؟" اين عبارت مخالفت احساسی سانهدرينها نسبت به عیسی را نشان میدهد.
■ "تحقیق کن و ببین" در مطالعه کتب مقدس يهودی ،جستجو کردن معنی خاصی دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)3٩ :5اين هم مجددا يک دوگانه
گويی ديگر يوحنا است .در مورد الیاس چه (مراجعه شود به اول پادشاهان  )1 :1٧و يونا (مراجعه شود به دوم پادشاهان  ،)25 :14هوشع و ناحوم؟ آنها هم
بايد منظورشان "آن" پیامبر کتاب تثنیه  15 :1٨و  ،1٩کتاب پیدايش  ،10 :4٩دوم سموئیل  ٧میبود .
 53 :7الی  11 :8به يادداشت ابتدای فصل  ٨مراجعه شود.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
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انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

زمینه جشن در کالم عیسی در انجیل يوحنا  ٧چیست؟
منظور و هدف از جشن خیمهها را توصیف کنید
چرا سران مذهبی اينقدر با عیسی دشمنی داشتند؟
گروههای مختلفی را که در اين فصل در مورد عیسی نظر دادهاند را فهرست کنید.
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یوحنا 8
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

TEV

زن زناکار

زن زناکار در حین زنا بدام آن زن در حین زنا بدام افتاد زن زناکار با نور جهان مواجه زنی در حین زناکاری بدام
افتاد
میشود
افتاد
 53 :٨الی 11 :٨
 53 :٨الی 11 :٨
 53 :٨الی 11 :٨
 53 :٨الی 11 :٨
عیسی از اقرار خودش دفاع عیسی ،نور جهان
عیسی ،نور جهان
عیسی ،نور جهان
میکند
 12 :٨الی 20
 12 :٨الی 20
12 :٨

 53 :٨الی 11 :٨
عیسی ،نور جهان

NKJV

NRSV

UBS4

12 :٨
بحثی در مورد اقرار عیسی
بر خودش
13 :٨
 13 :٨الی 1٨
 14 :٨الی 1٨
الف
1٩
:٨
 1٩ :٨ب
20 :٨
20 :٨
شما نمیتوانید به جايی که
من میروم برويد
 21 :٨الی 30
21 :٨
21 :٨
22 :٨
 22 :٨الی 24
 23 :٨الی 24
 25 :٨الف
 25 :٨الف
 25 :٨ب الی 26
 25 :٨ب الی 26
 2٧ :٨الی 2٩
 2٧ :٨الی 2٩
30 :٨
عیسی و ابراهیم
 31 :٨الی 32
 33 :٨الی 3٨

30 :٨
حقیقت شما را آزاد میکند
 31 :٨الی 32
33 :٨
 34 :٨الی 3٨

 3٩ :٨الی  41الف

 3٩ :٨الف
 3٩ :٨ب الی  41الف
 41 :٨ب
 42 :٨الی 4٧
عیسی و ابراهیم

 4٨ :٨الی 51

4٨ :٨
 4٩ :٨الی 51
 52 :٨الی 53

 41 :٨ب الی 4٧

 52 :٨الی 26

 13 :٨الی 20

عیسی رفتن خود را پیش جايی که من میروم شما
نمیتوانید بیايید
گويی میکند
 21 :٨الی 30
 21 :٨الی 2٩

حقیقت بايد شما را آزاد کند
 30 :٨الی 36
حقیقت شما را آزاد میکند
 31 :٨الی 3٨

 31 :٨الی 33
 34 :٨الی 3٨
 3٩ :٨الی 4٧

 4٨ :٨الی 5٩
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تخم ابراهیم و شیطان
 3٧ :٨الی 4٧

پدر تو شیطان
 3٩ :٨الی 4٧

قبل از اينکه ابراهیم باشد ،قبل از اينکه ابراهیم باشد،
من بودم
من بودم
 4٨ :٨الی 5٩
 4٨ :٨الی 5٩

 54 :٨الی 56
5٧ :٨
 5٧ :٨الی 5٨
5٨ :٨
5٩ :٨
5٩ :٨
چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
فراست و آگاهی نسبت به آیات  53 :7الی 11 :8
 .Aانجیل يوحنا  53 :٧الی  11 :٨جزو نسخه اصلی انجیل يوحنا نیست.
 .Bمستندات اين عبارات (يک جمله به زبان يونانی) که از انجیل حذف شدند:
 .1شواهد خارجی
 .aدر قديمیترين نسخه دستنويس يونانی وجود ندارد
 )1پاپیروس ( P65 -اوايل قرن سوم)( P75 ،قرن سوم)
 )2عناوين – א (قرن چهارم)( B ،قرن چهارم) ،احتماال در  Aو  Cوجود ندارد .اينها در اين مقطع در انجیل يوحنا آسیب ديدهاند،
ولی وقتی که بقايای دستنويسها بررسی میشوند ،جايی برای اين عبارتها وجود ندارد.
 .bدر بسیاری از نسخههای قديمی بعدی که وجود دارد ،با نشانها و عالئم خاصی مانند ستاره نشانهگذاری شدهاند ،به معنی اينکه اصل
نیست
 .cدر چندين جای ديگر در دستنويسهای بعدی يافت شدهاند
 )1بعد از انجیل يوحنا 36 :٧
 )2بعد از انجیل يوحنا 44 :٧
 )3بعد از انجیل يوحنا 25 :٧
 )4در انجیل لوقا بعد از 3٨ :21
 )5در انجیل لوقا بعد از 53 :24
 .dفقدان ترجمه های قديمی
 )1نسخه التین قديمی
 )2نسخه سیرياک قديمی
 )3نسخه های اولیه پیشیتا (بعد از سیرياک)
 .eهیچ توضیحی در مورد اين عبارت توسط پدران يونانی وجود ندارد (تا قرن دوازده)
 .fدر کدکس  )Bezae( Dوجود دارد ،يک دستنويس قديمی مربوط به قرن ششم ،نسخه التین والگیت ،و نسخههای بعدی پشیتا
 .2شواهد داخلی
 .aاصطالحات و شیوه نگارش بیشتر به نگارش لوقا شبیه است تا يوحنا .در برخی دستنويسهای يونانی بعد از لوقا  3٨ :21و در بقیه بعد
از  53 :24درج شده است.
 .bاين عبارت به طور کامل موضوع بحث عیسی با رهبران يهود در جشن خیمهها را برهم میزند  1 :٧الی  12 :٨ ،52الی .5٩
 .cهیچ عبارت مشابهی در ساير نسخ انجیل وجود ندارد
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 .Cاين میتواند يکی سنتهای شفاهی اصل از زندگی عیسی باشد .با اين وجود ،بسیاری از مسائل در زندگی عیسی بودند که نويسندگان انجیل تصمیم
گرفتند آنها را ثبت نکنند (انجیل يوحنا  30 :20الی  .)31نويسندگان انجیل خودشان تحت الهام بودند .نويسندگان بعدی هیچ حقی نداشتند که
در مورد زندگی عیسی چیزی را اضافه کنند ،حتی اگر اصل باشد ،و نويسنده اصلی که تحت الهام بوده آن را اضافه نکرده است .فقط نويسندگان
اولیه بینش الزم را تحت الهامات روحالقدس داشتند تا کارها و کلمات عیسی را انتخاب کرده و مرتب کنند و بنويسند .اين عبارت اصل نیست،
بنابراين نبايد در اناجیل ما درج شود.
 .Dمن تصمیم گرفتم در مورد اين عبارت تفسیری ننويسم زيرا باور ندارم که از قلم يوحنا باشد و بنابراين بخشی از متن تحت الهام نیست (حتی اگر
تاريخی باشد).
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  12 :8الی 20
12سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته ،فرمود" :من نور جهانم .هر که از من پیروی کند ،هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود ،بلکه از
َ
ور زندگی برخوردار خواهد بود"13 .پس فریسیان به او گفتند" :تو خود بر خویشتن شهادت میدهی ،پس شهادتت معتبر نیست"14 .عیسی
ن ِ
در پاسخ ایشان گفت" :هرچند من خود بر خویشتن شهادت میدهم ،ولی شهادتم معتبر است ،زیرا میدانم از کجا آمدهام و به کجا میروم.
ّاما شما نمیدانید من از کجا آمدهام و به کجا میروم15 .شما با معیارهای انسانی داوری میکنیدّ ،اما من بر کسی داوری نمیکنم16 .ولی حتی
اگر هم بکنم ،داوری من درست است ،زیرا تنها نیستم ،بلکه پدری که مرا فرستاده است نیز با من است17 .در شریعت شما نوشته شده که
شهادت دو شاهد معتبر است18 .من خود بر خویشتن شهادت میدهم ،و پدری نیز که مرا فرستاده است ،بر من شهادت میدهد"19 .آنگاه بدو
گفتند" :پدر تو کجاست؟" عیسی پاسخ داد" :نه مرا میشناسید و نه پدر مرا .اگر مرا میشناختید پدرم را نیز میشناختید"20 .عیسی این
سخنان را آنگاه که در خزانۀ معبد تعلیم میداد ،بیان کردّ .اما هیچکس او را گرفتار نکرد ،زیرا ساعت او هنوز فرا نرسیده بود.
" 12 :8سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته" میزان جمعیت در اين فصل مشخص نیست .ممکن است اين باشد که جشن خیمهها به پايان رسیده
و عیسی در محوطه معبد مانده و سعی دارد برای رهبران يهود دلیل و شهادت بیاورد.
با اين وجود ،عیسی از مراسم آب جشن استفاده کرد تا خود را نشان دهد ،در اين بخش او از مراسم نور جشن استفاده میکند تا خود را نشان دهد .يقینا اين
احتمال هست که  12 :۸الی  21 :1۰در روز آخر جشن خیمهها رخ داده باشد.
■ "من نور جهانم" به نظر میرسد فصلهای  ٧ ،6و  ٨در ارتباط با دوره بیابانگردی تاريخی اسرائیل باشد ،منبع استعارهای که عیسی برای خود استفاده
میکند.
يک حس برنامه زمانبندی نبوتی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  4و  14الی  2٨ :٧ ،1٨الی )5 :1٧ ،1 :13 ،2٩
 .1در فصل  6از "منا" و "نان زندگی" استفاده میکند
 .2در فصل  ٧از "آب" و "آب زندگی" استفاده میکند
 .3در فصل  ٨از "نور" و "شکوه شکینا" استفاده میکند
اين استعاره از نور در سراسر انجیل يوحنا تکرار شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :1الی  ۸ ،5الی  19 :3 ،9الی )46 :12 ،5 :9 ،21
بحثهايی هستند که اين دقیقا به چه چیز اشاره میکند:
 .1ترس قديمی از تاريکی
 .2عنوانی برای خدا در عهد عتیق (مراجعه شود به مزمور  ،1 :2٧اشعیا  ،20 :60اول يوحنا )5 :1
 .3سابقه جشن خیمهها ،نورافشانی چهلچراغها در محوطه محراب زنان در معبد
 .4اشاره به ابر شکوه شکینا در دوره بیابانگردی که به صورت سمبلیک حضور خدا را نمادين میسازد
 .5يکی از عناوين مسیح در عهد عتیق (مراجعه شود به اشعیا  ،6 :4٩ ،6 :42انجیل لوقا )32 :2
روحانیون هم از "نور" به عنوان لقبی برای مسیح استفاده میکردند .روشنايی چراغهای عظیم در محراب زنان در طول جشن خیمهها يک توصیف بديهی از
اظهارات عیسی است .داللت نور و منابع خاص در انجیل يوحنا  4 :1و  ۸همزمان با مراسم در معبد برای عیسی اين فرصت را به وجود آورد که خودش و مبدا
آمدنش را افشا کند.
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اين يکی از هفت عبارت "من هستم" انجیل يوحنا است
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.٧

من نان زندگی هستم (انجیل يوحنا  35 :6و  41و  4٨و )51
من نور جهان هستم (انجیل يوحنا  ،5 :٩ ،12 :٨مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :1و )46 :12 ،٩
من درب آغل هستم (انجیل يوحنا  ٧ :10و )٩
من چوپان خوب هستم (انجیل يوحنا  11 :10و )14
من رستاخیر و زندگی هستم (انجیل يوحنا )25 :11
من راه ،حقیقت و زندگی هستم (انجیل يوحنا )6 :14
من تاک واقعی هستم (انجیل يوحنا  1و )5

اين اظهارات منحصر به فرد ،فقط در انجیل يوحنا يافت میشوند ،و اشاره به شخص عیسی دارند .يوحنا بر اين جنبههای فردی رستگاری تمرکز میکند .ما
بايد به او اعتماد کنیم!
■ "جهان" اين اصطالح ( ،kosmosبه موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14مراجعه شود) بعد جهانی خبر خوش عیسی مسیح را نشان
میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )16 :3
■ "آن که مرا پیروی کند" اين يک زمان حال فعال است .بايد به خاطر داشت که مسیحیت يک عقیده يا دين نیست ،بلکه يک رابطه فردی است که با شیوه
زندگی و شاگردی همراه است (مراجعه شود به انجیل متی  1٨ :2٨الی  ،20اول يوحنا .)٧ :1
■ "در تاريکی قدم نمیزند" اين يک اشاره به مفهوم الهیاتی شیطان "کور کردن چشمان بیايمانان" دارد (دوم قرنتیان  .)4 :4اشارات ديگری هم در مورد
عبارات عهد عتیق هستند که از کالم خدا سخن میگويند مانند "کالم تو برای پاهای من چراغ ،و برای راه من نور است" (مزمور  .)105 :11٩آنها که

نور را قبول میکنند بايد زندگی ديگری داشته باشند (اول يوحنا !)٧ :1
■ "نور زندگی" عیسی نور خدا را دارد و آن را به پیروانش میدهد (مراجعه شود به انجیل متی  ،)14 :5به آنهايی که خدا به او داده است.
" 13 :8فریسیان" به موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  24 :1مراجعه شود.
■ "شهادتت معتبر نیست" يهوديان بر مسائل فنی قانونی شهود بحث میکردند (يعنی نیاز به دو شاهد ،مراجعه شود به اعداد  ،30 :35تثنیه :1٩ ،6 :1٧
 15الی  .)21عیسی پیشتر در مورد همین اعتراض صحبت کرده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )31 :5و چندين شاهد ارائه کرده بود .در اين عبارت شاهد
او پدر است.
 14 :8الی " 16اگر  .....اگر" هر دوی اينها عبارات شرطی نوع درجه سوم هستند که معنی آن احتمال وق وع عمل است .بیشتر شرايط در طول فصل  ٨از
اين نوع هستند.
■ "میدانم از کجا آمدهام و به کجا میروم" اين هم باز يک دوالیسم "باال و پائین" است .عیسی ذهنی آگاه نسبت به از پیش وجود داشتنش با پدر داشت،
درکی از ماموريتش و حس زمانبندی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  4و  14الی  2٨ :٧ ،1٨و .)5 :1٧ ،1 :13 ،2٩
■ " ّاما شما نمیدانید من از کجا آمدهام و به کجا میروم" اين بايد در ارتباط با فصل  ٧باشد .آنها از محل تولد عیسی خبر ندارند (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  41 :٨و  ،)42و نمیدانستند هم که به کجا میرود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 :٧الی  .)21 :٨ ،36به موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی
(در انجیل یوحنا) در بخش يوحنا  ٨ :1مراجعه شود.
" 15 :8شما با معیارهای انسانی داوری میکنید" اين هم يک اشاره به فصل  ٧است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)24 :٨به موضوع خاص:
گوشت/جسم ( )sarxدر بخش يوحنا  14 :1مراجعه شود.
■ "من بر کسی داوری نمیکنم" برخی میان انجیل يوحنا  1٧ :3و  3٩ :٩تناقض میبینند .عیسی برای داوری نیامده بلکه برای زندگی دادن آمده .بر اساس
همین واقعیت آمدن او ،کسانی که او را رد کنند ،مورد داوری قرار میگیرند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :3الی .)21
 16 :8الی  18مجددا اين مورد نیاز داشتن به دو شاهد در يک دادگاه است (مراجعه شود به اعداد  ،30 :35تثنیه  .)15 :1٩ ،6 :1٧عیسی بدون هیچ کلمه
و يا اصطالح نامشخصی يکی بودن خود با پدر را تائید میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)٩ :14 ،2٩ :٧به موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی
(در انجیل یوحنا) در بخش يوحنا  ٨ :1مراجعه شود.
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16 :8
)" ,NASB (1970او که مرا فرستاد"
NJB, REB
),NASB (1995
NKJV, NRSV
" NIVپدر که مرا فرستاد"

از آنجا که توافق نظر میان دو نسخه  NASBنیست ،به همین دلیل توافق نظری هم میان  UBS3,4وجود ندارد.
 UBS3 .1به پدر رتبه  Cمیدهد (א)MS P3٩٬66٬٧5,i2, B, L, T, W ،
 UBS4 .2به پدر رتبه  Aمیدهد (* ،MSSא D،و برخی نسخه های قديمی و بعدا سیرياک آن را حذف کردند).
عیسی هرگز تنها نیست .پدر همیشه با او است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :۸و  ،)32 :16 ،29مگر احتماال در باالی صلیب (مراجعه شود به انجیل
مرقس .)34 :15
لذت و کامل شدن دوستی اساس رستگاری است .هدف خلقت برای خدا اين بود که کسی را برای دوستی داشته باشد ،بنابراين او (يعنی مسیح ،مراجعه شود
به انجیل يوحنا  ،3 :1اول قرنتیان  ،6 :۸کولسیان  ،16 :1عبرانیان  )2 :1آنها را در تصوير يهوه و شبیه او خلق کرد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  26 :1و
 .)27از دست دادن دوستی ،جريمه گناه است .بازيابی آن ،هدف ماموريت عیسی است!
" 19 :8پدر تو کجاست؟" آنها هنوز عیسی را با معیارهای انسانی و فیزيکی درک میکردند .تفکرات قبلی و غرور آنها باعث شده بود که حقیقت را نبینند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)2٧ :٨اين درک نادرست مشخصه ادبیات نگارشی انجیل يوحنا است.
■ "اگر مرا میشناختید پدرم را نیز میشناختید" اين يک جلمه شرطی نوع دوم است .اغلب به اين نوع شرط "بر خالف حقیقت" گفته میشود" .اگر مرا
میشناختید ،که نمیشناسید ،پس پدرم را هم میشناختید ،که نمیشناسید" .اين حالت از انجیل يوحنا  3٧ :5خیلی زياد تکرار شده است ،به يادداشت
کامل در بخش انجیل يوحنا  2٨ :٧مراجعه شود.
" 20 :8عیسی این سخنان را آنگاه که در خزانۀ معبد تعلیم میداد ،بیان کرد" ظاهرا اين آيه يک شهادت عینی نويسنده است .خزانه ساختمان جداگانهای
نداشت .سنت روحانیان ( )Shekalim 6میگويد که سیزده ظرف به شکل ترمپت بودند ،که هر کدام برای منظور خاصی نشانهگذاری شده بودند و در محوطه
زنانه معبد قرار داشتند (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،)41 :12که چراغهای بسیار بزرگی در طول جشن خیمهها در آنجا روشن میشد.
■ "ساعت او هنوز فرا نرسیده بود" به يادداشت مندرج در بخش يوحنا  4 :2مراجعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  21 :8الی 30
ّ
21سپس دیگر بار به آنان گفت" :من میروم و شما مرا جستجو خواهید کرد ،اما در گناه خویش خواهید مرد .آنجا که من میروم ،شما
نمیتوانید آمد"22 .پس یهودیان گفتند" :آیا قصد کشتن خویش دارد که میگوید ”آنجا که من میروم ،شما نمیتوانید آمد“؟" 23عیسی به ایشان
گفت" :شما از پایینید ،من از باال .شما از این جهانیدّ ،اما من از این جهان نیستم24 .به شما گفتم که در گناهان خویش خواهید مرد ،زیرا اگر
ایمان نیاورید که من هستم ،در گناهانتان خواهید مرد"25 .به او گفتند« :تو کیستی؟» عیسی پاسخ داد« :همان که از آغاز به شما گفتم26 .بسیار
چیزها دارم که دربارۀ شما بگویم و محکومتان کنمّ .اما آن که مرا فرستاد ،بر حق است و من آنچه را از او شنیدهام ،به جهان بازمیگویم"2٧ .آنان
درنیافتند که از پدر با ایشان سخن میگوید2٨ .پس عیسی بدیشان گفت" :آنگاه که پسر انسان را برافراشتید ،در خواهید یافت که من هستم و
از خود کاری نمیکنم ،بلکه فقط آن را میگویم که پدر به من آموخته است2٩ .و او که مرا فرستاد ،با من است .او مرا تنها نگذاشته ،زیرا من همواره
آنچه را که مایۀ خشنودی اوست ،انجام میدهم30 .با این سخنان ،بسیاری به او ایمان آوردند.
 21 :8الی  " 22من میروم و شما مرا جستجو خواهید کردّ ،اما در گناه خویش خواهید مرد .آنجا که من میروم ،شما نمیتوانید آمد"22 .پس یهودیان
گفتند" :آیا قصد کشتن خویش دارد که میگوید ”آنجا که من میروم ،شما نمیتوانید آمد“؟" سوال انجیل يوحنا  22 :٨انتظار پاسخ "نه" دارد .در متن
مشخص است که هرچند اظهارات او را اشتباه متوجه شدند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 :٧الی  ،)36آن را به مرگ او مرتبط دانستند .از جوزفوس
فهمیديم که خودکشی فرد را به پائینترين قسمت جهنم محکوم میکند .ظاهرا سوال آنها داللت بر اين دارد که اين جايی است که انتظار دارند عیسی بايد
باشد.
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" 21 :8و در گناهان خویش خواهید مرد" به بیان ديگر ،همان "در گناهان خودتان غرق خواهید شد" است .اصطالح گناه در انجیل يوحنا  21 :٨مفرد و
در انجیل يوحنا  24 :٨جمع است .اساسا اين اشاره به رد کردن عیسی به عنوان مسیح دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)24 :٨اين نابخشودنیترين گناه
در اناجیل است .رهبران ايشان عیسی را در حضور بزرگترين نور و از کلمات و معجزات وی ،رد کردند.
به يادداشتهای زير از تفسیر من در مورد انجیل مرقس مراجعه کنید.
انجیل مرقس " 29 :3هر که به روحالقدس کفر گويد" اين را بايد با توجه به زمینه تاريخی پنتیکاستی آن درک کرد .به اين شیوه استفاده شده که حقیقت خدا
رد شده است .آنچه که اين آيه ياد میدهد به بیان کلی "گناه نابخشودنی" نامیده میشود .اين را بايد در نور شرايط زير تفسیر کرد:
.1
.2
.3
.4

تمايز در عهد عتیق میان "گناه عمدی" و گناه غیر عمدی" (مراجعه شود به اعداد  2٧ :15الی .)31
ايمان نیاوردن خانواده خود عیسی با ايمان نیاوردن فريسیان در اين عبارت
بیان بخشش در انجیل مرقس 2٨ :3
تفاوت میان مترادفهای انجیل ،به خصوص تغییر "پسر انسان" (مراجعه شود به انجیل متی  ،32 :12انجیل لوقا  )10 :12به پسران انسانها (مراجعه
شود به انجیل متی  ،31 :21انجیل مرقس )2٨ :3

در نور فوق ،اين گناه توسط کسانی انجام میشود که با وجود نور شديد و درک ،باز هم عیسی را به عنوان ابزار خدا برای رستگاری و نجات رد میکنند .آنها نور
انجیل را به تاريکی شیطان تبديل میکنند (مراجعه شود به انجیل مرقس  .)3۰ :3آنان هنر و محکومیت روحالقدس را رد میکنند (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  44 :6و  .)45انکار خدا به دلیل کارهای جسته و گريخته و کلمات پراکنده ،گناه نابخشودنی نیستند ،بلکه انکار مداوم خدا در مسیح با ايمان نیاوردن
آگاهانه و تعمدی ،گناه نابخشودنی تلقی میشود (يعنی فريسیان و منشیها).
فقط کسانی اين گناه را مرتکب میشوند که خبر خوش و انجیل به آنها داده شده باشد .آنها که پیام در مورد عیسی را به وضوح شنیده باشند ،در قبال رد آن
بیشترين مسئولیت را دارند .اين بخصوص در مورد فرهنگهای مدرن صدق میکند که دسترسی مداوم به انجیل دارند ،ولی عیسی را رد میکنند (يعنی آمريکا
و فرهنگ غرب).
" 23 :8شما از پایینید ،من از باال" اين هم يک مثال ديگر از دوالیسم عمودی يوحنا است( .يعنی باال در مقابل پائین ،به انجیل يوحنا  35 :٧و 36 :1٨ ،36
مراجعه شود).
تناقض يوحنا میان عیسی که از باال است و يهوديان که از پائین هستند ،دوالیسمی را شکل میدهد که در میان اناجیل منحصر به فرد است .ساير اناجیل
(متی ،مرقس ،لوقا) دو عصر يهود را در تضاد نشان میدهند ،عصر شیطانی حاضر و عصر آينده درستی و صداقت .اين تمايز با اصطالحات دوالیسم افقی در
مقابل دوالیسم عمودی توصیف میشوند .آيا عیسی اين دو را به شیوه متفاوتی آموزش میداد؟ احتماال ساير اناجیل آموزشهای عمومی عیسی را ثبت کردهاند
در حالی که يوحنا آموزشهای خصوصی عیسی به شاگردانش را ثبت کرده است.
■ "شما از این جهان هستید" جهان در سلطه قدرت شیطان است (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،4 :4افسسیان  ،2 :2و اول يوحنا  .)1٩ :5برای جهان
( )kosmosبه موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14مراجعه کنید.
" 24 :8اگر" اين يک عبارت شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال زياد انجام عمل است.
"شما ايمان داريد که من همانم"
NASB, NKJV
"باور داريد که من او هستم"
NRSV, JB
"باور داريد که من همانم که هستم"
TEV
"ايمان داريد که من همانم"
NJB
اين يکی از قويترين اظهارات عیسی در مورد اينکه از ماهیت خدايی بودن خود آگاهی دارد ،است (و يا احتمال اين هست که در اين متن "مسیح" مرجع
باشد) .او از عنوان عهد عتیق برای يهوه استفاده میکند (مراجعه شود به "من هستم" ،کتاب خروج  .)14 :3اين از عبارتهای معروف "من هستم" در انجیل
يوحنا جدا است .اين هیچ پیش فرضی ندارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  24 :۸ ،2۰ :6 ،26 :4و  25و  5 :1۸ ،19 :13 ،5۸و  6و  .)۸موضوع خاص
استفاده يوحنا از "ايمان/باور" در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2را مطالعه کنید.
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" 25 :8تو کیستی؟" مقامات يهود دنبال زمینههای قانونی برای متهم کردن عیسی به کفر و توهین به مقدسات بودند (مراجعه شود به انجیل متی 5٧ :26
الی  ،6٨انجیل مرقس  53 :14الی  !)65آنها میخواستند او را بکشند .آنها دنبال اطالعات نبودند ،بلکه دنبال محکوم کردن بودند.
عیسی به وضوح خود را در انجیل يوحنا (بر خالف ساير اناجیل) نشان میدهد .کلمات او (برای نمونه انجیل يوحنا  )24 :۸و اعمال او (برای نمونه شفا دادن
در روز شبات) به وضوح اقتدار او را نشان میدهند.
"از ابتدا به شما چه میگفتم"
NASB
"از همان اول به شما چه گفتم"
NKJV
"چرا اصال با شما صحبت کنم"
NRSV
"از همان ابتدای امر به شما چه میگفتم"
TEV
"از آغاز به شما چه گفتم"
NJB
در نسخه يونانی اصلی هیچ فاصلهای میان کلمات وجود ندارد .بنابراين کلمات يونانی را میتوان در نقاط مختلف از يکديگر جدا کرد تا متن مورد نظر به دست
آيد .تنوع ترجمهها در رابطه با تنوع دستنويسها نیست بلکه در شیوه تفکیک کلمات است .گزينهها به شرح زير هستند:
 Hote .1من از همان ابتدا به شما گفتهام ()NASB، NKJV، TEV، NJB، NIV
 ho ti .2يک حرف ندا در زبان سامی – که اصال با تو صحبت کنم ( ،NRSVيادداشت )TEV
احتماال اين يکی از بازی با کلمات يوحنا است که اصطالح "ابتدا" در ترجمه يونانی کتاب پیدايش ( 1 :1خلقت) و در انجیل يوحنا ( 1 :1بشارت او) استفاده
شده است .عیسی از "ابتدا" هست و تماما با کلمات و اعمالش به آنها میگفته است!
 26 :8الی  27اين بحثها به کرات در انجیل يوحنا برای تاکید تکرار شدهاند
.1
.2
.3
.4

پدر مرا فرستاد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٧ :3و  36 :5 ،34 :4 ،34و  2٩ :6 ،3٨و  44و  2٨ :٧ ،5٧الی  16 :٨ ،2٩و  26و ،36 :10 ،42
 3 :1٧ ،21 :15 ،24 :14 ،4٩ :12 ،42 :11و  1٨و  21و  23و )21 :20 ،25
پدر حقیقت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا )2٨ :٧ ،33 :3
تعالیم عیسی از پدر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :٧ ،11 :3و  26 :٨ ،1٧و  2٨و )15 :15 ،24 :14 ،4٩ :12 ،40
عیسی پدر را افشا میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  26 :٨ ،1٨ :1الی  4٩ :12 ،2٩الی  ٧ :14 ،50و )٩

■ "جهان" به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  10 :1مراجعه کنید
 27 :8يک توضیح ديگر از جانب نگارنده .اگر آنها استعارههای واضح و زبان نمادين او را درک کرده بودند ،ايشان نیز همانند ساير يهوديان ،سعی میکردند او
را به قتل برسانند (مراجعه شود به انجیل يوحنا )33 :10 ،5٩ :٨ ،1٨ :5ادعاهای او چندان پنهان نبودند!
" 28 :8آنگاه که پسر انسان را برافراشتید" اين يک اشاره به عهد عتیق کتاب اعداد  4 :21الی  ٩است ،که در بخش انجیل يوحنا  14 :3در خصوص آن
بحث شده است .اين اصطالح ،همانند بسیاری اصطالحات ديگر در انجیل يوحنا ،دارای دو مفهوم است" .برافراشتن" میتواند به معنی بر صلیب کشیده
شدن باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  32 :12 ،14 :3و  ،)34ولی اغلب با معنی "باال بردن" استفاده شده است همانند اعمال رسوالن ،31 :5 ،33 :2
فیلیپیان  .٩ :2عیسی میدانست که آمده است تا بمیرد (مراجعه شود به انجیل مرقس .)45 :10
■ "پسر انسان" اين عنوانی است که عیسی خودش انتخاب کرده زيرا هیچ داللت نظامیگیری يا ملیگرايی برای روحانیون ندارد.
يهوديسم .عیسی اين عنوان را به اين دلیل انتخاب کرد که هر دو مفهوم انسانی (مراجعه شود به حزقیال  ،1 :2مزمور  )4 :۸و الهی (مراجعه شود به دانیال :7
 )13را در بر میگیرد.
■ "پس شما میدانید که من او هستم" حتی شاگردان (و خانوادهاش) دقیقا اين را درک نکردند تا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )3٩ :٧پس از پنتیکاست.
روحالقدس با قدرت باز کردن چشمان بر همه کسانی که چشمان و گوشهای معنوی داشتند ،آمد!
برای تائید دستور زبانی عبارت "من او هستم" به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  24 :۸مراجعه کنید .آنها میدانند:
177

 .1که او کیست (يعنی مسیح)
 .2که او پدر را افشا میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :5و )20
 .3که او و پدر يکی هستند (انجیل يوحنا )2٩ :٨
" 29 :8او مرا تنها نگذاشته" رابطه دوستی عیسی با پدر پايدار است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)32 :16 ،16 :٨به همین دلیل است که دوستی شکسته
شده بر روی صلیب برای او بسیار سخت بود (مراجعه شود به انجیل مرقس .)34 :15
" 30 :8بسیاری به او ایمان آوردند" وسعت زيادی در استفاده از اصطالح "ايمان" در اين متن وجود دارد .به نظر میرسد که به ايمان سطحی در میان بخشی
از شنوندگان اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل متی  ،13انجیل مرقس  .)4مايل بودند که بر اساس درک خود از چیزی که او میگفت تصديق کنند که
او مسیح است .متن انجیل يوحنا  30 :٨الی  5٨به وضوح نشان میدهد که آنها ايمان آورنده واقعی نبودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  23 :2الی  .)25در
انجیل يوحنا چندين سطح برای ايمان امده است ،همه آنها به رستگاری منتهی نمیشوند .به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2مراجعه
کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  31 :8الی 33
31سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند ،گفت" :اگر در کالم من بمانید ،براستی شاگرد من خواهید بود .و حقیقت را خواهید
شناخت ،و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد"33 .به او پاسخ دادند" :ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز غالم کسی نبودهایم .پس چگونه است که
میگویی آزاد خواهیم شد؟"
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" 31 :8اگر در کالم من بمانید" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به اين معنی است که احتمال رخداد واقعه وجود دارد .اين تاکید بر تداوم ايمان
همچنین به وضوح در انجیل يوحنا  15بیان شده است .اين عنصر گم شده در بشارت انجیل است .به کالم بايد ايمان آورده شود (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 ،)24 :5اطاعت شود ،و در آن پايدار ماند .به موضوع خاص :پايداری در اول يوحنا  10 :2مراجعه شود.
موضوع خاص :استقامت/محافظت
■ "اگر در کالم من بمانید ،براستی شاگرد من خواهید بود" عیسی بر شیوه زندگی مطیعانه تاکید میکند (به فرمان او ،مراجعه شود به انجیل يوحنا :٨
 51و  52و  15 :14 ،55و  21و  23و  10 :15 ،24و  ،6 :1٧ ،20انجیل لوقا  ،46 :6دوم يوحنا  .)٩در يک مفهوم اين آيه منعکس کننده ِشما است ،يک کلمه
عبری که معنی آن "شنیدنی که همانطور هم انجام شود" است (مراجعه شود به کتاب تثنیه  4 :6الی .)6
" 32 :8خواهید شناخت" اين با مفهوم عهد عتیقی "دانستن" استفاده شده است ،که معنی آن "رابطه فردی" است ،نه به معنی "شناختن حقیقت" (مراجعه
شود به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا  .)5 :1حقیقت يک شخص است! اين آيه ،که اغلب در مکاتب آموزشی يافت میشود ،به انباشته شدن دانش انسان اشاره
نمیکند .اين اثبات میکند که انسانها جدا شده و مقید میشوند نه اينکه آزاد شوند" .حقیقتی" که در اينجا در مورد آن صحبت میشود انجیل و شخص
عیسی مسیح است .هیچ حقیقت ،صلح و يا امیدی بدون او وجود ندارد.
 32 :8و  40و  44و  45و " 46حقیقت" اين مفهوم کلیدی اين بخش است .اين مفهوم بر دو چیز داللت میکند
 .1قابل اعتماد بودن
 .2درستی در مقابل نادرستی
هر دو مفهوم در بشارت و زندگی عیسی درست هستند .او هم موضوع و هدف انجیل است .حقیقت يک فرد اصلی است! عیسی پدر خود را افشا میکند .اين
آيه اغلب جدا شده و در مقاطع آموزشی از آن استفاده میشود .حقايق ،حتی حقايق درست ،حتی بسیاری حقايق درست ،فرد را آزاد نمیکنند (مراجعه شود
به کلیسای هاست  .)1۸ :1موضوع خاص در مورد حقیقت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :17را مطالعه کنید.
" 32 :8شما را آزاد خواهد کرد" مومنین از قوانین ،مراسم مذهبی ،فعالیتهايی که هدفشان فقط عملکرد باشد و مدهب آزاد هستند .با اينحال ،مومنین آزاد
خود را به خاطر انجیل مقید میکنند (مراجعه شود به رومیان  1 :14الی  ،15اول قرنتیان  ٨الی .)10
" 33 :8ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز غالم کسی نبودهایم" خیلی حیرت انگیز است که تا چه حد غرور نژاد پرستی میتواند کسی را کور کند .پس
مصر ،سوريه ،بابل ،ايران ،يونان و رم چه؟
 :NASBانجیل یوحنا  34 :8الی 38
ّ
35
34عیسی پاسخ داد" :آمین ،آمین ،به شما میگویم ،کسی که گناه میکند ،غالم گناه است .غالم جایگاهی همیشگی در خانه ندارد ،اما پسر
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را جایگاهی همیشگی است36 .پس اگر پسر شما را آزاد کند ،براستی آزاد خواهید بود".
"37میدانم که فرزندان ابراهیمایدّ ،اما در پی کشتن من هستید ،زیرا کالم من در شما جایی ندارد38 .من از آنچه در حضور پدر دیدهام سخن
میگویم و شما آنچه را از پدر خود شنیدهاید ،انجام میدهید".
" 34 :8کسی که گناه میکند ،غالم گناه است" عیسی تالش میکند آنها را به سوی واقعیت معنوی که در ورای عبارت قبلی او "شما را آزاد میکند" در
انجیل يوحنا  32 :٨است ،هدايت کند ،که عبارت انجیل يوحنا  33 :٨نشان میدهد آنها درست درک نکردهاند .اين عبارت در رابطه با متهم کردن شديد در
انجیل يوحنا  21 :٨و  24است .محکوم کردن اين پیروان فرعی او در انجیل يوحنا  44 :٨الی  4٧به انجام میرسد.
همانطور که فرانک استگ در  New Testament Theologyمیگويد "دوگانگی وضعیت انسان در مخمصه افتاده اين است که محدوديت نتیجه تالشهای او
برای آزاد شدن است" (صفحه )32
زمان فعل در اينجا حال فعال است" ،انجام دادن" که داللت کننده گناه در حال ارتکاب است .ادامه گناه مدرکی است که فرد حقیقت (عیسی) را نمیشناسد.
حقیقت مشابهی با فعل زمان حال برای "گناه کردن" در اول يوحنا  6 :3و  9بیان شده است.
سوال اين است" ،آيا مومنین هنوز گناه میکنند؟" پاسخ بايد "بله" باشد (مراجعه شود به رومیان  ،٧اول يوحنا) .مسیحیان با گناه مبارزه میکنند ،ولی شادی
اين مبارزه را از دست دادهاند و اين را نمیدانند.
انجیل ( NETصفحه  ،1921شماره  )21توضیح خوبی را اضافه میکند که گناه متداول در انجیل يوحنا "ايمان نداشتن" است (گناه نابخشودنی) .اين يک
زمینه اخالقی نیست مگر "ايمان از طريق رستگاری" .گناه در اول يوحنا ايمان نیاوردن است (گناه تا زمان مرگ)!
 35 :8اين آيه مستقیما به انجیل يوحنا  34 :٨مرتبط نیست ،بلکه به انجیل يوحنا  36 :٨مرتبط است .عیسی ،و نه موسی روحانیون يهود ،پسر واقعی است
(مراجعه شود به عبرانیان  .)2٨ :٧ ،٨ :5 ،6 :3 ،2 :1فقط ايمان در او ،نه انجام قواعد بی پايان و مرام مذهبی ،میتوانند فرد را آزاد کنند (مراجعه شود به
انجیل يوحنا .)32 :٨
■ "تا ابد" به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  5٨ :6مراجعه شود.
" 36 :8اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که از احتمال وقوع رخدادی صحبت میکند.
ّ " 37 :8اما در پی کشتن من هستید" (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  1 :٧ ،1٨ :5و  3٧ :٨ ،1٩و .)53 :11 ،40

■ "زیرا کالم من در شما جایی ندارد" اين عبارت را به چندين مفهوم متفاوت میتوان درک کرد .يک مطالعه کمک کننده ،کتاب The Bible in Twenty
 Six Translationsاست.
" .1زيرا کالم من راه آزاد در شما ندارد" American Standard Version -
" .2زمینهای در شما ندارد"  The New Testament -اثر Henry Alford
" .3هیچ راهی در ذهن شما ندارد"  The New Testament: A New Translation -اثر James Moffatt
" .4هیچ جايی در شما پیدا نمیکند"  The Emphasized New Testament: A New Translation -اثر J. B.Rotherham
" .5زيرا کالم من در قلب شما جايی ندارد" The Four Gospels by E. John 8: Rieu -
مجددا ،مسئله گرفتن و نگرفتن پیام خوش است .اين يک مسئله رستگاری است نه يک مسئله اخالقی در حال پیشرفت.
" 38 :8من از آنچه در حضور پدر دیدهام" اين يک جمله فعال کامل داللت کننده است که در ارتباط با از پیش وجود داشتن عیسی و دوستی فعلی وی با
پدر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  40 :٨و .)42
■ "شما آنچه را از پدر خود شنیدهاید ،انجام میدهید" نخستین مرتبه که کلمه "پدر" آمده میتواند به سنت يهود اشاره داشته باشد (مراجعه شود به اشعیا
 .)13 :2٩با اين وجود ،در انجیل يوحنا  41 :٨الی  44موضوع در رابطه با شیطان است .اعمال ،انگیزهها ،و کالم آنها قاعدتا بايد از "موسی" حمايت کند ،به
وضوح گرايش معنوی آنها را نشان میدهد .انسانها نمیتوانند قلمرو معنوی ايجاد کنند .دو منبع نفوذ وجود دارد (با دوالیسم اشتباه نشود) -خدا/مسیح/روح
القدس و يا شیطان .چگونگی پاسخ دادن يک نفر به پیام خوش (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :10 ،16 :3 ،12 :1الی  )6 :14 ،1٨گرايش معنوی او را
نشان میدهد.
چند گزينه متنی در رابطه با اين عبارت وجود دارند:
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 .1هر دو اشاره به پدر میتوانند به يهوه اشاره داشته باشند (بدون ضمیر شما/تو)
 .2فعلی امری است نه اخباری
به کتاب  A Textual Commentary on the Greek New Testamentاثر بروس متزگر صفحه  255مراجعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  39 :8الی 47
ّ
40
39گفتند" :پدر ما ابراهیم است" .عیسی گفت" :اگر فرزندان ابراهیم بودید ،همچون ابراهیم رفتار میکردید .اما شما در پی کشتن من
هستید؛ و من آنم که حقیقتی را که از خدا شنیدم به شما بازگفتم .ابراهیم چنین رفتار نکرد41 .لیکن شما اعمال پدر خود را انجام میدهید".
گفتند" :ما حرامزاده نیستیم! یک پدر داریم که همانا خداست"42 .عیسی به ایشان گفت" :اگر خدا پدر شما بود ،مرا دوست میداشتید ،زیرا
من از جانب خدا آمدهام و اکنون در اینجا هستم .من از جانب خود نیامدهام ،بلکه او مرا فرستاده است43 .از چه رو سخنان مرا درنمییابید؟ از
ّ
آن رو که نمیتوانید کالم مرا بپذیرید44 .شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید و در پی انجام خواستههای اویید .او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی
نداشت ،زیرا هیچ حقیقتی در او نیست .هر گاه دروغ میگوید ،از ذات خود میگوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاستّ 45 .اما شما سخنم
را باور نمیکنید ،از آن رو که حقیقت را به شما میگویم46 .کدامیک از شما میتواند مرا به گناهی محکوم کند؟ پس اگر حقیقت را به شما
میگویم ،چرا سخنم را باور نمیکنید؟ 47کسی که از خداست ،کالم خدا را میپذیرد؛ ّاما شما نمیپذیرید ،از آن رو که از خدا نیستید".
" 39 :8پدر ما ابراهیم است" عیسی تصريح میکند که از نظر فیزيکی از اجداد ابراهیم هستند ،ولی اشاره میکند که ويژگیهای خانوادگی شیطان را دارند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  3٨ :٨و  .)44رابطه ايمان فردی ،و نه هويت نژادی ،باعث شد که يهوديان برای خدا مناسب باشند (مراجعه شود به کتاب تثنیه
 5 :6و  ،13رومیان  2٨ :2الی .)6 :٩ ،2٩
■ "اگر" اين عبارت جمه شرطی نوع اول است در قالب (مقدمه ،جمله حال فعال خبری داللتی) ،ولی نمیتواند به عنوان جمله شرطی نوع دوم عمل کند
(مراحعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :٨و  .)42نسخ دسنويس متفاوت يونانی سعی کردند که اين حالت شرط مرکب را با تغییر دادن فعل اول به غیر کامل حذف
کنند .در اين صورت ،جمله اين چنین خوانده میشود" :اگر شما فرزندان ابراهیم بوديد ،پس شما هر آنچه ابراهیم انجام میداد ،انجام میداديد ،ولی اين
چنین نمیکنید UBS4 ".به اين فرم شرط مرکب رتبه  Bمیدهد (تقريبا يقین است).
" 40 :8آنم" عیسی نه فقط شرايط خود را به عنوان نماينده يهوه ،و برابر در مفهوم الهی درک کرده بود ،بلکه به عنوان يک انسان کامل هم درک کرده بود .اين
تصريح تعالیم دروغین معلمین ساير اديان و کفار را در مورد دوالیسم ابدی میان جسم و روح باطل میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :1الی  1 :4 ،4الی
)4
موضوع خاص :عرفان (از کلمه يونانی  ،gnosisبه معنی دانش و آگاهی ،مراجعه شود به اول تیموتائوس )6:20
41 :8
"ما برای فساد بدنیا نیامدیم"
NASB, NKJV
"ما فرزند ناخلف نیستیم"
NRSV
"ما فرزندان خلف هستیم"
TEV
"ما ناخلف بدنیا نیامدیم"
NJB
اين ممکن است در رابطه با اتهامات انجیل يوحنا ( 4۸ :۸تو يک سامری هستی) باشد .به نظر میرسد که يهوديان اظهار کرده بودند که عیسی فرزند ناخلف
است نه فرزند خونی يک يهودی .بعدا يک روحانی يهودی میگويد که پدر عیسی يک سرباز رومی بوده است.
■ "ما یک پدر داریم ،حتی خدا" اين عبارت بیان کننده يکتاپرستی شديد عهد عتیق است (مراجعه شود به تثنیه  35 :4و  4 :6 ،3٩الی  )5که در قالب
اصطالحات خانوادگی (مراجعه شود به کتاب تثنیه  ،6 :32اشعیا  )٨ :64 ،16 :63 ،2 :1بیان شده است .مشکل اينجا بود :اين رهبران يهود تائید میکردند
که خدا يکی است (مراجعه شود به تثنیه  4 :6الی  )5و آن اطاعت از شريعت موسی رابطه درست را با خدا برقرار میکند (مراجعه شود به کتاب تثنیه 1 :6
الی  3و  1٧و  24الی  .)25عیسی آمد و ادعا کرد که فقط او با خدا است! عیسی ادعا کرد که درست در کنار خدا ايستادن نه بر اجرای شرعیت بلکه بر اساس
ايمان فردی به او است .ترديد و سردرگمی آنها قابل درک است ،ولی اينجا ،جايی است که بینش روح القدس و کارهای حیرت انگیز عیسی باعث ايمان آوردن
میشوند!
" 42 :8اگر" اين يک جمله شرطی نوع دوم است که به آن "بر خالف واقعیت" گفته میشود" .اگر خدا پدرت بود که نیست ،مرا دوست میداشتی ،که دوست
نداری" (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)4٧ :٨
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" 43 :8از آن رو که نمیتوانید کالم مرا بپذیرید" اين اشاره به پذيرش معنوی و درک دارد .آنان گوش شنوای معنوی نداشتند (مراجعه کنید به اشعیا ٩ :6
الی  ،10انجیل متی  ٩ :13 ،15 :11و  15الی  16و  ،43انجیل مرقس  ٩ :4و  ،1٨ :٨ ،16 :٧ ،23انجیل لوقا  ،35 :14 ،٨ :٨اعمال رسوالن :2٨ ،51 :٧
 26الی .)2٧
ّ
" 44 :8شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید" عجب بیان شجاعانهای خطاب به رهبران دينی روزگارش (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  .)4٧ :٨اين مفهوم
خصوصیتهای خانوادگی مشترک در قالب اصطالحات عبری "فرزندان  "...بیان شده است (مراجعه کنید به انجیل متی  ،٨٨ :13اعمال رسوالن 10 :13آ اول
يوحنا  ٨ :3و .)10
در مورد شیطان به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :12مراجعه کنید.
■ "او از آغاز قاتل بود" اين بدين معنی نیست که داللت بر عمر ابدی شیطان داشته باشد (يعنی دوالیسم آن طور که زرتشتیان میگويند) ،بلکه منعکس
کننده مفهوم وسوسه آدم و حوا است که توسط نماينده دروغگوی روح شیطانی درونی است (مراجعه کنید به کتاب پیدايش  .)3به تضاد هدفمند میان خدا
که حقیقت حقیقی است و شیطان!
" 46 :8کدام یک از شما میتواند مرا به گناهی محکوم کند" در متن اين اشاره به شهادت دروغ دارد .شیطان دروغ میگويد ،ولی عیسی حقیقت را
میگويد .عیسی اين رهبران يهود را دعوت میکند تا اظهارات و آموزشهای او را انکار کنند و اثبات کنند که او در اشتباه است .در اين متن اين اظهار در رابطه
با گناهکار نبودن عیسی به نظر نمیرسد که به عنوان يک دکترين الهی باشد.
در انجیل يوحنا "گناه" بیشتر يک اصل شیطانی در دنیای سقوط کرده بر علیه خدا است که يک گناه خاص تلقی میشود .گناه هر چیزی است که عیسی
نیست! نهايت "گناه" ايمان نیاوردن است (مراجعه کنید به انجیل يوحنا .)9 :6
 :NASBانجیل یوحنا 48 :8الی 59
48
سامری هستی و دیو داری؟" عیسی جواب داد" :من دیو ندارم ،بلکه پدر خود را
یهودیان در پاسخ او گفتند" :آیا درست نگفتیم که ِ
حرمت میدارمّ ،اما شما به من بیحرمتی میکنید 50 .من در پی جالل خود نیستم .ولی کسی هست که در پی آن است ،و داوری با اوست.
51آمین ،آمین ،به شما میگویم ،اگر کسی کالم مرا نگاه دارد ،مرگ را تا به ابد نخواهد دید52 .یهودیان به او گفتند« :اکنون دیگر یقین دانستیم
که دیوزدهای! ابراهیم و پیامبران مردند ،و حال تو میگویی” ،اگر کسی کالم مرا نگاه دارد ،طعم مرگ را تا به ابد نخواهد چشید!" 53آیا تو از پدر
ما ابراهیم هم بزرگتری؟ او ُمرد ،و پیامبران نیز مردند .خود را که میپنداری؟" 54عیسی گفت" :اگر من خود را جالل دهم ،جالل من ارزشی
ندارد .آن که مرا جالل میدهد ،پدر من است ،همان که شما میگویید ،خدای ماست55 .هرچند شما او را نمیشناسیدّ ،اما من او را میشناسم.
اگر بگویم او را نمیشناسم ،همچون شما دروغگو خواهم بودّ .اما من او را میشناسم و کالم او را نگاه میدارم56 .پدر شما ابراهیم شادی میکرد
که روز مرا ببیند؛ و آن را دید و شادمان شد57 ".یهودیان به او گفتند" :هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیدهای؟" 58عیسی به ایشان گفت:
«آمین ،آمین ،به شما میگویم ،پیش از آنکه ابراهیم باشد ،من هستم!" 59پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنندّ ،اما عیسی خود را پنهان کرد
و از محوطۀ معبد بیرون رفت.
49

سامری هستی و دیو داری" اين احتمال هست که معنی متن اصلی که به زبان آرامی بوده است از کلمه يونانی سامری ترجمه شده باشد که به
" 48 :8تو ِ
معنی "رئیس شیاطین" است .عیسی به زبان آرامی سخن میگفت .اگر اين درست باشد ،همراه با اتهامات مداوم رهبران مذهبی که میگفتند قدرت عیسی
از منشا مافوق طبیعی شیطان است ،معنی درست میشود .اين احتمال هم هست که بگوئیم کسی که شیطان دارد يعنی دروغگو است (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  .)52 :٨گفتن اينکه عیسی سامری است (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  )٩ :4يا شیطان دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4٨ :٨ ،20 :٧و  4٩و ،52
 20 :10و  ،21به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :12مراجعه شود) راهی بود که گفته شود کسی نبايد به حرف او گوش دهد و به پیامش
پاسخ دهد .با در نظر گرفتن اين ،همانند "ابراهیم پدر ما است" ،عذر ديگری است برای پاسخ ندادن به عیسی يا پیام او.
 49 :8کسی نمیتواند به پدر ايمان داشته باشد ولی به پسر نداشته باشد (مراجعه شود به اول يوحنا  ٩ :5الی  ،)12کسی نمیتواند پدر را بشناسد و به پسر
احترام نگذارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)23 :5هرچند دو فرد جداگانه هستند ،اما يکی میباشند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :1٧ ،30 :10الی
.)23
" 50 :8جالل من" به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  14 :1مراجعه کنید.
 51 :8و " 52اگر...اگر" هر دوی اينها جمله شرطی نوع سوم هستند که به معنی احتمال زياد وقوع رخداد است .توجه داشته باشید که اطاعت به ايمان
مرتبط است (به فهرست متون در انجیل يوحنا  4٨ :٨مراجعه کنید).
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■ "مرگ را تا به ابد نخواهد دید" اين يک عبارت منفی قوی مضاعف است .بديهی است که به مرگ معنوی اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا 21 :٨
و  ،)24نه مرگ فیزيکی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  40 :6 ،24 :5و  25 :11 ،4٧الی  .)26میتواند به ترس از مرگ اشاره داشته باشد (مراجعه کنید به اول
قرنتیان  54 :15الی .)5٧
مفهوم "مرگ" ( )thanatosدر انجیل در سه سطح تعريف شده است
 .1مرگ معنوی ،پیدايش  1 :3 ،1٧ :2الی  ،24اشعیا  ،2 :5٩رومیان  10 :٧الی  ،11يعقوب ( 15 :1رابطه با خدا از بین رفته است)
 .2مرگ فیزيکی ،کتاب پیدايش  4 :3الی ( 5 ،5رابطه با دنیا از بین رفته است)
 .3مرگ ابدی "مرگ دوم" ،مکاشفه  6 :20 ،11 :2و  14و ( ٨ :21 ،قطع رابطه با خدا دائمی میشود)
مرگ بر خالف اراده خدا برای اشرف مخلوقاتش است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  26 :1الی )27
 52 :8اين نشان میدهد که آنها اظهارات عیسی را اشتباه متوجه شدند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)51 :٨آنها آن را در رابطه با زندگی فیزيکی ابراهیم و
پیامبران ربط دادند.
 53 :8اين سوال انتظار پاسخ "نه" را دارد .عجب بیان هیجانانگیزی .ولی دقیقا آن چیزی بود که عیسی ادعا میکرد.
 .1او بزرگتر از ابراهیم بود ،انجیل يوحنا 53 :٨
 .2او بزرگتر از يعقوب بود12 :4 ،
 .3او بزرگتر از يونا بود ،انجیل متی  ،41 :12انجیل لوقا 32 :11
 .4او بزرگتر از يحیی تعمید دهنده بود ،36 :5 ،انجیل لوقا 2٨ :٧
 .5او بزرگتر از سلیمان بود ،انجیل متی  ،42 :12انجیل لوقا 31 :11
کل کتاب عبرانیان نشان میدند ارجحیت عیسی را بر موسی ،پیمان جديد بر پیمان قديم (به تفسیر من در مورد عبرانیان به آدرس
 www.freebiblecommentary.orgمراجعه کنید)
■ "خود را که میپنداری؟" نکته دقیقا همینجاست .عیسی جمع بندی را به وضوح در انجیل يوحنا  54 :٨و  5٨انجام میدهد و آنها سعی میکنند که او را
به دلیل کفر گويی و توهین به مقدسات سنگسار کنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)5٩ :٨
" 54 :8اگر" يک جمله شرطی نوع سوم ديگر که به معنی احتمال زياد وقوع رخداد است
■ "جالل بخشیدن" اين اصطالح با مفهوم احترام استفاده شده است (مراجعه شود به رومیان  ،21 :1اول قرنتیان .)26 :12
" 55 :8شناختن ....شناختن" اين اصطالح انگلیسی در اين آيه حاصل ترجمه دو اصطالح يونانی است که با يکديگر مترادف هستند ginōskō ،و ،oida
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  2٨ :٧و  .)2٩عیسی پدر را میشناسد و او را به پیروانش نشان میدهد .جهان (حتی يهوديان) پدر را نمیشناسند (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  1٩ :٨ ، 10 :1و .)25 :1٧ ،3 :16 ،21 :15 ،55
" 56 :8پدرت ابراهیم" اين بیان هیجان انگیزی است .عیسی خود را از "يهوديان"" ،قوانین شريعت" (مراجعه شود به انجیل يوحنا " ،)1٧ :٨معبد" و حتی
خاندان ابراهیم جدا میکند .به وضوح قطع رابطهای با پیمان قديمی ديده میشود.
■ "شادی میکرد که روز مرا ببیند" اين يک جمله آئوريستی متوسط است .ابراهیم تا چه اندازه مسیح را درک میکند؟ بسیاری از ترجمههای انجیل ،اين
عبارت را با فعل زمان آينده ترجمه کردهاند .اين گزينهها از کتاب  .The Bible in Twenty-Six Translationsبرگرفته شدهاند.
" .1خوشحال شد که بايد ببیند"  The Emphasized New Testament: A New Translation -اثر جی بی روترهام
" .2از ديدن روز من شادی کرد" Revised Standard Version -
" .3از ديدن چشم انداز بسیار خوشحال شد"  The Berkeley Version of the New Testament -اثر گريت ورکويل
" .4از ديدن آمدنم"  The New Testament: An American Translation -اثر ادگار جی گوداسپید
" .5از دانستن روز من به شعف آمد"  The New Testament in the Language of Today -اثر ويلیام اف بک
همچنین کتاب  The Analytical Greek Lexicon Revisedويرايش هارولد ن .مولتون افعالی را فهرست کرده است که به معنی به شدت میل داشتن از
کاربردهای نسخه اصل انجیل يونانی هستند (صفحه .)2
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■ "آن را دید و شادمان شد" اين به يکی از اين دو اشاره دارد:
 .1که ابراهیم در طول زندگی خود مسیح را ديده است (مراجعه شود به دوم اسدراس )14 :3
 .2که ابراهیم (در بهشت) زنده بود و از کارهای مسیح در روی زمین آگاه بود (مراجعه شود به عبرانیان )13 :11
نکته کلی گفتههای عیسی اين بود که پدر قوم يهود با شوق فراوان منتظر عصر مسیح بود ،ولی بذر فعلی (ملت) از ايمان آوردن و شعف آن خودداری کردند.
ابراهیم پدر مومنین است (مراجعه شود به رومیان  2۸ :2الی  ،)29نه پدر بی ايمانان و کسانی که ايمان نمیآورند!
 57 :8باز هم شنوندگان عیسی کالم او را اشتباه متوجه میشوند! اين گمراهی ممکن است تعمدی باشد! آنها نمیبینند زيرا نمیخواهند ببینند يا احتماال
نمیتوانند ببینند.
" 58 :8پیش از آنکه ابراهیم باشد ،من هستم!" اين برای يهوديان کفر بود و سعی کردند عیسی را سنگسار کنند (مراجعه شود به کتاب خروج  12 :3او
 .)14آنها کامال درک میکردند که او چه میگويد ،که او خدای از پیش وجود داشته است (مراجعه شد به انجیل يوحنا  24 :٨ ،20 :6 ،26 :4و  2٨و  54الی
 5 :1٨ ،1٩ :13 ،5٩و  6و .)٨
" 59 :8پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند" صحبتهای عیسی خیلی ساده بود .او مسیح بود و او با پدر يکی بود .اين يهوديان که در انجیل يوحنا :٨
 31گفته میشد که "به او ايمان دارند" ،اينک آماده بودند که او را به دلیل کفر و توهین به مقدسات سنگسار کنند (مراجعه شود به الويان  .)16 :24برای
يهوديان بسیار سخت بود که پیام تند و جديد عیسی را بپذيرند.
 .1او به شیوهای که آنها انتظار داشتند مسیح رفتار کند ،عمل نمیکرد
 .2او سنتهای دينی شفاهی را به چالش میکشید
 .3او يکتاپرستی سفت و سخت آنها را سردرگم کرده بود
 .4او تصريح کرده بود که شیطان و نه يهوه "پدر" آنان بود
شخص بايد يا او را "سنگسار کند" و يا "بپذيرد"! هیچ زمینه میانی وجود ندارد!
■ "عیسی خود را پنهان کرد و از محوطۀ معبد بیرون رفت" اين يکی از آياتی است که مترجمین را به تفکر وا میدارد (و عباراتی را به متن يونانی اضافه
کردند) مبنی بر اينکه
 .1اين يک معجزه بود (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،30 :4و اضافات متنی در اين بخش)
 .2عیسی در میان جمعیت گم شد او شبیه ساير شرکت کنندگان بود
يک جدول زمانبندی الهی وجود دارد .عیسی میدانست که او به اين دنیا آمده است تا بمیرد و میدانست که چگونه ،کی و کجا" .زمان او هنوز
فرا نرسیده است"!
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

آيا انجیل يوحنا  53 :٧الی  11 :٨جزو نسخه اصلی انجیل يوحنا است؟
زمینه مربوط به آنچه که عیسی میگويد که من نور جهانم چیست؟
چرا فريسیان شديدا با عیسی مخالفت میکردند؟
اصطالح "ايمان" را در انجیل يوحنا  30 :٨در نور متن که در ادامه آن است توضیح دهید
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یوحنا 9
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
TEV

NRSV

NKJV

NJB

درمان مرد کور مادرزاد

عیسی مردی را که مادرزاد
کور بدنیا امده بود شفا داد

عیسی خود را به عنوان نور
جهان معرفی میکند

 1 :9الی 5

 1 :٩الی 1
 3 :٩الی 5
 6 :٩الی ٧
٨ :٩
 ٩ :٩الف
 ٩ :٩ب
10 :٩
11 :٩
 12 :٩الف
 12 :٩ب
فريسیان شفا را مورد
تحقیق قرار میدهند
 13 :٩الی 15
 16 :٩الف
 16 :٩ب
 1٧ :٩الف
 1٧ :٩ب
 1٨ :٩الی 1٩
 20 :٩الی 23
24 :٩
25 :٩
26 :٩
2٧ :٩
 2٨ :٩ال 2٩
 30 :٩الی 33
34 :٩
کوری معنوی
 35 :9الی 41
36 :9
37 :9
3۸ :9
39 :9
4۰ :9
41 :9

 1 :9الی 12

مردی که نابینا از مادر
متولد شده بود بینايی خود
را بدست میآورد
 1 :9الی 12

 6 :9الی 7
 ۸ :9الی 12

 13 :9الی 17

 13 :9الی 17
 24 :٩الی 34

 35 :9الی 39

 4۰ :9الی 41

 13 :9الی 17

فريسیان از مرد شفا يافته
بازجويی میکنند
 13 :9الی 34

UBS4

شفای مرد کور مادرزاد

 1 :9الی 12

فريسیان شفا را مورد
تحقیق قرار میدهند
 13 :9الی 17

 13 :9الی 17

 13 :9الی 17

 24 :٩الی 34

 24 :٩الی 34

 35 :9الی 41

بینش واقعی و ديد واقعی
 35 :9الی 41

کوری معنوی
 35 :9الی 39

 4۰ :9الی 41
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چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
فراست و آگاهی نسبت به آیات  1الی 41
 .Aشفای نابینا ،يکی از اندک معجزات بشارت عیسی ،به صورت حیرتانگیزی با چندين تکنیک متفاوت تحقق يافت.
 .Bشفای نابینا يک پیام مسیح بود (مراجعه شود به اشعیا  ،٧ :42 ،5 :35 ،1٨ :2٩انجیل متی  .)5 :11اهمیت اين درمانها بالفاصله در متن اظهارات
عیسی ديده میشوند که او نور جهان است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :٨و  .)5 :٩يهوديان معجزهای میخواستند ،آنها چندين مورد داشتند!
فقط يهوه میتواند چشمان را باز کند!
 .Cاين فصل مثالهای عملی کوری فیزيکی يک مرد و کوری معنوی فريسیان را نشان میدهد (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  3٩ :٩الی  ،41انجیل
متی .)32 :6
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :9الی 12
1در راه که میرفت ،کوری مادرزاد دید .شاگردانش از او پرسیدند" :استاد ،گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است؟ از خودش یا از
والدینش؟" 3عیسی پاسخ داد " :نه از خودش ،و نه از والدینش؛ بلکه چنین شد تا کارهای خدا در او نمایان شود4 .تا روز است باید کارهای
فرستندۀ مرا به انجام رسانیم؛ شب نزدیک میشود ،که در آن کسی نمیتواند کار کند5 .تا زمانی که در جهان هستم ،نور جهانم"6 .این را گفت
آب دهان بر زمین افکندهِ ،گل ساخت و آن را بر چشمان آن مرد مالید ٧و او را گفت" :برو و در حوض ْسیلوآم (که به معنی مفرستادهس است)
و ِ
شستشوی کن ".پس رفت و شستشوی کرده ،از آنجا بینا بازگشت.
2

٨همسایگان و کسانی که پیشتر او را در حال گدایی دیده بودند ،پرسیدند" :مگر این همان نیست که مینشست و گدایی میکرد؟" 9بعضی
گفتند" :همان است ".دیگران گفتند" :شبیه اوستّ ".اما او خود به تأکید میگفت" :من همانم"10 .پس ،از او پرسیدند" :چگونه چشمانت باز
شد؟" 11پاسخ داد" :مردی عیسی نامِ ،گلی ساخت و بر چشمانم مالید و گفت ”به حوض ْسیلوآم برو و شستشوی کن “.پس رفته ،شستشوی
کردم و بینا گشتم"12 .از او پرسیدند" :او کجاست؟" پاسخ داد" :نمیدانم".
" 1 :9کور مادرزاد" اين تنها مورد شفا از اين نوع میباشد .هیچ امکان حقه بازی وجود ندارد.
" 2 :9شاگردانش" اين نخستین مرتبه پس از فصل  6است که به شاگردانش اشاره میشود .اين میتواند ( )1به شاگردان يهودايی که در فصل  3 :٧ذکر شد،
اشاره داشته باشد و يا ( )2دوازده شاگرد.
■ "گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است" اين سوال ،سواالت الهیاتی بسیاری را به وجود آورده است .ما بايد آن را با اصطالحات يهودی باستان
ترجمه و تفسیر کنیم نه اديان شرقی .چندين احتمال وجود دارد:
 .1اين به گناهان قبل از تولد اشاره دارد که روحانیان از کتاب پیدايش  22 :25نظريه آن را به وجود آورده بودند
 .2اين به گناهان والدين يا اجداد نزديک فرد ارتباط دارد که بر کودک به دنیا نیامده تاثیر گذاشته است (مراجعه شود به کتاب خروج ،5 :20 ،کتاب
تثنیه .)٩ :5
 .3اين میتواند به رابطه میان گناه و بیماری مرتبط باشد ،که در الهیات روحانیون کامال متداول بود (مراجعه شود به جیمز  15 :5الی  ،16انجیل
يوحنا )14 :5
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اين هیچ ربطی به الهیات شرقی تناوب تناسخ يا چرخ کارما ندارد .اين يک مورد يهودی است .برای يک بحث خوب در اين خصوص به Scripture Twisting
اثر جیمز دبلیو ساير صفحات  127الی  144مراجعه کنید.
 3 :9اين آيه پاسخ عیسی به سوال شاگردان در انجیل يوحنا  2 :9را میدهد .چندين حقیقت حاکم هستند )1( .گناه و بیماری به صورت خودکار به يکديگر
مرتبط نیستند و ( )2مسائل و مشکالت اغلب فرصتی را برای برکات و معجزات خداوند ايجاد میکنند.
" 4 :9ما...من" بديهی است که اين ضماير در توافق نیستند .چندين نسخه دستنويس يونانی يکی يا ديگری را تغییر داده تا از نظر دستوری درست باشند .از
آنجا که عیسی نور جهان است ،به نظر نمیرسد که آنها منعکس کننده موقعیت الهی باشند ،ما بايد در روز خودمان منعکس کننده آن نور باشیم (مراجعه شود
به انجیل متی .)14 :5
■ "شب نزدیک میشود" با مقايسه با انجیل يوحنا  5 :٩نشان داده میشود که بديهی است اين يک استعاره است .شب میتواند نمايانگر:
 .1فرا رسیدن داوری باشد
 .2زمان فرصتها به پايان میرسد
 .3رد و مصلوب کردن عیسی باشد
" 5 :9تا زمانی که در جهان هستم" به نظر میرسد که اين اشاره به دوره تجسم داشته باشد ،زمانی از بیت الحم تا کالواری/کوه زيتون .فقط برای مدت
کوتاهی عیسی اينجا بود .شنوندگانش بايد االن به پیامش پاسخ دهند .از ديد الهیات اين عبارت مترادف با انجیل يوحنا  4 :٩است.
فرد حیرت میکند که تا چه اندازه "من هستم" در اين يک متن چنین داللتی بتواند داشته باشد!
■ "نور جهانم" يوحنا اغلب از نور و تاريکی به عنوان استعاره برای واقعیتهای معنوی استفاده میکند .عیسی به عنوان "نور جهان" (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  4 :1الی  ٨ ،5الی  1٧ :3 ،٩الی  )46 :12 ،5 :٩ ،12 :٨ ،21ممکن است منعکس کننده داللتهای مسیحی عهد عتیق باشد (مراجعه شود به اشعیا
 1 :60 ،4 :51 ،6 :4٩ ،6 :42و  .)3به يادداشت مربوط به بحث انجیل يوحنا  12 :٨مراجعه شود.
آب دهان بر زمین افکندهِ ،گل ساخت" بزاق دهان يک درمان خانگی يهودی بود .استفاده از آن در شبات مجاز نبود (مراجعه شود به انجیل يوحنا :٩
ِ " 6 :9
 .)14در اناجیل سه مثال از اينکه عیسی از آب دهان استفاده میکند ثبت شده است (مراجعه شود به انجیل مرقس  23 :٨ ،33 :٧و اينجا) .با استفاده از اين
روش پذيرفته شده درمان ،که حتی انتظارش میرفت ،عیسی به صورت فیزيکی ايمان اين فرد را تشويق میکند ،ولی همچنین تعمدا قوانین و سنتهای
فريسیان را به چالش میکشد!
" 7 :9حوض ْسیلوآم" سیلوآم يعنی "آن کسی که فرستاده شده است" .از اين حوض در مراسم مذهبی جشن خیمهها استفاده میشد.
■ "(فرستاد ،ترجمه میشود)" کلمه "فرستاد" در رابطه با اين واقعیت است که آب حوض از چشمه گیهون لولهکشی شده بود ،که خارج از ديوارهای شهر
اورشلیم بود .روحانیون کلمه "فرستاد" را با داللتهای مسیحی مرتبط میکنند .اين يک توضیح ديگر از جانب نويسنده است.
■ "شست" اين عمل از روی ايمان بود .او بر اساس گفتههای عیسی عمل کرد! با اين وجود ،هنوز ايمان را حفظ نمیکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :٩
 11و  1٧و  36و  .) 3٨ايمان در طی فرايند است .از میان تمامی اناجیل ،يوحنا مراحل ايمان را آشکار میکند .فصل  ،٨يک گروه که ايمان آوردند ،ولی به
سوی رستگاری نرفتند (مراجعه شود به انجیل متی  ،13انجیل مرقس  ،4تمثیل خاک) را نشان میدهد.

موضوع خاص :افعال یونانی که برای رستگاری استفاده شدند
))(SPECIAL TOPIC: SALVATION (GREEK VERB TENSES
رستگاری يک محصول نیست ،بلکه رابطه روزانه فردی با خدا در مسیح است .با اعتماد کردن فرد به مسیح خاتمه نمیيابد ،تازه شروع شده است
(يک دروازه و سپس يک راه ،مراجعه شود به انجیل متی  13 :7الی  .)14يک بیمه آتش سوزی نیست ،و نه بلیط به بهشت ،بلکه زندگی است که در شبیه
مسیح بودن بايد رشد کند (مراجعه شود به رومیان  2۸ :۸الی  ،29دوم قرنتیان  ،1 :7 ،1۸ :3غالطیان  ،19 :4افسسیان  ،13 :4 ،4 :1اول تسالونیکیان
 3 :4 ،13 :3و  ،23 :5 ،7اول پطرس  .)15 :1در آمريکا ضربالمثلی داريم که میگويد هر چه يک زوج بیشتر با هم زندگی کنند ،بیشتر شبیه به يکديگر
میشوند .اين هدف رستگاری است!
رستگاری به عنوان عمل کامل شده (آئوریست)
• اعمال رسوالن 11 :15
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•
•
•
•

رومیان 24 :۸
دوم تیموتائوس 19 :1
تیتوس 5 :3
رومیان ( 11 :13زمان آئوريست با مسیر آينده ترکیب کرده است)

رستگاری به عنوان حالی از بودن (کامل)
• افسسیان  5 :2و ۸
رستگاری به عنوان فرایندی ممتد (حال)
• اول قرنتیان 2 :15 ،1۸ :1
• دوم قرنتیان 15 :2
• اول پطرس 21 :3
رستگاری به عنوان آیندهای که تحقق خواهد یافت (حالت آینده در زمان فعل یا متن)
• رومیان  9 :5و  9 :1۰ ،1۰و 13
• اول قرنتیان 5 :5 ،15 :3
• فیلیپیان 2۸ :1
• اول تسالونیکیان  ۸ :5الی 9
• عبرانیان 2۸ :9 ،14 :1
• اول پطرس 5 :1
بنابراين رستگاری با تصمیم اولیه و ايمان آغاز میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :3 ،12 :1رومیان  9 :1۰الی  ،)13ولی اين بايد تبديل
به شیوه زندگی از روی ايمان شود (مراجعه شود به رومیان  ،29 :۸غالطیان  19 :2الی  ،2۰افسسیان  ،)1۰ :2 ،4 :1که روزی تحقق آن ديده خواهد
شد (مراجعه شود به اول يوحنا  .)2 :3رستگاری وضعیت نهايی جالل يافتن نامیده میشود (مراجعه شود به رومیان  2۸ :۸الی  )3۰میتوان آن را به شیوه
زير به تصوير کشید:
 .1رستگاری اولیه – نجات يافتن از مجازات گناه)
 .2رستگاری در حال بسط يافتن – نجات يافتن از قدرت گناه)
 .3رستگاری نهايی – جالل يافتن (نجات يافتن از وجود گناه)
" 8 :9همسایگان" در اين فصل به سه گروه اشاره میشود که به معجزات او شهادت میدهند )1( :همسايگانش (انجیل يوحنا  )2( ،)٨ :٩خود مرد (انجیل
يوحنا  ،)11 :٩و والدينش (انجیل يوحنا  .)1٨ :٩در خصوص اين شفا ،در میان همسايگان توافق نظر وجود نداشت ،همانطور هم میان فريسیان.
■ "مگر این همان نیست که مینشست و گدایی میکرد" اين سوال يونانی انتظار پاسخ "بله" را دارد.
" 9 :9من همانم" اين همان اصطالح يونانی است که عیسی در انجیل يوحنا  24 :٨ ،20 :6 ،26 :4و  2٨و  5 :1٨ ،1٩ :13 ،5٨و  6و  ٨به کار برده است.
اين متن نشان میدهد که اين شیوه بیان به صورت خودکار داللت بر خدايی بودن ندارد .ابهامات مشابه بیشتری در مورد اصطالح  kuriosکه در آيات 36
(آقا) و ( 3۸ارباب/سرور/خدا) به کار رفته ديده میشوند.
 11 :9الی  12اين مکالمه نشان میدهد که شفای اين مرد منجر به رستگاری معنوی سريع نشد .ايمان اين مرد در طی مالقاتها با عیسی بسط يافت (به
انجیل يوحنا  35 :9مراجعه کنید)
 :NASBانجیل یوحنا  13 :9الی 17
َ
َ
ّ
14
13پس آن مرد را که پیشتر کور بود ،نزد فریسیان آوردند .آن روز که عیسی ِگل ساخته و چشمان او را باز کرده بود ،شبات بود .آنگاه
َ
فریسیان نیز از او پرس و جو کردند که چگونه بینایی یافته است .پاسخ داد" :بر چشمانم ِگل مالید و شستم و اکنون بینا شدهام"16 .پس بعضی
َ
َ
فریسیان گفتند" :آن مرد از جانب خدا نیست ،زیرا ش ّبات را نگاه نمیداردّ ".اما دیگران گفتند" :چگونه شخصی گناهکار میتواند چنین آیاتی
15
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پدیدار سازد؟" و بین آنها اختالف افتاد1٧ .پس دیگر بار از آن کور پرسیدند" :تو خود دربارۀ او چه میگویی؟ زیرا او چشمان تو را گشود ".پاسخ
داد" :پیامبری است".
" 13 :9آنها" بايد به همسايگان اشاره داشته باشد.
■ "فریسیان" از رهبران يهود با اصطالح متفاوت در انجیل يوحنا نام برده میشوند .معموال از آنها به عنوان "يهوديان" نام برده میشود (مراجعه کنید به انجیل
يوحنا  1٨ :٩و  .)22با اين حال ،در اين فصل از آنها به نام فريسیان در انجیل يوحنا  13 :٩و  15و  16و  40نام برده میشود .به موضوع خاص در بخش مربوط
به انجیل يوحنا  24 :1مراجعه کنید.
َ
" 14 :9آن روز که عیسی ِگل ساخته و چشمان او را باز کرده بود ،ش ّبات بود" قوانین سنتی رهبران يهود (قوانین شفاهی تلمود خوانده میشدند) بر
نیازهای فرد ارجحیت داشتند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :٩ ،٩ :5انجیل متی  .)24 :23تقريبا انگار که عیسی عمدا برای اينکه وارد بحث الهیات با
اين رهبران شود ،عمل میکرد .به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  ٩ :5مراجعه شود.
 16 :9فريسیان احتماال کتاب تثنیه  1 :13الی  5را مبنای داوری بر روی عیسی قرار داده بودند.
■ "بین آنها اختالف افتاد" عیسی همیشه باعث اين قبیل اختالفات میشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1٩ :10 ،43 :٧ ،52 :6انجیل متی 34 :10
الی .)3٩
" 17 :9پیامبری است" اين فصل توسعه ايمان اين مرد را نشان میدهد (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  36 :٩و  .)3٨برای "پیامبر" مراجعه کنید به موضوع
خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا .1٩ :4
 :NASBانجیل یوحنا  18 :9الی 23
ّ 1٨اما یهودیان هنوز باور نداشتند که او کور بوده و بینا شده است ،تا اینکه والدینش را فرا خواندند و از آنان پرسیدند" :آیا این پسر شماست،
همان که میگویید نابینا زاده شده است؟ پس چگونه اکنون میتواند ببیند؟" 20پاسخ دادند" :میدانیم که پسر ماست ،و نیز میدانیم که نابینا
به دنیا آمده استّ 21 .اما این را که چگونه بینا شده ،و یا چه کسی چشمان او را گشوده است ،ما نمیدانیم .از خودش بپرسید .او بالغ است و
خود دربارۀ خویشتن سخن خواهد گفت22 ".ایشان از آن سبب چنین گفتند که از یهودیان میترسیدند .زیرا یهودیان پیشتر همداستان شده
بودند که هر کس اعتراف کند عیسی همان مسیح است ،او را از کنیسه اخراج کنند23 .از همین رو بود که والدینش گفتند" ،او بالغ است؛ از
خودش بپرسید".
1٩

 22 :9الی " 23هر کس اعتراف کند عیسی همان مسیح است" اين جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع عمل است .والدين از اين
رهبران يهود میترسیدند .چندين شهادت وجود دارند که اين شفا را تائید میکنند )1( :همسايگان (انجیل يوحنا  ٨ :٩الی  )2( ،)10خود مرد (انجیل يوحنا
 11 :٩الی  24 ،1٧الی  )33و ( )3والدينش (انجیل يوحنا  1٨ :٩الی .)23
موضوع خاص :اعتراف/اقرار
" 22 :9او را از کنیسه اخراج کنند" مسلم است که والدين میترسیدند مبادا آنها طرد شوند (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  .)2 :16 ،42 :12اين فرايند
ممکن است به عزرا بازگردد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)٨ :10ما از ادبیات روحانیان میدانیم که سه نوع طرد وجود داشت )1( :برای يک هفته،
( )2برای يک ماه ،يا ( )3برای همیشه.
يوحنا ،که برای سالهای پايانی قرن نخست می نوشت ،به خوبی با طرد از کنیسه به واسطه اقرار به مسیح بودن عیسی آگاهی داشت .اين "فرمولهای لعن"
توسط فريسیان بعد از سال  7۰میالدی بسط يافتند .يهود از جمیا تجديد حیات يافت.
■ "او را از کنیسه اخراج کنند" اين يک قطع رابطه جدی بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)2 :16 ،42 :12
 :NASBانجیل یوحنا  24 :9الی 34
24پس بار دیگر آن مرد را که پیشتر کور بود ،فرا خوانده ،به او گفتند" :خدا را تجلیل کن! ما میدانیم که او مردی گناهکار است" .پاسخ
داد" :گناهکار بودنش را نمیدانم .تنها یک چیز میدانم ،و آن اینکه کور بودم ،و اکنون بینا گشتهام"26 .پرسیدند" :با تو چه کرد؟ چگونه
چشمانت را گشود؟" 2٧پاسخ داد« :من که به شما گفتمّ ،اما شما گوش نمیدهید؛ چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ مگر شما نیز میخواهید
ش اگرد او شوید؟" 2٨ایشان دشنامش داده ،گفتند" :تو خود شاگرد اویی! ما شاگرد موساییم2٩ .ما میدانیم خدا با موسی سخن گفته استّ .اما
این شخص ،نمیدانیم از کجاست"30 .آن مرد در پاسخ ایشان گفت" :شگفتا! با اینکه چشمان مرا گشوده ،نمیدانید از کجاست31 .ولی ما
25
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میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنودّ ،اما اگر کسی خداترس باشد و ارادۀ او را به جا آورد ،خدا دعای او را میشنود32 .از آغاز جهان تا
کنون شنیده نشده که کسی چشمان کوری مادرزاد را گشوده باشد33 .اگر این مرد از جانب خدا نبود ،کاری از وی برنمیآمد"34 .ایشان در پاسخ
او گفتند" :تو سراپا در گناه زاده شدهای .حال ،به ما هم درس میدهی؟" پس او را اخراج کردند.
" 24 :9خدا را تجلیل کن" اين فرمولی برای پیمان بستن به منظور تضمین صداقت بود (مراجعه شود به يوشع .)1٩ :٧
 25 :9اين پاسخ بايد به انجیل يوحنا  16 :٩اشاره داشته باشد .مرد نمیخواست وارد بحث الهیات شود ،ولی نتايج ديدار با عیسی را تصريح میکند
" 27 :9مگر شما نیز میخواهید شاگرد او شوید" حالت دستور زبان يونانی انتظار پاسخ "نه" را دارد ،ولی پرسیدن همین سوال يک دوگانگی شديد است و
هوش مرد گدای نابینا را نشان میدهد .
 28 :9الف "تو خود شاگرد اویی" يک سوال جدی هست که در چه مقطعی در اين فصل مرد ايمان میآورد .به نظر میرسد که شفای توسط عیسی ارتباطی
با ايمان آوردن وی به عیسی به عنوان مسیح ندارد ،فقط بعدا عیسی با او در رابطه ادعاهای مسیح بودنش مواجه میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا 36 :٩
الی  .)3٨اين قسمت نشان میدهد که شفای فیزيکی الزاما منجر به رستگاری نمیشود.
 28 :9ب الی  29اين مشکلی را که رهبران مذهبی با آن مواجه بودند ،نشان میدهد .آنها تالش میکردند که تفاسیر مشخصی از قوانین شفاهی (تلمود) را
با مکاشفه های تحت الهام موسی برابر کنند .چشمان آنها به وسیله تعصب و غرور دينی کور شده بود (مراجعه شود به انجیل متی  .)23 :6آنان شاگردان
سنتهای انسانی بودند (مراجعه شود به اشعیا .)13 :2٩
" 29 :9این شخص ،نمیدانیم از کجاست" اين هم يک مورد ديگر از دوگانه گويیهای يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2٧ :٧الی .)14 :٨ ،2٨
عیسی از پدر آمده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )2٨ :16 ،3 :13 ،42 :٨ولی شاگردان در کوری معنوی بودند و نمیدانستند:
 .1مبدا او را (از کجا آمده)
 .2محل تولد او را
" 30 :9شگفتا! با اینکه چشمان مرا گشوده ،نمیدانید از کجاست" اين هم يک مثال ديگر از هوشمندی و دوگانگی تند اين گدای نابینا که منطق فريسیان
را رد میکند.
 31 :9الی  33اين مرد کور بیسواد درک بهتری از الهیات داشت تا رهبران مذهبی.
" 33 :9اگر" اين جمله شرطی نوع دوم است که به آن "بر خالف واقعیت" گفته میشود .بايد دانست که "اگر اين مرد از جانب خدا نیامده باشد ،که آمده ،او
نبايد میتوانست چنین کاری بکند ،ولی انجام داد".
" 34 :9تو سراپا در گناه زاده شدهای" خیلی جالب است که روحانیان يهود هیچ اطالعی از مفهوم گناه اولیه نداشتند (مراجعه شود به يعقوب  1 :14و ،4
مزمور  .)5 :51بر سقوط پیدايش  3در يهوديت روحانیون هیچ تاکیدی نمیشد .يهوديان تصريح میکردند که نیت خوب و بد در هر فردی وجود دارد (.)yetzer
اين فريسیان تصريح میکردند که شهادت اين مرد شفا يافته و منطق او بی اعتبار است زيرا بديهی است که او گناهکار است و دلیلش نابینا بدنیا آمدنش است.
■ "او را اخراج کردند" معنی لغوی اين عبارت اين است که "او را بیرون انداختند" .مرجع ( )1عضويت و حضور در کنیسه محلی يا ( )2از جلسه بیرون راندن
است .در اين متن به نظر میرسد شماره  2بهترين باشد.
 :NASBانجیل یوحنا  35 :9الی 41
35چون عیسی شنید که آن مرد را اخراج کردهاند ،او را یافت و از وی پرسید" :آیا به پسر انسان ایمان داری؟" پاسخ داد« :سرورم ،بگو
کیست تا به او ایمان آورم"37 .عیسی به وی گفت« :تو او را دیدهای! همان است که اکنون با تو سخن میگوید"38 .گفت« :سرورم ،ایمان دارم".
و در برابرش روی بر زمین نهاد.
َ
40
39عیسی گفت" :من برای داوری به این جهان آمدهام ،تا کوران بینا و بینایان کور شوند" .بعضی از فریسیان که نزد او بودند ،چون این را
شنیدند ،پرسیدند" :آیا ما نیز کوریم؟" 41عیسی به ایشان گفت" :اگر کور بودید گناهی نمیداشتید؛ ّاما حال که ادعا میکنید بینایید ،گناهکار
باقی میمانید".
36

35 :9
NASB, NRSV, TEV, NJB
NKJV

"آیا به پسر انسان ایمان داری؟"
"آیا به پسر خدا ایمان داری؟"
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در نسخ دستنويس يونانی  Aو " Lپسر خدا" امده ولی در  ،P75 ،P66א D ،B ،و" Wپسر انسان" آمده است .از استفاده يوحنا و شواهد دستنويس "پسر انسان"
به مراتب مناسبتر و احتماال اصل است UBS4 .به "مرد" رتبه "( "Aيقین) میدهد .از نظر دستور زبانی ،اين سوال انتظار پاسخ "بله" را دارد.
36 :9
"ارباب/سرور/خدا" ()Lord
NASB, NKJV, NRSV, TEV
"آقا" )(Sir
NJB
در طول فصل میتوانیم بسط ايمان اين مرا ببینیم ،چرا که نحوه خطاب کردن عیسی توسط مرد تغییر میيابد
 .1مردی (انجیل يوحنا )11 :٩
 .2پیامبر (انجیل يوحنا )1٧ :٩
" .3آقا" (انجیل يوحنا )36 :٩
" .4ارباب/سرور/خدا" ،در مفهوم کامل الهیاتی اين کلمه (انجیل يوحنا )3٨ :٩
کلمه يونانی همان است که هم در انجیل يوحنا  36 :٩و  3٨آمده است .فقط متن میتواند مفهوم را مشخص کند .به موضوع خاص :اسامی خدا در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  20 :6مراجعه کنید .کلمه يونانی  Kuriosمیتواند منعکس کننده کلمه عبری  Adonباشد که جايگزين شفاهی يهوه است.
 38 :9تا آنجا که رستگاری مرد شفا يافته مورد بحث است ،اين اوج بحث میباشد .جالب است که اين آيه در برخی از نسخ دستنويس يونانی ( ،P75א )W ،و
دياتسارون ( ،Diatessaronترکیب اولیه چهار انجیل) وجود ندارد .البته دو اصطالح نادر در آنها وجود دارد )1( :عبارت "او گفت" فقط در اينجا و 23 :1
آمده و ( )2اصطالح "او را عبادت کرد" فقط اينجا در انجیل يوحنا آمده است .در بیشتر ترجمههای مدرن وجود دارد.
" 39 :9من برای داوری به این جهان آمدهام" به نظر میرسد که در سطرهای  22 :5و  2٧باشد که از داوری (اسکاتولوژی) پايان زمان صحبت میکند .با
اين وجود ،به نظر میرسد که اين با  1٧ :3الی  21و  4٧ :12و  4٨در تضاد باشد .میتواند مصالحهای باشد بر اساس اين واقعیت که عیسی با هدف رستگاری
آمد ولی انسانهايی که او را رد کردند ،به صورت خودکار خودشان را مورد داوری قرار دادند.
■ "تا کوران بینا و بینایان کور شوند" اين تحقق مضاعف نبوت است به از اشعیا
 .1مردم مغرور اسرائیل پیام خدا را درک نمیکنند (مراجعه شود به اشعیا  1٨ :42 ،10 :6الی  ،٨ :43 ،1٩ارمیا  ،21 :5حزقیال )2 :12
 .2فقیر مطرود و درماندهای که توبه میکند و فروتن میماند ،درک میکند (مراجعه شود به اشعیا  3 :32 ،1٨ :2٩الی  ٧ :42 ،5 :35 ،4و )16
عیسی نور جهان برای همه کسانی است که تصمیم میگیرند که ببینند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :1الی  ٨ ،5الی )٩
" 40 :9آیا ما نیز کوریم" دستور زبان يونانی انتظار پاسخ نه را دارد (مراجعه شود به انجیل متی  23 ،14 :15الی  .)24اين آخرين آيات نشان میدهند که اين
فصل تمثیل عینی از کوری معنوی است که نمیتواند شفا يابد (گناه نابخشودنی ايمان نیاوردن ،به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا 21 :5
مراجعه شود) ،و کوری فیزيکی که قابل درمان است.
 41 :9اين آيه يک حقیقت کلی را بیان میدارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  22 :15و  ،24رمیان  ٧ :٧ ،13 :5 ،15 :4 ،20 :3و  .)٩انسانها مسئول نوری
هستند که دارند و يا در معرض آن قرار میگیرند!
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یوحنا 10
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
TEV

JB
چوپان نیکو

تمثیل چوپان

 1 :1۰الی 5
6 :1۰

 1 :1۰الی 5
6 :1۰
عیسی ،چوپان نیکو
 7 :1۰الی 1۰
 11 :1۰الی 16
 17 :1۰الی 1۸
 19 :1۰الی 2۰
21 :1۰
عیسی رد میشود

 7 :1۰الی 1۸

 19 :1۰الی 21
عیسی ادعا میکند که پسر
خدا است
 22 :1۰الی 3۰

 31 :1۰الی 3۸

39 :1۰
عیسی به سمت ديگر اردن
میرود
 4۰ :1۰الی 42

NRSV
عیسی ،چوپانی که زندگی
خود را میدهد
 1 :1۰الی 6

 7 :1۰الی 1۰
 11 :1۰الی 1۸

NKJV

UBS4

عیسی چوپان واقعی

تمثیل اغل گوسفندان

 1 :1۰الی 6

 1 :1۰الی 6

عیسی ،چوپان نیکو
 7 :1۰الی 21

عیسی ،چوپان نیکو
 7 :1۰الی 1۸

 19 :1۰الی 21

 19 :1۰الی 21

 22 :1۰الی 24
 25 :1۰الی 3۰

 22 :1۰الی 3۰

چوپان گوسفندانش را
میشناسد
 22 :1۰الی 3۰

يهوديان عیسی را رد
میکنند
 22 :1۰الی 3۰

 31 :1۰الی 32
33 :1۰
 34 :1۰الی 3۸
39 :1۰

 31 :1۰الی 39

تالشهای خود را برای
سنگسار عیسی از سر
میگیرند
 31 :1۰الی 39

 31 :1۰الی 39

مومنین آن سوی اردن
 4۰ :1۰الی 42

 4۰ :1۰الی 42

 4۰ :1۰الی 42

 4۰ :1۰الی 42

چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیمبنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
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مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :10الی 6
ّ
2
"1آمین ،آمین ،به شما میگویم ،آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود ،بلکه از راهی دیگر باال رود ،دزد و راهزن است .اما آن که از در به
درون آید ،شبان گوسفندان است3 .دربان ،در بر او میگشاید و گوسفندان به صدای او گوش فرا میدهند؛ او گوسفندان خویش را به نام
میخواند ،و آنها را بیرون میبرد4 .چون همۀ گوسفندان خود را بیرون َب َرد ،پیشاپیش آنها گام برمیدارد و گوسفندان از پی او میروند ،زیرا
صدایش را میشناسندّ 5 .اما هرگز از پی بیگانه نمیروند ،بلکه از او میگریزند ،زیرا صدای بیگانگان را نمیشناسند».
6عیسی این تمثیل را برایشان بیان کردّ ،اما آنان درنیافتند بدیشان چه میگوید.
" 1 :10آمین ،آمین" به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  51 :1مراجعه شود
■ "آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود ،بلکه از راهی دیگر باال رود ،دزد و راهزن است" توجه کنید که تعدادی گوسفند در آغل هستند که متعلق
به چوپان خوب نیستند (مراجعه شود به انجیل متی  21 :7الی  23و تمثیل "گندم و علف" ،انجیل متی  24 :13الی  .)3۰مسئله اينجاست که برخی سعی
میکنند آن چیزی را که خداوند به صورت رايگان از طريق مسیح میدهد ،با تالش فردی خودشان بدست آورند (مراجعه شود به رومیان  19 :3الی :9 ،31
 3۰الی  2 :1۰ ،33الی  ،4غالطیان  .)4 :5 ،16 :2فريسیان فصل  9مثال خوبی هستند.
ّ " 2 :10اما آن که از در به درون آید ،شبان گوسفندان است" ترکیب چندين استعاره در اين فصل کامال مشهود است .عیسی به عنوان شبان آغل گوسفندان،
انجیل يوحنا  ،7 :1۰و همچنین چوپان گوسفندان (انجیل يوحنا  11 :1۰و  .)14با اين وجود ،اين ادغام استعارهها در انجیل يوحنا و عهد جديد نامرسوم
نیست.
 .1عیسی نان و نان دهنده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  35 :6و )51
 .2عیسی حقیقت و گوينده حقیقت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٨ :10و  45الی  46و )16 :14
 .3عیسی راه است و راه را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )6 :14
 .4عیسی قربانی است و کسی است که قربانی را میدهد (مراجعه شود به کتاب عبرانیان)
عنوان "شبان" يک عنوان متداول عهد عتیق برای خدا و مسیح است (مراجعه شود به مزمور  ،23مزمور  ،1 :۸۰اشعیا  1۰ :4۰الی  ،11اول پطرس  1 :5الی
 .)4در ارمیا  ،23حزقیال  34و اشعیا  9 :56الی  12رهبران يهود شبانهای قالبی خطاب میشوند .اصطالح شبان با اصطالح کشیش ( )pastorرابطه دارد
(مراجعه شود به افسسیان  ،111 :4تیتوس  5 :1و .)7
 " 3 :10گوسفندان به صدای او گوش فرا میدهند " تشخیص و اطاعت بر اساس رابطه است .در انجیل يوحنا هم شنیدن (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 24 :5 ،42 :4و  25و  2٨الی  16 :10 ،4٧ :٨ ،2٩و  )3٧ :1٨ ،2٧و هم ديدن (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )٨ :20 ،40 :12 ،3 :3برای ايمان آوردن/اعتماد
کردن به عیسی به عنوان مسیح استفاده شده است.
■ "او گوسفندان خویش را به نام میخواند" عیسی پیروانش را شخصا و فرد به فرد میشناسد (همانطور که يهوه میشناسد ،مراجعه شود به انجیل يوحنا
 2٩ :10الی  .)31چوپانان اغالب برای حیواناتشان اسم مستعار انتخاب میکنند ،حتی در گله های بزرگ.
از ديد الهیات حیرت انگیز است که عیسی گوسفندان حقیقی خود را از میان گوسفندان اشتباه قوم يهود فرا میخواند .مردم پیمان بسته مردم واقعی خدا
نبودند .اين يک تهمت ريشهای بر پیمان جديد است .ايمان فرد ،و نه اصل و نسب و دودمان ،تعیین کننده آينده فرد هستند! ايمان فردی است ،نه قومی و
ملیتی .رهبران قوم يهود که مخالف عیسی بودند جزو مردم خدا نبودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا !)26 :1۰
■ "آنها را بیرون میبرد" اين نه فقط به رستگاری اشاره میکند ،بلکه به هدايت روزانه هم اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :10و .)٩
 4 :10اين میتواند اشارهای باشد به سنت نگهداری چندين گله متفاوت در يک مکان در شب .صبح هنگام ،چوپان گله خودش را صدا میزند و گوسفندان
به سويش میآمدند.
 5 :10کلیسا همیشه مجبور بود که با چوپانهای قالبی درگیر باشد (مراجعه شود به اول تیموتائوس  1 :4الی  ،3دوم تیموتائوس  3 :4الی  ،4اول يوحنا 5 :4
الی  ،6دوم پطرس .)2
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" 6 :10عیسی این تمثیل را برایشان بیان کرد" اين ترجمه متداول اصطالح "تمثیل" ( )parabolēنیست ،ولی از يک ريشه هستند ( .)paroimianاين
حالت فقط در اينجا ديده میشود و در انجیل يوحنا  25 :16و  2٩و دوم پطرس  /22 :2هرچند فرم آن متفاوت است ،به نظر میرسد که بیشتر مترادف با
کلمه "تمثیل" باشد (که در ساير اناجیل به کار رفته است) .اصطالح تمثیل معموال به معنی قرار دادن رخدادهای فرهنگی در کنار حقايق معنوی است تا بهتر
بتوان آنها را درک کرد .با اين وجود ،میتواند اشاره به پنهان کردن حقیقت از کسانی باشد که از نظر معنوی کور هستند (مراجعه شود به انحیل يوحنا :16
 ،2٩انجیل مرقس  11 :4الی .)12
■ "آنان درنیافتند بدیشان چه میگوید" اگر فصل  10از نظر زمانی در ارتباط با فصل  ٩باشد" ،آنها" اشاره به فريسیان دارد .آنها ادعا میکردند که میبینند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)41 :٩ولی آنها نمیديدند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)20 :10مذهب میتواند مانع باشد نه پل.
 :NASBانجیل یوحنا  7 :10الی 10
7پس بار دیگر بدیشان گفت" :آمین ،آمین ،به شما میگویم ،من برای گوسفندان ،مدرس هستم؛ آنان که پیش از من آمدند ،همگی دزد و
راهزنندّ ،اما گوسفندان به آنان گوش فرا ندادند9 .من مدرس هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت ،و آزادانه به درون خواهد آمد
و بیرون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت1۰ .دزد نمیآید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمدهام تا ایشان حیات داشته باشند و از
آن به فراوانی بهرهمند شوند.
۸

" 7 :10من برای گوسفندان ،مدرس هستم" اين يکی از جمالت معروف "من هستم" انجیل يوحنا است .اين استعاره نمايانگر اين حقیقت است که عیسی
تنها راه است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٨و  10و  .)6 :14اين اغلب انحصارگری خبر خوش نامیده میشود .اگر انجیل خود-افشاکننده خدا است ،پس
فقط يک راه درست برای با خدا بودن وجود دارد – ايمان در مسیح (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،12 :4اول تیموتائوس  .)5 :2يادداشت مربوط به بخش
انجیل يوحنا  12 :٨را مطالعه کنید.
" 8 :10آنان که پیش از من آمدند ،همگی دزد و راهزنند" به خاطر متن فصلهای  ٩و  ،10عید وقف ،هانوکا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)22 :10اين
احتمال هست که اشاره داشته باشد به ادعاهای مسیحیت مکبای و فرزندانشان در طول دوره تعامل .با اين وجود ،احتمال اين هم هست که با متون عهد
عتیق درباره گوسفندان دروغین در ارتباط باشد (مراجعه شود به اشعیا  ٩ :56الی  ،12ارمیا  ،23حزقیال  34و زکريا .)11
اين زبان شديدا تمثیلی و سوابق مبهم باعث شد که منشیهای اولیه برای توضیح مفهوم ،متن را بسط داده يا تغییر دهند .در يک نسخه دستنويس ()MS D
به راحتی کلمه "همه" را حذف کردند و در چندين دستنويس اولیه ( ،P75 ،P45א) عبارت "قبل از من" را حذف کردند.
" 9 :10هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت" اين عبارت شرط نوع سوم با فعل آينده مجهول است .عیسی تنها راه به سوی خدا است (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  .)6 :14فعل نجات يافت در اين متن احتماال در رابطه به مفهوم عهد عتیقی تحويل دادن فیزيکی است (برای نمونه ،گوسفندان در امان
هستند) .با اين وجود ،يوحنا اغلب اصطالحاتی را انتخاب میکرد که دو معنی همپوشان داشته باشند .مفهوم رستگاری معنوی در اين متن هم وجود دارد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا .)42 :10
" 10 :10دزد" اين انگیزه نهايی چوپانان دروغین را نشان میدهد .همچنین منعکس کننده هدف شیطان است! اين گرايش به بی مباالتی در استخدام
کارگران را میتوان در انجیل يوحنا  12 :10الی  13ديد.
■ "نابود کردن" به موضوع خاص زير مراجعه شود

موضوع خاص :تخریب ()apollumi
))(SPECIAL TOPIC: DESTRUCTION (APOLLUMI
اين اصطالح مفهوم گسترده ای دارد ،که منجر به ابهامات بزرگی در مفهوم الهیاتی داوری جاودانی در برابر نابودی شده است .مفهوم پايهای اين
اصطالح مرکب از  apoو  ollumiخراب کردن ،نابود کردن است.
مشکل از کاربرد نمادين اين اصطالح ناشی میشود .به وضوح میتوان اين را در Greek-English Lexicon of the New Testament,
 Based On Semantic Domainsاثر  Louwو  ،Nidaجلد دوم ،صفحه  30ديد .اين کتاب معانی زير را برای اين اصطالح فهرست میکند:
 .1خراب کردن (انجیل متی  ،2۸ :1۰انجیل لوقا  ،37 :5انجیل يوحنا  ،12 :17 ،1۰ :1۰اعمال رسوالن  ،37 :5رومیان  22 :9از جلو  ،1صفحه
)232
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.2
.3
.4
.5

شکست در بدست آوردن (انجیل متی  ،42 :1۰جلد  ،1صفحه )566
از دست دادن (انجیل لوقا  ،۸ :15جلد اول ،صفحه )566
ندانستن مکان (انجیل لوقا  ،4 :15جلو اول صفحه )33۰
مردن (انجیل متی  ،39 :1۰جلد اول صفحه )266

 Gerhard Kittelدر کتاب  Theological Dictionary of the New Testamentجلد اول صفحه  3٩4سعی میکند کاربردهای مختلف معانی
فهرست شده را ترسیم نمايد.
 .1نابود کردن يا کشتن (انجیل متی  ،2۰ :27 ،13 :2انجیل مرقس  ،22 :9 ،6 :3انجیل لوقا  ،9 :6اول قرنتیان )19 :1
 .2از دست دادن يا رنج از دست دادن (انجیل مرقس  ،41 :9انجیل لوقا  4 :15و )۸
 .3از بین بردن (انجیل  ،52 :26انجیل مرقس  ،3۸ :4انجیل لوقا  3 :13 ،51 :11و  5و  ،17 :15 ،33انجیل يوحنا  12 :6و  ،27اول قرنتیان
 9 :1۰الی )1۰
 .4گمراه شدن/گم شدن (انجیل متی  29 :5الی  ،3۰انجیل مرقس  ،22 :2انجیل لوقا  4 :15و  6و  24و  ،1۸ :21 ،32اعمال رسوالن :27
)34
کیتل میگويد "در کل ،میتوانیم بگوئیم که شماره  2و  4زمینه گفتههای مربوط به اين دنیا در اناجیل سینوپتیک هستند در حالی که شمارههای
 1و  3زمینه مطالبی هستند که در رابطه با دنیای بعدی میباشند ،همانند پولس و يوحنا" (صفحه .)394
ابهام در اينجا قرار میگیرد .اين اصطالح معنی مفهومی بسیار گستردهای دارد و هر يک از نويسندگان عهد جديد به شیوههای مختلف از مفاهیم
مختلف استفاده کردهاند .من توضیح  Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testamentصفحات  2٧5الی  2٧٧را دوست دارم.
او اين اصطالح را به انسانهايی ربط میدهد که از نظر اخالقی نابود شدهاند و منتظر جدايی ابدی از خدا در برابر کسانی هستند که مسیح را میشناسند
و در او حیات جاويدان دارند .گروه آخر "نجات" يافتهاند در حالی که گروه قبلی "نابودشدگان" هستند.
 Robert B. Girdlestoneدر کتاب  ،Synonyms of the Old Testamentصفحه  ،2٧6اشاره میکند که جاهای زيادی هستند که اين
اصصالح را نمیتوان نابودی ترجمه کرد" .بلکه به مفهوم شیی يا چیزی است که ديگر نمیتوان برای کاربرد و هدف اصلی و اولیه از آن استفاده کرد".
 .1ته ماندههای روغن مالی و تدهین ،انجیل متی ۸ :26
 .2خراب شدن ِلرد شراب ،انجیل متی 17 :9
 .3بهم ريختن مو ،انجیل لوقا 1۸ :21
 .4فاسد شدن غذا ،انجیل يوحنا 27 :6
 .5ذوب شدن طال ،اول پطرس 7 :1
 .6فاسد شدن فیزيکی بدن ،انجیل متی  ،2۰ :27 ،52 :26 ،7 :22 ،41 :21 ،14 :12 ،25 :۸ ،13 :2رومیان  ،15 :14 ،12 :2و اول قرنتیان
11 :۸
اين اصطالح هرگز به نابود شدن انسان يا خراب شدن انسان اشاره نمیکند ،بلکه به پايان وجود داشتن بدن اشاره دارد .همچنین به صورت متداول
در مفهوم اخالقی استفاده میشود" .همه انسانها از نظر اخالقی نابود شده تلقی میگردند ،يعنی نتوانستند هدفی را که به خاطر آن نسل آنها خلق شده
را تحقق بخشند" (صفحه  .)276پاسخ خدا به اين مسئله گناه ،عیسی مسیح بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  15 :3الی  16و دوم پطرس  .)9 :3آنان
که انجیل را انکار کنند ،اينک محکوم به نابودی بیشتر هستند ،که شامل حسم و روح است (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،1۸ :1دوم قرنتیان :4 ،15 :2
 ،3دوم تسالونیکیان  .)1۰ :2برای نظر مخالف به  Fudge, The Fire That Consumesرا مطالعه کنید.
من شخصا (مراجعه شود به  R. B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testamentصفحه  )2٧6فکر نمیکنم که اين اصطالح به
مفهوم نابودی باشد (مراجعه شود به  .)E. Fudge, The Fire That Consumesاصطالح جاويدان هم برای حیات جاويدان و هم مجازات ابدی در
انجیل متی  46 :25استفاده شده است .از بین بردن يکی ،از بین بردن ديگری است.
■ "من آمدهام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهرهمند شوند" اين عبارت اغلب به عنوان يکی از وعدههای مادی نقل میشود ،ولی در
اين متن در رابطه با شناختن عیسی به صورت فردی و برکات معنوی است ،نه رونق مادی ،که او میآورد (مترادف است با  14 :4و  .)3٨ :٧در اين زندگی چیز
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زيادی وجود ندارد ،بجز شناختن و بدست آوردن زندگی واقعی!
همانطور که ساير اناجیل تاکید عیسی بر پادشاهی خدا را ثبت کردهاند ،يوحنا تاکید بر حیات جاويدان را ثبت کرده است .میتوان االن آن را بدست آورد!
پادشاهی برپا شده است!

 :NASBانجیل یوحنا  11 :10الی 18
"11من شبان نیکو هستم .شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد .مزدور ،چون شبان نیست و گوسفندان از ِآن او نیستند ،هر
ََ
گاه بیند گرگ میآید ،گوسفندان را واگذاشته میگریزد و گرگ بر آنها حمله میبرد و آنها را میپراکند13 .مزدور میگریزد ،چرا که مزدوری بیش
نیست و به گوسفندان نمیاندیشد14 .من شبان نیکو هستم .من گوسفندان خود را میشناسم و گوسفندان من مرا میشناسند15 ،همانگونه
که پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم .من جان خود را در راه گوسفندان مینهم16 .گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند.
آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد .آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان1٧ .پدر ،مرا از این رو دوست میدارد
که من جان خود را مینهم تا آن را بازستانم1٨ .هیچکس آن را از من نمیگیرد ،بلکه من به میل خود آن را میدهم .اختیار دارم آن را بدهم و
اختیار دارم آن را بازستانم .این حکم را از پدر خود یافتهام".
12

 11 :10و " 14من شبان نیکو هستم" اين عنوان عهد عتیق برای مسیح است (مراجعه شود به حزقیال  ،23 :34زکريا  ،11اول پطرس  )4 :5و برای يهوه
(مراجعه شود به مزمور  ،3 :100 ،٧ :٩5 ،1 :٨0 ،52 :٧٨ ،20 :٧٧ ،٩ :2٨ ،1 :23اشعیا  ،11 :40ارمیا  ،10 :31 ،1 :23حزقیال  11 :34الی .)16
دو اصطالح در زبان يونانی هستند که هر دو را میتوان "خوب" ترجمه کرد agathos )1( :که در انجیل يوحنا معموال برای اشیا و کاربردهای عام به کار میرود
و ( kalos )2که در انجیل يونانی اصل به کار رفته و اشاره به خوب در مقابل شیطانی دارد .در عهد جديد معانی مانند "زيبا"" ،برجسته"" ،اخالقی" و "ارزشمند"
دارد .اين دو اصطالح در انجیل لوقا  15 :۸با همديگر استفاده شدهاند .به يادداشت بخش انجیل يوحنا  12 :۸مراجعه کنید.
" 11 :10شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد" اين به نیابت کفاره دادن مسیح اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :10و  15و 1٧
و  .)1٨او داوطلبانه زندگی خود را برای بشر گناهکار داد (مراجعه شود به اشعیا  13 :52الی  ،12 :53انجیل مرقس  ،45 :10دوم قرنتیان  .)21 :5زندگی
واقعی ،زندگی فراوان فقط از طريق مرگ او میآيد.
بروس ام .متزگر در  A Textual Commentary on the Greek New Testamentنکته جالبی در رابطه با اين آيه دارد:
"بجای عبارت دادن زندگی یک نفر که خیلی يوحنايی است ( 15 :10و  3٧ :13 ،1٧و  ،13 :15 ،3٨اول يوحنا  )16 :3چندين شاهد
( ،P45א )D ،آن را با عبارت گرفتن زندگی یک نفر که در ساير اناجیل آمده جايگزين کردند (انجیل متی  ،2٨ :20انجیل مرقس :10
( ")45صفحه .)230
" 14 :10من گوسفندان خود را میشناسم و گوسفندان من مرا میشناسند" اين مفهوم عبری کلمه "شناختن" است (به موضوع خاص در بخش انجیل
يوحنا  10 :1مراجعه کنید) .همانطور که پسر پدر را میشناسد ،و پدر پسر را ،پس عیسی هم کسانی را که به او اعتماد کردند میشناسد و آنان هم عیسی را.
آنها شنیدهاند و ديدهاند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )4 :10و پاسخ دادهاند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :3 ،12 :1مسیحیت يک رابطه فردی است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  20 :1٧الی .)26
" 15 :10همانگونه که پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم" اين يک روند تکراری در انجیل يوحنا است .عیسی بر اساس رابطه صمیمی با پدر عمل
میکند و سخن میگويد .قیاس جالب در انجیل يوحنا  14 :10الی  15اين است که رابطه صمیمانه میان پدر و پسر با رابطه صمیمانه پسر با پیروانش (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  )23 :14مقايسه میشود .يوحنا با مفهوم عبری "شناختن" به عنوان دوستی صمیمانه تمرکز میکند ،نه واقعیتهای شناختی .عیسی پدر
را میشناسد .آنان که عیسی را بشناسند ،خدا را هم میشناسند!
" 16 :10گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند" اين کنايهای است به اشعیا  6 :56الی  .٨به نظر میرسد که متن میخواهد به ( )1سامريان
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :4الی  )42يا ( )2کلیسای غیر يهود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  43 :4الی  )54اشاره کند .اين از اتحاد تمامی کسانی
سخن میگويد که به عیسی ايمان میآورند .پیمان جديد يهوديان و غیر يهوديان را متحد میسازد (مراجعه شود به افسسیان  11 :2الی  ،13 :3همچنین به
اول قرنتیان  ،13 :12غالطیان  ،2٨ :3کولسیان  11 :3توجه کنید)! کتاب پیدايش  15 :3و انجیل يوحنا  16 :3در هم ادغام میشوند!
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■ "آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان" اين همیشه هدف خدا بوده است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،3 :12 ،15 :3کتاب خروج  5 :1٩الی .)6
جنبه الهیاتی اين اتحاد در افسسیان  11 :2الی  13 :3و  1 :4الی  6بحث شده است.
" 17 :10پدر ،مرا از این رو دوست میدارد" از آنجا که پسر مجبور نشده بود زندگی خود را فدا کند ،پدر مجبور نبود پسر خود را بدهد (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  )1۸تا قبول قربانی او را نشان دهد .ولی در اينجا قدرت خود عیسی در قیام از مردگان تصريح میشود.
اين عبارت برای نشان دادن اينکه عهد جديد اغلب کارهای رستگاری را به هر سه نفر نسبت میدهد ،عالی است:
 .1خدای پدر پسر را برمیخیزاند (مراجعه شود به اعمال رسوالن  30 :13 ،40 :10 ،30 :5 ،10 :4 ،15 :3 ،24 :2و  33و  34و  ،31 :1٧ ،3٧رومیان
 4 :6و  ،٩ :10 ،٩اول قرنتیان  ،14 :6دوم قرنتیان  ،14 :4غالطیان  ،1 :1افسسیان  ،20 :1کولسیان  ،12 :2اول تسالونیکیان )10 :1
 .2خدای پسر خود را برخیزاند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :2الی  1٧ :10 ،22الی )1٨
 .3خدای روحالقدس عیسی را برخیزاند (مراجعه شود به رومیان )11 :٨
" 18 :10اختیار دارم" اين همان اصطالحی است که در انجیل يوحنا  12 :1استفاده شده است .میتوان آن را "اختیار"" ،حق قانونی" يا "قدرت" ترجمه
کرد .اين آيه قدرت و اختیار عیسی را نشان میدهد.
 :NASBانجیل یوحنا  19 :10الی 21
19به سبب این سخنان ،دیگر بار میان یهودیان اختالف افتاد .بسیاری از ایشان گفتند" :او دیوزده و دیوانه است؛ چرا به او گوش
میدهید؟" ّ 21اما دیگران گفتند" :اینها سخنان یک دیوزده نیست .آیا دیو میتواند چشمان کوران را بگشاید؟"
20

 19 :10از آنجا اختالف نظر درباره عیسی در انجیل يوحنا  12 :٧ ،52 :6و  25و  1٩ :10 ،16 :٩ ،43الی  36 :11 ،21الی  3٧وجود داشت ،اين وضع تا
انتهای انجیل يوحنا ادامه پیدا میکند .راز اينکه برخی خبر خوب را میپذيرند و ديگران آن را رد میکنند تنش میان تقدير و آزادی اراده انسان است.
" 20 :10او دیوزده و دیوانه است" اين يک اتهام متداولی بود که از دو ديدگاه متفاوت به عیسی وارد میشد
 .1در اين آيه ،همانند انجیل يوحنا  ،20 :٧برای اين استفاده میشد که گفته شود عیسی بیماری روانی دارد.
 .2همین اتهام توسط فريسیان استفاده میشود تا منبع قدرت عیسی را توجیه کنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4٨ :٨و .)52
 21 :10در انجیل يوحنا  21 :10دو سوال وجود دارد
 .1در آيه  21الف  oukآمده که انتظار پاسخ "بله" را دارد
 .2در آيه 21ب  mēآمده که انتظار پاسخ "نه" را دارد.
به کتاب  New Testament Greekنوشته  James Hewettصفحه  171مراجعه شود .اين آيه نشان میدهد ،چقدر قوانین و قواعد در يونانی کوين سخت و
مشکل هستند .متن و نه قواعد دستور زبانی تعیین کننده اصلی هستند.
شفای مرد کور يک معجزه مسیحی بود (مراجعه شود به کتاب خروج  ،11 :4مزمور  ،۸ :146اشعیا .)7 :42 ،5 :35 ،1۸ :29اين حس وجود دارد که کوری
اسرائیل (مراجعه شود به اشعیا  )19 :42در اينجا نشان داده میشود ،همانطور که در فصل  9نشان داده شد.
 :NASBانجیل یوحنا  22 :10الی 30
22زمان برگزاری عید وقف در اورشلیم فرا رسیده بود .زمستان بود و عیسی در محوطۀ معبد ،در ایوان سلیمان راه میرفت .یهودیان بر
او گرد آمدند و گفتند" :تا به ِکی میخواهی ما را در تردید نگاه داری؟ اگر مسیح هستی ،آشکارا به ما بگو"25 .عیسی پاسخ داد" :به شما گفتم،
ّاما باور نمیکنید .کارهایی که من به نام پدر خود میکنم ،بر من شهادت میدهندّ 26 .اما شما ایمان نمیآورید ،زیرا از گوسفندان من نیستید.
27گوسفندان من به صدای من گوش فرا میدهند؛ من آنها را میشناسم و آنها از پی من میآیند2۸ .من به آنها حیات جاویدان میبخشم ،و
بهیقین هرگز هالک نخواهند شد .کسی آنها را از دست من نخواهد ربود29 .پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتر است ،و هیچکس
نمیتواند آنها را از دست پدر من ُبرباید3۰ .من و پدر یکی هستیم".
23
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" 22 :10عید وقف" جوزفوس اين را "جشن نور افشانی" مینامد .امروزه آن را "حانوکا" مینامیم .اين يک عید هشت روزه است که در اواسط ماه دسامبر
برگزار میشود .اين عید تجديد حیات معبد در اورشلیم پس از پیروزی نظامی يهودا مکابی در  164قبل از میالد را جشن میگیرد .در سال  16٨قبل از میالد
آنتیوخوس چارمین اپیفانس ،که رهبر سلئوسیدها بود ،سعی کرد يهوديان را مجبور کند آموزههای هلنی را تجربه کنند (مراجعه شود به دانیال  ٩ :٨الی .)14
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او معبد اورشلیم را ،با حتی قربانگاه برای زئوس در مکان مقدس ،تبديل به زيارتگاه کفار کرد يهودا مکابی يکی از چندين پسر کشیش ُمدين ( ،)Modinاين
ارشد سوريهای را شکست داد و معبد را تطهیر و تجديد حیات کرد (مراجعه شود به اول مکابی  36 :4الی  ،5٩دوم مکابی .)1٨ :1
يوحنا از اعیاد يهود به عنوان فرصتی برای عیسی استفاده کرد تا از نمادهای آنان برای افشای خود بر رهبران يهود ،مردم اورشلیم و جمعیت زائرين استفاده
کند (به فصلهای  7الی  11مراجعه کنید).
■ "ایوان سلیمان" اين يک محوطه سرپوشیده در بخش شرقی محراب زنان بود که عیسی در آن تعلیم میداد .جوزفوس میگفت که در زمان تخريب بابل در
سال  5٨6قبل از میالد باقی مانده بود.
" 23 :10زمستان بود" اين يک اقرار عینی است.
" 24 :10اگر" اين يک عبارت شرطی نوع اول است که از ديدگاه نگارنده يا هدف نگارش وی درست تلقی میشود .در اين متن چندين جمله شرطی نوع اول
وجود دارند (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  24 :10و  35و  3٧و  .)3٨اين نوع استفاده در انجیل يوحنا  24 :10نشان میدهد که در اين ساختار مفهوم نگارش
تا چه اندازه میتواند مورد استفاده قرار گیرد .اين فريسیان واقعا باور نداشتند که عیسی مسیح است ،آنها او را طعمه کرده بودند.
■ "آشکارا به ما بگو" در اين آيه چندين نکته هست که بايد مورد بحث قرار گیرند .اول ،عیسی با قالب تمثیل ،زبان نمادين ،جمالت مبهم با دو مفهوم تعلیم
میداد .اين جمعیت در معبد از او میخواستند که به وضوح و آشکارا خود را معرفی کند .به موضوع خاص :فريسیان ( )Parrhēsiaدر بخش مربوط به انجیل
يوحنا  4 :٧مراجعه کنید.
دوم ،يهوديان دوران عیسی انتظار نداشتند که مسیح تجسم خدايی داشته باشد .ظاهرا عیسی در مناسبتهای مختلف به يکی بودن خود با خدا اشاره کرده
بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  56 :۸الی  ،)59ولی در اين متن آنها به طور مشخص در مورد مسیح سوال میکردند .يهوديان انتظار داشتند که اين مطهر
همانند موسی عمل کند (مراجعه شود به کتاب تثنیه  15 :1۸و  .)19عیسی دقیقا در فصل شش چنین عمل کرد .کارهای او نبوت عهد عتیق را تحقق
بخشیدند ،به خصوص شفای مرد نابینا (فصل  .)9آنها تمامی شواهدی را که نیاز بود ،در اختیار داشتند .مشکل اينجا بود که عیسی شرايط سنتی نظامیگری
و توقعات قومیگری مسیح را نداشت.
" 25 :10کارهایی که من به نام پدر خود میکنم ،بر من شهادت میدهند" عیسی تصريح کرد که کارهايش ادعاهای او را تائید میکنند (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  25 :10 ،36 :5 ،23 :2و .)24 :15 ،11 :14 ،3٨
 26 :10اين بیان حیرت انگیزی است!
" 28 :10من به آنها حیات جاویدان میبخشم" حیات جاويدان هم بر اساس کیفیت و هم کمیت توصیف میشود .زندگی عصر جديد است .با ايمان در
مسیح در اختیار مومنین است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  24 :11 ،36 :3الی .)26
■ "بهیقین هرگز هالک نخواهند شد .کسی آنها را از دست من نخواهد ربود" اين عبارت منفی مضاعف با وجه شرطی آئوريستی متوسط است .اين يکی
از قويترين عبارتها در مورد امنیت مومن در عهد جديد است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)3٩ :6بديهی است که تنها کسی که میتواند ما را از عشق به خدا
جدا سازد ،خودمان هستیم (مراجعه شود به رومیان  3٨ :٨الی  ،3٩غالطیان  2 :5الی  .)4تضمین (به موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا 13 :5
مراجعه کنید) بايد با استقامت متعادل باشد (به موض وع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :٨مراجعه کنید) .تضمین بايد بر اساس شخصیت و اعمال
تثلیث خدا باشد.
انجیل يوحنا تضمین کسانی که ايمان به مسیح را ادامه میدهند را تصريح میکند .با تصمیم اولیه برای توبه و ايمان و مسائل شیوه زندگی از روی ايمان شروع
میشود .مسئله الهیاتی زمانی است که اين رابطه فردی تبديل به محصولی میشود که مالک آن هستیم (يکبار که نجات يافتیم ،برای همیشه نجات يافتهايم).
ايمان مداوم مدرک رستگاری واقعی است (مراجعه شود به عبرانیان ،جیمز و اول يوحنا).
29 :10
NASB, NKJV
NRSV
TEV
NJB

"پدرم که آنها را به من داده ،از همه بزرگتر است"
"پدرم که به داده از دیگران بزگتر است"
"پدرم که به داده از همه بزگتر است"
"پدرم که آنها را به من داده ،از هر کسی بزرگتر است"
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سوال اينجاست که مفعول عبارت "بزرگتر از" کجاست )1( :مردمی که خدا به عیسی داد ( )TEV ،NRSVيا ( )2خود خدا ( .)NJB ،NKJV ،NASBبخش
دوم اين آيه داللت بر کسی دارد که میتواند پیروان عیسی را بربايد .از ديد الهیات گزينه دوم بهترين گزينه است .به موضوع خاص در مورد تضمین در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  37 :6مراجعه کنید.
اين يک عبارت حیرت انگیز در مورد تضمین مومن بر اساس قدرت پدر است! امنیت مومن ،همانند تمامی واقعیتهای انجیلی ،الگوی يک پیمان پر از تنش
ارائه میشود .امید مومن و تضمین رستگاری در شخصیت تثلیث خدا ،شفقت او و لطف او است .با اين وجود ،مومن بايد ايمانش تداوم داشته باشد .رستگاری
با تصمیم اولیه با هدايت روحالقدس برای توبه و ايمان شروع میشود .بايد با تداوم توبه ،ايمان ،اطاعت و استقامت ادامه يابد! رستگاری يک محصول نیست
(بیمه زندگی ،بلیط به بهشت) ،بلکه رابطه در حال توسعه با خدا از طريق مسیح است.
شواهد قطعی رابطه درست با خدا يک زندگی تغییر يافته و در حال تغییر بر اساس ايمان و خدمت است (مراجعه شود به انجیل متی  .)7شواهد انجیلی اندکی
برای مسیحیت جسمانی وجود دارد (مراجعه شود به اول قرنتیان  2الی  .)3قاعده اينک مسیحیت است ،نه بهشت وقتی که میمیريم .هیچ امنیت و تضمین
انجیلی برای کسانی که در گناه هستند و در آن رشد میکنند ،وجود ندارد .نه ريشهای ،نه ثمری! رستگاری فقط به وسیله لطف خدا اعطا میشود ،ولی
رستگاری واقعی در انجام "کارهای خوب" است (مراجعه شود به افسسیان  ،1۰ :2جیمز  14 :2الی .)26
ک بسیار
 30 :10الی " 33من و پدر یکی هستیم" .آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند .عیسی به ایشان گفت" :کارهای نی ِ
از جانب پدر خود به شما نمایاندهام .به سبب کدامین یک از آنها میخواهید سنگسارم کنید؟" پاسخ دادند" :به سبب کار نیک سنگسارت
نمیکنیم ،بلکه از آن رو که کفر میگویی ،زیرا انسانی و خود را خدا میخوانی" اين فقط يکی از اظهارات قوی در مورد مسیح و خدايی بودن عیسی است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  ٨ :14 ،5٨ :٨ ،14الی  ،10به خصوص  21 :1٧الی  ،26که از کلمه "يک" هم استفاده میکند) .يهوديان کامال درک
میکردند که او چه میگويد و آن را کفر تلقی میکردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)5٩ :٨ ،33 :10آنها میخواستند بر اساس الويان  16 :24او را سنگسار
کنند.

در جدلهای اولیه بر اساس شخص مسیح (يعنی  ،Ariusاولین زاده – Athanasius ،تماما خدا) انجیل يوحنا  3۰ :1۰و  9 :14اغلب توسط Athanasius
مورد استفاده قرار میگرفت (به کتاب  The Cambridge History of the Bibleجلد اول صفحه  444مراجعه شود) .برای  Arianismبه منابع مراجعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  31 :10الی 39
31
ک بسیار از جانب پدر خود به شما
آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند .عیسی به ایشان گفت" :کارهای نی ِ
نمایاندهام .به سبب کدامین یک از آنها میخواهید سنگسارم کنید؟" 33پاسخ دادند" :به سبب کار نیک سنگسارت نمیکنیم ،بلکه از آن رو که
کفر میگویی ،زیرا انسانی و خود را خدا میخوانی"34 .عیسی به آنها پاسخ داد" :مگر در تورات شما نیامده است که ”گفتم ،شما خدایانید“.
ّ
35اگر آنان که کالم خدا به ایشان رسید ،مخدایانس خوانده شدهاند  -و هیچ بخش از کتب مقدس از اعتبار ساقط نمیشود 36 -چگونه میتوانید
به کسی که پدر وقف کرده و به جهان فرستاده است ،بگویید ”کفر میگویی “،تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم؟ 37اگر کارهای پدرم را به
دستکم به آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته
جا نمیآورم ،کالمم را باور نکنیدّ 3۸ .اما اگر به جا میآورم ،حتی اگر کالمم را باور نمیکنید،
ِ
باشید که پدر در من است و من در پدر"39 .آنگاه دیگر بار خواستند گرفتارش کنندّ ،اما از دست ایشان به در شد.
32

 31 :10اين آيه در رابطه با اظهار عیسی در انجیل يوحنا  30 :10است .عیسی به اتهامات آنها به شیوه کامال غیر معمول جدلهای روحانیان پاسخ میدهد.
اساسا بازی با کلمات  Elohimاست ،که يک اصطالح عهد عتیقی برای خدا است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،)1ولی در قالب جمع و اغلب برای هم
فرشتگان و هم رهبران انسانها (داوران) استفاده میشد .به موضوع خاص :اسامی خدا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2۰ :6مراجعه شود.
 32 :10چوپان خوب ( )kalosکارهای خوب ( )kalosپدر را انجام میدهد.
" 33 :10کفر گویی" عیسی میدانست که آنها به صورت درست معنی ادعای يکی بودن با پدر را درک کردهاند.
" 34 :10در تورات شما" عیسی از مزمور نقل قول میکند ولی به آن "تورات" میگويد ("تورات" يعنی آموزشها ،مراجعه شود به انجیل يوحنا :15 ،34 :12
 ،25رومیان  9 :3الی  .)19اصطالح قانون معموال به نوشتههای موسی (تورات) ،پیدايش ،تثنیه اشاره میکند .اين کاربرد وسیع کلمه را نشان میدهد تا کل
عهد عتیق را پوشش دهد.
■ "شما خدایانید" عیسی از مزمور  6 :٨2استفاده و نقل قول میکند .از  Elohimبرای اشاره به داوران انسان استفاده میکند (به  Elohimدر موضوع
خاص مربوط به انجیل يوحنا  20 :6مراجعه کنید) .اين داوران (هرچند ضعیف) "پسران آن واالترين" نامیده میشوند .اين يهوديان به عیسی حمله میکنند
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زيرا هرچند او انسان بود ولی ادعا میکرد که )1( :پسر خدا است و ( )2با خدا يکی است .با اين وجود ،سايرين (مراجعه شود به کتاب خروج ،1 :٧ ،16 :4
 ٨ :22و  ،٩مزمور " )1 :13٨ ،6 :٨2خدايان" خطاب میشدند.
جدلهای روحانی عیسی به نظر میرسد در ادامه اين خط باشند :کتب مقدس درست هستند ،مردان  Elohimخطاب میشوند ،بنابراين ،پس چرا مرا
که میگويم پسر خدا هستم کافر مینامید؟ کلمه  Elohimدر عبری جمع است ولی به صورت مفرد ترجمه شده است و با فعل مفرد استفاده میشود وقتی
که الهیات عهد عتیق اشاره میشود .موضوع خاص :اسامی خدا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  20 :6را مطالعه کنید .اين میتواند يک بازی با کلمات
يوحنايی باشد )1( :کلمهای که دارای دو مفهوم است و ( )2يک سوال يونانی که انتظار پاسخ "بله" را دارد.
ّ
" 35 :10هیچ بخش از کتب مقدس از اعتبار ساقط نمیشود" يوحنا اغلب بر مباحثات عیسی توضیحاتی مینوشت .مشخص نیست که اين اظهارات
عیسی است يا يوحنا .با اين وجود ،از آنجا که هر دو تحت الهام هستند ،اهمیتی ندارد .فشار نقل قول قابل اعتماد بودن کتاب مقدس است .عیسی و شاگردانش
عهد عتیق را ديدند و تفسیرشان از آن همان کلمات خدا بود (مراجعه شود به انجیل متی  1٧ :5الی  ،1٩اول قرنتیان  ٩ :2الی  ،13اول تسالونیکیان ،13 :2
دوم تیموتائوس  ،16 :3اول پطرس  23 :1الی  ،25دوم پطرس  20 :1الی  15 :3 ،21الی .)16
اسقف اچ سی جی مول در کتاب زندگی اسقف مول میگويد:
"او (مسیح) بطور مطلق به کتاب مقدس اعتماد داشت و هر چند مطالب پیچیده و غیر قابل توضیحی در آن هست که مرا خیلی گیج
میکنند ،نه با ديد کورکورانه ،بلکه با احترام به جلو میروم زيرا به خاطر او به کتاب اعتماد دارم( ".صفحه )13٨
 36 :10اين دقیقا همان چیزی است که انجیل يوحنا  1٩ :10الی  21میگويد .معجزات عیسی بیان کننده فعالیت خدا هستند.
 37 :10و " 38اگر و اگر" اينها جمالت شرطی نوع اول هستند .عیسی کارهای پدر را انجام میدهد .اگر چنین باشد ،پس آنها بايد به او ايمان آورند ،اطمینان
داشته باشند که او و پدر يکی هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  30 :10و  .)3٨موضوع خاص :اطاعت در بخش مربوط به اول يوحنا  10 :2را مطالعه
کنید.
 39 :10اين يکی از چندين مرتبهای است که عیسی از دست کسانی که میخواهند به او آزار رسانند فرار میکند (مراجعه شود به انجیل لوقا  2٩ :4الی ،30
انجیل يوحنا  .)5٩ :٨مشخص نیست که اين فرارها به واسطه ( )1معجزه يا ( )2شبیه بودن عیسی به هر کس ديگری باشد که به او اجازه میداد در میان
جمعت آب شود.
 :NASBانجیل یوحنا  40 :10الی 42
4۰سپس باز به آن سوی رود اردن رفت ،آنجا که یحیی پیشتر تعمید میداد ،و در آنجا ماند .بسیاری نزدش آمدند .ایشان میگفتند" :هرچند
یحیی هیچ معجزه نکردّ ،اما هرآنچه دربارۀ این شخص گفت ،راست بود"42 .پس بسیاری در آنجا به او ایمان آوردند.
41

 40 :10اين اشاره به منطقه آن سوی اردن از جريکو تا نزديک شهری بنام بتانی دارد.
 41 :10مجددا يوحنا تائید عیسی توسط يحیی تعمید دهنده را تکرار میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :1الی  1٩ ،٨الی  22 :3 ،42الی :5 ،30
 .)33اين ممکن است برخی اتهامات ارتداد را که حول يحیی تعمید دهنده بودند بی اثر کند.
 42 :10همانطور که رهبران يهود عیسی را انکار میکردند ،بسیاری از مردم عام (مردم سرزمین) با ايمان به او پاسخ دادند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :2
 .)30 :٨ ،31 :٧ ،23به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2مراجعه کنید.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

چرا غالب يوحنا استعارههای خود را در هم ادغام میکرد؟ (مثال :عیسی هم درب آغل است و هم چوپان خوب)
زمینه عهد عتیقی در انجیل يوحنا  10چیست؟
اهمیت اينکه عیسی "زندگی خود را بر زمین گذاشت" در چیست؟
چرا يهوديان مدام میگفتند که عیسی جن زده است؟
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 .5چرا کارهای عیسی خیلی مهم هستند؟
 .6چگونه "امنیت مومن" و "استقامت قديس"ها را به هم مرتبط میکنیم؟
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یوحنا 11
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
بازگرداندن ايلعازر
 1 :11الی 4
 5 :11الی 1۰

TEV
مرگ ايلعازر
 1 :11الی 4
 5 :11الی ٧

NRSV
برخاستن ايلعازر
 1 :11الی 6

UBS4

NKJV
مرگ ايلعازر
 1 :11الی 16

مرگ ايلعازر
 1 :11الی 16

 7 :11الی 16
٨ :11
 ٩ :11الی 11
 11 :11الی 16
2! :11
 13 :11الی 15
16 :11
عیسی رستاخیز و زندگی
 17 :11الی 27

 17 :11الی 19
 2۰ :11الی 22
23 :11
24 :11
 15 :11الی 26
27 :11
عیسی گريه میکند

 17 :11الی 27

من رستاخیز و زندگی
هستم
 17 :11الی 27

 2۸ :11الی 31
 32 :11الی 42

 2۸ :11الی 31
32 :11
 33 :11الی  34الف
34 :11ب
 35 :11الی 36
37 :11
ايلعازر به زندگی بازگردانده
شد
 3۸ :11الی  39الف
 39 :11ب
 4۰ :11الی 44

 2۸ :11الی 37

عیسی و مرگ ،آخرين
دشمن
 2۸ :11الی 37

 2۸ :11الی 37

ايلعازر از مرگ برخاست

ايلعازر به زندگی آورده شد

 3۸ :11الی 44

 3۸ :11الی 44

 43 :11الی 44
رهبران يهود تصمیم به مرگ
عیسی میگیرند
 45 :11الی 54

عید پسح نزديک میشود

 3۸ :11الی 44

توطئه علیه عیسی
 45 :11الی 4۸
 49 :11الی 52
 53 :11الی 54

 45 :11الی 53

54 :11

عیسی رستاخیز و زندگی
 17 :11الی 27

عیسی گريه میکند

توطئه جهت کشتن عیسی

توطئه جهت کشتن عیسی

 45 :11الی 57

 45 :11الی 53

54 :11
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 55 :11الی 57

 55 :11الی 57

 55 :11الی 57

 55 :11الی 57

چرخه سوم مطالعه (به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود)
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
خالصه از دیدگاه الهیات
اهمیت فصل  11از ديدگاه الهیات در موارد زير خالصه میشود:
 .1نشان دادن قدرت و اختیار عیسی ادامه میيابد
 .2مرگ ايلعازر در برنامه خدا بود تا فرصتی برای عیسی به وجود آيد که جالل يابد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )3 :٩
 .3مکالمه مارتا با عیسی فرصتی را برای او به وجود میآورد که اقرار بزرگ خود را بنمايد و بیشتر عیسی خودش را افشا کند (قیام از مردگان و زندگی،
انجیل يوحنا )25 :11
 .4عیسی اينک زندگی جاويدان میدهد (اسکاتولوژی تشخیص داده شده) .اين با برخاستن ايلعازر نمادين میشود .عیسی بر مرگ کنترل دارد!
 .5حتی با ديدن اين معجزه قدرتمند ،بازهم بیايمانی ادامه میيابد (گناه نابخشودنی ،به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا 21 :5
مراجعه شود!)
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :11الی 16
َ ْ
َ
ایلعازر نام بیمار بود .او از مردمان ِبیتعنیا ،دهکدۀ مریم و خواهرش مارتا بود .مریم همان زنی بود که خداوند را با عطر تدهین کرد
1مردی
َ
َ
خواهران ایلعازر برای عیسی پیغام فرستاده ،گفتند" :سرور
و با گیسوانش پاهای او را خشک نمود .اینک برادرش ایلعازر بیمار شده بود3 .پس
ِ
ما ،دوست عزیزت بیمار است"4 .عیسی چون این خبر را شنید ،گفت" :این بیماری به مرگ ختم نمیشود ،بلکه برای تجلیل خداست ،تا پسر
َ
َ
ایلعازر بیمار است ،دو روز دیگر در
ایلعازر را دوست میداشت6 .پس چون شنید که
خدا به واسطۀ آن جالل یابد"5 .عیسی ،مارتا و خواهرش و
جایی که بود ،ماند.
2

7سپس به شاگردان خود گفت" :بیایید باز به یهودیه برویم"8 .شاگردانش گفتند" :استاد ،دیری نمیگذرد که یهودیان میخواستند سنگسارت
کنند ،و تو باز میخواهی بدانجا بروی؟" 9عیسی پاسخ داد" :مگر روز ،دوازده ساعت نیست؟ آن که در روز راه رود ،نمیلغزد ،زیرا نور این جهان
َ
ایلعازر خفته استّ ،اما
را میبیندّ 10 .اما آن که در شب راه رود ،خواهد لغزید ،زیرا نوری ندارد"11 .پس از این سخنان بدانها گفت" :دوست ما
میروم تا بیدارش کنم"12 .پس شاگردان به او گفتند" :سرور ما ،اگر خفته است ،بهبود خواهد یافت"ّ 13 .اما عیسی از مرگ او سخن میگفت،
َ
ایلعازر مرده است15 .و بهخاطر شما شادمانم
حال آنکه شاگردان گمان میکردند به خواب او اشاره میکند14 .آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت" :
ّ
که آنجا نبودم ،تا ایمان آوریدّ .اما اکنون نزد او برویم"16 .پس توما ،که به دوقلو ملقب بود ،به شاگردان دیگر گفت" :بیایید ما نیز برویم تا با او
بمیریم".
" 1 :11شخص بخصوصی بیمار بود" اين زمان غیر کامل است .داللت بر اين دارد که برای مدت زيادی بیمار بوده است .با اين وجود ،زمان غیر کامل را
میتوان به عنوان "شروع بیماری" هم تعبیر کرد.
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■ "ایلعازر" اين اسم عبری است و انگلیسی آن الزاروس ( )Lazarusاست که معنی آن "خدا کمک میکند" يا خدا کمک کننده است" میباشد .يوحنا تصور
میکند که خواننده از دوستی عیسی با مريم ،مارتا و ايلعازر اطالع دارد (مراجعه شود به انجیل لوقا  3۸ :1۰الی  ،42که از میان تمامی اناجیل ،تنها در اين
انجیل از آنها ياد میشود).
■ "بتانی" اين مکان ديگری است و با بتانی که در انجیل يوحنا  2٨ :1و  40 :10ذکر شده و نزديک جريکو در کناره رود اردن است ،متفاوت میباشد .اين
بتانی حدود دو مايلی جنوب شرقی اورشلیم و در همان سمت کوه زيتون است .اين مکان مورد عالقه عیسی در مواقعی که در اورشلیم بود ،است.
■ "مریم" اين اسم عبری است و در انگلیسی ماری و میريام گفته میشود
■ "مارتا" اين اصطالح آرامی به معنی "مترس" است .اين خیلی نامعمول است که مارتا ،با نام اول از او نام برده نشده ،ممکن است است در رابطه با انجیل
لوقا  3٨ :10الی  42باشد.
َ
ایلعازر بیمار شده بود" آيه  2يک
" 2 :11مریم همان زنی بود که خداوند را با عطر تدهین کرد و با گیسوانش پاهای او را خشک نمود .اینک برادرش
توضیح اضافی از جانب يوحنا است ( TEVو  .)NETاين توصیف تعلق خاطر مريم (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :12الی  )٨مترادف است با هم متی
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :26الی  )13و مرقس (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3 :14الی  .)٩زن مورد اشاره که در انجیل لوقا  36 :٧تدهین و روغن
مالی کرد زن ديگری است.
اين آيه رخدادی را ثبت میکند که در ساير اناجیل به ثبت نرسیده است .در فصل  12ثبت شده است .بسیاری تصور میکنند که يوحنا انتظار داشته که
خواننده از ساير منابع با اين خانواده آشنايی داشته باشد.

موضوع خاص :تدهین در انجیل
))(SPECIAL TOPIC: ANOINTING IN THE BIBLE (BDB 603
(فعل عبری ،KB 643 I ،BDB 602 ،اسم )BDB 603
.A
.B
.C
.D
.E
.F

برای زيبايی استفاده میشد ( ،BDB 691 Iمراجعه شود به تثنیه  ،40 :2٨روت  ،3 :3دوم سموئیل  ،2 :14 ،20 :12دوم تواريخ ،15 :2٨
دانیال  ،3 :10میکاه )15 :6
برای میهمانان استفاده میشد ( ،BDB 206مراجعه شود به مزمور  ،5 :23انجیل لوقا  3٨ :٧و  ،46انجیل يوحنا )2 :11
برای درمان استفاده میشد ( ،BDB 602مراجعه شود به اشعیا  ،1 :61انجیل مرقس  ،13 :6انجیل لوقا  ،34 :10يعقوب )14 :5
برای آماده کردن جسد جهت دفن استفاده میشد (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،1 :16انجیل يوحنا  3 :12و  3۰ :19 ،7الی  ،)4۰يادداشت
دوم تواريخ  14 :16ولی بدون فعل "تدهین")
استفاده در مراسم مذهبی ( ،BDB 602مراجعه شود به پیدايش [ 13 :31 ،1٨ :2٨ستون] ،خروج [ 36 :2٩محراب] ،خروج :40 ،26 :30
 ٩الی  ،16الويان  10 :٨الی  ،13اعداد [ 1 :٧جشن خیمهها])
برای انتصاب رهبران
 .1کشیشان
 .aآرون (خروج )3۰ :3۰ ،7 :29 ،41 :2۸
 .bپسران آرون (خروج  ،15 :4۰الويان )36 :7
 .cعنوان يا عبارت استاندارد (اعداد  ،3 :3الويان )32 :16
 .2پادشاهان
 .aتوسط خدا (مراجعه شود به اول سموئیل  ،1۰ :2دوم سموئیل  ،7 :12دوم پادشاهان  3 :9و  6و  ،12مزمور )2۰ :۸9 ،7 :45
 .bتوسط پیامبران (مراجعه شود به اول سموئیل  1 :15 ،1 :1۰ ،16 :9و  3 :16 ،17و  12الی  ،13اول پادشاهان 15 :19 ،45 :1
الی )16
 .cتوسط کشیشان (مراجعه شود به اول پادشاهان  34 :1و  ،39دوم پادشاهان )12 :11
 .dتوسط بزرگان (مراجعه شود به داوران  ۸ :9و  ،15دوم سموئیل  ،3 :5 ،7 :2دوم پادشاهان )3۰ :23
 .eتوسط عیسی به عنوان پادشاه مسیحی (مراجعه شود به مزمور  ،2 :2انجیل لوقا [ ،1۸ :4اشعیا  ،]1 :61اعمال رسوالن ،27 :4
 ،3۸ :1۰عبرانیان [ 9 :1مزمور )]7 :45
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 .fپیروان عیسی (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،21 :1اول يوحنا  2۰ :2و )27
 .3احتماال پیامبران (مراجعه شود به اول پادشاهان  ،16 :19اشعیا )1 :61
 .4بیايمانانی که ابزار الهی بودند
 .aکوروش (مراجعه شود به اشعیا )1 :45
 .bپادشاه تیريه (مراجعه شود به حزقیال  ،14 :2۸جايی که او از باغ عدن به عنوان استعاره استفاده میکند)
 .5اصطالح "مسیح" يعنی "آن تدهین شده" ( ،)BDB 603مراجعه شود به مزمور 1۰ :132 ،3۸ :۸9 ،2 :2
اعمال رسوالن  3۸ :1۰آيهای است که تمامی سه فرد خدا (تثلیث) در تدهین دخیل هستند .عیسی تدهین شد (مراجعه شود به انجیل لوقا ،1۸ :4
اعمال رسوالن  .) 3۸ :1۰ ،27 :4اين مفهوم بسط يافت تا تمامی مومنین شامل تدهین شوند (مراجعه شود به اول يوحنا " .)27 :2آن تدهین شده"
تبديل "به آن تدهین شدگان" شد! اين میتواند با ضد مسیح و ضد مسیحیان همسو باشد (مراجعه شود به اول يوحنا  .)1۸ :2در عهد عتیق عمل نمادين
تدهین با روغن (مراجعه شود به خروج  )29 :37 ،25 :3۰ ،7 :29در رابطه با آنانی است که توسط خدا برای کارهای خاصی فراخوانده شدهاند (يعنی
پیامبران ،کشیشان ،و پادشاهان) .کلمه مسیح ترجمه اصطالح عبری آن تدهین شده يا مساياح است.
َ
ایلعازر برای عیسی پیغام فرستاده" آنها برای عیسی که در پیريا ،آن سوی رود اردن بودپیام فرستادند.
خواهران
" 3 :11
ِ
■ "سرور ما ،دوست عزیزت بیمار است" اين نشاندهنده رابطه دوستی خاص عیسی با اين خانواده است .اين يک اصطالح يونانی است ( .)phileōبا اين
وجود ،در يونانی کوين ،اصطالحات  phileōو  agapaōرا میتوان به جای هم به کار برد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)20 :5 ،35 :3 ،5 :11
" 4 :11این بیماری به مرگ ختم نمیشود ،بلکه برای تجلیل خداست" اين داللت بر اين امر دارد که عیسی میدانست که ايلعازر بیمار است .او میگذارد
که وی بمیرد زيرا میدانست که پدر به او اجازه می دهد قدرتش را توسط او و برخیزاندن وی از مرگ نشان دهد .گاهی اوقات ،بیماری و رنج اراده خدا هستند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،3 :٩کتاب يعقوب ،دوم قرنتیان  ٧ :12الی .)10
■ "تجلیل خدا" کارهای عیسی "شکوه خدا" را نمايان میسازند .به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  14 :1مراجعه کنید.
■ "تا پسر خدا به واسطۀ آن جالل یابد" حالت مضاف الیه عبارت "خدا" در نسخ پاپیروسی دستنويس قديمی يونانی  P45يا  P66وجود ندارد .بیماری هم
برای پدر و هم برای پسر شکوه و جالل به ارمغان میآورد .جالل عیسی در اين کار بسیار متفاوت از آن است که انتظار میرود .در سراسر انجیل يوحنا اين
اصطالح به مصلوب شدن عیسی اشاره دارد .زنده کردن ايلعازر باعث شد که رهبران يهود تقاضای مرگ عیسی را بکنند.
 5 :11اين هم يک توضیح ديگر از جانب يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)36 :11
" 6 :11دو روز دیگر در جایی که بود ،ماند" عیسی صبر میکند تا ايلعازر بمیرد .عیسی بازی نمیکرد .در اين بیماری يک نیت و هدف الهی وجود داشت
(مراجعه شود به انجیل يوحنا .)3 :٩ ،15 :11
" 7 :11سپس به شاگردان خود گفت :بیایید باز به یهودیه برویم" بحثهای بعدی نشان میدهند که شاگردان به خوبی آگاه بودند که يهوديان میخواستند
تا عیسی را سنگسار کنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  31 :10 ،54 :٨ ،٨ :11و  .)3٩شاگردان ترکیب عجیبی از ايمان و ترس را نشان میدهند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  .)16 :11اغلب تصور میشد که تو ماس جزو شاگردانی است که در ايمانش ترديد دارد ،ولی در اينجا حاضر است که با عیسی بمیرد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا .)16 :11
مايکل مگیل در کتاب ( NT TransLineصفحه  ،345سطر  )43مشاهده جالبی را انجام میدهد که "برويم" در انجیل يوحنا  7 :11به "ولی من میروم" در
انجیل يوحنا  11 :11تغییر میيابد .شاگردان میترسیدند و ترديد داشتند ،ولی عیسی مطمئن بود .اين توماس بود که به عیسی ملحق شد (برويم) در انجیل
يوحنا !16 :11
 9 :11الی  10اين میتواند يک شیوهای برای مرتبط کردن اين فصل به فصل  12 :٨و  4 :٩الی  5باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)35 :12آيه ٩الف
انتظار پاسخ "بله" دارد.
تضاد مشخصی میان آنان که اراده خدا را دنبال میکنند (مثال عیسی) و آنان که اراده خدا را دنبال نمیکنند (انجیل يوحنا  ،1۰ :11يهوديان) وجود دارد.
عیسی در مسیری که خدا او را هدايت میکند ،اشتباه نمیکند ،زيرا او نور جهان است.
اين تضاد میان نور و تاريکی مشخصه ادبیات عرفان يهودی و نوشتههای قمران است (يعنی "کتیبه پسران نور در مقابل پسران تاريکی" يا "نبرد پسران نور در
برابر پسران تاريکی").
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■ "اگر....اگر" هر دو اينها عبارت شرطی نوع سوم هستند که به معنی احتمال زياد وجوع رخداد است.
َ
ایلعازر خفته است" فعل اين جمله مجهول کامل اخباری است .شاگردان اغلب گفتههای عیسی را درست درک نمیکردند زيرا بیش از
" 11 :11دوست ما
حد به خود کلمات وابسته بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)13 :11استفاده عیسی از اين استعاره برای مرگ منعکس کننده استفاده عهد عتیقی است
(مراجعه شود به کتاب تثنیه  ،16 :31دوم سموئیل  ،12 :٧اول پادشاهان  21 :11 ،10 :2 ،21 :1و  ،20 :14 ،43و غیره) .اصطالح انگلیسی ""cemetery
از همان ريشه اصطالح يونانی به معنی "خواب" میآيد.
" 12 :11اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع اول است که تصور میکند از ديدگاه نگارنده و يا از نظر جمله شرط درست است.
■ "بهبود خواهد یافت" معنی اين کلمه "نجات يافتن" در قالبی است که در عهد عتیق استفاده شده است به مفهوم "خالصی فیزيکی" (مراجعه شود به
يعقوب  .)15 :5مجددا شاگردان منظور عیسی را درست درک نکردند زيرا از زبان استعاره او معنی لغوی کلمه (خوابیدن) را برداشت کرده بودند .درک نادرست
شنودگان عیسی مشخصه انجیل يوحنا است (يعنی  23 :11الی  .)24او از باالست – آنها از پائین هستند .بدون کمک روح القدس (يعنی پنتیکاست) آنها
نمیتوانند درک کنند.
 13 :11اين هم يک توضیح ديگر توسط يوحنا است.
" 14 :11عیسی آشکارا به آنان گفت" به موضوع خاص  Parrhēsiaدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  4 :٧مراجعه کنید.
" 15 :11بهخاطر شما شادمانم که آنجا نبودم ،تا ایمان آورید" عیسی تصريح میکند که برخاستن ايلعازر نه به واسطه دوستی او با ايلعازر يا عزاداری مريم
و مارتا بلکه ( )1برای تحکیم ايمان شاگردان (آيه  )14و ( )2تشويق جمعیت يهوديان به ايمان آوردن (انجیل يوحنا  )42 :11است .در انجیل يوحنا ايمان يک
فرايند است .گاهی اوقات بسط میيابد (مثال شاگردان ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  )11 :2و گاهی نه (تماشاچیان ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  31 :٨الی
.)5٩
 16 :11اين آيه به وضوح ايمان توما را نشان میدهد .شاگردان نیازداشتند که قدرت عیسی بر مرگ ،ترس بزرگ انسانها ،را ببینند.
کلمه توما در زبان آرامی به معنی دوقلو است (يک توضیح ديگر از نگارنده) ،همانند  Didymusدر زبان يونانی .در اناجیل اسم او در میان اسامی شاگردان
است (مراجعه شود به انجیل متی  ،3 :1۰انجیل مرقس  ،1۸ :3انجیل لوقا  ،)15 :6در انجیل يوحنا اغلب از او صحبت میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 24 :2۰ ،5 :14 ،16 :11الی  .)2 :21 ،29به موضوع خاص :فهرست اسامی شاگردان در بخش مربوط به انجیل يوحنا  45 :1مراجعه شود.
 :NASBانجیل یوحنا  17 :11الی 27
َ ْ
َ
1٨
پرتاب تیر با اورشلیم فاصله داشت.
1٧چون عیسی بدانجا رسید ،دریافت چهار روز است که ایلعازر را در قبر نهادهاندِ .بیتعنیا پانزده
ِ
1٩
یهودیان بسیار نزد مریم و مارتا آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند20 .پس چون مارتا شنید که عیسی بدانجا میآید به
ِ
استقبالش رفتّ ،اما مریم در خانه ماند21 .مارتا به عیسی گفت" :سرورم ،اگر اینجا بودی برادرم نمیمردّ 22 .اما میدانم که هم اکنون نیز هر چه
از خدا بخواهی ،به تو خواهد داد"23 .عیسی به او گفت" :برادرت بر خواهد خاست"24 .مارتا به او گفت" :میدانم که در روز قیامت بر خواهد
َ
خاست"25 .عیسی گفت" :قیامت و حیات َمنم .آن که به من ایمان َآو َرد ،حتی اگر بمیرد ،زنده خواهد شد26 .و هر که زنده است و به من ایمان
دارد ،بهیقین تا به ابد نخواهد مرد؛ آیا این را باور میکنی؟" 2٧مارتا گفت« :آری ،سرورم ،من ایمان آوردهام که تویی مسیح ،پسر خدا ،همان که
باید به جهان میآمد".
َ
ایلعازر را در قبر نهادهاند" روحانیون میگفتند که روح انسان برای سه روز در کنار جسد فیزيکی باقی میماند .عیسی صبر
" 17 :11چهار روز است که
کرد و بعد از چهار روز آمد تا مطمئن شود که ايلعازر واقعا مرده است و از زمانی که روحانیون میگفتند گذشته است.
" 18 :11حدود دو مایل" آيه  1۸يک توضیح ديگر از جانب يوحنا است .در مفهوم واقعی کلمه ،پانزده پرتاب تیر است.
ان بسیار نزد مریم و مارتا آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلی دهند" اين يک استفاده خنثی و بدون مشخصه از کلمه يهوديان
" 19 :11یهودی ِ
است ،زيرا اغلب يوحنا از اين کلمه برای اشاره به دشمنان عیسی استفاده میکند .با اين وجود ،در اين متن ،به اهالی اورشلیم که اين خانواده را میشناختند
اشاره میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  31 :11و  33و  .)45عیسی مردم اورشلیم را دوست میداشت و سعی میکرد از طريق زنده کردن ايلعازر به آنها
برسد.
" 20 :11مریم در خانه ماند" حالت عادی برای عزاداری در میان نشستن بر روی زمین است.
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موضوع خاص :مراسم عزاداری
)(SPECIAL TOPIC: GRIEVING RITES
اسرائیلیها برای نشان دادن اندوه خود برای مرگ کسی که دوست دارند و برای توبه فردی به راههای مختلف ابراز میدارند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.۸
.9
.1۰
.11
.12
.13
.14

پاره کردن لباس بیرونی ،پیدايش  29 :37و  ،13 :44 ،34داوران  ،35 :11دوم سموئل  ،31 :3 ،11 :1اول پادشاهان  ،27 :21يعقوب :1
1۰
پوشیدن لباسی از جنس کرباس ،پیدايش  ،34 :37دوم سموئل  ،31 :3اول پادشاهان  ،27 :21ارمیا 37 :4۸
درآوردن کفش ،دوم سموئل  ،3۰ :15اشعیا 3 :2۰
گذاشتن دست بر روی سر ،دوم سموئل  ،19 :13ارمیا 37 :2
ريختن خاک بر سر ،يوسع  ،6 :7اول سموئل  ،12 :4نحمیا 1 :9
نشستن بر روی زمین ،مرائی ارمیا ،1۰ :2 ،حزقیال ( ،16 :26دراز کشیدن بر روی زمین ،دوم سموئل  ،)16 :12اشعیا 1 :47
بر سینه زدن ،اول سموئل  ،1 :25دوم سموئل  ،26 :11نحمیا 7 :2
ماتم گرفتن ،اول سموئل  ،1 :25دوم سموئل ،26 :11
بريدن بدن ،تثنیه  ،1 :14ارمیا 37 :4۸ ،6 :16
روزه گرفتن ،دوم سموئل  16 :12 ،12 :1و  ،21اول پادشاهان  ،27 :21اول تواريخ  ،12 :1۰نحمیا 4 :1
گريه کردن ،دوم سموئل  ،31 :3 ،17 :1دوم تواريخ 25 :35
کچلی (کندن يا تراشیدن موهای سر) ارمیا 37 :4۸
کوتاه کردن ريش ،ارمیا 37 :4۸
پوشاندن سر يا صورت ،دوم سموئل 4 :19 ،3۰ :15

اينها نشانهای ابراز برونی احساسات بودند.
 21 :11و " 32مارتا به عیسی گفت :سرورم ،اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد" اين عبارت جمله شرطی نوع دوم است که "عکس واقعیت" نامیده میشود.
بدين ترتیب اين گونه درک میشود که "اگر اينجا با ما بودی ،که نبودی ،برادرم نمرده بود ،که مرده است" .گفتههای مارتا و مريم (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 )32 :11به عیسی دقیقا مثل هم هستند .بايد بر روی اين موضوع در طول چهار روز عزاداری خیلی با هم حرف زده باشند .اين دو زن خیلی با عیسی راحت
بودند به طوری که ناراحتی خود را از اينکه عیسی زودتر نیامده بود ابراز داشتند.
ّ " 22 :11اما میدانم که هم اکنون نیز هر چه از خدا بخواهی ،به تو خواهد داد" مشخص نیست که دقیقا مارتا از عیسی چه کاری خواست تا انجام دهد
زيرا در انجیل يوحنا  39 :11از زنده شدن ايلعازر به شگفت آمد.
 23 :11الی " 24برادرت بر خواهد خاست" مارتا همان ديدگاه مذهبی زندگی پس از مرگ را داشت که فريسیان داشتند ،که معتقد بودند در روز رستاخیر
جسم دوباره زنده خواهد شد .منابع و مستندات عهد عتیقی اندکی در خصوص اين ديدگاه وجود دارد (مراجعه شود به دانیال  ،2 :12يعقوب :19 ،14 :14
 25الی  .)27عیسی اين درک يهودی را تبديل تائید قدرت و اختیار خود کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)6 :14 ،25 :11
" 24 :11در روز قیامت" هر چند درست است که يوحنا به رستگاری آنی تاکید میکند (اسکاتولوژی تشخیص داده شده) ،او هنوز به پايان زمان باور دارد.
اين به چندين شیوه بیان شده است:
 .1يک روز داوری/قیامت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2٨ :5الی  3٩ :6 ،2٩الی  40و  44و )4٨ :12 ،24 :11 ،54
" .2زمان" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  25 :5 ،23 :4و )32 :16 ،2٨
 .3آمدن دوم مسیح (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،3 :14اين احتمال هست که  1٨ :14الی  1٩و  2٨به چندين ظهور پس از قیام عیسی اشاره داشته
باشد نه آمدن اسکاتولوژيک)
َ
" 25 :11عیسی گفت" :قیامت و حیات َمنم" اين يکی ديگر از هفت "من هستم"های عیسی است .در چهره مرده ايلعازر ،مارتا تشويق میشود که ايمان
داشته باشد او زنده است .ريشه اين امید در فرد و قدرت پدر و عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)21 :5به يادداشت مندرج در بخش مربوط به
انجیل يوحنا  12 :۸مراجعه کنید.
جالب است که در نسخه پاپیروس اولیه ( )P45و برخی نسخههای التین و سوريهای ،عبارت "و حیات" حذف شده است UBS3 .به اضافه شدن آن رتبه B
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میدهد ولی  UBS4رتبه  Aبه اضافه شدن آن میدهد (يقین).
" 26 :11هر که زنده است و به من ایمان دارد ،بهیقین تا به ابد نخواهد مرد" چندين نکته مهم دستور زبانی در اين متن وجود دارد
 .1ضمیر کلی "همه"
 .2زمان حال ،که نیاز برای ايمان آوردن را نشان میدهد (انجیل يوحنا  25 :11و )26
 .3بیان مضاعف منفی در رابطه با مرگ" ،بهيقین تا به ابد نخواهد مرد" ،که به صورت بديهی به مرگ معنوی اشاره میکند
در انجیل يوحنا زندگی يک حقیقت زمان حال برای مومنین است ،نه اتفاقی که در آينده رخ دهد .ايلعاذر بايد کلمات عیسی را به تصوير میکشید! برای يوحنا
زندگی ابدی يک واقعیت زمان حاضر است.
" 27 :11آری ،سرورم ،من ایمان آوردهام که تویی مسیح ،پسر خدا ،همان که باید به جهان میآمد" اين جمله زمان کامل است .اين اقرار قدرتمند ايمان
او در عیسی به عنوان مسیح موعود است .از ديد الهیات اين اقرار همانند اقرار پطرس در نزد سراز است (مراجعه شود به انجیل متی .)16
او از چندين عنوان مختلف برای نشان دادن ايمان خود استفاده میکند.
 .1مسیح (که ترجمه يونانی مساياح ،آن تدهین شده است)
 .2پسر خدا (عنوان عهد عتیق برای مسیح)
 .3آن که میآيد (يک عنوان عهد عتیقی ديگر موعود خدا که عصر جديد صداقت را به ارمغان میآورد ،مراجعه کنید به انجیل متی .)14 :6
يوحنا از مباحثه به عنوان يک تکنیک مفهومی برای بیان حقیقت استفاده میکند .در انجیل يوحنا چندين اقرار ايمان به عیسی وجود دارند (مراجعه کنید به
انجیل يوحنا  29 :1و  34و  41و  14 :6 ،42 :4 ،49و  35 :9 ،69الی  .)27 :11 ،3۸به موضوع خاص :استفاده يوحنا از ايمان در بخش مربوط به انجیل
يوحنا  23 :2مراجعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  28 :11الی 29
2٨این را گفت و رفت و خواهر خود مریم را فرا خوانده ،در خلوت به او گفت" :استاد اینجاست و تو را میخواند" .مریم چون این را شنید،
بیدرنگ برخاست و نزد او شتافت.
2٩

" 28 :11استاد" نسخه مطالعه انجیل ( NASBصفحه  )154۰توضیح جالبی دارد" .توصیف مهمی توسط زن ارائه میشود .روحانیون به زنان تعلیم نمیدادند
(مراجعه کنید به انجیل يوحنا  ،)27 :4ولی عیسی اغلب به آنها تعلیم میداد".
موضوع خاص :زنان در انجیل را مطالعه نمايید.
 :NASBانجیل یوحنا  30 :11الی 37
30عیسی هنوز وارد دهکده نشده بود ،بلکه همانجا بود که مارتا به دیدارش رفته بود .یهودیانی که با مریم در خانه بودند و او را تسلی
میدادند ،چون دیدند مریم با شتاب برخاست و بیرون رفت ،از پی او روانه شدند .گمان میکردند بر سر قبر میرود تا در آنجا زاری کند 32.چون
مریم به آنجا که عیسی بود رسید و او را دید ،به پاهای او افتاد و گفت" :سرورم ،اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد"33 .چون عیسی زاری مریم و
یهودیان همراه او را دید ،در روح برآشفت و سخت منقلب گشت34 .پرسید" :او را کجا گذاشتهاید؟" گفتند" :سرور ما ،بیا و ببین"35 .اشک از
ِ
ّ 3٧
36
مرد
چشمان عیسی سرازیر شد .پس یهودیان گفتند" :بنگرید چقدر او را دوست میداشت"! اما بعضی گفتند" :آیا کسی که چشمان آن ِ
َ
ایلعازر شود؟"
کور را گشود ،نمیتوانست مانع از مرگ
31

 30 :11اين يک شهادت عینی ديگر همراه با جزئیات از نگارنده شاگرد است.
33 :11
NASB
NKJV
NRSV
TEV

"او عمیقا در روح برآشفت و ناراحت شد"
"او در روح نالید و ناراحت شد"
"او در روح ناراحت شد و عمیقا برآشفت"
"قلبش درد گرفت و عمیقا برآشفت"
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"عیسی شديدا ناراحت شد و آه عمیقی کشید"
NJB
اين به مفهوم "در روح خرناسه کشیدن" است .اين اصطالح معموال برای خشم و عصبانیت به کار میرفت (مراجعه شود به کتاب دانیال  ،3۰ :11انجیل مرقس
 .)5 :14 ،43 :1ولی در اين متن سعی بر اين است که احساس ناراحتی عمیق را نشان دهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)3۸ :11هرچند برخی از مفسرين
احساس قوی را در اين میبینند ،احتماال خشم ،که متوجه مرگ است ،عیسی احساسات واقعا انسانی داشت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  33 :11و  35و
 36و  )3۸و در اينجا آن را به دوستانش نشان میدهد.
" 35 :11اشک از چشمان عیسی سرازیر شد" اين کوتاهترين آيه در انجیل است .مرگ ،اراده خدا برای اين سیاره نیست .نتیجه شورش انسانی است.
عیسی درد از دست دادن کسی که دوست میداريم را احساس میکند .او برای زندگی تمامی پیروانش اين احساس را تجربه میکند!
اشک ريختن عیسی آرام و کامال خصوصی بود ،نه يک گريه کردن در مال عام در انجیل يوحنا .33 :11
 37 :11اين سوال انتظار پاسخ "بله" را دارد .نظر مارتا در انجیل يوحنا  21 :11و مريم در  32 :11بود.
 :NASBانجیل یوحنا  38 :11الی 44
3٨سپس عیسی ،باز در حالی که برآشفته بود ،بر سر قبر آمد .قبر ،غاری بود که بر دهانهاش سنگی نهاده بودند .فرمود" :سنگ را بردارید".
خواهر متوفا گفت" :سرورم ،اکنون دیگر بوی ناخوش میدهد ،زیرا چهار روز گذشته است"40 .عیسی به او گفت" :مگر تو را نگفتم که اگر
مارتا
ِ
41
ایمان آوری ،جالل خدا را خواهی دید؟" پس سنگ را برداشتند .آنگاه عیسی به باال نگریست و گفت" :پدر ،تو را شکر میگویم که مرا شنیدی.
42من میدانستم که همیشه مرا میشنویّ .اما این را بهخاطر کسانی گفتم که در اینجا حاضرند ،تا ایمان آورند که تو مرا فرستادهای"43 .این را
گفت و سپس به بانگ بلند ندا درداد" :ایل َ
عازر ،بیرون بیا!" 44پس آن مرده ،دست و پا در کفن بسته و دستمالی ِگرد صورت پیچیده ،بیرون آمد.
عیسی به ایشان گفت" :او را باز کنید و بگذارید برود".
3٩

" 38 :11یک غار" در طول اين دوره قبرهای فلسطین يکی از اينها بود:
 .1غارهای طبیعی ()Baba Bathra 6: 8
 .2حفرههايی که داخل صخره کنده میشدند و با سنگ بزرگ گردی که جلوی آن قرار میگرفت آن را میبستند
 .3حفرههايی که در روی میکندند و با سنگهای بزرگ روی آن را میپوشاندند
بر اساس مطالعات باستانشناسی در منطقه اورشلیم ،گزينه نخست بهترين است.
" 39 :11سنگ را بردارید" قراردادن يک سنگ بزرگ در داخل گودی روشی بود برای محکم بستن مقبرهها و محافظت آنها در مقابل دزدها و حیوانات.
■ "چهار روز گذشته است" اين يک اصطالح يونانی است برای "چهار روز "
" 40 :11اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است و به اين معنی است که احتمال وقوع عمل وجود دارد .اين آيه سوالی است که انتظار پاسخ "بله" دارد.
■ "جالل خدا" جالل خدا در کارهای عیسی نشان داده میشوند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)4 :11توضیح کاملتر را در يادداشت مربوط به انجیل يوحنا
 14 :1مطالعه کنید.
" 41 :11آنگاه عیسی به باال نگریست" حالت عادی عبادت يهوديان بدين صورت بود که دستها و چشمان (باز) به سمت بهشت بلند شوند .اين يک اصطالح
برای عبادت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)1 :1٧
■ "که مرا شنیدی" عیسی صدای پدر را "میشنود" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  26 :٨و  )15 :15 ،40و پدر صدای او را "میشنود" .آنان که صدای عیسی
را می شنوند زندگی جاويدان دارند .اين يک بازی با کلمات "ديدن" و "شنیدن" است که مترادف با "دريافت کردن" (انجیل يوحنا  )12 :1و "ايمان داشتن"
(انجیل يوحنا  )16 :3است .ايلعازر صدای عیسی را "شنید" و به زندگی بازگشت.
 42 :11اين هدف دعا و معجزه عیسی را بیان میدارد .عیسی اغلب معجزاتی میکرد تا ايمان شاگردانش را تقويت کند و در اين مورد زمینه ايمان را برای
يهوديان اورشلیم فراهم کند.
از نظر الهیات ،عیسی مجددا اقتدار و اولويت پدر در کارهايش را بزرگ میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  19 :5و  .)1۰ :14 ،49 :12 ،2۸ :۸ ،3۰اين
معجزه رابطه صمیمانه عیسی با پدر را نشان میدهد .موضوع خاص :فرستادن ( )Apostellōدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  24 :5را مطالعه کنید.
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َ
ایلعازر ،بیرون بیا!" گفته میشود اگر عیسی مشخصا ايلعازر را صدا نمیزد ،تمامی مردگان از قبر بیرون میآمدند!
 " 43 :11سپس به بانگ بلند ندا درداد" :
 44 :11اجساد را برای دفن با شستن با آب و پیچاندن در پارچه کتان و آغشته کردن به ادويه جات برای بوی آنها آماده میکردند .اجساد بايد ظرف  24ساعت
دفن میشدد زيرا يهوديان مردگان خود را مومیايی نمیکردند.
موضوع خاص :مراسم تدفین
 :NASBانجیل یوحنا  45 :11و 46
َ
ّ
46
45پس بسیاری از یهودیان که به دیدار مریم آمده و کار عیسی را دیده بودند ،به او ایمان آوردند .اما برخی نزد فریسیان رفتند و آنها را از آنچه
عیسی کرده بود ،آگاه ساختند.
" 45 :11پس بسیاری از یهودیان که به دیدار مریم آمده و کار عیسی را دیده بودند ،به او ایمان آوردند" اين موضوعی است انجیل بیان میدارد (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  30 :20الی  .)31اين عبارت تبديل به الگويی شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا :12 ،45 :11 ،42 :10 ،30 :٨ ،31 :٧ ،23 :2
 11و  .)42با اين وجود ،بايد مجددا گفته شود که ايمان در انجیل يوحنا چندين سطح دارد و همیشه ايمان نجات نمیدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا :2
 23الی  .)30 :٨ ،25موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2را مطالعه کنید.
َ
" 46 :11برخی نزد فریسیان رفتند و آنها را از آنچه عیسی کرده بود ،آگاه ساختند" اندازه کوری معنوی برخی علیرغم ديدن چنین تعالیم و معجزات
قدرتمند حیرت انگیز است .با اين وجود ،عیسی همه گروهها را به دو دسته تقسیم میکند ،آنها که به او اعتماد میکنند و ايمان میآورند و آنان که واقعیت را
در باره او انکار میکنند .حتی معجزهای مانند اين هم باعث ايمان نمیشود (مراجعه کنید به انجیل لوقا  3۰ :16الی .)31
 :NASBانجیل یوحنا  47 :11الی 53
َ
آیات بسیار از این مرد به ظهور میرسد .اگر بگذاریم همچنان پیش
4٧پس
سران کاهنان و فریسیان به مشورت نشسته ،گفتند" :چه کنیم؟ ِ
ِ
رود ،همه به او ایمان خواهند آورد ،و رومیان آمده ،این مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند"ّ 4٩ .اما یکی از آنها ،قیافا نام ،که در آن سال
کاهن اعظم بود ،به دیگران گفت" :شما هیچ نمیدانید 50و نمیاندیشید که صالحتان در این است که یک تن برای قوم بمیرد ،تا آنکه همۀ قوم
نابود شوند"ّ 51 .اما این سخن از خودش نبود ،بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود ،چنین ّ
نبوت کرد که عیسی برای قوم خواهد مرد52 ،و نه
تنها برای قوم ،بلکه برای گرد آوردن و یگانه ساختن فرزندان خدا که پراکندهاند53 .پس ،از همان روز توطئۀ قتل او را چیدند.
4٨

َ
سران کاهنان و فریسیان به مشورت نشسته" اين اشاره به سانهدرين دارد ،شورای عالی يهوديان در اورشلیم .اين شورا هفتاد عضو محلی داشت.
ِ " 47 :11
کاهنان اعظم از نظر سیاسی و مذهبی دگم بودند و به سادوجس معروف بودند ،اينها فقط نوشتههای موسی را قبول داشتند و منکر قیامت بودند .فريسیان
مردمیتر بودند ،مذهبی و قانونگرا بودند و ( )1تمامی عهد عتیق )2( ،بشارت فرشتگان  ،و ( )3زندگی پس از مرگ را قبول داشتند .جالب است که چنین دو
گروهی که ضد هم بودند برای هر هدفی در کنار هم بودند .موضوع خاص :فريسیان در بخش مربوط به انجیل يوحنا  24 :1را مطالعه کنید .موضوع خاص:
سانهدرين در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1 :3را مطالعه کنید.
آیات بسیار از این مرد به ظهور میرسد" اين اشاره به عیسی به عنوان "اين مرد" يک شیوه خفتآور برای ذکر نکردن نام او است .حیرتانگیز است که
■" ِ
با وجود چنین معجزاتی مانند زنده کردن ايلعازر ،تعصب چشمان آنها را کامال کور کرده بود (مراحعه شود به دوم قرنتیان .)4 :4
" 48 :11اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به معنی آن است که احتمال وقوع رخداد وجود دارد.
■ "همه به او ایمان خواهند آورد" حسادت و همچنین اختالف نظر از ديدگاه الهیات منشا ناراحتی و ترس از عیسی بود .کلمه "همه" میتواند به حتی
سامريان و پیروان ساير اديان و کافران اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :10البته ،اين ترس جنبه سیاسی هم داشت (برای مثال ،کنترل
رومیان).
■ "رومیان آمده ،این مکان و این قوم را از دست ما خواهند ستاند" اين يکی از دوگانگیهای نبوت انجیل يوحنا است ،زيرا اين کار به مفهوم واقعی کلمه در
سال  ٧0میالدی توسط ژنرال رومی تیتوس (که بعدا امپراتور شد) تحقق يافت.
واقعیت سیاسی سلطه رومیان بخشی از امید (اسکاتولوژيک) پايان زمان يهوديان بود .آنها معتقد بودند که خدا يک شخص مذهبی/نظامی خواهد فرستاد،
مانند داور عهد عتیق ،که به صورت فیزيکی روم را به آنها تحويل خواهد داد .چندين نفر که ادعای مسیح بودن میکردند شورشهايی را در فلسطین آغاز کردند
تا اين انتظار را تحقق بخشند.
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عیسی ادعا میکرد که پادشاهی او يک حکومت موقتی/سیاسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )36 :1۸نیست ،بلکه قلمرو معنوی است که تمام جهان را در
آينده فرا خواهد گرفت (مکاشفه) .او ادعا می کرد که نبوت عهد عتیق را تحقق بخشیده ،ولی نه در مفهوم کلمات ،يهودی يا ملی گرايی .به همین دلیل،
بسیاری از يهوديان آن روز ،وی را انکار کردند.
" 49 :11قیافا نام ،که در آن سال کاهن اعظم بود" مقام کاهن اعظم يک سمت مادامالعمر بود که به نسل به نسل به فرزندان میرسید (مراجعه شود به
کتاب خروج  ،) 2٨ولی پس از اينکه رومیان فاتح شدند ،به واسطه جذابیتی که معامالت در کوه زيتون و محوطه معبد داشتند به باالترين پیشنهادی که ارائه
میشد ،فروخته میشد .قیافا از سال  1٨تا  36میالدی کاهن اعظم بود (داماد آناس ،کاهن اعظم از  6الی  15میالدی).
 50 :11الی  52اين هم يک دوگانگی ديگر انجیل يوحنا است .قیافا انجیل را بشارت میدهد.
 " 50 :11قیافا نام ،که در آن سال کاهن اعظم بود " زمینه عهد عتیقی اين بیان ديدگاه يهوديان به جسم است .يک نفر (خوب يا بد) میتواند بر کل تاثیر
گذارد (مثال آدم/حوا ،آچان) .اين مفهوم سیستم قربانی کردن را پايهريزی کرد ،به خصوص روز کفاره (الويان  ،)16که يک حیوان معصوم بايد کفاره گناهان
يک قوم را بدهد .اين تبديل به مفهوم مسیحی در ورای اشعیا  53شد .در عهد جديد آدم/مسیح در رومیان  12 :5الی  21منعکس کننده اين مفهوم است.
51 :11
"که عیسی داشت میمرد"
NASB, REV,NET
"که عیسی بمیرد"
REB NKJV, NIV,
"که عیسی قرار بود بمیرد"
NRSV
"که عیسی بمیرد"
NJB
در کتاب  ،NIDOTTEجلد  ،1صفحه  326تفسیر خوبی درباره استفاده الهیاتی فعل ( mellōبايد" ،يقین داشتن") وقتی که برای اراده خدا برای کارهای
رستگاری عیسی استفاده میکند دارد.
.1
.2
.3
.4

انجیل مرقس 32 :10
انجیل متی 22 :1٧
انجیل لوقا  31 :٩و  ،21 :24 ،44اعمال رسوالن 23 :26
انجیل يوحنا 32 :1٨ ،22 :14 ،33 :12 ،51 :11 ،3٩ :٧

همچنین برای خیانت يهودا استفاده میشود
 .1انجیل لوقا 23 :22
 .2انجیل يوحنا 4 :12 ،٧1 :6
لوقا در اعمال رسوالن از آن برای تحقق نبوت استفاده میکند (اعمال رسوالن  .)22 :26 ،15 :24 ،2۸ :11تمامی رخدادهای رستگاری در دستان خداوند
هستند (مراجعه شود به اعمال رسوالن !)29 :13 ،2۸ :4 ،1۸ :3 ،23 :2
" 52 :11نه تنها برای قوم ،بلکه برای گرد آوردن و یگانه ساختن فرزندان خدا که پراکندهاند" به نظر میرسد که اين يک تفسیر توسط يوحنا باشد که
مترادف با  16 :10است .اين میتواند اشاره داشته باشد به:
 .1يهوديانی که خارج از فلسطین زندگی میکنند
 .2نیمه يهوديان مانند سامريان
 .3پیروان ساير اديان و کفار
به نظر میرسد گزينه  3بهترين انتخاب باشد .هر کدام که باشد ،مرگ عیسی منجر به متحد کردن انسانها شد (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،16 :3 ،29 :1
.)16 :1۰ ،42 :4
" 53 :11پس ،از همان روز توطئۀ قتل او را چیدند" اين يک موضوع تکراری در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،5٩ :٨ ،1٩ :٧ ،1٨ :5
.)٨ :11 ،3٩ :10
 :NASBانجیل یوحنا 54 :11
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54
فرایم در ناحیهای نزدیک به بیابان رفت و با
از این رو عیسی دیگر آشکارا در میان یهودیان رفت و آمد نمیکرد ،بلکه به شهری به نام ِا ِ
شاگردان خود در آنجا ماند.

" 54 :11عیسی دیگر آشکارا در میان یهودیان رفت و آمد نمیکرد" انجیل يوحنا  12آخرين تالش عیسی برای بحث کردن با سران يهود است.
کلمهای که در انجیل يوحنا "آشکارا" ترجمه شده (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )2۰ :1۸ ،54 :11 ،26 :7معموال به مفهوم "با جسارت" است .به موضوع
خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  4 :7مراجعه کنید.
فرایم" اين شهر ممکن است نزديک بیت الحم در سامره باشد (مراجعه شود به دوم قرنتیان .)1٩ :13
■ "شهری به نام ِا ِ
 :NASBانجیل یوحنا  55 :11الی 57
َ
تطهیر قبل از پسخ را به جا آورند .آنها در
55چون عید پ َسخ یهود نزدیک شد ،گروهی بسیار از نواحی مختلف به اورشلیم رفتند تا آیین
ِ
ِ
ِ
جستجوی عیسی بودند و در همان حال که در صحن معبد ایستاده بودند ،به یکدیگر میگفتند" :چه گمان میبرید؟ آیا هیچ به عید نخواهد
َ
آمد؟" ّ 5٧اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر گاه کسی بداند عیسی کجاست ،خبر دهد تا گرفتارش سازند.
56

 55 :11الی  57اين آيات فصلهای  11و  12را به يکديگر مرتبط میسازند.
" 55 :11تا خود را تطهیر کنند" اين اشاره به مراسم تطهیر و آماده سازی برای پسخ دارد .هنوز بحثهايی هست که برای چه مدت عیسی در فلسطین تعلیم
میداد ،موعظه میکرد و بشارت میداد .ساختار ساير اناجیل به گونهای است که احتماال يک يا دو سال .ولی با اين وجود ،انجیل يوحنا چندين عید پسخ
(عید ساالنه) را به ثبت رسانده است .يقینا سه عید بوده (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :6 ،13 :2و  )55 :11با حداقل يک عید چهارم که از آن به عنوان
"عید" در انجیل يوحنا  1 :5ياد شده است.
 57 :11اين هم يک تفسیر ديگر از جانب يوحنا است.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

چرا عیسی اجازه داد که ايلعازر بمیرد؟
هدف اين معجزه به چه سمتی بود؟
چه تفاوتی میان قیام پس از مرگ و به هوش آوری وجود دارد؟
چرا رهبران يهود از زنده کردن ايلعازر به وحشت افتادند؟
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یوحنا 12
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
تدهین در بتانی
 1 :12الی ۸

 9 :12الی 11
مسیح وارد اورشلیم میشود
 12 :12الی 19

عیسی مرگ خود و متعاقب
آن جاللش را پیش گويی
میکند
 2۰ :12الی 2۸الف

2۸ :12ب
 29 :12الی 32

TEV
عیسی در بتانی تدهین
میشود
 1 :12الی 6
 ٧ :12الی ٨
دسیسه علیه ايلعازر
 9 :12الی 11
ورود فاتحانه به اورشلیم
 12 :12الی 13
14 :12
15 :12
16 :12
17 :12
 1۸ :12الی 19
برخی از يونانیان در
جستجوی عیسی هستند
 2۰ :12الی 21
 22 :12الی 26
عیسی از مرگ خود سخن
میگويد
 27 :12الی  2۸الف
2۸ :12ب
29 :12
 3۰ :12الی 33

NRSV

NKJV

UBS4

تدهین در بتانی

تدهین در بتانی

تدهین در بتانی

 1 :12الی ۸

 1 :12الی ۸

 1 :12الی ۸

 9 :12الی 11
يکشنبه با موفقیت
 12 :12الی 19

دسیسه برای کشتن ايلعازر
 9 :12الی 11
ورود فاتحانه
 12 :12الی 19

دسیسه علیه ايلعازر
 9 :12الی 11
ورود فاتحانه به اورشلیم
 12 :12الی 19

بشارت عام عیسی به نتیجه
میرسد

دانه غنی گندم

برخی از يونانیان در
جستجوی عیسی هستند

 2۰ :12الی 26

 2۰ :12الی 26

 2۰ :12الی 26

 27 :12الی  36الف

عیسی مرگ خود بر باالی
صلیب را پیش بینی میکند
 27 :12الی 36

پسر انسان بايد به باال برده
شود
 27 :12الی  36الف

 33 :12الی  36الف
34 :12
 35 :12الی  36الف
بیايمانی مردم
36 :12ب
جمع بندی :بیايمانی
يهوديان
 37 :12الی 3۸
 39 :12الی 4۰
41 :12
 42 :12الی 5۰

چه کسی گزارش ما را باور
کرده است؟

36 :12ب الی 3۸

36 :12ب الی 43

 39 :12الی 4۰
41 :12
 42 :12الی 43
داوری با کالم عیسی
 44 :12الی 5۰

 44 :12الی 5۰

بیايمانی يهوديان
36 :12ب الی 43

قدم زدن در نور

 42 :12الی 5۰
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داوری با کالم عیسی
 44 :12الی 5۰

چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
بینش مفهومی نسبت به آیات  1الی 50
 .Aتمامی چهار انجیل تدهین عیسی توسط زنی را ثبت کرده اند .بنابراين ،اين رخداد بايد برای نويسندگان اناجیل از اهمیت خاصی برخوردار بوده
باشد .با اين وجود ،انجیل مرقس  3 :14الی  ،٩انجیل متی  6 :26الی  13و انجیل يوحنا  2 :12الی  ٨او را مريم اهل بتانی ،خواهر ايلعازر
شناسايی کردهاند ،در حالیکه انجیل لوقا  36 :٧الی  50او را به عنوان زنی گناهکار از جلیل شناسايی کرده است.
 .Bفصل  12بشارت عام عیسی را خاتمه میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)2٩ :12او بارها و بارها سعی کرد که رهبران يهود را به ايمان آورد.
فصل  11تالش او را برای ايمان آوردن مردم شهر اورشلیم نشان میدهد.
 .Cدر اين فصل به پنج گروه مردم اشاره میشود
 .1مردمی که شاهد احیای ايلعازر بودند ،انجیل يوحنا 1٧ :12
 .2مردم اورشلیم ،انجیل يوحنا ٩ :12
 .3جمعیت زائرانی که برای عید پسخ آمده بودند ،انجیل يوحنا  12 :12و  1٨و  2٩و 34
 .4احتماال جمعیتی از ساير اديان و کفار ،انجیل يوحنا 20 :12
 .5احتماال جمعیتی از رهبران يهود که به او ايمان آورده بودند ،انجیل يوحنا 42 :12

مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :12الی 8
َ ْ
َ
1شش روز پیش از عید پ َسخ ،عیسی به ِبیتعنیا ،محل زندگی ایلعازر آمد ،همان که عیسی او را از مردگان برخیزانیده بود .در آنجا برای تجلیل
ِ
َ
ایلعازر از جمله کسانی بود که با عیسی بر سفره نشسته بود3 .در آن هنگام ،مریم عطری گرانبها از سنبل
او شام دادند .مارتا پذیرایی میکرد و
خالص را که حدود یک پوند بود برگرفت و پاهای عیسی را با آن عطرآگین کرد و با گیسوانش خشک نمود ،چنانکه خانه از رایحۀ عطر آکنده شد.
َ َ
ّ 4اما یهودای اسخریوطی ،یکی از شاگردان عیسی ،که بعدها او را تسلیم دشمن کرد ،گفت5" :چرا این عطر به سیصد دینار فروخته نشد ،تا بهایش
به فقرا داده شود؟" 6او این را نه از سر دلسوزی برای فقرا ،بلکه از آن رو میگفت که دزد بود؛ او مسئول دخل و خرج بود و از پولی که نزدش گذاشته
میشد ،میدزدید7 .پس عیسی گفت " :او را به حال خود بگذارید! زیرا این عطر را برای روز دفن من نگاه داشته بود8 .فقیران را همیشه با خود
داریدّ ،اما مرا همیشه ندارید".
2

" 1 :12شش روز پیش از عید پ َسخ" اين يک زمانبندی متفاوت از انجیل متی  2 :26است .بايد به خاطر داشت که تمرکز اناجیل بر ترتیب زمانی نبوده بلکه
ِ
بیانگر اعمال عیسی هستند که منعکس کننده حقیقت برای او و کارهايش است .اناجیل بیوگرافی نیستند بلکه مکتوباتی هستند برای بشارت دادن گروههای
هدف.
" 2 :12آنها" به نظر میرسد که اين اشاره به مردم شهر بتانی که به عیسی و شاگردانش به خاظر زنده کردن ايلعازر شام دادند ،داشته باشد .با اين وجود ،در
انجیل متی  6 :26اين رخداد در منزل شمعون جذامی رخ داد.
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" 3 :12پوند" اين يک اصطالح التین برای واحد وزن رومی پوند است ،که برابر با  12اونس است (هر پوند تقريبا برابر با  453گرم و هر اونس حدود 2۸.34
گرم است) .اين ماده معطر گران قیمت احتماال جزو جهیزيه مريم بوده است .بسیاری از زنان مجرد اين نوع عطرها را در ظروف کوچکی به گردن خود آويزان
میکردند.
"يک پوند عطر معطر گران قیمت سنبل هندی"
NASB
"يک پوند روغن معطر گران قیمت از سنبل هندی"
NKJV
"يک پوند عطر معطر گران قیمت سنبل هندی"
NRSV
"يک پاينت کامل از يک عطر معطر گران قیمت ساخته شده از سنبل هندی"
TEV
"يک پوند روغن معطر گران قیمت و خالص از سنبل هندی"
NJB
گمانهای زيادی در مورد معنی صفت وجود دارند )1( :خالص )2( ،مايع )3( ،نام يک مکان.
خود عطر از يک ريشه معطر هیمالیايی که بسیار گران قیمت بود درست شده بود .به کتاب  Manners and Customs of the Bibleنوشته جیمز ام
فريمن ،صفحات  379الی  3۸۰مراجعه کنید.
■ "پاهای عیسی را با آن عطرآگین کرد" ساير اناحیل هم در مورد اين رخداد (احتماال سپاسگزاری مريم برای زنده کردن ايلعازر ،انجیل يوحنا )2 :12
صحبت کردهاند که زنی سرش را تدهین میکند .ظاهرا مريم تمام بدنش را تدهین میکند ،از سرش شروع میکند و تا پاهايش را تمیز و تدهین میکند .دلیل
اينکه پاهای عیسی نشان داده میشوند اين بود که او بر يک میز کوتاه لمیده بود.
اين يکی از حرفهای دو پهلوی يوحنا است .اين عطر برای آماده کردن جسد جهت دفن استفاده میشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)4۰ :19احتماال مريم
پیام عیسی را بهتر از شاگردانش در مورد مرگ قريب الوقوعش درک کرده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)7 :12به موضوع خاص :تدهین در انجیل در
 2 :11مراجعه کنید.
■ "خانه از رایحۀ عطر آکنده شد" شهادت عینی-تجسمی بسیار زيبايی است .يوحنا به وضوح آن لحظات را به خاطر دارد!
َ َ
" 4 :12یهودای اسخریوطی" اصطالح اسخريوطی احتماال دو ريشه دارد )1( :شهری در يهوديه (کريوت ،مراجعه شود به يوشع  )25 :15يا ( )2اصطالحی
برای خنجر قاتلین مزدور .از میان تمامی نويسندگان انجیل ،يوحنا تندترين اظهارات را در مورد يهودا دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)6 :12به يادداشت
کامل در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٧0 :6الی  ٧1مراجعه کنید.
■ "خیانت" اين يک تفسیر ديگر از نويسنده است .اين اصططالح معموال چنین داللت ضمنی ندارد .در مفهوم واقعی کلمه به معنی "تحويل دادن" يا "واگذار
کردن" در قالب داوری و قضايی است .به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  2 :1٨مراجعه کنید.
" 5 :12سیصد دینار" يک دينار معادل دستمزد يک روز يک سرباز يا يک کارگر بود ،بنابراين اين معادل دستمزد تقريبا يک سال میشد.
 6 :12اين آيه هم يک تفسیر ديگر از جانب نويسنده است .انجیل يوحنا بیش از ساير اناجیل يهودا را محکوم میکند.
"جعبه پول"
NASB, NKJV
"کیف پول مشترک"
NRSV
"ساک پول"
TEV
"پول مشترک"
NJB
اين کلمه يعنی يک صندوقچه کوچک .اساسا نوازندگان از آن برای حمل دهنی ساز خود استفاده میکردند.
■ "از پولی که نزدش گذاشته میشد ،میدزدید" کلمه يونانی آن حمل کردن است .از آن در دو مفهوم متفاوت استفاده میشود )1( .او صندوقچه را حمل
میکرد ،و ( )2او محتويات جعبه را حمل میکرد .اين بیان میتواند اضافه شده باشد تا نشان دهد توجه يهودا به فقرا در انجیل يوحنا  5 :12نبوده بلکه در
واقع پوششی برای دزدی برای خودش بود.
 7 :12اين آيه عجیبی است .به وضوح سخاوتمندی و تعلق خاطر را به همان شیوه مراحل دفن يک نفر نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)40 :1٩
اين هم يکی ديکر از اظهارات نبوتی يوحنا است.
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" 8 :12فقیران را همیشه با خود دارید" اين در رابطه با کتاب تثنیه  4 :15و  11است .اين يک توضیح نا امید کننده در رابطه با فقرا نیست بلکه تاکیدی
است بر وجود مسیح در عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)4 :٩ ،33 :٧ ،35 :12عهد عتیق در میان کتب مقدس خاور نزديک در خصوص حقوق و لزوم
به مراقبت از فقرا منحصر به فرد است.
 :NASBانجیل یوحنا  9 :12الی 11
َ
٩گروهی بیشمار از یهودیان ،چون شنیدند عیسی آنجاست ،آمدند تا نه تنها عیسی ،بلکه ایلعازر را نیز که زنده کرده بود ،ببینند .پس،
َ
ایلعازر را نیز بکشند11 ،زیرا سبب شده بود بسیاری از یهودیان از ایشان رویگردان شده ،به عیسی ایمان آورند.
سران کاهنان بر آن شدند
10

" 9 :12گروهی بیشمار از یهودیان ،چون شنیدند عیسی آنجاست" اين يک استفاده غیر متداول از کلمه يهوديان در انجیل يوحنا است .معموال به سران
يهود که مخالف عیسی هستند اشاره میکند .با اين وجود ،در انجیل يوحنا  1٩ :11و  1٧ :12 ،45به نظر میرسد به مردم شهر اورشلیم که با ايلعازر دوست
بودند و در مراسم دفن او شرکت کرده بودند اشاره میکند.
َ
ایلعازر را نیز بکشند" آنها میخواستند شواهد را از بین ببرند! انگیزه آنها ترس (مراجعه شود به انجیل يوحنا )4٨ :11
" 10 :12سران کاهنان بر آن شدند
و حسادت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )11 :12 ،4٨ :11بود.
آنها بايد فکر میکردند که زنده کردن ايلعازر توسط عیسی يک عمل نادر و مجرد بوده باشد .کوری و تعصب اين سران يهود منعکس کننده تاريکی انسان سقوط
کرده است.
 11 :12اين آيه به  45 :11باز میگردد .به موضوع خاص :استفاده يوحنا از فعل "ايمان آوردن" در مبحث مربوط به انجیل يوحنا  23 :2مراجعه شود.
 :NASBانجیل یوحنا  12 :12الی 19
 12بامدادان ،جمعیتی کثیر که برای عید آمده بودند ،چون شنیدند عیسی به اورشلیم میآید ،شاخههای نخل در دست به پیشباز او
رفتند .آنان فریادکنان میگفتند" :هوشیعانا! مبارک است آن که به نام خداوند میآید ،مبارک است پادشاه اسرائیل"! 14آنگاه عیسی کره االغی
یافت و بر آن سوار شد؛ چنانکه نوشته شده است"15 :مترس! ای دختر َصهیون ،هان پادشاه تو میآید ،سوار بر کره االغی"! 16شاگردان او
نخست این چیزها را درنیافتندّ ،اما چون عیسی جالل یافت ،به یاد آوردند که اینها همه دربارۀ او نوشته شده بود و همانگونه نیز با او به عمل
آورده بودند.
13

َ
ایلعازر از قبر و برخیزانیدنش از مردگان با عیسی بودند ،همچنان بر این واقعه شهادت میدادند.
17آن جماعت که به هنگام فرا خواندن
َ
 18بسیاری از مردم نیز به همین سبب به پیشباز او رفتند ،زیرا شنیده بودند چنین آیتی از او به ظهور رسیده است19 .پس فریسیان به یکدیگر
گفتند" :ببینید که راه به جایی نمیبرید؛ بنگرید که همۀ دنیا از پی او رفتهاند".
 12 :12الی  19اين نسخه يوحنای ورود فاتحانه عیسی به اورشلیم است (مراجعه شود به انجیل متی  1 :21الی  ،11انجیل مرقس  1 :11الی  ،11انجیل
لوقا  2٩ :1٩الی .)3٨
" 12 :12جمعیتی کثیر که برای عید آمده بودند" سه روز از جشنهای يهود برای مردان الزامی بودند (مراجعه شود به کتاب خروج  14 :23الی  ،17الويان
 ،23تثنیه  .)16 :16آرزوی زندگی يهوديانی که خارج از فلسطین زندگی میکردند (دياسپورا) حضور در يک جشن در اورشلیم بود .در طی اين سری از
جشنها ،جمعیت اورشلیم به سه تا پنج برابر جمعیت متداول شهر افزايش پیدا میکرد .اين عبارت اشاره دارد به اين تعداد عظیم زائران کنجکاو که در باره
عیسی شنیده بودند و میخواستند او را ببینند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)56 :11
" 13 :12شاخههای نخل" اين يک عبارت غیر معمول برای شاخههای نخل است .برخی معتقدند که زمانی در شیب کوه زيتون درختان نخل رشد میکردند،
(مراجعه شود به جوزفوس) ،در حالیکه ديگران معتقدند که آنها از جريکو وارد میشدند .به نظر میرسد که آنها سمبل پیروزی و فتح بودند (مراجعه شود به
مکاشفه  .)9 :7هر ساله از آنها در مراسم جشن خیمهها (مراجعه شود به الويان  )4۰ :23و پسخ (سنتی از دوران مکبای) استفاده میشد.
■ "فریادکنان میگفتند" اين زمان غیر کامل است که بیانگر ( )1تکرار عمل در گذشته است و يا ( )2شروع عمل در زمان گذشته.
■ "هوشیعانا" اين اصطالح يعنی "اينک نجات بده" يا "نجات بده لطفا" (مراجعه شود به مزمور  25 :11٨الی  .)26در طول مراسم عید پسخ در حالیکه زائران
به سوی معبد حرکت میکردند ،مزامیر (مراجعه شود به  113الی  )11٨خوانده میشد .بسیاری از اين اعمال و عبارات هر سال در طول مراسم پسخ تکرار
میشدند .ولی در اين سال بخصوص آنان غايت معنی را در عیسی يافتند! جمعیت اين را احساس کرده بود .فريسیان هم اين را تشخیص دادند.
■ "مبارک است آن که به نام خداوند میآید" اين دقیقا همان چیزی است که عیسی ادعا میکرد .او تنها فرستاده بود .او معرف يهوه بود.
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NASB

"حتی پادشاه اسرائیل"

NKJV, NRSV,

"پادشاه اسرائیل"
TEV, NJB
اين عبارت بخشی از مزمور نیست ،بلکه توسط جمعیت اضافه شده .به نظر میرسد که اشاره مستقیم به عیسی به عنوان پادشاه مسیح موعود در دوم سموئیل
باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)19 :19 ،49 :1
" 14 :12یک کره االغ" االغها حیوانات مهمی در فعالیتهای نظامی اسرائیل در اول پادشاهان داشتند (مراجعه شود به اول پادشاهان  33 :1و  3٨و .)44
فقط پادشاه سوار بر االغ میشد ،بنابراين خیلی مهم بود که عیسی االغی را سوار شود که قبال سوار نشده بود (مراجعه شود به انجیل مرقس .)2 :11
 14 :12الی " 15چنانکه نوشته شده است" اين نقل قولی است از زکريا  .٩ :٩کره االغ نه فقط از پادشاهی مسیح سخن میگفت ،بلکه جنبه طنز هم
داشت .عیسی به عنوان شخصیت فاتح نظامی که يهوديان توقع داشتند ،نمیآمد ،بلکه به عنوان خادم رنج کشیده اشعیا  53سوار بر کره االغ میآمد.
" 16 :12شاگردان او نخست این چیزها را درنیافتند" اين هم يک شاهد عینی ديگر است ،خاطره دردناک يوحنا ،و هم يک موضوع تکراری (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  ،1٨ :16 ،6 :10 ،22 :2انجیل مرقس  ،32 :٩انجیل لوقا  .)34 :1٨ ،45 :٩ ،50 :2فقط پس از معراج و پنتیکاست چشمان معنوی آنان
کامال باز شد.
■ " ّاما چون عیسی جالل یافت ،به یاد آوردند" اين يکی از بشارتهای روح القدس بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  26 :14و .)22 :2
اين آيه همچنین نشان میدهد که نويسندگان اناجیل ،انجیل خود را بر اساس تجربیات خود از رستاخیز مسیح ساختار داده بودند .ساير اناجیل عیسی را در
طی يک فرايند توسعه تاريخی نشان میدهند و تا زمان معراجش ،او را جالل نمیدهند ،ولی يوحنا در سراسر انجیل خود ،در نور مسیح او را جالل میدهد.
اناجیل منعکس کننده خاطرات اين افراد و ايمانی که جامعه به اين افرا د تحت الهام نیاز دارد ،است .بنابراين دو بعد تاريخی وجود دارد (عیسی و نويسندگان
اناجیل) هر دو تحت الهام هستند.
■ "جالل یافت" به يادداشت مندرج در بخش مربوط به انجیل يوحنا  14 :1مراجعه کنید.
 17 :12به موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٨ :1مراجعه کنید .بینش مفهومی نسبت به آيات
قسمت  3را نیز مطالعه کنید.
َ
" 19 :12فریسیان به یکدیگر گفتند" اين هم يکی ديگر از پیشبینیهای نبوت است که در ارتباط با ( )1يهوديان ،انجیل يوحنا  11 :12 ،4٨ :11و ()2
پیروان ساير اديان ،انجیل يوحنا  20 :12الی  23میباشد .اين آيه بیانگر دو مقطع تاريخی است :زندگی عیسی و کلیسای اولیه.
 :NASBانجیل یوحنا  20 :12الی 26
ْ
ُ
21
20در میان کسانی که برای عبادت در عید آمده بودند ،شماری یونانی بودند .آنها نزد فیلیپس ،که اهل ِبیت ِصیدای جلیل بود ،آمدند و به
ُ
او گفتندَ " :س َ
22
فیلیپس آمد و به آندریاس گفت ،و آنها هر دو رفتند و به عیسی گفتند23 .عیسی به آنان
رورا ،میخواهیم عیسی را ببینیم".
ساعت جالل یافتن پسر انسان فرا رسیده است24 .آمین ،آمین ،به شما میگویم ،اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد ،تنها میماند؛
گفت" :
ِ
ّ
ّ
25
بار بسیار میآورد .کسی که جان خود را دوست بدارد ،آن را از دست خواهد داد .اما کسی که در این جهان از جان خود نفرت
اما اگر بمیرد ِ
داشته باشد ،آن را تا حیات جاویدان حفظ خواهد کرد 26 .آن که بخواهد مرا خدمت کند ،باید از من پیروی کند؛ و جایی که من باشم ،خادم من
نیز خواهد بود .کسی که مرا خدمت کند ،پدرم او را سرافراز خواهد کرد.
" 20 :12شماری یونانی" اين به مفهوم پیروان ساير اديان است ،نه اختصاصا يونانیان.
■ "در میان کسانی که برای عبادت در عید آمده بودند" زمان حال داللت بر اين دارد که رفتن به عید برايشان حالت عادت داشت .آنان يا ( )1خدا-ترس
بودند يا ( )2نوآموزان مذهبی بودند .گروه اول عابدين معمولی در کنیسه بودند و گروه دوم کسانی که رسما به يهود ايمان میآوردند.
" 21 :12به او گفتند" اين زمان غیر کامل است که يعنی ( )1بارها و بارها سوال کردند و يا ( )2شروع به پرسیدن کردند .آنها میخواستند که صحبت خصوصی
با عیسی داشته باشند .ظاهرا اين آخرين زنگ ساعت نبوت قبل از مرگ عیسی بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)23 :12
 22 :12فیلیپ (عاشق اسبها) و آندرياس (مردانه) تنها شاگردانی بودند که اسامی يونانی داشتند .شايد اين به يونانیان اجازه میداد (يعنی پیروان ساير اديان)
احساس کنند که میتوانند به ايشان نزديک شوند.
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" 23 :12زمان فرا رسیده است" اين زمان کامل است .يوحنا اغلب از اصطالح زمان برای اشاره به مصلوب شدن و رستاخیز عیسی و معراج او استفاده
میکند که غايت ماموريت او بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :13 ،2٧ :12و  .)1 :1٧ ،32عیسی اظهار داشته بود که او نزد گوسفند گم شده اسرائیل
آمده است (مراجعه شود به انجیل متی  .)24 :15اينک پیام او به پیروان ساير اديان رسیده است.
■ "پسر انسان" اين عبارت آرامی خیلی ساده به معنی "انسان" است (مراجعه شود به مزمور  ،4 :٨حزقیال  .)1 :2با اين وجود ،در دانیال  13 :٧با ضمیر
اضا فی برای خدا استفاده شده است .اين عنوانی است که عیسی برای خودش انتخاب کرد که دو طبیعت انسانی و الهی خود را با آن ترکیب میکرد و بیان
میداشت( .مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :4الی .)3
■ "جالل یافتن" به مرگ عیسی همیشه با "جالل يافتن" اشاره میشود .اصطالح جالل در اين متن چندين مرتبه استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  – 2٨ :12دو مرتبه 32 ،و  .)33اغلب بیانگر مرگ و قیام عیسی از مردگان است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :13و  .)1 :1٧ ،32به يادداشت مربوط
به انجیل يوحنا  14 :1مراجعه کنید.
" 24 :12اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد" اين يک زبان پديده شناختی يا توصیفی است ،چیزهايی که بر پنج حس نمايان میشوند .يک دانه میتواند
دانههای زيادی به وجود آورد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :15و  4و  5و  ٨و  ،16اول قرنتیان  .)36 :15مرگ او برای بسیاری زندگی واقعی آورد (مراجعه
شود به انجیل مرقس .)45 :10
■ "اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که در اين متن به معنی احتمال وقوع رخداد است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  32 ،26 ، 24 :12و .)4٧
" 25 :12کسی که جان خود را دوست بدارد ،آن را از دست خواهد داد" اين يک بازی با اصطالح يونانی  psycheاست که اشاره به ذات شخصیت انسان
يا نیروی زندگی دارد (مراجعه شود به انجیل متی  24 :16 ،3٩ :10الی  ،25انجیل مرقس  34 :٨الی  ،35انجیل لوقا  23 :٩الی  .)24وقتی يکبار کسی به
مسیح اعتماد کند ،به او زندگی جديد داده میشود .اين زندگی جديد هديهای از جانب خدا برای خدمت است و نه برای استفاده شخصی .مومنین پیشکاران
اين زندگی جديد هستند .ما از بردگی گناه نجات میيابیم تا به خدمتگزاران خدا تبديل شويم (مراجعه شود به رومیان  1 :6الی .)6 :٧
چوپانان دروغین فصل  1۰سعی میکنند با فرار کردن زندگی خود را "نجات دهند" .ولی عیسی زندگی خود را پیش کش میکند ،بنابراين مومنین هم بايد
چنین کنند (مراجعه شود به دوم قرنتیان  12 :5الی  ،15غالطیان .)2۰ :2
■ "از دست میدهد" اين زمان حال فعال اخباری است .اين اصطالح (به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  10 :10مراجعه شود) يعنی "نابود
کردن" ،کلمه ديگری با دو مفهوم ضمنی .اين بر خالف "حیات جاويدان" است .اگر کسی به مسیح ايمان نداشته باشد ،اين تنها جايگزين است .اين تخريب
نابودی نیست ،بلکه از دست دادن رابطه شخصی با خداست (که ذات جهنم است).
■ "نفرت داشتن" اين يک اصطالح عبری برای مقايسه و برابری است .خدا بايد در اولويت باشد (مراجعه شود به همسران يعقوب ،کتاب پیدايش  30 :2٩و
 ،31کتاب تثنیه  ،15 :21ايسو و يعقوب ،مالکی  2 :1الی  ،3رومیان  ،13 :10خانواده فرد ،انجیل لوقا .)26 :14
■ "زندگی" اين معادل کلمه يونانی  zoēاست .اين اصطالح به صورت مکرر در انجیل يوحنا برای اشاره به ( )1زندگی معنوی و ( )2حیات ابدی )3( ،عصر
جديد زندگی و ( )4قیام از مردگان استفاده شده است .زندگی واقعی آزادی از اسارت فردی است که ذات سقوط است.
" 26 :12اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که يعنی احتمال وقوع رخداد وجود دارد.
■ "باید از من پیروی کند" اين زمان حال فعال اخباری است که از يک رابطه در حال وقوع صحبت میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)15اين مورد
ناديده گرفته شده استقامت و پايداری انجیلی است (به موضوع خاص :نیاز به استقامت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :۸مراجعه کنید) .اين مورد اغلب
با تنش الهیاتی میان پادشاهی خدا و اراده انسان اشتباه گرفته میشود .با اين وجود ،بهتر اين است که به رستگاری به عنوان تجربه يک پیمان ديده شود.
خدا همیشه پیشقدم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  )65و موضوع را تعريف میکند ،ولی او همچنین میخواهد که انسانها به پیشنهادش با توبه
و ايمان پاسخ دهند (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،15 :1اعمال رسوالن  ،)21 :2۰هر دو به عنوان تصمیم اولیه و شاگردی مادامالعمر .استقامت گواهی بر
اين است که ما او را میشناسیم (مراجعه شود به انجیل متی  2۰ :13 ،22 :1۰الی  ،21غالطیان  ،9 :6اول يوحنا  ،19 :2مکاشفه  7 :2و  11و  17و :3 ،26
 5و  12و .)21
دکترين مسیحیت که بر مبنای انجیل است ،اغلب به صورت پارادوکس است ،لبريز از تضادهای دوگانه .ادبیات شرقی با الگوهای متضاد فکری و نمادين
مشخص میشود .اغلب خوانندگان غربی مدرن اين پارادوکسها را تبديل به اجبار اين يا آن میکنند وقتی که هر دو گزينه بايد درست باشند.
برای به تصوير کشیدن تفسیر خود ،بخشی را به سمینار تفسیر انجیل تحت عنوان پارادوکسهای انجیلی اضافه کردهام.
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پارادوکسهای انجیلی
 .1اين بینش برای من به شخصه بیشترين کمک را داشت به عنوان کسی که عاشق انجیل است و به آن به عنوان کالم خدا اعتماد دارد .با تالش برای
اينکه انجیل را بطور جدی دريابم ،برايم واضح شد که متون مختلف حقیقت را به شیوههای انتخابی و نه سیستماتیک آشکار میسازد .يک متن
تحت الهام نمیتواند متن تحت الهام ديگری را نقض يا منسوخ کند! حقیقت از تمام کتاب مقدس بیرون میآيد (کل کتاب مقدس ،نه فقط برخی
از آن تحت الهام هستند ،مراجعه شود به دوم تیموتائوس  16 :3الی  ،)1٧و نه نقل قول يک عبارت (اثبات متن)!
 .2بیشتر حقايق انجیلی (ادبیات شرقی) به صورت گويشی يا پارادوکسهای جفتی ارائه میشوند (به خاطر داشته باشید که نويسندگان عهد جديد،
به استثنای لوقا تفکر عبری داشتند ،که به زبان يونانی عام مینوشتند) .ادبیات عرفانی و ادبیات نظم حقیقت را در سطور مترادف و يکسان ارائه
میکنند .پاراللیسم متضاد همانند پارادوکس عمل میکند .اين پاراللیسم مصنوعی همانند عبارتهای مترادف عمل میکند .به نوعی هر دو دقیقا
درست هستند! اين پارادوکسها برای سنتهای سادهگرا و محبوب ما دردناک هستند!
 .aتقدير در برابر اراده آزاد انسان
 .bامنیت مومن در مقابل استقامت
 .cگناه اولیه در مقابل گناه اختیاری
 .dعیسی به عنوان خدا در مقابل عیسی به عنوان انسان
 .eعیسی برابر با پدر در مقابل عیسی خدمتگزار پدر
 .fانجیل به عنوان کالم خدا در مقابل اختیار انسان
 .gمعصومیت (کامل بودن ،مراجعه شود به رومیان  )6در برابر کمتر گناه کردن
 .hتوجیه اولیه و سريع تقدس در مقابل تقدس مترقی
 .iتوجیه از روی ايمان (رومیان  )4در مقابل توجیه بر اساس کار تائید شده (مراجعه شود به جیمز  14 :2الی )26
 .jآزادی مسیحی (مراجعه شود به رومیان  1 :14الی  ،23اول قرنتیان  1 :٨الی  23 :10 ،13الی  )33در مقابل مسئولیت مسیحی (مراجعه
شود به غالطیان  16 :5الی  ،21افسسیان )1 :4
 .kتعالی خدا در مقابل حضور او در همه جا
 .lخدا به عنوان نهايت ناشناختگی در مقابل کتب مقدس و مسیحیت .برخی از استعارههای پولس در مورد رستگاری
 )1اختیار
 )2تقدس
 )3توجیه
 )4رستگاری
 )5جالل
 )6تقدير
 )٧مصالحه
 .mپادشاهی خدا به عنوان هديه در مقابله داوری آينده
 .nتوبه به عنوان هديه خدا در مقابل توبه به عنوان پاسخ اجباری برای رستگاری (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،15 :1اعمال رسوالن )21 :20
 .oعهد عتیق دائمی است و در مقابل ،عهد عتیق گذشته و پوچ و بی اعتبار است (مراجعه شود به انجیل متی  1٧ :5الی  1٩در مقابل انجیل
متی  21 :5الی  ،4٨رومیان  ٧در مقابل غالطیان )3
 .pمومنین خدمتگزار/برده هستند يا فرزندان
■ "جایی که من باشم ،خادم من نیز خواهد بود" اين موضوع در انجیل يوحنا  ،24 :1٧ ،3 :14دوم قرنتیان  ،٨ :5فیلیپیان  ،23 :1اول تسالونیکیان :4
 1٧تکرار شده است! مسیحیت اساسا يک رابطه فردی با خدا است! هدف نسبی است :حضور او ،دوستی او!
ما برای دوستی با خدا خلق شدهايم (مراجعه شود به کتاب پیدايش  26 :1الی  .)27رستگاری ،احیا دوستی از دست رفته باغ عدن است .يوحنا تاکید میکند
که اينک اين دوستی مجددا احیا شده است!
 :NASBانجیل یوحنا  27 :12الی  36الف
ّ
 "27اکنون جان من مضطرب است .چه بگویم؟ آیا بگویم” ،پدر! مرا از این ساعت رهایی ده“؟ اما برای همین منظور به این ساعت رسیدهام.
2٨پدر ،نام خود را جالل ده!" آنگاه ندایی از آسمان در رسید که" :جالل دادهام و باز جالل خواهم داد"2٩ .پس مردمی که آنجا بودند و این را
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شنیدند ،گفتند" :رعد بود ".دیگران گفتند" :فرشتهای با او سخن گفت"30 .عیسی گفت" :این ندا برای شما بود ،نه برای من 31 .اکنون زمان
داوری بر این دنیاست؛ اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده میشود32 .و من چون از زمین برافراشته شوم ،همه را به سوی خود خواهم
کشید"33 .او با این سخن ،به چگونگی مرگی اشاره میکرد که انتظارش را میکشید34 .مردم گفتند" :بنا بر آنچه از تورات شنیدهایم ،مسیح تا
ابد باقی خواهد ماند ،پس چگونه است که میگویی پسر انسان باید برافراشته شود؟ این پسر انسان کیست؟" 35عیسی به ایشان گفت" :تا
اندک زمانی دیگر ،نور با شماست .پس تا زمانی که هنوز نور را دارید ،راه بروید ،مبادا تاریکی شما را فرو گیرد .آن که در تاریکی راه میرود،
نمیداند کجا میرود36 .تا زمانی که نور را دارید ،به نور ایمان آورید تا فرزندان نور گردید".
 " 27 :12اکنون جان من مضطرب است" اين زمان مجهول کامل اخباری است .نماينده (پدر ،شیطان ،شرايط ،و غیره) مشخص نشدهاند .اين اصطالحی
قوی است که به شیوههای مختلف در عهد جديد استفاده شده است.
 .1ترس هیرود (انجیل متی)3 :2
 .2ترس شاگردان (انجیل متی )26 :14
 .3اضطراب و ناراحتی عیسی (انجیل يوحنا  ،21 :13 ،2٧ :12همچنین به انجیل متی  ،3٨ :26انجیل مرقس  34 :14توجه کنید)
 .4کلیسا در اورشلیم (اعمال رسوالن )24 :15
 .5شکستن معلمین دروغین کلیساهای غالطیه (غالطیان )٧ :1
اين شیوه يوحنا برای ربط دادن تقالهای انسانی عیسی با آسیب مصلوب شدنش بود (مراجعه شود به انجیل مرقس  .)32 :14يوحنا عذاب عیسی در گتسمانه
را ثبت نکرده است ،ولی اين مشابه همان وضعیت است.
■ "مرا از این ساعت رهایی ده" بحثهای زيادی در باره معنی دقیق اين بیان وجود دارد .اين يک دعا است (انجیل متی )3٩ :26؟ اين يک واکنش هیجانی
است از کاری که نبايد بشود (انجیل )NET؟
■ "برای همین منظور به این ساعت رسیدهام" بر اساس برنامه الهی زندگی عیسی آشکار شد (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،22 :22اعمال رسوالن ،23 :2
 )2٨ :4 ،1٨ :3که عیسی کامال درک کرده بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،2٨ :20انجیل مرقس .)45 :10
" 28 :12نام خود را جالل ده" پدر در انجیل يوحنا 2٨ :12ب پاسخ میدهد .اين اصطالح "جالل دادن" بسیار سیال است و میتواند به يکی از اينها اشاره
داشته باشد
 .1جالل از پیش وجود داشته (مراجعه شود به انجیل يوحنا )5 :1٧
 .2نشان دادن پدر توسط عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا )4 :1٧
 .3مصلوب شدن عیسی و معراج او (مراجعه شود به انجیل يوحنا )1 :1٧
يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  14 :1را مطالعه کنید.
■ "ندایی از آسمان در رسید" روحانیون اين را  bath-kolمینامند .از زمان مالکی هیچ صدای نبوتی در اسرائیل وجود نداشته است .اگر اراده خدا بايد
تائید شود ،بايد توسط صدايی که از بهشت میآيد صورت گیرد .اناجیل سه مرتبه صحبت کردن خداوند را در طول زندگی عیسی ثبت کردهاند.
 .1در زمان تعمید عیسی ،انجیل متی 1٧ :3
 .2در زمان تغییر شکل ،انجیل متی 5 :1٧
 .3در اين آيه
" 19 :12پس مردمی که آنجا بودند و این را شنیدند ،گفتند" دو تفسیر در مورد اتفاقی که افتاده وجود دارد )1( :رعد بود .از اين در عهد عتیق برای
صحبت کردن خدا استفاده شد (مراجعه شود به دوم سموئیل  ،14 :22يعقوب  ،4 :3٧مزمور  )٧ :104 ،13 :1٨ ،3 :2٩يا ( )2فرشتهای با او صحبت کرد.
اين مشابه ابهام شائول در اعمال رسوالن  ٩ :22 ،٧ :٩است.
" 30 :12عیسی گفت" :این ندا برای شما بود ،نه برای من" اين عبارت يک مقايسه سامی است .معنی آن اين است که اين نه فقط برای آنها بلکه اساسا
برای آنها بوده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)42 :11
 " 31 :12اکنون زمان داوری بر این دنیاست" اين يک ساختار موازی با عبارت بعدی است"( .اکنون رئیس اين جهان بیرون افکنده میشود") .زمانی که
اين اتفاق رخ دهد مشخص نیست (موضوع خاص بعدی را مطالعه کنید).
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من دقیقا با  Answers to Questionsاف اف بروس ،صفحه  19۸موافق هستم ،که انجیل يوحنا  31 :12يک مثال ديگر از آن چیزی است که سی اچ داد
آن را "اسکاتولوژی شناخته شده" نامیده است .برای يوحنا ،عیسی رستگاری برای مومنین و داوری برای کسانی که او را انکار کرده بودند را آورده بود .به بیانی
اين مشابه حالت دستور زبانی است "نبوت کامل" است .آيندهای که آنقدر قطعی است به گونهای بیان شده که در حال وقوع است.
■ "رئیس این جهان" اين اشاره به نیروی شیطانی فردی دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )11 :16 ،30 :14که در زبان عبری به نام "شیطان" يا "دشمن"
شناخته میشود (مراجعه شود به يعقوب  1الی  ) 2يا در يونانی "ابلیس" يا "روح پلید" (مراحعه شود به انجیل متی  1 :4و  5و  ٨و ،41 :25 ،3٩ :13 ،11
انجیل يوحنا  ،2 :13 ،44 :٨ ،٧0 :6دوم قرنتیان  ،4 :4افسسیان  .)2 :2اين اسم در انجیل متی  1 :4الی  11و انجیل متی  2 :13و  2٧مترادف يکديگر
هستند .او از بهشت بیرون رانده شد تا نتواند به متهم کردن و آسیب رساندن به پیروان عیسی ادامه دهد.

موضوع خاص :شیطان فردی
)(SPECIAL TOPIC: PERSONAL EVIL

.I

. II

شیطان موضوع بسیار سختی است
 .Aعهد عتیق يک دشمن قوی بر علیه نیکی (خدا) را نشان نمیدهد ،بلکه يک خادم يهوه که به انسان جايگزينهايی را معرفی میکند و
انسان را متهم به بیصداقتی میکند ( ،A. B. Davidson, A Theology of the OTصفحه  3۰۰الی )3۰6
 .Bمفهوم دشمن خدا تحت تاثیر نفوذ دين زرتشتی پارسیان و در نوشتههای غیر انجیلی ساخته شد .اين ،به نوبه خود ،شديدا روحانیون
يهود را تحت تاثیر قرار داد (تبعید اسرائیل در بابل ،پارس).
 .Cعهد جديد موضوع عهد عتیق را به شیوه بسیار زيبايی بسط داد ،ولی به صورت منتخب و طبقه بندی شده.
اگر کسی بخواهد از ديدگاه الهیات انجیلی ،شیطان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد (هر کتاب ،نويسنده ،و موضوع جداگانه) نگرشهای
کامال متفاوتی نسبت به شیطان آشکار خواهد شد.
اگر مطالعه شیطان از روی منابع غیر انجیلی و از ديدگاه ساير مذاهب يا مذاهب شرقی باشد ،بیشتر توسعههای عهد جديد در سايه
دوگانگی پارسی و يونانی-رومی قرار میگیرند.
اگر به صورت پیش فر ض ،فرد خود را بر اقتدار الهی کتب مقدس متعهد بداند (همانطور که من هستم) ،پس بسط عهد جديد بايد به
صورت مکاشفه تصاعدی ديده شود .مسیحیان بايد در برابر اج ازه دادن به فولکور يهودی يا ادبیات انگلیسی ،جبهه بگیرند (يعنی دانته،
میلتون) تا مفهوم را بیشتر روشن کنند .يقینا رازها و ابهاماتی در زمینه مکاشفه وجود دارند .خدا چنین تصمیم گرفت که همه جنبههای پلیدی،
منشا آن (موضوع خاص :لوسیفر را مطالعه کنید) ،و هدف آن را آشکار نکند ،بلکه شکست آن را آشکار کرده است!
شیطان در عهد عتیق
در عهد عتیق به نظر میرسد "شیطان" ( )BDB 966, KB 1317يا "متهم کننده" به سه گروه جداگانه مرتبط باشد:
 .Aانسانهای متهم کننده (اول سموئیل  ،4 :29دوم سموئیل  ،22 :19اول پادشاهان  4 :5و  14 :11و  23و  ،25مزمور  6 :1۰6و  2۰و
)29
 .Bفرشتگان متهم کننده (اعداد  22 :22الی  ،23زکريا )1 :3
 .1فرشته خدا – اعداد  22 :22الی 23
 .2شیطان – اول تواريخ  ،1 :21يعقوب  1الی  ،2زکريا 1 :3
 .Cشیاطین (احتماال شیطان) متهم کننده (اول پادشاهان  ،21 :22زکريا )2 :13
ابلیس فقط در دوره تعاملی پیدايش  3به عنوان شیطان معرفی میشود (مراجعه شود به کتاب حکمت  23 :2الی  ،24دوم انوش
 ،)3 :31و حتی بعدا اين تبديل به گزينه روحانیون شد (مراجعه شود به  Sot 9bو " .)Sanh 29aپسران خدا" در پیدايش  6تبديل به فرشتگان
شیطان در اول انوش  6 :54میشوند .آنها تبديل به منشا الهیات روحانیون میشوند .اين را برای تصريح دقیق بودن الهیات نمیگوئیم ،بلکه
برای نش ان دادن بسط و گسترش آن .در عهد جديد اين فعالیتهای عهد عتیقی در دوم تواريخ  ،3 :11مکاشفه  9 :12به فرشتگان پلید
(شیطان) منتسب میشوند.
از عهد عتیق منشا شخصیت دادن به شیطان را (بسته به ديدگاه شما) به سختی میتوان تعیین کرد يا حتی میتوان گفت غیر ممکن
است .يک دلیل برای اين امر ،يکتاپرستی قوی اسرائیل است (مراجعه شود به تثنیه  4 :6الی  ،6اول پادشاهان  2۰ :22الی  ،22جامعه :7
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 ،14اشعیا  ،7 :45عاموس  .)6 :3تمام علت و معلول به يهوه منسوب است تا منحصر به فرد بودن و ارشديت خود را نشان دهد (مراجعه شود
به اشعیا  6 :44 ،11 :43و  ۸و  5 :45 ،24الی  6و  14و  1۸و  21و .)22
منابع احتمالی اطالعات عبارتند از )1( :يعقوب  1الی  ،2که شیطان يکی از پسران خدا است (يعنی فرشته است) يا ( )2اشعیا ،14
حزقیال  2۸که از پادشاهان مغرور شرقی (بابل و تیريه) برای نشان دادن غرور شیطان استفاده شدند (اول تیموتائوس  .)6 :3در مورد اين
گرايش ،احساسات را هم ادغام کردم .حزقیال از استعارههای باغ عدن نه فقط برای پادشاه تیريه به عنوان شیطان استفاده میکند (مراجعه
شود به حزقیال  12 :2۸الی  ،) 16بلکه برای پادشاه مصر هم به عنوان درخت دانش خوبی و بدی استفاده میکند (حزقیال  .)31با اين
حال ،به نظر میرسد اشعیا  14به خصوص آيات  12الی  ،14يک شورش از روی غرور فرشتگان را توصیف میکند .اگر خدا میخواست
ماهیت خاص و منشا شیطان را بر ما آشکار کند ،اين يک شیوه کامال غیر مستقیم و محل انجام آن بود (موضوع خاص :لوسیفر را مطالعه
کنید) .ما بايد در مقابل گرايش الهیات سیستماتیک برداشتهای کوچک و مبهم از اظهارات ،نويسندگان ،کتب و موضوعات جبهه گیری کنیم
و آنها را به عنوان قطعاتی از يک پازل الهی ببینیم.

. III

شیطان در عهد جديد
آلفرد ادرسهايم ( ،The Life and Times of Jesus the Messiahجلد دوم ضمائم  ،٨صفحات  ٧4٨الی  ٧63و ضمیمه  ٩صفحات
 ٧٧0الی  ، )٧٧6میگويد که روحانیون يهود شديدا تحت تاثیر دوالیسم پارسی و حدس و گمان شیطانی قرار داشتند  .روحانیون در اين زمینه
منبع خوبی برای حقیقت نیستند .عیسی بر انشعابات تعالیم کنیسه شديدا حمله میکرد .من فکر میکنم که مفهوم روحانی وساطت فرشتگان
(مراجعه شود به اعمال رسوالن  ) 53 :7و مخالفت در دادن قانون به موسی در کوه سینا ،درب را برای مفهوم دشمن بزرگ يهوه و نوع بشر باز
کرد .دو خدا در دوگانگی خدايان ايرانی (زرتشتی) وجود دارند.
 .1اهورا مزدا ،که بعدا اهورمزد گفته شد ،و خدای خالق و خدای نیکی بود
 .2انگرا مینیو که بعدا اهريمن به آن گفته شد ،نابود کننده روح و خدای پلیدی
آنان بر سر برتری در زمین میجنگند .اين دوگانگی به صورت دوگانگی میان يهوه و شیطان به صورت محدودتر در يهوديسم بسط يافت.
يقینا مکاشفه تصاعدی در عهد عتیق در خصوص بسط شیطان وجود دارد ،ولی نه با جزئیاتی که روحانیون يهود ادعا میکردند .يک مثال
خوب در مورد اين تفاوت" ،جنگ در بهشت" است .سقوط شیطان يک الزام منطقی است ،ولی مشخصههای آن داده نشده است (مراجعه
شود به موضوع خاص :سقوط شیطان و فرشتگانش) .حتی آنچه که ارائه شده در يک حجاب آخرالزمانی پوشیده شده است (مراجعه شود به
مکاشفه  4 :12و  7و  12الی  .) 13هرچند شیطان شکست خورد و به زمین تبعید گرديد ،هنوز به عنوان خادم يهوه خدمت میکند (مراجعه
شود به انجیل متی  ،1 :4انجیل لوقا  31 :22الی  ،32اول قرنتیان  ،5 :5اول تیموتائوس .)2۰ :1
ما بايد محدوده کنجکاوی خود را به اين زمینه محدود کنیم .يک نیروی انسانی وسوسه و شیطان وجود دارند ،ولی هنوز فقط يک خدا
هست و نوع بشر هنوز مسئول انتخابهايش میباشد .يک نبرد معنوی وجود دارد ،هم قبل و هم بعد از رستگاری .پیروی فقط از طريق تثلیث
خدا میآيد و باقی خواهد ماند .شیطان شکست خورده و حذف خواهد شد (مکاشفه !)1۰ :2۰

■ "بیرون افکنده میشود" اين زمان مجهول اخباری است .کتاب مقدس زمان بیرون راندن شیطان از بهشت را دقیقا مشخص نمیکند .در مورد شیطان در
مفهومی ديگر در اشعیا  14و حزقیال  2٨بحث میشود .عبارات نبوتی در مورد پادشاهان مغرور بابل هستند .غرور گناه آلود آنان منعکس کننده شیطان است
(مراجعه شود به اشعیا  12 :14و  ،15حزقیال  .)16 :2۸با اين وجود ،عیسی گفت که او س قوط شیطان را در طول ماموريت هفتاد تن ديده است (مراجعه
شود به انجیل لوقا .)1۸ :1۰
در سراسر عهد عتیق بسط و توسعه شیطان ديده میشود .در ابتدا او يک فرشته خدمتگزار بود ،ولی بر اثر غرور تبديل به دشمن خدا میشود .بهترين بحث بر
روی اين موضوع را میتوانید در  Old Testament Theologyنوشته  A. B. Davidsonصفحات  3۰۰الی  3۰6مطالعه کنید.

موضوع خاص :جنگ در بهشت (از مکاشفه  7 :12الی )9
)(SPECIAL TOPIC: WAR IN HEAVEN
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مباحثات زيادی در مورد تاريخ اين درگیری وجود دارد .به نظر میرسد که عیسی به اين در انجیل لوقا  1۸ :1۰و انجیل يوحنا  31 :12اشاره کرده
باشد .ولی سعی بر اينکه زمانبندی تاريخی برای اين رخداد تعیین شود ،بینهايت مشکل است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.۸
.9
.1۰
.11

قبل از پیدايش ( 1 :1قبل از خلقت)
در طول پیدايش  1 :1و ( 2 :1خال نظريه)
در عهد عتیق بعد از يعقوب  1الی ( 2شیطان در بهشت)
در عهد عتیق بعد از اول پادشاهان ( 21 :22شیطان در شورای بهشت)
در عهد عتیق بعد از زکريا ( 13شیطان در بهشت)
در عهد عتیق (در اشعیا  ،12 :14حزقیال  15 :2۸و دوم انوش  4 :29الی ( 5پادشاهان شرقی محکوم میشوند)
در عهد جديد بعد از وسوسه عیسی (مراجعه شود به انجیل متی )4
در عهد جديد در طول ماموريت هفتاد (مشاهده سقوط شیطان از بهشت ،مراجعه شود به انجیل لوقا )1۸ :1۰
در عهد جديد بعد از ورود فاتحانه به اورشلیم (حاکم اين جهان بیرون انداخته میشود ،مراجعه شود به انجیل يوحنا )31 :12
در عهد جديد بعد از قیام عیسی از مردگان و معراج (مراجعه شود به افسسیان  ،۸ :4کولسیان )15 :2
در پايان زمان (مراجعه شود به  ،7 :12احتماال در حین اينکه شیطان در جستجوی فرزند ،در بهشت توفان ايجاد میکند)

اين را بايد به صورت نبرد ابدی میان خدا و گروه از شیاطین ببینیم ،اين نبرد با شکست مطلق اژدها و میزبانش خاتمه خواهد يافت .در مکاشفه
 2۰آنها کنار گذاشته شده و تنها شدند .موضوع خاص :سقوط شیطان و فرشتگانش (مکاشفه  )4 :12را مطالعه کنید.
" 32 :12و من چون از زمین برافراشته شوم" اين يک جمله شرطی نوع سوم است که يعنی احتمال وقوع رخداد وجود دارد .اين اصطالح میتواند به يکی
از معانی زير باشد
 .1برافراشته شدن (مراجعه شود به انجیل يوحنا )14 :3
 .2مصلوب شدن (مراجعه شود به انجیل يوحنا )2٨ :٨
 .3باال بردن (مراجعه شود به اعمال رسوالن )31 :5 ،33 :2
 .4خیلی باال برده شدن (مراجعه شود به فیلیپیان )٩ :2
اين چند مفهوم بودن کلمات از مشخصههای انجیل يوحنا است.
■ "همه را به سوی خود خواهم کشید" اين میتواند اشارهای به پیمان عشق يهوه برای اسرائیل در ارمیان  3 :31باشد که البته در پیمان جديد است
(مراجعه شود به ارمیا  31 :31الی  .)34خدا با عشق و کارهايش بر مردم بانگ میزند .چنین استفاده استعارهای از اين اصطالح در يوحنا  44 :6هم ديده
میشود و در  65 :6توضیح داده میشود .در اينجا "همه" دعوت کلی است و وعده رستگاری (مراجعه شود به پیدايش  ،3 :12 ،15 :3خروج  ،5 :1٩اشعیا
 2 :2الی  ،4انجیل يوحنا  ٩ :1و  12و  ،16 :10 ،42 :4 ،16 :3 ،2٩اول تیموتائوس  ،10 :4 ،4 :2تیتوس  ،11 :2دوم پطرس  ،٩ :3اول يوحنا :4 ،2 :2
!)14
متغیر مهمی در اين عبارت وجود دارد .کلمه "همه" میتواند مذکر باشد ،که در اين صورت ترجمه میشود "همه مردان" و در نسخه دستنويس باستانی يونانی
) ،P75 (VIDא  2, B, L,و  Wديده میشود ،در حالیکه به صورت خنثی ،که "همه چیز" ترجمه میشود در  P66و א .يافت میشود .اگر خنثی باشد از رستگاری
همه کهکشان در مسیح همانند کولسیان  16 :1الی  17صحبت میکند که انعکاس آن بر پیروان ساير اديان و مرتدها در اول يوحنا ديده میشود UBS4 .به
حالت مذکر رتبه  Bمیدهد (تقريبا يقین).
" 33 :12او با این سخن ،به چگونگی مرگی اشاره میکرد که انتظارش را میکشید" اين هم يک توضیح ديگر از جانب يوحنا است .اين در رابطه با تثنیه
 23 :21است که آويزان کردن از درخت و چوب اصطالحی برای "نفرين شده توسط خدا" است .به همین دلیل است که رهبران يهود میخواستند او را مصلوب
کنند ،نه سنگسار .عیسی نفرين قانون را برای ما تقبل کرد (مراجعه شود به غالطیان .)13 :3
" 34 :12مردم گفتند :بنا بر آنچه از تورات شنیدهایم ،مسیح تا ابد باقی خواهد ماند" اين ممکن است اشارهای به مزمور  4 :۸9و  29و  35الی 37
باشد .عهد عتیق فقط يک مرتبه آمدن مسیح و برقراری قلمرو فلسطین و صلح جهانی را انتظار دارد (مراجعه شود به مزمور  ،4 :11۰اشعیا  ،7 :9حزقیال :37
 ،25و دانیال  .)14 :7برای "تا به ابد" به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  5۸ :6مراجعه کنید.
222

■ "پسر انسان" جمعیت (به بینش متنی بخش  3مراجعه شود) بايد تعالیم و موعظههای عیسی را شنیده باشد (احتماال در انجیل يوحنا  23 :12الی 24
برای "عنوان" و انجیل يوحنا  30 :12الی  32برای فعل "برافراشته شدن") زيرا آنها از همان اصطالح منحصر به فرد او استفاده کردند .اين تنها جايی است که
توسط ديگران از اين اصطالح استفاده شده است و يک عنوان استاندارد يا اسم مسیحی در يهوديت نیست.
" 35 :12تا زمانی که هنوز نور را دارید ،راه بروید" عیسی از شنوندگانش می خواهد تا سريعا به کالم او پاسخ دهند .زمان او بر روی زمین محدود است .او
در آخرين هفته عمرش در زمین است .زمان از پیش تعیین شده او فرا رسیده بود (انجیل يوحنا .)23 :12
در مفهومی ،اين عبارت (و بسیاری در انجیل يوحنا) يک مرجع تاريخی و يک مرجع وجودی دارند .آنچه عیسی گفت برای هر کسی که خبر خوش را شنیده
باشد درست است (تمثیل خاک).
اين استفاده استعارهای از "قدم زدن" به عنوان سبک زندگی است (مراجعه شود به افسسیان  1 :4و  2 :5 ،17و  .)15اين زمان حال فعال اخباری داللتی
است ،که تاکید عیسی را بر ايمان به عنوان رابطه درحال جريان و شاگردی ادامه میدهد  ،نه فقط يک تصمیم اولیه (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :12الی
.)46
 36 :12اين موضوع عیسی به عنوان نور جهان تاکید مکرری در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :1و  5و  7و  ۸و  19 :3 ،9و  2۰و :5 ،21
 9 :11 ،5 :9 ،12 :۸ ،35و  35 :12 ،1۰و  36و  .)46تاريکی و نور تضادهای واقعیت معنوی در عرفان يهود و کتیبه بحرالمیت هستند.
 :NASBانجیل یوحنا 36 :12ب الی 43
36چون این سخنان را گفت ،از آنجا رفت و خود را از ایشان پنهان کرد.
37با اینکه عیسی آیاتی چنین بسیار در برابر چشمان آنان به ظهور رسانیده بود ،به او ایمان نیاوردند38 .بدینسان سخنان ِاشعیای نبی به
حقیقت پیوست که گفته بود" :چه کسی ،ای خداوند ،پیام ما را باور کرده ،و بازوی خداوند بر ِکه مکشوف گشته است؟ 39همانگونه که ِاشعیای
نبی خود در جایی دیگر بیان کرده است ،آنان نتوانستند ایمان آورند ،زیرا"40 :او چشمان ایشان را کور ،و دلهایشان را سخت کرده است ،تا با
چشمان خود نبینند ،و با دلهای خود درنیابند ،و بازگشت نکنند تا شفایشان بخشم"ِ 41 .اشعیا از آن رو این را بیان کرد که جالل او را دید و دربارۀ
َ
او سخن گفت42 .با این همه ،حتی بسیاری از بزرگان قوم نیز به عیسی ایمان آوردندّ ،اما از ترس فریسیان ،ایمان خود را اقرار نمیکردند ،مبادا
از کنیسه اخراجشان کنند43 .زیرا تحسین مردم را بیش از تحسین خدا دوست میداشتند.
 37 :12بیان ناراحت کنندهای است .کوری معنوی وحشتناک است (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،)4 :4اين مشخص کننده گناه نابخشودنی است (به
موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  21 :5مراجعه کنید).
" 38 :12سخنان ِاشعیای نبی" نقل قولی است از خدمتگزار رنجديده در اشعیا .1 :53
 39 :12الی  40اينها آيات سختی هستند .آيا خدا مردم را سخت میکند تا نتوانند پاسخ دهند؟ من تفسیر خود را از اشعیا  9 :6الی  1۰و رومیان 7 :11
اضافه کردهام (به  http: //www.freebiblecommentary.orgمراجعه شود).
اشعیا  9 :6الی  10همانطور که يهوه هدف خود را برای بشارت اشعیا آشکار میکند ،او پاسخی را که پیامش از يهودا خواهد داشت را هم آشکار
میکند.
 .1برو ،اشعیا  Qal ،BDB 229, KB ،٩ :6اخباری
 .2بگو ،اشعیا  Qal ،BDB 55, KB ،٩ :6امری
 .3مرتب گوش بده ،اشعیا  Qal ،٩ :6اخباری و  Qalنامحدود مطلق از BDB 1033, KB 1570
 .4ولی مشاهده مکن ،اشعیا  Qal ،BDB 106, KB 122 ،٩ :6غیر کامل استفاده شده در مفهوم صیغه امری ،مراجعه شود به اشعیا :1
14 :2٩ ،13 :10 ،21 :5 ،3
 .5مدام بگرد Qal ،امری و  Qalنامحدود مطلق از BDB 906, KB 1157
 .6ولی درک نکنند ،اشعیا  Qal ،BDB 393, KB 380 ،٩ :6استفاده شده در مفهوم صیغه امری
 .٧دل اين مردم را سخت و بی احساس کن ،اشعیا  Hiphil ،BDB 1031, KB 1566 ،10 :6امری
 .٨گوششان کر ،اشعیا  Hiphil ،BDB 457, KB 455 ،10 :6امری
 .٩و چشمشان تار ،اشعیا  Hiphil ،BDB 1044, KB 1612 10 :6امری
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اين افعال امری با عواقبی همراه هستند (سه فعل غیر کامل که قبال استفاده شدهاند" :ديدن"" ،شنیدن" و "مشاهده کردن") .خدا میداند (يا به واسطه علم
از پیش خود و يا به واسطه سخت کردن قلب و ذهن خیرهسر آنها) که آنها پاسخ نمیدهند و نجات نمی يابند.
 .1مبادا توبه کنند Qal ، BDB 996, KB 1427 ،کامل نفی شده
 .2مبادا شفا يابند Qal ، BDB 950, KB 1272 ،کامل نفی شده
اشعیا موعظه می کند و هر چند برخی ممکن است پاسخ دهند ، ،جمعیت زيادی از مردمانش/جامعه پاسخ نخواهند داد (مراجعه شود به
رومیان  24 :1و  26و  ،2٨افسسیان  )1٩ :4يا نمیتوانند پاسخ دهند (مراجعه شود به اشعیا  ٩ :2٩و  ،10تثنیه  ،4 :2٩انجیل متی  ،13 :13رومیان
 !) ٨ :11اشعیا در اينجا مبلغ دين نیست ،بلکه پیامبر پیمان نافرمانی است (مراجعه شود به انجیل متی  ،13 :13انجیل مرقس  ،12 :4انجیل لوقا
 .)10 :٨پیام او برای امید برای آينده است نه برای روزگار خودش!
رومیان " 7 :11بقیه سخت شدند" اين زمان آئوريست مجهول خبری/داللتی است (مراجعه شود به دوم قرنتیان  .)14 :3خبر اين است که
خدا آنها را سخت کرده است (مراجعه شود به رومیان  ٨ :11الی  .)1٩عامل سخت شدن آنها شیطان است (مراجعه شود به دوم قرنتیان " .)4 :4سخت
شدن" ( )pōroōيک اصطالح پزشکی است که در مورد خستگی يا کوری استفاده میشود (مراجعه شود به رومیان  ،25 :11دوم قرنتیان ،14 :3
افسسیان  .)1٨ :4همین اصطالح در مورد شاگردان در انجیل مرقس  52 :6استفاده میشود .اين اصطالح يونانی متفاوت از اصطالحی است که در
رومیان  11٨ :٩استفاده شده است که برخالف رحم و شفقت است (مراجعه شود به عبرانیان  ٨ :3و .)٧ :4 ،15
اين آيه بسیار روشن است و خالصه رومیان  1 :11الی  6است .آنان که انتخاب شدهاند ،ايمان میآورند و آنان که انتخاب نشدهاند ،سخت
میگردند .با اين وجود اين آيه برای انزوا ،به عنوان يک شعار الهیاتی نوشته نشده است .بخشی از جدل الهیاتی است که حفظ میشود .تنشی میان
حقیقتی که به وضوح در اين آيه بیان شده و دعوت جهانی رومیان  10وجود دارد .در اينجا رازی نهفته است .ولی راه حل نفی يا حداقل کردن موانع
و معضالت نیست ،قطبهای پارادوکس.
■ "به این دلیل آنان نتوانستند ایمان آورند" اين زمان غیر کامل میانی اخباری داللتی و حال فعال امری است .آنان نمیتوانستند در ايمان به رابطه با
عیسی ادامه دهند .معجزات او به آنها وصل است ،ولی آنها را به سوی ايمان/اعتماد نجات دهنده به عیسی به عنوان مسیح هدايت نکرد .در انجیل يوحنا
ايمان مراجلی دارد .همه نمیتوانند به رستگاری دست يابند .يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  31 :٨الی  5٩را مطالعه کنید.
■ "اگر اشعیا دوباره بگوید" اشعیا  ٨ :43 ،10 :6اشاره به سختی قلب يهوديان در رابطه با پیام خدا از طريق اشعیا دارد (مراجعه به ارمیا  ،21 :5حزقیال
 ،2 :12تثنیه  2 :2٩الی .)4
" 40 :12قلب" موضوع خاص زير را مطالعه کنید

موضوع خاص :قلب/دل (عهد جدید)
)(SPECIAL TOPIC: THE HEART
اصطالح يونانی  kardiaکه در نسخه  Septuagintو عهد جديد استفاده شده است منعکس کننده اصطالح يونانی BDB 523, KB ( lēb
 )513است .به شیوههای مختلفی اين اصطالح استفاده شده است (مراجعه شود به  A Greek-English Lexiconاثر Bauer, Arndt,
 Gingrich and Dankerچاپ دوم ،صفحات  4۰4الی .)4۰4
 .1مرکز زندگی فیزيکی ،استعارهای برای يک فرد (مراحعه شود به اعمال رسوالن  ،17 :14دوم قرنتیان  2 :3الی  ،3يعقوب )5 :5
 .2مرکز زندگی معنوی (يعنی اخالقی)
 .aخدا دل را میشناسد (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،15 :16رومیان  ،27 :۸اول قرنتیان  ،25 :14اول تسالونیکیان  ،4 :2مکاشفه
)23 :2
 .bدر مورد زندگی معنوی نوع بشر استفاده شده است (مراجعه شود به انجل متی  1۸ :15الی  ،35 :1۸ ،19رومیان  ،17 :6اول
تیموتائوس  ،5 :1دوم تیموتائوس  ،22 :2اول پطرس )22 :1
 .3مرکز زندگی فکری (يعنی فکر ،مراجعه شود به انجیل متی  ،4۸ :24 ،15 :13اعمال رسوالن  ،27 :2۸ ،14 :16 ،23 :7رومیان :1۰ ،21 :1
 ،1۸ :16 ،6دوم قرنتیان  ،6 :4افسسیان  ،1۸ :4 ،1۸ :1يعقوب  ،26 :1دوم پطرس  ،19 :1مکاشفه  ،7 :1۸در دوم قرنتیان  14 :3الی
15و فیلیپیان  7 :4قلب مترادف با ذهن است)
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.4
.5
.6
.7

مرکز اراده (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،23 :11 ،4 :5اول قرنتیان  ،37 :7 ،5 :4دوم قرنتیان )7 :9
مرکز احساسات (مراجعه شود به انجیل متی  ،2۸ :5اعمال رسوالن  26 :2و  ،13 :21 ،54 :7 ،37رومیان  ،24 :1دوم قرنتیان ،3 :7 ،4 :2
افسسیان  ،22 :6فیلیپیان )7 :1
مکان منحصر به فرد فعالیتهای معنوی (مراجعه شود به رومیان  ،5 :5دوم قرنتیان  ،22 :1غالطیان [ ،6 :4مسیح در قلب ما است ،افسسیان
)]17 :3
قلب استعارهای است برای اشاره يک فرد کامل (مراجعه شود به انجیل متی ،37 :22نقل از تثنیه  .)5 :6افکار ،انگیزهها و اعمال منتسب به
قلب کامال نوع فرد را مشخص میسازند .عهد عتیق برخی استفاده خاص از اين اصطالح دارد.
 .aپیدايش" ،21 :۸ ،6 :6 ،خدا تا قلبش ناراحت شد" ،همچنین به يوشع  ۸ :11الی  9مراجعه کنید
 .bتثنیه " ،12 :1۰ ،5 :6 ،29 :4با تمام قلب و با تمام روح خود"
 .cتثنیه  ،16 :1۰ارمیا " ،26 :9قلب غیر يهودی"
 .dحزقیال  31 :1۸الی " ،32قبل جديد"

حزقیال " ،26 :36دل جديد" در مقابل "دلی از سنگ"( ،حزقیال  ،19 :11زکريا )12 :7
ِ " 41 :12اشعیا از آن رو این را بیان کرد که جالل او را دید و دربارۀ او سخن گفت" اين تصريحی است مبنی بر اين که پیامبران عهد عتیق در مورد مسیح
خبر داشتند (مراجعه شود به انجیل لوقا  .)27 :24به يادداشت شکوه/جالل در بخش مربوط به انجیل يوحنا  14 :1مراجعه شود.
" 42 :12با این همه ،حتی بسیاری از بزرگان قوم نیز به عیسی ایمان آوردند" پیام عیسی میوهای نداشت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،11 :12اعمال
رسوالن  .)7 :6موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2را مطالعه کنید.
■ "ایمان خود را اقرار نمیکردند"موضوع خاص :اعتراف را در بخش مربوط به انجیل يوحنا  22 :٩الی  23را مطالعه کنید.
■ "از ترس اینکه مبادا از کنیسه اخراجشان کنند" (مراجعه شود به انجیل یوحنا )2 :16 ،22 :9
 43 :12اين آيه داللت بر اين دارد که ايمان واقعی میتواند ضعیف و ترسناک و حتی ناگفته باشد! انجیل يوحنا از کلمه ايمان در چندين مفهوم استفاده کرده
است ،از گرايش اولیه تا پاسخ احساسی به رستگاری و ايمان واقعی.
 :NASBانجیل یوحنا  44 :12الی 50
َ
َ
44آنگاه عیسی ندا در داد و گفت" :هر که به من ایمان آورد ،نه به من ،بلکه به فرستندۀ من ایمان آورده است .هر که مرا دید ،فرستندۀ مرا
دیده است46 .من چون نوری به جهان آمدهام تا هر که به من ایمان َآو َرد ،در تاریکی نماند4٧ .اگر کسی سخنان مرا بشنودّ ،اما از آن اطاعت نکند،
من بر او داوری نمیکنم؛ زیرا نیامدهام تا بر جهانیان داوری کنم ،بلکه آمدهام تا آنها را نجات بخشم4٨ .برای کسی که مرا رد کند و سخنانم را
ْ
داوری دیگر هست؛ همان سخنانی که گفتم در روز بازپسین او را محکوم خواهد کرد4٩ .زیرا من از جانب خود سخن نگفتهام ،بلکه
نپذیرد،
50
پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و از چه سخن برانم .و من میدانم که فرمان او حیات جاویدان است .پس آنچه من میگویم
درست همان چیزی است که پدر گفته است تا بگویم".
45

" 44 :12هر که به من ایمان َآو َرد ،نه به من ،بلکه به فرستندۀ من ایمان آورده است" هدف ايمان در نهايت ايمان به پدر است (مراجعه کنید به اول قرنتیان
 25 :15الی  .)27اين يک موضوع تکراری است (مراجعه شود به انجیل متی  ،4۰ :1۰انجیل يوحنا  .)24 :5شناختن پسر همان شناختن پدر است (مراجعه
شود به اول يوحنا  1۰ :5الی .)12
 45 :12خدا شبیه چیست؟ ديدن عیسی ديدن خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  7 :14الی !)1۰
 46 :12از پیدايش  3جهان در تاريکی است (مراجعه کنید به کتاب پیدايش  5 :6و  11الی  ،21 :۸ ،12مزمور  ،3 :14اشعیا  ،6 :53رومیان  9 :3الی .)23
" 47 :12اگر کسی سخنان مرا بشنودّ ،اما از آن اطاعت نکند" اي ن جمله شرطی نوع سوم است و بدين معنی است که احتمال وقوع رخداد وجود دارد.
اطاعت مداوم نشانی است در تداوم رابطه از روی ايمان .اطمینان (موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا  13 :5را مطالعه کنید) بر اساس تغییر در شیوه
زندگی و زندگی مطیعانه و استقامت است (موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :۸را مطالعه کنید ،مراجعه کنید به کتب يعقوب و اول يوحنا).
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 47 :12الی " 48زیرا نیامدهام تا بر جهانیان داوری کنم ،بلکه آمدهام تا آنها را نجات بخشم" اساسا عیسی آمد تا جهان را آزاد کند ،ولی همین حقیقت
آمدن او انسانها را مجبور میکند که خودشان تصمیم بگیرند .اگر رد و انکار کنند ،آنها خودشان بر خودشان داوری میکنند (موضوع خاص در بخش مربوط
به انجیل يوحنا  31 :۸را مطالعه کنید ،به انجیل يوحنا  17 :3الی  21مراجعه کنید).
 49 :12الی  50عیسی با اقتدار خدا صحبت کرد ،نه خودش.
50 :12
"فرمان او حیات جاويدان است"
NASB, NKJV,
NRSV, TEV
"فرمان او زندگی جاويدان را میآورد"
NET
"فرمان او يعنی حیات جاويدان"
NJB
"دستورات او زندگی جاويدان است"
REB
"فرمان او به حیات جاويدان هدايت میکند"
NIV
"فرمان او منجر به حیات جاويدان میشود"
)Net (footnote
گزينه اول مفهوم واقعی متن يونانی است .بقیه سعی میکنند که آن را ترجمه کنند.
 NASBعبارت مترادفی در انجیل يوحنا  6۸ :6دارد ،در حالیکه مايکل مک گیل در  NT TransLineانجیل يوحنا  ۸ :17را دارد .کتاب Jerome
 Biblical Commentaryصفحه  451انجیل يوحنا  1۸ :1۰را به عنوان متن مترادف دارد .بديهی است که اين متن مبهم است.
در انجیل يوحنا نوسانات زيادی میان مفرد و جمع فرمان وجود دارد.

موضوع خاص" :فرمان/حکم" در نوشتههای یوحنا
)(SPECIAL TOPIC: USE OF "COMMANDMENT" IN JOHN'S WRITINGS
.1
.2

.3

.4

يک مرتبه در مورد شريعت موسی استفاده شده است ،انجیل يوحنا 5 :۸
حکم پدر به عیسی
 .aکنترل بر روی قربانی رستگاری شدن خودش ،انجیل يوحنا  49 :12 ،1۸ :1۰الی 31 :14 ،5۰
 .bجهان محبت عیسی بر پدر را خواهد شناخت ،انجیل يوحنا 31 :14
 .cعیسی از حکم پدر اطاعت کرد ،انجیل يوحنا 1۰ :15
حکم عیسی به مومنین
 .aدر محبت او بمانند ،انجیل يوحنا 1۰ :15 ،15 :14
 .bبه يکديگر محبت کردن؛ همانطور که او به آنها محبت کرد ،انجیل يوحنا  12 :15 ،34 :13و  ،17اول يوحنا  7 :2و  11 :3 ،۸و ،23
 7 :4و  ،21دوم يوحنا 5
 .cاحکام را نگهداشتن ،انجیل يوحنا  1۰ :15 ،15 :14و  ،14اول يوحنا  3 :2و  22 :3 ،4و  1 :5 ،24الی  ،3دوم يوحنا 6
حکم پدر به مومنین
 .aايمان داشتن به عیسی ،اول يوحنا ( 23 :3مراجعه شود به انجیل يوحنا )29 :6
 .bبه يکديگر محبت کردن ،دوم يوحنا 23 :3

سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1چرا مريم خواهر ايلعازر پاهای عیسی را روغن مالی کرد؟
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.2
.3
.4
.5
.6

چرا تفاوتهای اندکی در اناجیل متی ،مرقس و يوحنا در مورد اين واقعه وجود دارد؟
اهمیت مالقات جمعیت با عیسی با شاخه زيتون و نقل از مزمور  11٨در چیست؟
چرا عیسی از درخواست صحبت يونانیان با وی منقلب شد؟
چرا روح عیسی عمیقا ناراحت بود؟ (مراجعه شود به انجیل يوحنا )2٧ :12
توضیح دهید چرا يوحنا از ايمان با چندين مفهوم استفاده کرده است.
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یوحنا 13
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
شستن پاها
1 :13
 2 :13الی 5
 6 :13الی 11

 12 :13الی 16
 17 :13الی 2۰

TEV
عیسی پاهای شاگردانش را
میشويد
1 :13
 2 :13الی 6
٧ :13
 ٨ :13الف
 ٨ :13ب
٩ :13
 10 :13الی 11
 12 :13الی 1٧

 1٨ :13الی 20
عیسی خیانت را پیش
خیانت يهودا پیشگويی
گويی میکند
میشود
21 :13
 21 :13الی 3۰
 22 :13الی 24
25 :13
 26 :13الی 2٩
30 :13
فرمان جديد
وداع
 31 :13الی 35
 31 :13الی 35
عیسی انکار پطرس را پیش
گويی میکند
 36 :13الف
 36 :13الی 3۸
 36 :13ب
37 :13
3۸ :13
چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود

NRSV

NKJV

UBS4

شام آخر

استاد خادم میشود

شستن پاهای شاگردان

 1 :13الی 11

 1 :13الی 11

 1 :13الی 11

 1 :13الی 11

ما هم بايد خدمت کنیم
 1 :13الی 11

عیسی خیانت به خودش را
پیش گويی میکند
 21 :13الی 3۰

 21 :13الی 3۰

 31 :13الی 35

 36 :13الی 3۸

 1 :13الی 11

فرمان جديد
 31 :13الی 35
عیسی انکار پطرس را پیش
گويی میکند
 36 :13الی 3۸

فرمان جديد
 31 :13الی 35
انکار پطرس پیش گويی
میشود
 36 :13الی 3۸

دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
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 .3سومین پاراگراف و غیره
بینش مفهومی نسبت به آیات  1 :13الی 38
 .1انجیل يوحنا با فصل  12معجزات عیسی را به پايان میرساند .فصل  13هفته آخر را شروع میکند.
 .2يادداشت مطالعه انجیل  NASBتفسیر جالبی دارد در مورد "اسم يونانی ( agapeعشق) و فعل ( agapaōعشق ورزيدن) که فقط هشت مرتبه
در فصول  1الی  12آمده است ولی  31مرتبه در فصول  13الی  1٧تکرار شده است".
 .3يوحنا شام خدا را آن طور که ساير اناجیل ثبت کردهاند ،ثبت نکرده است .او فقط در مورد مکالمات طبقه باال در آن شب اطالعاتی میدهد (فصول
 13الی  1٧درصد مهمی از انجیل يوحنا را تشکیل میدهند .اين فصول بايد شخص عیسی و کارش را به شیوههای قدرتمند و قوی نشان دهد).
برخی اين حذف را تالش تعمدی برای ضعیف کردن رشد تقدسگرايی در کلیسای اولیه میبینند .يوحنا هرگز تعمید عیسی يا شام آخر را با دقت
توصیف نکرد.
 .4متن تاريخی انجیل يوحنا  13را میتوانید در انجیل لوقا  24 :22مالحظه کنید .شاگردان هنوز در حال جدال بر سر اين هستند که کدامیک از آنها
بهترين است.
 .5بعد فیزيکی فصلهای  13الی  1٧در اتاق طبقه باال در اورشلیم (يا احتماال فصلهای  15الی  1٧در راه گتسمانه است ،مراجعه کنید به انجیل يوحنا
 ،)31 :14احتماال منزل يوحنا مرقس ،شبی که به عیسی توسط يهودا خیانت شد.
 .6به نظر میرسد منظور خاصی از اينکه عیسی پاها را شست وجود داشته باشد.
 6 .aالی  11کارش بر روی صلیب از طرف ما را پیشبینی میکند
 12 .bالی  20يک درس عینی در ارتباط با انسانیت است (در نور لوقا .)24 :22
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :13الی 11
1پیش از عید پ َسخ ،عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود ،کسان خود را که در این جهان دوست میداشت،
ِ
تا به حد کمال محبت کرد".
َ
َ َ
2هنگام شام بود .ابلیس پیشتر در دل یهودای اسخریوطی ،پسر شمعون ،نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند3 .عیسی که میدانست
پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او میرود4 ،از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حولهای برگرفته ،به کمر
َ
بست5 .سپس آب در لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حولهای که به کمر داشت6 .چون به شمعون
پطرس رسید ،او وی را گفت" :سرور من ،آیا تو میخواهی پای مرا بشویی؟" 7عیسی پاسخ داد " :اکنون از درک آنچه میکنم ناتوانیّ ،اما بعد
خواهی فهمید"8 .پطرس به او گفت" :پاهای مرا هرگز نخواهی شست!" عیسی پاسخ داد" :تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت"9 .پس
َ
شمعون پطرس گفت" :سرور من ،نه تنها پاهایم ،بلکه دستها و سرم را نیز بشوی!" 10عیسی پاسخ داد" :آن که استحمام کرده ،سراپا پاکیزه
است و به شستن نیاز ندارد ،مگر پاهایش .باری ،شما پاکیدّ ،اما نه همه"11 .زیرا میدانست چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد ،و از همین
رو گفت" :همۀ شما پاک نیستید".
" 1 :13پیش از عید پ َسخ" انجیل يوحنا و ساير اناجیل بر سر اينکه اين روز قبل از شام پسخ بود يا خود شام پسخ با هم اختالف نظر دارند .در هر دو ،غذا روز
ِ
سه شنبه صرف شد و مصلوب شدن در روز جمعه (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  ،31 :1٩انجیل مرقس  ،43 :15انجیل لوقا  .)54 :23غذای پسخ آزادی
اسرائیل از مصر را جشن میگیرد (مراجعه شود به کتاب خروج  .)12يوحنا تصريح میکند که روز قبل از غذای پسخ بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا :1٨
 14 :1٩ ،2٨و  31و .)42
اين احتمال هست که آنها از تقويمهای متفاوتی استفاده کرده باشند (يعنی تقويم خورشیدی از کتاب روز جشن و انوش ،به عنوان راهی برای نشان دادن رد
کردن کشیشان فعلی) ،که پسخ يک روز زودتر بود.
کتاب  Jerome Biblical Commentaryتحقیق فعلی را در صفحه  451خالصه کرده و تصور میکند که "روز قبل" يوحنا درست است و اينکه ساير
اناجیل شام پسخ را نمادين کردهاند .همیشه بايد يادآور کنیم که اناجیل ،داليل تاثیرات و ثبت رخدادهای آن غربی نیستند .تاريخ به شیوههای متفاوتی نوشته
میشود ،نه درست و نه غلط .تاريخ توصیف گذشته برای ارائه و حل مشکالت ،نیازها و ديدگاههای امروز است .مسئله اينجاست که چه کسی و چرا تاريخ را
نوشت .بهترين بحث در مورد سبک روايت تاريخی و اناجیل را در کتاب  How To Read the Bible For All Its Worthاثر گوردون فی و داگالس
استوارت صفحات  ۸9الی  126میتوانید مطالعه کنید.
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■ " عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است" " آگاه" وجه وصفی فعال کامل است (مانند انجیل يوحنا  .)3 :13عیسی رابطه منحصر به فرد خود با پدر
را حداقل از سن  12سالگی درک کرده بود (مراجعه شود به انجیل لوقا  41 :2الی  .)51آمدن يونانیان برای ديدن او در انجیل يوحنا  20 :12الی  23نشان
داد که زمان مرگ و جاللش فرا رسیده است (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  6 :٧ ،4 :2و  ٨و  23 :12 ،20 :٨ ،30و .)1 :1٧ ،2٧
■ "تا از این جهان نزد پدر برود" انجیل يوحنا به تاکید بر دوالیسم عمودی ادامه میدهد ،عیسی توسط پدر فرستاده شد(مراجعه کنید به انجیل يوحنا :۸
 )42و اينک باز میگردد .ساير اناجیل عیسی را در قالب تعلیم دادن دوالیسم افقی دو عصر يهود به تصوير کشیدهاند ،عصری که بوده و عصر پادشاهی خدا
که هنوز نیامده است.
 .1فقط يک خدای مقدس وجود دارد
 .2مخلوق خاص او ،نوع بشر ،در گناه و ياغیگری افتاد،
 .3خدا يک ناجی فرستاد (يعنی مسیح)
 .4نوع بشر بايد با ايمان ،توبه ،اطاعت و استقامت پاسخ دهد
 .5يک نیروی اهريمنی فردی در مخالفت با خدا و اراده او وجود دارد
 .6تمامی مخلوقات آگاه زندگی خود را به خدا میدهند
فعل "رفتن" ( )metabainōدر نوشته های يوحنا در مورد انتقال از موجوديت فیزيکی افتاده (يعنی عصر گناه و ياغیگری) به عصر جديد معنويت و حیات
جاويدان مفهوم دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1 :13 ،24 :5اول يوحنا  ،14 :3به غیر از استفاده آن در انجیل يوحنا .)13 :7
■ "کسان خود را که در این جهان دوست میداشت" اين عبارت يونانی در نسخه پاپیروس مصری ( Moulton, Milligan, The Vocabulary of
 )the Greek New Testamentبرای خويشاوندان نزديک استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل لوقا  19 :۸الی .)21
■ "که در این جهان" يوحنا از اصطالح جهان ( )kosmosدر چندين مفهوم مختلف استفاده کرده است.
 .1اين سیاره (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٧ :1٧ ،21 :16 ،٩ :11 ،10 :1و  11و )25 :21 ،24
 .2نوع بشر (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  20 :1٨ ،22 :14 ،1٩ :12 ،2٧ :11 ،4 :٧ ،16 :3و )3٧
 .3بشر ياغی (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  10 :1و  16 :3 ،2٩الی )25 :1٧ ،1٨ :15 ،31 :12 ،3٩ :٩ ،٧ :٧ ،33 :6 ،42 :4 ،21
موضوع خاص :استفاده پولس از کاسموس (جهان) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  17 :14را مطالعه کنید.
■ "تا به حد کمال محبت کرد" اين ترجمه اصطالح يونانی ( ) telosاست که به معنی هدف کامل شده است .اين اشاره به کار رستگاری عیسی بر روی
صلیب دارد .حالتی از همین کلمه آخرين کالم عیسی بر روی صلیب بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا " ،)30 :1٩به پايان رسید" ،که در نسخه پاپیروس
مصری گفته شده "به صورت کامل انجام شد"!
" 2 :13در حین شام" در اين نقطه ،اين تغییر در نسخه دستنويس يونانی است .اين تغییر شامل فقط يک کلمه يونانی است.
 ginomenou .1وجه وصفی حاضر (يعنی در حین شام) ،MSS ،אW ،L ،B ،
 Genomenou .2وجه وصفی آئوريست (يعنی بعد از شام)2 ،MSS P66 ،אD ،A ،
 UBS4به گزينه اول رتبه ( Bتقريبا حتمی) را میدهد.
اين احتماال به يکی از معانی زير است:
 .1بعد از شام
 .2بعد از نخستین جام برکت ،وقتی که مراحل الزم برای شستشوی دستها انجام میشود
 .3بعد از سومین جام برکت
موضوع خاص :عید پس
َ
َ َ
■ "ابلیس پیشتر در دل یهودای اسخریوطی ،پسر شمعون ،نهاده بود" اين وجه وصفی فعال کامل است .عیسی از همان ابتدا در مورد يهودا میدانست
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)٧0 :6شیطان (به موضوع خاص مربوط به انجیل يوحنا  31 :12مراجعه کنید) مدتها بود که يهودا را وسوسه میکرد ،ولی در
انجیل يوحنا  2٧ :13شیطان کنترل کامل او را برعهده گرفت .موضوع خاص :قلب در بخش مربوط به انجیل يوحنا  40 :12مراجعه کنید .يادداشت کامل
در مورد يهودا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2 :1٨را هم مطالعه کنید.
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" 3 :13عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است" اين وجه وصفی کامل فعال است ،همانند انجیل يوحنا  ،1 :13و با يک آئوريست
فعال اخباری ادامه میيابد .جمله فوق يکی از حیرت انگیزترين اظهارات عیسی در مورد شناخت خود و منبع اقتدارش است (مراجعه کنید به انجیل يوحنا
 ،2 :1٧ ،35 :3انجیل متی  .) 1٨ :2٨زمان آئوريست يک اهمیت دارد .پدر به عیسی همه چیز را قبل از مصلوب شدن سپرده بود .آنها نه به عنوان پاداش
اطاعت وی بودند ،بلکه به واسطه اينکه او که بود! او میدانست کیست و پاهای آنانی را شست که بر سر اين بحث میکردند که کدامیک از آنها مهمترين فرد
است!
■ "از نزد خدا آمده" اين دومین مرتبه از سه مرتبهای است که در انجیل يوحنا  3 :13گفته شده که عیسی میدانست:
 .1پدر همه چیز را در دستان او سپرده است
 .2از جانب خدا آمده است
 .3به نزد خدا باز میگردد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :14 ،33 :٧و  5 :16 ،2٨و  10و  1٧و )1٧ :20 ،2٨
دو مورد آخر بخش باالی دوالیسم عمودی هستند که در انجیل يوحنا متداول است.
رديف  ، 2عبارت منحصر به فردی در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2۸ :16 ،3 :13 ،42 :۸و  .)۸ :17 ،3۰هر دو استنتاج مبدا و مکان را
دارد (يعنی خدايی از بهشت).
" 4 :13از شام برخاست" به خاطر داشته باشید که آنها بر روی کتف چپ لم میدادند و پاهايشان به عقب بود ،بر روی صندلی نمینشستند.
■ "ردا از تن به در آورد" حالت جمع اشاره به ردای بیرونی عیسی دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)23 :1٩جالب است که همین فعل در انجیل يوحنا
 11 :10و  15و  1٧و  1٨برای دادن زندگی عیسی استفاده شده (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )3٧ :13و میتواند يکی ديگر از تخصصهای دوگانه يوحنا
باشد .به نظر میرسد که شستشوی پاها خیلی بیشتر از يک درس عینی برای انسانها باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :13الی .)10
" 5 :13شروع کرد به شستن پاهای شاگردان" اين اصطالح يونانی فقط برای "شستن بخشی از بدن" استفاده میشد .اين کلمه در انجیل يوحنا 10 :13
برای حمام کامل استفاده شده است .شستن پاها وظیفه برده بود .حتی روحانیان چنین کاری را از شاگردان خود توقع نداشتند .عیسی با آگاهی از خدايی
بودن خود ،مايل بود که پاهای اين شاگردان حسود و جاه طلب را بشويد (حتی يهودا)!
 6 :13سوال پطرس يک شیوه لفاظی برای رد کردن حرکت عیسی بود .پطرس اغلب فکر میکرد که میداند عیسی چه کار بايد انجام دهد چه کاری نبايد
انجام دهد (مراجعه شود به انجیل متی .)22 :16
 7 :13شاگردانی که با عیسی زندگی میکردند ،هیچوقت اعمال و آموزشهايش را درک نمیکردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :14 ،16 :12 ،6 :1۰ ،22 :2
 .)1۸ :16 ،26اين درک نادرست راهی بود برای بیان دوالیسم عمودی.
" 8 :13پاهای مرا هرگز نخواهی شست" يک عبارت قوی منفی مضاعف است که به معنی "نه ،هرگز و تحت هیچ شرايطی" میباشد.
■ "تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت" اين عبارت شرطی نوع سوم است .اين آيه داللت بر آن دارد که اتفاقاتی فراتر از دروس عملی محض رخ
داده است .به نظر میرسد آيات  6الی  10در رابطه با کارهای عیسی بر روی صلیب برای بخشش گناهان باشد.
عبارت دوم ممکن است منعکس کننده اصطالح عهد عتیقی در رابطه با به ارث بردن باشد (مراجعه شود به کتاب تثنیه  ،12 :12دوم سموئیل  ،1 :20اول
پادشاهان  .)16 :12اين يک عبارت قوی برای استثنا کردن است.
 9 :13حرف منفی يونانی "نه" ( )mēداللت بر امر کردن دارد" ،شستن"
" 10 :13آن که استحمام کرده" عیسی به صورت استعارهای از رستگاری صحبت میکند .پطرس شسته شد (نجات يافت ،مراجعه شود به انجیل يوحنا :15
 ،3تیتوس  ،)5 :3ولی الزم بود به توبهاش ادامه دهد (مراجعه شود به اول يوحنا  )٩ :1تا رابطه دوستی خود را حفظ کند.
احتمال ديگر متن اين است که عیسی از خیانت يهودا صحبت میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :13و  .)1٨بنابراين استعاره حمام کردن يا اشاره
میکند به ( )1بدن پطرس ،يا ( )2گروه شاگردان.
■ "شما پاکیدّ ،اما نه همه" "شما" جمع است ،اشاره دارد به حلقه داخلی شاگردان ،بجز يهودا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :13و .)٧0 :6 ،1٨
"پاک" اشاره به پیام عیسی دارد که آنها پذيرفتند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)3 :15آنها پاک هستند زيرا باور کردهاند /اعتماد کردهاند  /ايمان آوردهاند /
پذيرفتهاند چه کسی پاک است ،عیسی.
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برای عبارت "نه همه" موضوع خاص ارتداد در بخش مربوط به انجیل يوحنا  64 :6را مطالعه کنید.
 11 :13اناجیل  TEVو  NETاين آيه را در داخل پرانتز گذاشتهاند ،و آن را به عنوان يکی از توضیحات نويسنده تلقی کردهاند.
 :NASBانجیل یوحنا  12 :13الی 20
 12پس از آنکه عیسی پاهای ایشان را شست ،ردا بر تن کرد و باز بر سفرۀ شام نشست .آنگاه از ایشان پرسید" :آیا دریافتید آنچه برایتان
کردم؟ 13شما مرا استاد و سرورتان میخوانید و درست هم میگویید ،زیرا چنین هستم14 .پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را
شستم ،شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید15 .من با این کار ،سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همانگونه رفتار کنید که من با شما کردم.
16واقعا ،واقعا ،به شما میگویم ،نه غالم از ارباب خود بزرگتر است ،نه فرستاده از فرستندۀ خود 17 .اکنون که اینها را میدانید ،خوشا به حالتان
ّ
اگر بدانها عمل کنید"18 .آنچه میگویم دربارۀ همۀ شما نیست .من آنان را که برگزیدهام ،میشناسمّ .اما این گفتۀ کتب مقدس باید به حقیقت
پیوندد که ”آن که نان مرا می َ
خورد ،با من به دشمنی برخاسته است19 ".پس اکنون پیش از وقوع ،به شما میگویم تا هنگامی که واقع شد ،ایمان
آورید که من هستم20 .آمین ،آمین ،به شما میگویم ،هر که فرستادۀ مرا بپذیرد ،مرا پذیرفته ،و هر که مرا پذیرفت ،فرستندۀ مرا پذیرفته است".
 12 :13الی  20برخالف انجیل يوحنا  6 :13الی  ،1۰در اينجا عیسی عمل خود را به عنوان يک کار انسانی توضیح میدهد .شاگردان بحث میکردند که
کدامیک مهمتر است (مراجعه شود به انجیل لوقا  .)24 :22در اين متن عیسی کار يک برده را انجام داده و توضیح میدهد که چه منطوری داشته و چکار
بايد کرد.
" 14 :13اگر" اين يک عبارت شرطی نوع اول است که از ديدگاه نگارنده شرط درست است.
■ "استاد و سرور" به حرف مشخص در انجیل يوحنا  13 :13و  14توجه کنید .همچنین دقت کنید که عناوين برعکس هستند .او کسی است که با اقتدار
سخن میگويد .او پدر را نشان داد و انتظار اطاعت و وفاداری دارد .کاری که او کرد را بقیه بايد انجام دهند (انجیل يوحنا .)15 :13
 14 :13الی " 15شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید" آيا اين اظهار به معنی اين است که اين حرکت فروتنانه بايد دستورالعمل کلیساهای سوم باشد؟
اکثر گروههای مسیحی گفتهاند نه ،زيرا
 .1انجام شدن چنین عملی هرگز در اعمال رسوالن به ثبت نرسیده است
 .2در نامههای عهد جديد از آن حمايت نشده است
 .3هرگز چنین دستوری آن طور که در مورد تعمید (مراجعه شود به انجیل متی  12 :15الی  )13يا شام آخر (اول قرنتیان  1٧ :11الی  )34گفته
شده ،برای اين کار تعريف نشده است.
اين بدين معنی نیست که چنین عملی میتواند يک کار مهم در عبادت باشد.
مثالی که عیسی به آنان نشان داد صرفا فروتنی نبود ،بلکه يک فداکاری بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :15الی  .)13اول يوحنا  16 :3اين را به خوبی
بیان میدارد .عیسی تا حد کمال محبت کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1 :13آنها هم بايد تا آنجا که میتوانند محبت کنند (يعنی يک زندگی فداکارانه،
بازگشت از سقوط).
" 16 :13واقعا ،واقعا ،به شما میگویم" اين عبارت در مفهوم همان "آمین ،آمین" (همانند انجیل يوحنا  ،)20 :13و يک حالت عهد عتیقی برای "ايمان"
است (مراجعه شود به عبرانیان  .)4 :2عیسی تنها کسی بود که (در همه مکتوبات يونانی) از آن برای شروع صحبتش استفاده میکرد .معموال برای ( )1موافقت
يا ( )2تائید يک جمله يا عمل به کار میبرد .وقتی که در ابتدای جمله و دو بار به کار میبرد ،برای اعتبار و جلب توجه بود .موضوع خاص :آمین در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  51 :1را مطالعه کنید.
■ "نه غالم از ارباب خود بزرگتر است" اين جمله مقدماتی برای صحبت در مورد حقیقت است.
 .1انجیل يوحنا  ،16 :13کسی که فرستاده شده از فرستنده خود بزرگتر نیست
 .2انجیل يوحنا 20 :15
 .aاگر مرا آزار دهند ،شما را نیز آزار دهند
 .bاگر کالم مرا نگاه دارند ،کالم شما را نیز نگاه میدارند
 .3انجیل لوقا ( 40 :6مشابه) ،ولی هر کس ،بعد از اينکه به خوبی آموزش ديد ،همانند آموزگار خودش خواهد بود (مراجعه شود به انجیل متی :10
)24
 .4انجیل لوقا ( 2٧ :22مشابه) ،ولی من میان شما هستم به عنوان کسی که خدمتگزار است
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 " 17 :13اکنون که اینها را میدانید ،خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنید" "اگر" اول جمله شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده درست است.
اگر بدانیم ،بدان عمل میکنیم (مراجعه شود به انجیل متی  24 :٧الی  ،2٧انجیل لوقا  46 :6الی  ،4٩رومیان  ،13 :2جیمز  22 :1الی  !)11 :4 ،25آگاهی
هدف نیست ،بلکه زندگی همانند عیسی هدف است .اين منعکس کننده فعل عبری " ،shemaشنیدن و بدان عمل کردن" است (مراجعه شود به کتاب تثنیه
.)4 :6
ّ
" 18 :13گفتۀ کتب مقدس باید به حقیقت پیوندد" اين به يهودا اشاره میکند .اين راز تالقی تقدير و آزادی اراده است.
عیسی و شاگردانش به صحبت کتاب مقدس ايمان داشتند! وقتی صحبت میکرد ،بايد بدان اعتماد میشد (مراجعه شود به انجیل متی  17 :5الی .)19
چندين مرتبه يوحنا عبارت "کتب ّ
مقدس بايد به حقیقت پیوندد" را تکرار میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :19 ،12 :17 ،25 :15 ،1۸ :13 ،14 :12
 24و  .)36اغلب متن عهد عتیق به صورت کامل درک نمیشد تا اينکه اتفاقی در زندگی مسیح (هوشع  )1 :11يا تحقق چندگانه در يک رخداد عهد جديد
صورت گیرد (اشعیا  ،14 :7يا دانیال .)11 :12 ،31 :11 ،27 :9
■ "با من به دشمنی برخاسته است" اين نقل قولی از مزمور  ٩ :41است .سنت شرقی با هم غذا خوردن نشان دوستی و تحکیم پیمان است که يهودا به آن
توهین کرد .در خاور نزديک نشان دادن کف پا نشان ديگری از تحقیر است.
 19 :3اين آيه هدف معجزات و پیشگويیهای عیسی را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)31 :20در انجیل يوحنا ايمان يک تجربه در حال رشد
و تداوم است .عیسی به طور مرتب اعتماد/ايمان/باور شاگردانش را بسط میداد .به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٧ :٩مراجعه کنید.
عیسی ايمان آنان را با
 .1کالمش
 .2رفتارش
 .3دانش قبلیاش
توسعه میداد.
عیسی يک راه جديد بنیادين برای اينکه درست با خدا باشیم ارائه کرد .اين راه تمامی سنتهای مردانه يهوديان و باورهايشان را قطع میکند.
 .1او و نه موسی مورد تمرکز است
 .2رحمت و نه عملکرد مهم است
■ "که من هستم" اين اشاره به نام خدای يهوه است ،که از فعل عبری "بودن" میآيد (مراجعه شود به "من هستم" در کتاب خروج  .)14 :3عیسی در اينجا
به وضوح اعالم میکند که از خداست و مسیح است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  24 :٨ ،26 :4و  2٨و  1٩ :13 ،5٨و  5 :1٨و  6و  ،٨به انجیل متی 5 :24
و انجیل مرقس  6 :13و انجیل لوقا  ٨ :21نیز توجه کنید).
به موضوع خاص :نام خدا (عهد جديد) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2۰ :6مراجعه کنید.
 20 :13معموال يوحنا از اصطالح "باور کردن" (" )pisteuōايمان آوردن" ( )pisteuō eisيا "باور کرد که" ( )pisteuō hotiبرای مشخص کردن مسیحیان
استفاده میکند (به موضوع خاص :استفاده يوحنا از باور/ايمان در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2مراجعه کنید) ،ولی او از اصطالحات ديگری مانند
"دريافت کردن" يا "استقبال کردن" (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  )2۰ :13 ،43 :5 ،12 :1هم استفاده میکند .انجیل هم از فرد و پذيرفتن حقیقت انجیلی
استقبال میکند ،و همچنین از تغییر زندگی فرد.
■ "هر که فرستادۀ مرا بپذیرد ،مرا پذیرفته ،و هر که مرا پذیرفت ،فرستندۀ مرا پذیرفته است" اين عبارت بسیار قوی در مورد اقتدار شاگردان عیسی
است .میتواند به چندين شیوه عمل کند
 .1ماموريت سفر  12نفر (انجیل متی  )40 :10و هفتاد (انجیل لوقا )16 :10
 .2اقرار کلیسا (مراجعه شود به انجیل يوحنا )20 :1٧
پیام عیسی ،قدرت تغییر زندگی بدون در نظر گرفتن اينکه چه کسی آن را اعالم میکند ،را دارد .اقتدار در پیام است (يعنی انجیل) ،نه پیام زمینی.
 :NASBانجیل یوحنا  21 :13الی 30
21عیسی پس از آنکه این را گفت ،در روح مضطرب شد و آشکارا اعالم داشت" :واقعا ،واقعا ،به شما میگویم ،یکی از شما مرا تسلیم دشمن
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خواهد کرد"22 .شاگردان به یکدیگر نگریسته ،در شگفت بودند که این را دربارۀ که میگوید23 .یکی از شاگردان ،که عیسی دوستش میداشت،
َ
نزدیک به سینۀ او تکیه زده بود24 .شمعون پطرس با اشاره از او خواست تا از عیسی بپرسد منظورش کیست25 .پس او کمی به عقب متمایل شد
و بر سینۀ عیسی تکیه زد و پرسید" :سرور من ،او کیست؟" 26عیسی پاسخ داد" :همان که این تکه نان را پس از فرو بردن در کاسه به او میدهم".
َ َ
َ
آنگاه تکهای نان در کاسه فرو برد و آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد27 .یهودا چون لقمه را گرفت ،در دم شیطان به درون او رفت.
انجام آنی ،زودتر به انجام رسان"ّ 28 .اما هیچیک از کسانی که بر سفره نشسته بودند ،منظور عیسی را
آنگاه عیسی به او گفت" :آنچه در پی
ِ
درنیافتند29 .بعضی گمان بردند که چون یهودا مسئول دخل و خرج است ،عیسی به او میگوید که آنچه برای عید الزم است بخرد ،یا آنکه
چیزی به فقرا بدهد30 .پس از گرفتن لقمه ،یهودا بیدرنگ بیرون رفت .و شب بود.
" 21 :13او در روح مضطرب شد" خیانت يهودا واقعا عیسی را منقلب کرد (همین کلمه در مورد عیسی در انجیل يوحنا  2٧ :12استفاده شده است .عیسی
يهودا را به دلیل قابلیت معنوی او انتخاب کرد ،ولی هرگز به ثمر ننشست (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)1٨ :13
■ "واقعا ،واقعا" به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  51 :1مراجعه کنید.
 22 :13اين آيه حیرتانگیزی است .حلقه داخلی شاگردان میترسیدند که برنامه از پیش تعیین شده ممکن است آنها را خائن سازد (مراجعه شود به انجیل
مرقس  .)1٩ :14اين با جبرگرايی مشکل دارد .اعمال خدا آزادی اراده انسان را نقض نمیکنند ،بلکه عواقب آنها را تشديد کرده و نهايی میسازند.
" 23 :13او را دوست میداشت" به نظر میرسد که اين اشاره به خود يوحنا داشته باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  23 :13و  26 :1٩ ،25الی 34 ،2٧
الی  2 :20 ،35الی  5و  ٧ :21 ،٨و  20الی  .)24فصل  ،1٩انجیل يوحنا  26 :13اين موضوع را تائید میکند .نام يوحنا هرگز در اين انجیل ذکر نشده است.
آيا عیسی شاگردان محبوب داشت؟ البته ،او يک حلقه داخلی داشت (پطرس ،يعقوب و يوحنا) و يک خانواده خاص (ايلعازر ،مريم و مارتا).
 25 :13اين آيه مشخص کننده خوراک معمولی در فلسطین قرن اول است .شاگردان دور يک میز کوتاه شبیه نعل اسب بر کتف چپ لم میدادند و پاهايشان
به سمت عقب بود و با دست راست غذا می خوردند .يوحنا در سمت راست عیسی و يهودا در سمت چپ او بودند (محل افتخار) .دلیل اين ترتیب نشستن در
کتاب مقدس ذکر نشده است .يوحنا به عقب لم میدهد و از عیسی سوالی را میپرسد.
" 26 :13همان که این تکه نان را پس از فرو بردن در کاسه به او میدهم" اين نشان افتخار بود (مراجعه شود به روت  .)14 :2يهودا در سمت چپ عیسی
لمیده بود ،که همچنین مکان افتخار بود .عیسی هنوز میخواست که يهودا را به راه راست بیاورد!
لقمه يک بشقاب از سبزيجات با سس بود (به موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  2 :13مراجعه کنید) .متن مترادف مرقس ( )2۰ :14میگويد "با من" .اين
يک شهادت عینی در ابهام جزئیات است.
موضوع خاص :يهودا اسخريوطی را مطالعه نمايید.
 " 27 :13شیطان به درون او رفت " اين تنها جايی در انجیل يوحنا است که از شیطان نام برده میشود .در زبان عبری به معنی "دشمن" است (مراجعه شود
به انجیل لوقا  3 :22و انجیل يوحنا  .)2 :13موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  31 :12را مطالعه کنید .آيا يهودا مسئول نیست چون شیطان به درون او
رفته بود؟ در انجیل تنشی میان اعمال قلمرو معنوی (خدا قلب فرعون را سخت کرده بود) و مسئولیت انسان در قلمرو فیزيکی وجود دارد .انسانها يقینا آن
طور که تصور میکنند در انتخابهای خود آزاد نیستند .همه ما از نظر تاريخی ،تجربهای ،ژنتیکی حالت داده شده هستیم .به اين ،عوامل تعیینکنندهای
همچون فیزيکی و قلمرو معنوی نیز اضافه میشود (خدا ،روحالقدس ،فرشتگان ،شیطان ،و اهريمنان) .اين رازی است .با اين وجود ،انسانها از ماشین ساخته
نشدهاند ،ما مسئو ل اعمال و انتخابهای خود و عواقب آنها هستیم .يهودا عمل کرد! او به تنهايی کاری نکرد! ولی از نظر اخالقی مسئول اعمال خود است.
خیانت يهودا پیشبینی شده بود (انجیل يوحنا  .)1۸ :13شیطان آغازگر بود (موضوع خاص :شیطان فردی در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :12را مطالعه
کنید) .تاسفانگیز است که يهودا بطور کامل هرگز عیسی را نشناخت و به او اعتماد نکرد.
" 29 :13یهودا مسئول دخل و خرج است" يهودا مسئول پول گروه بود( .مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)6 :12به يادداشت کامل در بخش انجیل يوحنا
 2 :1۸مراجعه کنید.
" 30 :13شب بود" اين يک عنصر زمانی است يا ارزيابی معنوی؟ يوحنا اغلب از اين عبارات ابهامآمیز که میتوان آنها را به چند روش درک کرد استفاده
میکند.
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 :NASBانجیل یوحنا  31 :13الی 35
31پس از بیرون رفتن یهودا ،عیسی گفت" :اکنون پسر انسان جالل یافت و خدا در او جالل یافت .اگر خدا در او جالل یافت ،پس خدا نیز
او را در خود جالل خواهد داد و او را بیدرنگ جالل خواهد داد33 .فرزندان عزیز ،اندک زمانی دیگر با شما هستم .مرا خواهید ُجست و همانگونه
که به یهودیان گفتم ،اکنون به شما نیز میگویم که آنجا که من میروم ،شما نمیتوانید آمد34 .حکمی تازه به شما میدهم ،و آن این که یکدیگر
را محبت کنید .همانگونه که من شما را محبت کردم ،شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید35 .از همین محبت شما به یکدیگر ،همه پی خواهند
برد که شاگرد من هستید".
32

 31 :13الی  38اين آيات بخشی از متن بزرگتری هستند که حاوی يک سری از سواالت شاگردان است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :14 ،36 :13و  ٨و
 1٧ :16 ،22الی  )1٩که در مکالمه در اتاق طبقه باال در شبت شام آخر میپرسدند .بديهی است که اظهارات عیسی در باره رفتن باعث شد که شاگردان
سواالت بسیاری بر اساس درک نادرست از کلمات عیسی داشته باشند
 .1پطرس (انجیل يوحنا )36 :13
 .2توما (انجیل يوحنا)5 :14
 .3فیلیپس (انجیل يوحنا)٨ :14
 .4يهودا (نه يهودای اسخريوطی) (انجیل يوحنا)22 :14
 .5برخی از شاگردانش (انجیل يوحنا 1٧ :16الی )1٩
" 31 :13پسر انسان" اين عنوانی است که عیسی برای خود انتخاب کرده بود .زمینه آن از حزقیال  1 :2و دانیال  13 :٧است .اين اصطالح داللت بر خصیصه
انسانی و الهی دارد .عیسی از آن استفاده میکرد زيرا از آن در روحانیت يهود استفاده نمیشد ،بنابراين ،هیچ زمینه و داللت ملیگرايی يا نظامیگری نداشت
و دو طبیعت او را در هم ادغام میکرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :4الی .)3
 32 :13يک تغییر دستنويس يونانی در اين آيه است .متن طوالنیتر در  TEV ،NRSV ،NASBو  NJBديده میشود .اين متن توسط دستنويسهای cא،
 K ،C2 ،Aو  Textus Receptusپشتیبانی میشود .اين عبارت (اگر خدا در او جالل يابد) از * ،MSS P66א W ،L ،D ،C* ،B ،و  Xحذف شده است.
به نظر می رسد که اينها دستنويسهای بهتری باشند .ولی اين احتمال هم هست که منشیها به خاطر پاراللیسم (همسويی) گیج شده باشند و صرفا اولین
عبارت را حذف کرده باشند.
■ "جالل یافت" اين اصطالح چهار يا پنج مرتبه در انجیل يوحنا  31 :13و  ،32دو يا سه مرتبه در قالب آئوريست و دو مرتبه در زمان آينده استفاده شده است.
اين اصطالح به برنامه رستگاری خدا از طريق مرگ عیسی و معراج او اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :12 ،3٩ :٧و  1 :1٧ ،23و  .)5در اينجا به
رخداد در شرف وقوع در زندگی عیسی اشاره داشته و به صورت رخداد گذشته (آئوريست) ،کامال قطعی بیان شدهاند .يادداشت مربوط به انجیل يوحنا :1
 14را مطالعه کنید.
" 33 :13فرزندان عزیز" يوحنا مثل يک پیرمرد از شهری يا منطقهای در افسس مینويسد ،و از اين عنوان برای خطاب به شنوندگان/خوانندگان اول يوحنا
 1 :2و  12و  ٧ :3 ،2٨و  21 :5 ،4 :4 ،1٨استفاده میکند .در اينجا استعاره عیسی راه ديگری برای شناسايی او با پدر است .او پدر ،برادر ،ناجی ،دوست و
سرور است .يا به بیان ديگر ،او هم خدای متعالی و هم دوست ماندگار است.
■ "اندک زمانی دیگر با شما هستم .مرا خواهید ُجست و همانگونه که به یهودیان گفتم" چندين ماه قبل عیسی اين را به سران يهود گفته بود (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،)33 :٧اينک به شاگردان خود میگويد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :16 ،1٩ :14 ،35 :12الی  .)1٩بنابراين مشهود است که
عنصر زمان به نوعی مبهم است.
■ "آنجا که من میروم ،شما نمیتوانید آمد" رهبران يهود اصال نمیتوانند بروند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 :٧و  .)21 :٨ ،36شاگردان تا زمان مرگ
نمیتوانند با او باشند .مرگ يا خلسه ،شاگردان را با او مجددا همراه خواهد کرد (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،٨ :5اول تسالونیکیان  13 :4الی .)1٨
" 34 :13حکمی تازه به شما میدهم ،و آن این که یکدیگر را محبت کنید" به يکديگر محبت کردن يک حکم جديد نبود (مراجعه شود به الويان ،1٨ :1٩
برای فرمان موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  50 :12را مطالعه کنید) .آنچه جديد بود آن بود که مومنین بايد همانطور که به ايشان محبت
میکرد ،به يکديگر محبت کنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :15و  ،1٧اول يوحنا  ٧ :2الی  11 :3 ،٨و  16و  ٧ :4 ،23الی  10 ،٨الی  1٩ ،12الی ،20
دوم يوحنا .)5
انجیل بمانند کسی است که بايد به او خوش آمد گفت ،بدنی از که بايد به آن ايمان آورد و در آن زندگی کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  15 :14و  21و ،23
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 7 :4الی  1۰ ،۸الی  ،12اول يوحنا  ،3 :5دوم يوحنا  5و  ،6انجیل لوقا  .)46 :6خبر خوش دريافت شد ،به آن ايمان آورده شد و در آن زندگی میشود .يا
زندگی با عشق است يا اصال زندگی نیست.
همانند اظهار بروس کورلی در مقالهای بنام  Biblical Theology of the New Testamentدر کتاب Foundations For Biblical
" :Interpretationمردم مسیح با رفتار از روی عشق مشخص میشوند ،جائیکه رحمت توسط کار روحالقدس به عشق تبديل میگردد (مراجعه شود به
غالطیان  6 :5و  ،2 :6 ،25جیمز  17 :3الی  ،1۸انجیل يوحنا  34 :13الی  ،35اول يوحنا  ")7 :4صفحه .562
" 35 :13از همین محبت شما به یکدیگر ،همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید" عشق مشخصهای است که شیطان نمیتواند با آن مقابله کند.
مومنین بايد با مشخصه عشق متمايز گردند (مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :4 ،14 :13الی .)21
■ "اگر" اين جمله شرطی نوع سوم است و معنی آن احتمال وقوع رخداد است .اعمال ما نسبت به ساير مسیحیان رابطه ما با مسیح را تائید میکند (مراجعه
شود به اول يوحنا  ٩ :2الی  20 :4 ،11الی .)21
 :NASBانجیل یوحنا  36 :13الی 38
َ
ّ
36شمعون پطرس گفت" :سرور من ،کجا میروی؟" عیسی پاسخ داد" :تو اکنون نمیتوانی به جایی که میروم از پی من بیایی؛ اما بعدها از
پیام خواهی آمد"37 .پطرس گفت" :سرورم ،چرا اکنون نتوانم از پیات بیایم؟ من جانم را در راه تو خواهم نهاد"38 .عیسی گفت" :آیا جانت را
در راه من خواهی نهاد؟ آمین ،آمین ،به تو میگویم ،پیش از آنکه خروس بانگ زند ،سه بار مرا انکار خواهی کرد".
" 36 :13شمعون پطرس به او گفت" اين نخستین سوال از مجموعه سواالت شاگردان در باره اظهار عیسی در انجیل يوحنا  31 :13الی  35است (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  5 :14 ،36 :13و  ٨و  1٧ :16 ،22الی  .) 1٩من خیلی خوشحال هستم که شاگردان اين سواالت را پرسیدند و يوحنا آنها را به خاطر
سپرد و ثبت کرد!
" 37 :13من جانم را در راه تو خواهم نهاد" پطرس اين را جدی گفت! اما اين نشان میدهد که انسان سقوط کرده تا چه اندازه ضعیف است و تا چه اندازه
نسبت به خداوندش متعهد است ،که دقیقا اين کار را کرد.
" 38 :13آمین ،آمین" به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  51 :1مراجعه کنید.
■ "پیش از آنکه خروس بانگ زند ،سه بار مرا انکار خواهی کرد" اين بايد خروس رومی باشد .يهوديان اجازه نمیدادند که در شهر حیوان باشد زيرا آن را
زمین مقدس می دانستند .به همین دلیل است که اکثر مردم ثروتمند بیرون از ديوارهای شهر در کوه زيتون باغ داشتند (و به کود نیاز داشتند) .باغ گتسمانه
يکی از اين باغها بود.
عیسی پیشگويی کرد تا ايمان آوردن به او را تشويق کند .حتی چیزی تا اين حد منفی دانش و کنترل او را بر روی رخدادهای آينده افشا مینمايد (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  17 :1۸الی  25 ،1۸الی  ،27انجیل متی  31 :26الی  ،35انجیل مرقس  27 :14الی  ،31انجیل لوقا  31 :22الی .)34
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

چرا يوحنا مراسم اصلی شام آخر را ثبت نکرد؟
چرا عیسی پاهای شاگردانش را شست؟ آيا ما بايد پاهای همديگر را بشويیم؟
چرا عیسی يهودا را برای شاگردی خود انتخاب کرد؟
چگونه يک نفر میتواند دريابد که واقعا يک مسیحی است؟
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یوحنا 14
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
TEV

NJB

NRSV

سخنرانی وداع

عیسی ،در راه به سوی پدر

 1 :14الی 4
 5 :14الی 7

 1 :14الی 4
5 :14
 6 :14الی 7

رابطه مومنین با مسیح
جالل يافته
 1 :14الی 7

 ۸ :14الی 21

۸ :14
 9 :14الی 14

 ۸ :14الی 14

21 :14
22 :14
 22 :14الی 31
 23 :14الی 24
 25 :14الی 26
 27 :14الی  31الف
 31 :14ب
چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود

NKJV
راه به سوی حقیقت و
زندگی
 1 :14الی 6

عیسی در راه به سوی پدر
 1 :14الی 14

پدر آشکار شد
 7 :14الی 11

وعده روحالقدس
 15 :14الی 17
 1۸ :14الی 2۰

UBS4

 15 :14الی 17
 1۸ :14الی 24

 25 :14الی 31

دعاهای پاسخ داده شده
 12 :14الی 14
عیسی به کمک کننده
ديگری قول میدهد
 15 :14الی 1۸
بیدار بودن پدر و پسر
 19 :14الی 24

هديه صلح خدا
 25 :14الی 31

وعده روح
 15 :14الی 24

 25 :14الی 31

دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
زمینه برای انجیل یوحنا  1 :14الی 31
 .Aاز فصل  13الی  1٧هیچ تقسیمبندی نبايد صورت گیرد زيرا يک مفهوم واحد است ،مکالمه اتاق طبقه باال در شب شام آخر .بديهی است که
اظهارات عیسی درباره رفتن باعث گرديد شاگردان سواالت بسیاری داشته باشند .اين متن بر اساس درک نادرست شاگردان از کلمات عیسی
تنظیم شده است
 .1پطرس (انجیل يوحنا )36 :13
 .2توما (انجیل يوحنا )5 :14
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 .3فیلیپس (انجیل يوحنا )٨ :14
 .4يهودا (نه يهودای اسخريوطی) (انجیل يوحنا )22 :14
 .5برخی از شاگردانش (انجیل يوحنا  1٧ :16الی )1٩
به خاطر داشته باشید که يوحنا از شیوه مکالمه برای بیان حقیقت استفاده میکند!
 .Bاين سواالت هنوز به مومنین کمک میکنند
 .1اينها نشان میدهند که حتی شاگردان که حضورا با عیسی بودهاند ،همیشه صحبتهای او را درست درک نمیکردند
 .2برخی از کلمات گرانبها و عمیق عیسی در پاسخ به اين سواالت صادقانه که از درک نادرست ناشی شده ،مطرح میشوند.
 .Cفصل 14با بحث عیسی در مورد آمدن يک کمک کننده آغاز میشود.
 .1ارجاعات عیسی به روح القدس در گفتگوی اتاق طبقه بااليی مستقیما به ترس و اضطراب شاگردان از رفتن عیسی مرتبط (و محدود) است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  33 :13و  .)36مايکل مک گیل در کتاب  New Testament TransLineصفحه  355بینش برجستهای
از پاسخهای عیسی به اين ترسها دارد.
" .aروزی با من خواهید بود در جايی که میروم" ،انجیل يوحنا  1 :14الی 11
" .bبه نفع شما خواهد بود که من بروم" ،انجیل يوحنا  12 :14الی 1٧
" .cنزد شما خواهم آمد و خود را به شما نشان خواهم داد" ،انجیل يوحنا  1٨ :1٨الی 26
" .dبرای شما آرامش به جا میگذارم" ،انجیل يوحنا  2٧ :14الی 31
 .2اين بحث از بشارت روحالقدس به اين قلمرو محدود شده است .جنبههای حساس زيادی در بشارت او وجود دارند که به هیچ وجه در اين
متن در مورد آنها بحث نشده است.
 .3وظايف روحالقدس به عنوان:
 .aآشکار کننده حقیقت
 .bتسلی دهنده حقیقت تاکید شده است.
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :14الی 7
"1دل شما مضطرب نباشد .به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید .در خانۀ پدر من منزل بسیار است ،وگرنه به شما
میگفتم .میروم تا مکانی برای شما آماده کنم3 .و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم ،باز میآیم و شما را نزد خود میبرم ،تا آنجا که من
هستم شما نیز باشید4 .جایی که من میروم راهش را میدانید"5 .توما به او گفت" :ما حتی نمیدانیم به کجا میروی ،پس چگونه میتوانیم راه
را بدانیم؟" 6عیسی به او گفت" :من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچکس جز به واسطۀ من ،نزد پدر نمیآید7 .اگر مرا میشناختید ،پدر مرا نیز
میشناختید؛ ّاما پس از این او را میشناسید و او را دیدهاید".
2

" 1 :14نباشد" اين زمان حال مجهول امری است با حرف نفی که معموال به معنی متوقف کردن يک عمل در حال اجرا است" .دل شما مضطرب نباشد".
توضیح عیسی در مورد رفتن باعث اضطراب زيادی شد.
■ "دل شما" به حالت جمع توجه کنید .عیسی با تمام يازده نفر صحبت میکرد .استفاده عبری "قلب" داللت بر فرد به عنوان يک کامل دارد :ذهن ،اراده و
احساسات (مراجعه شود به کتاب تثنیه  ،5 :6انجیل متی  .)3٧ :22موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  40 :12را مطالعه کنید.
■ "به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید" اينها يا دو حال فعال امری داللتی هستند ( )REB ،NASBيا دو حال اخباری داللتی يا
ترکیب هر دو ( NET BIBLE ،NJB ،NKJVمیگويند اولی اخباری و دومی امری هستند) .ايمان مداوم و همیشگی است .ساختار متعادل دستور زبان
اين آيه نشان میدهد که عیسی ادعای برابری با خدا را دارد .همچنین به خاطر داشته باشید که اينها يهوديانی بودند که به يکتاپرستی معتقد بودند (مراجعه
شود به کتاب تثنیه  4 :6الی  )6و با اين حال مفهوم گفتههای عیسی را تشخیص میدادند (موضوع خاص :تثلیث در بخش مربوط به انجیل يوحنا 26 :14
را مطالعه کنید) .يک چیز در اشرف مخلوقات هست که بايد بدان ايمان داشت و آن کامال مسیحی شدن است .اين عبارت بر روی دکترين عقیده تمرکز ندارد،
بلکه بر شخص عیسی مسیح تمرکز دارد.
" 2 :14در خانه پدر من" "خانه" در جشن خیمهها يا معبد عهد عتیق استفاده شده است (مراجعه شود به دوم سموئیل  ،)7با اين وجود ،در اين متن بديهی
است که به خانواده خدا يا سکنی گزيدن با او در معبدش داللت دارد (مراجعه شود به مزمور  4 :27 ،6 :23الی .)6
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"مکانهای مسکونی"
NASB, NRSV
"عمارتها"
NKJV
"اتاقها"
TEV
"مکانهای بسیار"
NJB
در ترجمه  KJVعمارتها فريبنده است .اصطالح يونانی يعنی "مکانهای سکونت دائمی" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)23 :14تصور بر اين است که همه
مومنین اتاقهای خودشان را در خانه پدر دارند (مراجعه شود به  ،)NJB ،TEVبیشتر شبیه يک پانسیون که همه هر روز با هم غذا میخورند.
جالب است که اين حالت از همان ريشه يونانی "پايداری" است ،که يک مفهوم کلیدی در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به فصل  . )15سکونت ما با پدر با
پايداری ما در پسر تحقق می يابد.
■ "اگر" اين عبارت شرطی تقريبا حالت دوم است که "بر خالف واقعیت" نامیده میشود .اتاقهای بسیاری موجود هستند .اين عبارت را به سختی میتوان
ترجمه کرد.
"اگر چنین نبود ،به شما میگفتم"
NASB, REB, NIV
"اگر چنین نبود ،به شما میگفتم"
NKJV
"به شما نمیگفتم اگر اینطور نبود"
TEV
"وگرنه به شما میگفتم"
NJB, NET
" Young's literal translationو اگر نبود ،به شما میگفتم"
"اگر این نبود ،به شما میگفتم"
New Berkley Version
"اگر اینها نبودند ،به شما میگفتم"
Williams Translation
■ "میروم تا مکانی برای شما آماده کنم" اين بدين معنی نیست که به مفهوم فیزيکی داللت بر بهشت داشته باشد ،تا قبل از اين آماده نبود ،ولی زندگی،
تعالیم و مرگ عیسی اجازه میدهد که بشر خطاکار نزديک شود و با خدای مقدس همخانه شود .عیسی به عنوان راهنما و پیشرو قبل از مومنین میرود (مراجعه
شود به عبرانیان .)20 :6
" 3 :14اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است و معنی آن احتمال وقوع عمل است .عیسی به آنها گفته بود بزودی نزد پدر خواهد رفت (يعنی انجیل
يوحنا  5 :16 ،33 :٧و  10و  1٧و  )2٨و مکانی را برای آنها آماده خواهد کرد.
مقاله کمک به مترجمین از  United Bible Societiesاثر نیومن و وايدر در مورد انجیل يوحنا میگويد که اين عبارت بايد بصورت "بعد از اين که رفتم" يا
"وقتی که رفتم" يا "پس از اينکه رفتم" درک شود( .صفحه .)456
■ "باز میآیم و شما را نزد خود میبرم" اين اشاره به آمدن دوم يا مرگ عیسی دارد (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،٨ :5اول تسالونیکیان  13 :4الی  .)1٨اين
رفاقت رو در رو با عیسی منعکس کننده رفاقت با عیسی و با پدر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1و  .)2مسیحیان در صمیمیت میان عیسی و پدر
شرکت میکنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)1 :1٧ ،23 :14
فعلی که اينجا استفاده شده ،دريافت کردن ( ) paralambanōداللت بر "خوش آمد گويی بر فرد" است .بهشت ،دوستی شخصی با خدا است .اين با انجیل
يوحنا  )lambanō( 12 :1متفاوت است .به سختی میتوان معنی دقیق اين دو اصطالح همپوشان را درک کرد .اغلب آنها با همديگر مترادف هستند.
■ "تا آنجا که من هستم شما نیز باشید" بهشت جايی است که عیسی در آن هست (مراجعه شود به انجیل يوحنا  !)24 :1٧بهشت در واقع دوستی رو در رو
با تثلیث خداست! در عهد جديد اينکه دوستی کامل کی تحقق میيابد مشخص نیست.
 .1با مرگ ،دوم قرنتیان ٨ :5
 .2با آمدن دوم عیسی ،اول تسالونیکیان  13 :4الی 1٨
انجیل به صورت حیرتانگیزی ،در مورد پس از مرگ سکوت میکند .يک کتاب کوچک خوب ،کتاب  The Bible On the Life Hereafterاثر ويلیام
هندريکسن میباشد.
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موضوع خاص :مردگان ،کجا هستند؟ ()SHEOL/HADES, GEHENNA, TARTARUS
))(SPECIAL TOPIC: THE DEAD, WHERE ARE THEY? (SHEOL/HADES, GEHENNA, TARTARUS
.I

. II

عهد عتیق
 .Aهمه انسانها به ( Sheolدنیای زير زمین در زبان عبری) میروند (هیچ ريشهای برای اين کلمه موجود نیست و ريشه آن مشخص نیست،
( ،)BDB 982, KB 1368و شیوهای است برای اشاره به مکانی که مردگان را در آنجا گذاشته و در آنجا زندگی میکنند يا قبر است،
بیشتر در ادبیات عرفانی و اشعیا استفاده شده است .در عهد عتیق هستی در سايه ،هشیار ولی بدون لذت وجود دارد (مراجعه شود
به يعقوب  21 :1۰الی .)17 :3۸ ،22
 .Bمشخصه های شئول ()Sheol
 .1با داوری خدا همراه است (آتش) ،تثنیه 22 :32
 .2زندانی با دروازه ،يعقوب  ،17 :3۸مزمور 1۸ :1۰7 ،13 :9
 .3سرزمین بدون بازگشت ،يعقوب ( 9 :7اصطالح اکادادی برای مرگ)
 .4سرزمین/قلمرو تاريکی ،يعقوب  21 :1۰الی 1۸ :1۸ ،13 :17 ،22
 .5مکان سکوت ،مزمور  ،17 :115 ،17 :94 ،17 :31 ،1 :2۸اشعیا 5 :47
 .6همراه با مجازات حتی قبل از روز داوری ،مزمور  4 :1۸الی 5
 .7همراه با شیطان (تخريب ،موضوع خاص :شیطان را مطالعه کنید) ،که در آن خدا نیز حضور دارد ،يعقوب  ،6 :26مزمور :139
 ،۸عاموس 2 :9
 .۸همراه با گودال است (قبر) ،مزمور  3 :۸۸ ،1۰ :16الی  ،4اشعیا  ،15 :14حزقیال  15 :31الی 17
 .9افراد شرور زنده وارد شئول میشوند ،اعداد  3۰ :16الی  ،33يعقوب  ،9 :7مزمور 15 :55
 .1۰انسان حیواننمايی با دهان بزرگ ،اعداد  ،3۰ :16امثال  ،12 :1اشعیا  ،14 :5حبقوق 5 :2
 .11به مردم آنجا رفائیم (يعنی روح مردگان) گفته میشود ،يعقوب  ،5 :26امثال  ،14 :26 ،16 :21 ،1۸ :2اشعیا  9 :14الی )11
 .12با اين وجود ،حتی در اينجا نیز يهوه حاضر است ،يعقوب  ،6 :26مزمور  ،۸ :139امثال 11 :15
عهد جديد
حادس ( )Hadesترجمه میشود (دنیای ديده نشده)
 .Aکلمه عبری شئول در زبان يونانی به ِ
 .Bمشخصههای حادس (همانند شئول است)
 .1اشاره به مرگ دارد ،انجیل متی 1۸ :16
 .2به مرگ مرتبط است ،مکاشفه  13 :2۰ ،۸ :6 ،1۸ :1الی 14
 .3اغلب شبیه مکانی برای مجازات دائمی است ( Gehennaيا جهنم) ،انجیل متی ( 23 :11نقل از عهد عتیق) ،انجیل لوقا :23
43
 .Cاحتماال مجزا شده (روحانیون)
 .1بخش نیکی آن بهشت نامیده میشود (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،4 :12مکاشفه  ،)7 :2انجیل لوقا 43 :23
 .2بخش پلیدی آن که تارتاروس نامیده میشود ،مکانی به مراتب پائینتر از حادس ،دوم پطرس  ،4 :2که در آن شیاطین هستند
(مراجعه شود به پیدايش  ،6اول انوش) .پرتگاه ( ، )Abyssانجیل لوقا  ،31 :۸رومیان  ،7 :1۰مکاشفه  1 :9الی  2و :11 ،11
 1 :17 ،7و  1 :2۰ ،۸و 3
ِ .Dج ِهنا (جهنم)
 .1منعکس کننده يک عبارت عهد عتیقی است" ،دره پسران هینوم"( ،جنوب اورشلیم) .مکانی بود که خدای آتش فینقیان ،مولک
( )KB591 ،BDB 574با قربانی کردن کودکی پرستش و عبادت میشد (مراجعه شود به دوم پادشاهان  ،6 :21 ،3 :16دوم
قرنتیان  ،)6 :33 ،3 :2۸که در الويان  2 :2۰ ،21 :1۸الی  5منع شده بود.
 .2ارمیا اين مکان را از محل عبات کفار و بت پرستان تبديل به محل داوری يهوه کرد (مراجعه شود به ارمیا  6 :19 ،32 :7الی .)7
اين مکان تبديل به محل داوری آتشین در اول انوش  26 :9۰الی  27و خويشان 1۰3 :1
 .3يهوديان روزگار عیسی اجدادشان از حضور در مراسم عبادت بت پرستان و کفار به خاطر قربانی کردن کودکان ترسانده بودند،
به همین دلیل آنها اين مکان را تبديل به زبالهدانی شهر اورشلیم کرده بودند .بسیاری از استعارههای داوری جاودانی عیسی از
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. III

. IV

اين مکان میآيند (آتش ،دود ،کرمها ،بوی تعفن ،مراجعه شود به انجیل مرقس  44 :9و  .)46اصطالح جهنا/جهنم فقط توسط
عیسی استفاده شده است (به استثنای يعقوب .)6 :3
 .4استفاده عیسی از جهنم
 .aآتش ،انجیل متی  ،9 :1۸ ،22 :5انجیل مرقس 43 :9
 .bهمیشگی ،انجیل مرقس ( 4۸ :9انجیل متی )46 :25
 .cمحل خراب شدن (هم روح و هم جسم) ،انجیل متی 2۸ :1۰
 .dهمسو با شئول ،انجیل متی  29 :5الی 9 :1۸ ،3۰
 .eپلیدی را بیان میدارد مانند "فرزند جهنم" ،انجیل متی 15 :23
 .fنتیجه حکم داوری ،انجیل متی  ،33 :23انجیل لوقا 5 :12
 .gمفهوم جهنم همسو با مرگ دوم است (مراجعه شود به مکاشفه  6 :2۰ ،11 :2و  )14يا درياچه آتش (مراجعه شود به
انجیل متی  42 :13و  ،5۰مکاشفه  1۰ :2۰ ،2۰ :19و  14الی  .)۸ :21 ،15احتمال دارد که درياچه آتش تبديل به
محل دائمی انسانها (از شئول) و شیطان (از تارتاروس ،دوم پطرس  ،4 :2يهودا  6 :1يا هاويه ،مراجعه شود به انجیل لوقا
 ،31 :۸مکاشفه  1 :9الی  1 :2۰ ،11و  )3شود.
 .hاين برای انسانها نبود ،بلکه برای شیطان و فرشتگان او بود ،مراجعه شود به انجیل متی 41 :25
 .Eاين احتمال هست ،به واسطه همپوشانی حادس و شئول و جهنم که:
 .1همه انسانها به سئول/حادس بروند
 .2کارهای (نیک و بد) آنها پس از داوری تشديد میشد ،ولی مکان پلیدی بود ،به همین دلیل انجیل  KJVحادس را قبر و جهنم
را جهنم ترجمه کرده است.
 .3تنها جايی در انجیل که مجازات قبل از داوری را ذکر کرده ،تمثیل انجیل لوقا  19 :16الی ( 31ايلعازر و مرد ثروتمند) است.
شئول به عنوان مکان فعلی مجازات توصیف شده (مراجعه شود به تثنیه  ،22 :32مزمور  1 :1۸الی  .)5با اين حال ،کسی
نمیتواند برای آن دکترينی يا تمثیلی تعريف کند.
حالت میان مرگ و بازگشت از مرگ
 .Aانجیل جاودانگی روح را تعلیم نمیدهد ،که يکی از چندين نگرش باستانی در مورد پس از مرگ است ،و تصريح میکند که:
 .1روح انسان قبل از زندگی فیزيکی وجود داشته است
 .2روح انسان قبل و بعد از مرگ فیزيکی جاويدان است
 .3اغلب جسم فیزيکی به عنوان زندان ديده میشود و مرگ آن را به حالت قبل از وجود تبديل میکند
 .Bعهد جديد به حالت جدا شدن از بدن میان مرگ و رستاخیز اشاره میکند
 .1عیسی از حالت جدايی میان بدن و روح صحبت میکند ،انجیل متی 2۸ :1۰
 .2ابراهیم ممکن است جسم داشته باشد ،انجیل مرقس  26 :12الی  ،27انجیل لوقا 23 :16
 .3موسی و الیاس در زمان تغییر شکل بدن فیزيکی داشتند ،انجیل متی 17
 .4پولس تصريح میکند که در زمان آمدن دوم ،مومنینی که با عیسی میآيند ابتدا بدن جديدی میگیرند ،اول تسالونیکیان :4
 13الی 1۸
 .5پولس تصريح میکند که مومنین در روز رستاخیر بدن معنوی جديدی میگیرند ،اول قرنتیان  23 :15و 52
 .6پولس تصريح میکند که مومنین به حادس نمیروند ،ولی در زمان مرگ با عیسی هستند ،دوم قرنتیان  6 :5و  ،۸فیلیپیان :1
 .23عیسی بر مرگ غلبه کرد و پارسايان را با خود به بهشت برد ،اول پطرس  1۸ :3الی .22
بهشت
 .Aاين اصطالح به سه مفهوم در انجیل استفاده شده است
 .1اتمسفر باالی زمین ،پیدايش  1 :1و  ،۸اشعیا 1۸ :45 ،5 :42
 .2بهشت درخشان ،پیدايش  ،14 :1تثنیه  ،14 :1۰مزمور  ،4 :14۸عبرانیان 26 :7 ،14 :4
 .3محل پادشاهی خدا ،تثنیه  ،14 :1۰اول پادشاهان  ،27 :۸مزمور  ،4 :14۸افسسیان  ،1۰ :4عبرانیان ( 24 :9بهشت سوم،
دوم قرنتیان )2 :12
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 .Bانجیل مطالب زيادی در مورد پس از زندگی بیان نمیکند ،احتماال به اين دلیل که انسان گمراه نمیتواند يا توان درک آن را ندارد
(مراجعه شود به اول قرنتیان )9 :2
 .Cبهشت هم مکان (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :14الی  )3و هم فرد (دوم قرنتیان  6 :5و  )۸است .بهشت میتواند باغ احیا شده
عدن باشد (پیدايش  1الی  ،2مکاشفه  21الی  .)22زمین پاک شده و احیا میگردد (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،21 :3رومیان
 ،21 :۸دوم پطرس  .)1۰ :3تصوير خدا (پیدايش  26 :1الی  )27در مسیح احیا میشود .اينک دوستی صمیمانه باغ عدن دوباره
امکانپذير است.
با اين حال ،اين میتواند استعارهای باشد (بهشت به عنوان يک شهر مکعب شکل عظیم مکاشفه  9 :21الی  )27و نه فقط مفهومی.
اول قرنتیان  15تفاوتهای میان بدن فیزيکی و بدن معنوی را به عنوان بذر گیاه بالغ توصیف میکند .اول قرنتیان ( 9 :2نقل قولی از
اشعیا  4 :64و  )17 :65وعده بزرگی است .میدانم که وقتی او را ببینیم ،همانند او خواهیم بود (مراجعه شود به اول يوحنا .)2 :3
منابع مفید
William Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter .A
Maurice Rawlings, Beyond Death's Door .B

" 4 :14شما راه را میدانید" گفته عیسی باعث شد که توما ترديد خود را در باره دانستن راه ابراز دارد .پاسخ عیسی با سه اصطالح متفاوت اغلب در عهد
عتیق بیان شده است.
" 6 :14من راه هستم" در عهد عتیق از ايمان انجیلی به عنوان راه و شیوه زندگی صحبت میشود (مراجعه شود به کتاب تثنیه  32 :5الی ،29 :31 ،33
مزمور  ،11 :27اشعیا  .)۸ :35عنوان کلیسای اولیه "راه" بود (مراجعه شود به اعمال رسوالن  9 :19 ،2 :9و  14 :24 ،23و  .)22عیسی تاکید میکرد که او
تنها راه به سوی خدا است .اين ذات الهیات انجیل يوحنا است .شیوه زندگی و اعمال خوب شواهد ايمان فردی هستند (مراجعه شود به افسسیان  ۸ :2الی
 9و  ،)1۰نه ابزاری برای صداقت .مراجعه کنید به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا .)12 :۸
■ "راستی" کلمه "راستی" در فلسفه يون انی مفهوم "راستی" در برابر "دروغ" يا "واقعیت" در برابر "توهم" دارد .با اين وجود ،اين شاگردان که به زبان آرامی
سخن میگفتند صحبتهای عیسی را با مفهوم عهد عتیقی آن که "وفاداری" يا "صداقت" است ،درک میکردند (مراجعه شود به مزمور :11٩ ،11 :٨6 ،3 :26
" .)30راستی" و "زندگی" مشخصه "راه" هستند .اصطالح "راستی" اغلب در انجیل يوحنا استفاده میشد تا کارهای خداوند را توصیف کند (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  23 :4 ،14 :1الی  1٧ :1٧ ،13 :16 ،26 :15 ،1٧ :14 ،32 :٨ ،24و  .)1٩موضوع خاص حقیقت/راستی در بخش مربوط به انجیل يوحنا
 55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید.
■ "زندگی" کلمه "زندگی" ( )zoāدر انجیل يوحنا برای توصیف زندگی عصر جديد استفاده شده است .در عهد عتیق ،از سبک زندگی از روی ايمان مومن ،به
عنوان شیوه زندگی صحبت میشود (مراجعه شود به مزمور  ،11 :16امثال  .)1٧ :10 ،23 :6هر سه اين اصطالحات در رابطه با شیوه زندگی از روی ايمان
هستند که فقط در رابطه فردی با عیسی ديده میشوند.
■ "هیچکس جز به واسطۀ من ،نزد پدر نمیآید" عجب ادعای شوکه کنندهای! خیلی محدود کننده و البته کامال مشخص که عیسی معتقد بود فقط به
واسطه يک رابطه شخصی با او میتوان خدا را شناخت (مراجعه شود به اول يوحنا  10 :5الی  .)12اغلب به اين مطلق بودن مسیحیت گفته میشود .هیچ حد
وسطی وجود ندارد .يا اين مطلب درست است يا مسیحیت دروغ است! به چندين شیوه اين مشابه انجیل يوحنا  1۰است.
■ "اگر" يک تفاوت در نسخ دستنويس در رابطه با نوع عبارت شرطی وجود دارد .متن يونانی  United Bible Societiesاز شرط نوع اول پشتیبانی میکند،
همانند نسخ دستنويس يونانی  D ،P66و א .در نتیجه اين عبارت به اين صورت ترجمه میشود "اگر من را میشناختید که میشناسید ،پس پدرم را نیز
میشناختید ،که میشناسید".
میتواند جمله شرطی نوع دوم هم باشد که اغلب "برخالف حقیقت" نامیده میشود .در اين صورت جمله عبارت بدين شکل میشود " اگر من را میشناختید
که نمیشناسید ،پس پدرم را نیز میشناختید ،که نمیشناسید " .اين حالت توسط دستنويسهای  L ،K ،Db ،C ،B ،Aو  Xپشتیبانی میشود .اين عبارت
سختی است زيرا تصور میکنیم که شاگردان به واسطه عیسی به عنوان مسیح که توسط يهوه فرستاده شده رستگار شده بودند .پذيرش حقیقت جديد و نهايتا
انحصاری بايد سخت باشد .انجیل يوحنا به نظر میرسد که از سطوح مختلف ايمان صحبت میکند .اين متن به نظر میرسد که از حالت دوم شرط پشتیبانی
میکند .همچنین به همین حالت در انجیل يوحنا  2 :14و  2۸توجه کنید.
■ "من را میشناختید" عیسی تمامی شاگردان را مجددا خطاب میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)٩ :14اصطالح "شناختن" در مفهوم عهد عتیقی
242

آن استفاده شده است ،که از رابطه صمیمی صحبت میکند نه فقط شناختن (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا .)5 :1
■ "پدرم را نیز میشناختید" ديدن عیسی ديدن خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :1الی  44 :12 ،25 :5 ،1٨الی  ،45دوم قرنتیان ،4 :4
کولسیان  ،15 :1عبرانیان  !)3 :1عیسی آشکارکننده کامل خدای نامرئی است .هر کس که عیسی را انکار کند ،نمیتواند ادعا کند که خدا را میشناسد
(مراجعه کنید به اول يوحنا  ٩ :5الی .)12
 :NASBانجیل یوحنا  8 :14الی 14
ُ
ُ
9
٨
فیلیپس به او گفت" :سرور ما ،پدر را به ما بنما ،که همین ما را کافی است" .عیسی به او گفت" :فیلیپس ،دیری است با شما هستم و
هنوز مرا نشناختهای؟ کسی که مرا دیده ،پدر را دیده است؛ پس چگونه است که میگویی ”پدر را به ما بنما“؟ 10آیا باور نداری که من در پدرم و
پدر در من است؟ سخنانی که من به شما میگویم از خودم نیست ،بلکه پدری که در من ساکن است ،اوست که کارهای خود را به انجام میرساند.
11این سخن مرا باور کنید که من در پدرم و پدر در من است؛ وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید.
"12آمین ،آمین ،به شما میگویم ،آن که به من ایمان داشته باشد ،او نیز کارهایی را که من میکنم ،خواهد کرد ،و حتی کارهایی بزرگتر از آن
خواهد کرد ،زیرا که من نزد پدر میروم13 .و هرآنچه به نام من درخواست کنید ،من آن را انجام خواهم داد ،تا پدر در پسر جالل یابد14 .اگر چیزی
به نام من از من بخواهید ،آن را انجام خواهم داد.
" 8 :14فیلیپس به او گفت" ظاهرا فیلیپس ( )1تصويری از خدا میخواست (تجلی خدا به انسان يا  )Theophanyچیزی شبه موسی ،اشعیا يا حزقیال يا
( )2او کامال سخنان عیسی را اشتباه درک کرده بود .عیسی با تائید اينکه وقتی فیلیپس او راديده و شناخته ،خدا را هم ديده و شناخته به او پاسخ داد (مراجعه
شود به کولسیان  ،15 :1عبرانیان .)!3 :1
"برای ما کافی است"
NASB
"برای ما کفايت میکند"
NKJV
"ما اقناع میشويم"
NRSV
"اين تمام چیزی است که میخواهیم"
TEV
"پس ما اقناع خواهیم شد"
NJB
اين شاگردان نوعی تائیديه همانند فريسیان می خواستند .با اين وجود ،مومنین در مسائل معنوی بايد با ايمان گام بردارند نه بر اساس آنچه که میبینند
(مراجعه شود به دوم قرنتیانن .)7 :5 ،1۸ :4
" 9 :14دیری است با شما هستم" توجه کنید که اين جمله جمع است .فیلیپس سوالی را پرسید که همه به آن فکر میکردند.
■ "کسی که مرا دیده ،پدر را دیده است" اين وجه وصفی کامل فعال و يک فعل کامل فعال است که يعنی "ديده است و ديدن همچنان ادامه دارد" .عیسی
به صورت کامل خدا را آشکار میکند (مراجعه شود به کولسیان  ،15 :1عبرانیان .)3 :1
 10 :14سوال عیسی در يونانی انتظار پاسخ "بله" دارد .موضوع خاص "پايداری" در نوشتههای يوحنا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  10 :2را مطالعه کنید.
■ "تو...شما" اولی مفرد و اشاره به فیلیپس دارد .دومی جمع بوده و اشاره به گروه شاگردان دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٧ :14و .)10
■ "سخنانی که من به شما میگویم از خودم نیست" در همه کارها عیسی از طرف پدر عمل میکرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :5 ،24 :14و ،30
 16 :٧و  .)4٩ :12 ،3٨ :10 ،2٨ :٨ ،1٨تعالیم عیسی گفتههای خدا هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)24 :14
■ "بلکه پدری که در من ساکن است ،اوست که کارهای خود را به انجام میرساند" اين رفاقت با خدا و پسر (يعنی انجیل يوحنا :10 ،2٨ :٨ ،14 :٧
 ،)3٨که در دعای واالی عیسی در فصل  1٧بر آن تاکید میشود ،تبديل به اساس پايبندی مومنین در مسیح در فصل  15میشود .انجیل يوحنا رستگاری را
به عنوان ( )1دکترين )2( ،رفاقت )3( ،اطاعت )4( ،استقامت آشکار میکند.
" 11 :14باور کنید" اين عبارت حال امری فعال يا حال فعال اخباری است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1 :14متون يونانی ( ،P75 ،P66א L ،D ،و )W
فعال "باور کردن" و بدنبالش ( " )hotiکه" که داللت بر اين دارد که آنها بايد حقیقت در مورد يکی بودن عیسی و پدر ا بپذيرند .در ساير نوشتههای باستانی
( MSS Aو  )Bحالت مفعولی "در من" اضافه شده است ،و عنصر فردی ايمان را نشان میدهد .اساتید يونانی  United Bible Societiesمعتقدند که
اولین گزينه اصل بوده است (مراجعه شود به بروس ام متزگر A Textual Commentary on the Greek New Testament ،به اين گزينه رتبه – B
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تقريبا مطمئن – میدهد .صفحه  .)244بیشتر ترجمههای مدرن "در من" را حفظ کردهاند ولی "که" به آن اضافه کردهاند (که نشان میدهد بايد متن را باور
کرد).
■ "وگرنه به سبب آن کارها این را باور کنید" عیسی به آنها میگويد که به کارهايش ايمان آورند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  25 :1۰ ،36 :5و  .)3۸کارهای
او نبوت عهد عتیق را به انجام رساندند .کارهای او فاش کردند که کیست! شاگردان ،همانند بقیه ما ،بايد ايمان خود را تقويت کنیم.
" 12 :14آمین ،آمین" به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  51 :1مراجعه کنید.
■ "آن که به من ایمان داشته باشد ،او نیز کارهایی را که من میکنم ،خواهد کرد" ايمان داشتن يک فعالیت صرفا فکری نیست بلکه عملکرد از روی کالم
است .عبارت "حتی کارهايی بزرگتر از آن خواهد کرد" زمان آينده فعال اخباری داللتی است که بايد بدين شیوه ترجمه شود "او کارهای بزرگتر خواهد کرد".
اين احتماال اشاره دارد به
 .1بعد جغرافیايی (انجیل متی  1٨ :2٨الی )20
 .2ماموريت کفار
 .3روح که با هر مومنی باشد
 .4عبادت روحانی عیسی (مراجعه شود به عبرانیان )24 :٩ ،25 :٧
به موضوع خاص :عبادت ،نامحدود با اين حال محدود در بخش مربوط به اول يوحنا  B 2 ،22 :3مراجعه شود.
عبارت آخر "او انجام خواهد داد" برای مسیحیت انجیلی حساس است .همانطور که پدر پسر را فرستاد ،پسر شاگردانش را فرستاد .بودن در مسیح،
داشتن حیات جاويدان يعنی کار بزرگ و فعال قلب و ذهن .مسیحیت يک فرقه يا عقیده نیست که برای يک روز بارانی آن را دريافت کنیم .جهت جديدی در
زندگی است ،يک جهانبینی جديد! همه چیز را تغییر میدهد .بايد يک شیوه زندگی تعمدی ،روزانه ،در مسیر پادشاهی و فداکارانه باشد.
کلیسا بايد
 .1بشارت هر مومن
 .2اولويت در ماموريت بزرگ
 .3خدمت تعمدی بدون خودخواهی
 .4اينک همانند مسیح بودن
را بازپس بگیرد.
 13 :14الی " 14هرآنچه به نام من درخواست کنید ،من آن را انجام خواهم داد" توجه کنید که عیسی ادعا میکند که او به دعاهای ما بر اساس سرشت
خود پاسخ میدهد .در اعمال رسوالن  5٩ :٧استفان بنام عیسی دعا میکند .در دوم قرنتیان  ٨ :12پولس بنام عیسی دعا میکند .در انجیل
يوحنا  16 :15و  23 :16مومنین بايد پدر را خطاب کنند .درخواست کردن بنام عیسی در انتهای عبادت نیاز به فرمول جادويی ندارد ،بجز عبادت در
اراده و ذات عیسی.
اين مثال خوبی است از نیاز به مش اوره در متون هم سو ،قبل از اينکه اظهارات دگماتیک در موضوعات انجیلی ابراز داريم .فرد بايد در هر آنچه درخواست
میکند تعادلی برقرار کند با
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.٧
.٨

"بنام من" (انجیل يوحنا  13 :14الی  ٧ :15 ،14و )23 :16 ،16
"به درخواست خود ادامه دهید" (انجیل متی  ٧ :٧الی  ،٨انجیل لوقا  5 :11الی  1 :1٨ ،13الی )٨
"موافقت دو نفر" (انجیل متی )1٩ :1٨
"ايمان داشتن" (انجیل متی )22 :21
"بدون ترديد" (انجیل مرقس  22 :11الی  ،24جیمز  6 :1الی )٧
"بدون خودخواهی" (جیمز  2 :4الی )3
"دستورات او را حفظ کنید" (اول يوحنا )22 :3
"بر اساس اراده خدا" (انجیل متی  ،10 :6انجیل يوحنا  14 :5الی )15

نام عیسی معرف ذات او است .راه ديگری برای اشاره به فکر و قلب عیسی است .عبارت اغلب در انجیل يوحنا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :14الی 14
و  23 :16 ،16 :15 ،26الی  )26ديده میشود.
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هر چه بیشتر فرد شبیه به عیسی باش د ،بیشتر يقین هست که به دعايش پاسخ داده مثبت شود .بدترين کاری که خدا به صورت معنوی میتواند برای بیشتر
مومنین انجام دهد اين است که به دعاهای خودخواهانه و مادی پاسخ دهد .به يادداشت مربوط به بخش اول يوحنا  22 :3مراجعه کنید.

موضوع خاص :دعای موثر
)(SPECIAL TOPIC: EFFECTIVE PRAYER
 .Aمرتبط با رابطه فردی با تثلیث خدا
 .1در رابطه با اراده پدر
 .aانجیل متی 1۰ :6
 .bاول يوحنا 22 :3
 .cاول يوحنا  14 :5الی 15
 .2پايداری در عیسی
 .aانجیل يوحنا 7 :15
 .3دعا بنام عیسی
 .aانجیل يوحنا  13 :14و 14
 .bانجیل يوحنا 16 :15
 .cانجیل يوحنا  23 :16الی 24
 .4دعا در روح
 .aافسسیان 1۸ :6
 .bيهودا 2۰ :1
 .Bدر رابطه با انگیزههای فردی
 .1ترديد نداشتن
 .aانجیل متی 22 :21
 .bيعقوب  6 :1و 7
 .2تقاضای بیمورد داشتن
 .aيعقوب 3 :4
 .3از روی خودخواهی درخواست کردن
 .aيعقوب  2 :4و 3
 .Cدر رابطه با گزينههای فردی
 .1استقامت
 .aانجیل لوقا  1 :1۸الی ۸
 .bکولسیان 2 :4
 .cيعقوب 16 :5
 .2اختالف نظر
 .aاول پطرس 7 :3
 .3گناه
 .aمزمور 1۸ :66
 .bاشعیا  1 :59الی 2
 .cاشعیا 7 :64
به دعاها پاسخ داده میشود ،ولی همه دعاها مستجاب نمیشوند .دعا يک رابطه دو طرفه است .بدترين کاری که خدا میتواند انجام دهد برآورده
کردن درخواستهای نامناسب است.
موضوع خاص :نام خدا (عهد جديد)
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■ "اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که معنی آن احتمال وقوع رخداد است.
■ "هرآنچه به نام من درخواست کنید" معموال از مومنین درخواست میشود دعای خود را در روح ،از طريق پسر با پدر بگويند .اين آيه تنها آيه در انجیل
يوحنا است که دعا را مسقتیم از طريق خود هدايت میکند.
اين امر میتواند دلیل آن باشد که چرا برخی دستنوشتههای باستانی يونانی ،عبارت "من را" را حذف کردهاند (مثال  L ،D ،A ،MSSو برخی نسخههای
قديمی التین ،والگیت ،کپتیک ( ،)Copticاتیوپیايی ،و اسالو) UBS4 .به اضافه کردن رتبه  Bمیدهد (تقريبا يقین) .در نسخههای  ،P75 ،P66 ،MSSא،B ،
 Wو برخی نسخههای قديمی والگیت و سوريهای اضافه شده است.
 :NASBانجیل یوحنا  15 :14الی 17
"15اگر مرا دوست بدارید ،احکام مرا نگاه خواهید داشت .و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با
1٧
روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد ،زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد؛ ّاما شما او را میشناسید ،چرا که نزد شما
شما باشد ،یعنی ِ
مسکن میگزیند و در شما خواهد بود.
16

" 15 :14اگر مرا دوست بدارید ،احکام مرا نگاه خواهید داشت" اين جمله شرطی نوع است که از احتمال وقوع يک رخداد سخن میگويد .عشق به خدا
در مسیح با اطاعت بیان شده است" .نگاه خواهید داشت" زمان آينده فعال اخباری است که به جای حال امری استفاده شده است (فرايبرگAnalytical ،
 ،Greek New Testamentصفحه .)33٧
اطاعت بینهايت مهم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :14 ،51 :۸و  23الی  ،1۰ :15 ،24اول يوحنا  3 :2الی  22 :3 ،5و  ،3 :5 ،24دوم يوحنا ،6
انجیل لوقا  .)46 :6آيات  23 ،21و  24نیز بر همین حقیقت تاکید میکنند .اطاعت ،مدرک ايمان آوردن واقعی است (مراجعه شود به يعقوب و اول يوحنا).
نسخه  NKJVحالت امری دارد "احکام مرا نگاه داريد" ،که توسط  ،MSS A, D, Wوالگیت و بسیاری از پدران کلیساها حمايت میشود.
" 16 :14به شما خواهد داد" به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  26 :14مراجعه کنید.
"حامی ديگر"
NASB, NKJV,TEV
"مدافع ديگر"
NRSV
"میانجی ديگر"
NJB
اصطالح "ديگر" ترجمه کلمه يونانی  allosاست که به معنی "يکی ديگر از همین نوع" میباشد .روحالقدس "عیسی ديگر" خطاب شده است ( G.
 ،Campbell Morganموضوع خاص زير را مطالعه کنید).
اصطالح دوم ،اصطالح يونانی  paraklētosاست که در مورد عیسی در اول يوحنا ( 1 :2به عنوان میانجی) و در مورد روحالقدس در انجیل يوحنا 26 :14
و  7 :16الی  14استفاده شده است .ريشه اين اصطالح به معنی کسی که برای کمک فرا خوانده شده" ،در مفهوم قانونی است .بنابراين اصطالح "میانجی"
دقیقا اين کلمه را ترجمه میکند .حالتی از همین ريشه يونانی "راحت" ( )parakalēoاولین بار در مورد پدر در دوم قرنتیان  3 :1الی  11استفاده شده
است.
ترجمه اسم "میانجی" ( )paraklētosاز سیستم قانونی روم میآيد .ترجمه تسلی دهنده اولین بار توسط ويکلیف استفاده شد و منعکس کننده استفاده
حالت فعل ( )parakalēoدر انجیل يونانی بود (يعنی دوم سموئیل  ،4 :1۰اول قرنتیان  ،3 :19يعقوب  ،2 :16مزمور  ،2۰ :69جامعه  ،1 :4اشعیا :35
 .)4میتواند متضاد شیطان باشد (متهم کننده).
هم فیلو و هم جوزفوس اين اصطالح را در مفهوم "میانجی" يا "مشاور" استفاده کردهاند.

موضوع خاص :عیسی و روح
)(SPECIAL TOPIC: JESUS AND THE SPIRIT
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جريان روانی میان کار روح و پسر وجود دارد G. Campbell Morgan .میگويد بهترين نام برای روح "عیسی ديگر" است (با اين حال ،آنها از
يکديگر متمايز و بوده و زندگی جاويدان دارند) .فهرست زير مقايسه مشخصه کار و عناوين پسر و روح هستند
.A

.B

.C
.D

روح "روح عیسی" يا عبارات خطاب گفته میشود (مراجعه شود به رومیان  ،9 :۸دوم قرنتیان  ،17 :3غالطیان  ،6 :4اول پطرس )11 :1
" .1حقیقت"
 .aعیسی (انجیل يوحنا )16 :14
 .bروح (انجیل يوحنا )13 :16 ،17 :14
" .2حامی"
 .aعیسی (اول يوحنا )1 :2
 .bروح (انجیل يوحنا  16 :14و )7 :16 ،26 :15 ،26
" .3مقدس"
 .aعیسی (انجیل مرقس  ،24 :1انجیل لوقا  ،35 :1اعمال رسوالن  27 :4 ،14 :3و 3۰
هر دو با اصطالحات مشابه خطاب میشوند
 .1عیسی (انجیل متی  ،2۰ :2۸انجیل يوحنا  2۰ :14و  4 :15 ،)23و  ،5رومیان  ،1۰ :۸دوم قرنتیان  ،5 :13غالطیان ،2۰ :2
افسسیان  ،17 :3کولسیان )27 :1
 .2روح (انجیل يوحنا  16 :14الی  ،17رومیان  9 :۸و  ،11اول قرنتیان  ،19 :6 ،16 :3دوم تیموتائوس )14 :1
 .3پدر (انجیل يوحنا  ،23 :14دوم قرنتیان )16 :6
هر دو در مومنین مقیم هستند
وظیفه روح شهادت دادن برای عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :16 ،29 :15الی )15

■ "که همیشه با شما باشد" سه حرف اضافه متفاوت برای اشاره به روحالقدس استفاده شده است.
 .1متا (انجیل يوحنا " ،)16 :14با"
کنار"
 .2پارا (انجیل يوحنا " ،)1٧ :14در ِ
ِ .3ان (انجیل يوحنا " ،)1٧ :14در"
توجه کنید که روحالقدس با ما ،در کنار ما و درون ما است .وظیفه او است که زندگی عیسی را در مومنین آشکار کند .او تا پايان عصر با آنها خواهد بود (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،1۸ :14انجیل متی .)2۰ :2۸
توجه داشته باشید که روحالقدس "او" (مذکر) خطاب میشود و داللت بر اين دارد روحالقدس فرد است .اغلب در انجیل  KJVروحالقدس با حالت خنثی ()it
خطاب میشود ولی به دلیل اين است که در زبان يونانی کلمه "روح" خنثی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  17 :14و  .)26 :15 ،26او سومین فرد در
تثلیث است (به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  26 :14مراجعه کنید) .اصطالح تثلیث يک اصطالح انجیلی نیست ،ولی اگر عیسی از جنس
خداست و روحالقدس فرد است ،پس نوعی اتحاد سه گانه برقرار است .خدا يک ذات الهی است ولی در قالب سه ظهور فردی و دائمی (موضوع خاص در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  26 :14را مطالعه کنید .همچنین مراجعه شود به انجیل متی  16 :3الی  ،19 :2۸ ،17اعمال رسوالن  33 :2الی  ،34رومیان 9 :۸
الی  ،1۰اول قرنتیان  4 :12الی  ،6دوم قرنتیان  21 :1الی  ،14 :13 ،22افسسیان  3 :1الی  4 :4 ،1۸ :2 ،14الی  ،6تیتوس  4 :3الی  ،6اول پطرس :1
.)2
برای "همیشه" به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  5۸ :6مراجعه کنید.
روح راستی" "راستی" همان مفهومی را دارد که انجیل يوحنا  6 :14دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،13 :16 ،26 :15اول يوحنا  .)6 :4موضوع
ِ " 17 :14
خاص :در مورد حقیقت/راستی در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :17را مطالعه کنید .او مخالف شیطان است ،پدر دروغها (مراجعه شود به انجیل
يوحنا .)44 :۸
■ "او را" "اين" خنثی است تا با اصطالح "روح" مطابق باشد ( .) pneumaبا اين وجود ،در جاهای ديگر در نسخه يونانی اسم مذکر استفاده شده است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٧ :16 ،26 :15 ،26 :14و  ٨و  13و  .)14روح القدس واقعا زن يا مرد نیست ،روح است .مهم است که به خاطر بسپاريم که او
همچنین يک شخصیت برجسته است (موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  26 :14را مطالعه کنید).
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■ "جهان نمیتواند او را بپذیرد" روحالقدس فقط میتواند در کسانی که به عیسی ايمان دارند ،وارد شود (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  10 :1الی  .)12او
هر آنچه مومن نیاز داشته باشد تامین میکند (مراجعه شود به رومیان  1 :٨الی  .)11دنیای بی ايمان ( – kosmosموضوع زير را مطالعه کنید) نمیتواند
مسائل معنوی را درک کند و يا قدر آنها را بداند (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،14 :2دوم قرنتیان .)4 :4
موضوع خاص :استفاده پولس از کاسموس (جهان)
■ "میشناسد ....میشناسید" اين احتماال يکی ديگر از دو مفهوم بودنهای انجیل يوحنا است .مفهوم عبری رابطه صمیمی و شخصی است (مراجعه شود
به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا  .)5 :1معنی يونانی آن شناختن است .انجیل هم شخصی و هم شناختنی است.
■ "نزد شما مسکن میگزیند" سکنی گزيدن يک مفهوم کلیدی در نوشتههای يوحنا است (يعنی فصل  ،)15موضوع خاص مربوط به اول يوحنا  10 :2را
مطالعه کنید) .پدر در پسر سکنی گزيده ،روحالقدس در مومنین سکنی میگزيند و مومنین در پسر .اين سکنی گزيدن زمان حال است ،نه يک تصمیم مجرد
يا پاسخ احساسی.
■ "و در شما خواهد بود" اين را میتوان به صورت "در میان شما" (حالت جمع ،مراجعه شود به يادداشت  )NRSVيا "در شما" (جمع ،مراجعه شود به
 TEV ،NRSV ،NKJV ،NASBو  .)NJBزنده ماندن مومن توسط خدا وعده هیجان انگیزی است .عهد جديد تصريح میکند که همه سه نفر تثلیث
مومنین را زنده نگاه میدارند.
 .1عیسی (انجیل متی  ،20 :2٨انجیل يوحنا  20 :14و  4 :15 ،23الی  ،5رومیان  ،10 :٨دوم قرنتیان  ،5 :13غالطیان  ،20 :2افسسیان ،1٧ :3
کولسیان .)2٧ :1
 .2روحالقدس (انجیل يوحنا  16 :14الی  ،1٧رومیان  ،11 :٨اول قرنتیان  ،1٩ :6 ،16 :3دوم تیموتائوس )14 :1
 .3پدر (انجیل يوحنا  ،23 :14دوم قرنتیان )16 :6
 :NASBانجیل یوحنا  18 :14الی 24
ّ
19
"18شما را بیکس نمیگذارم؛ نزد شما میآیم .پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید ،اما شما خواهید دید ،و چون من زندهام،
شما نیز خواهید زیست20 .در آن روز ،خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما21 .آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی
میکند ،اوست که مرا دوست میدارد؛ و آن که مرا دوست میدارد ،پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته ،خود را بر او
ظاهر خواهم ساخت”.
َ َ
ّ
23
22یهودا ،نه اسخریوطی ،از او پرسید“ :سرور من ،چگونه است که میخواهی خود را بر ما ظاهر کنی ،اما نه بر این جهان؟" عیسی پاسخ
داد" :اگر کسی مرا دوست بدارد ،کالم مرا نگاه خواهد داشت ،و پدرم او را دوست خواهد داشت ،و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم
گزید24 .آن که مرا دوست نمیدارد ،کالم مرا نگاه نخواهد داشت؛ و این کالم که میشنوید از من نیست ،بلکه از پدری است که مرا فرستاده
است".
" 18 :14شما را بیکس نمیگذارم؛ نزد شما میآیم" عیسی به تمامی وعدههايی که به شاگردانش داده بود تا عصر يکشنبه پس از پسخ در اولین ظهورش
بر آنان در اتاق طبقه باال عمل کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :20الی  .)31برخی مفسرين ،اما ،متن را بدين گونه میبینند که به آمدن روحالقدس در
پنتیکاست (اعمال رسوالن  )2يا آمدن دوم او (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )3 :14اشاره دارد.
" 19 :14پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دیدّ ،اما شما خواهید دید" آيه  20نشان میدهد که اين اشاره با بعد از قیام او از مردگان و ظهور
عیسی اشاره دارد .اين جملهای است که يهودا در انجیل يوحنا  22 :14آن را گرفت و در پی آن سوال ديگری را پرسید .شاگردان هنوز از او انتظار داشتند که
يک پادشاهی مسیحانه زمینی (انجیل متی  20 :20الی  ،2٨انجیل مرقس  35 :10الی  )45برقرار کند و وقتی که او گفت جهان دیگر مرا نخواهد ديد بسیار
گیج شدند .پاسخ عیسی به يهودا (نه يهودای اسخريوطی) در انجیل يوحنا  23 :14و  24اين بود که او خود را در زندگی افراد مسیحی آشکار آشکار خواهد
کرد و در نتیجه جهان او را از طريق آنان خواهد ديد!
■ "چون من زندهام ،شما نیز خواهید زیست" رستاخیر عیسی نمايش قدرت خدا و تمايل او در دادن زندگی بود (مراجعه شود به رومیان  ٩ :٨الی  ،11اول
قرنتیان  20 :15الی  23و  50الی .)5٨
" 20 :14در آن روز" اين عبارت معموال در مفهوم اسکاتولوژيک استفاده میشود( .موضوع خاص زير را مطالعه کنید) ،ولی میتواند به ظهور پس از رستاخیز
عیسی يا آمدن کامل روحالقدس در پنتیکاست اشاره داشته باشد.

248

موضوع خاص :آن روز
)(SPECIAL TOPIC: THAT DAY
اين عبارت" ،در آن روز" يا "تو آن روز" ،شیوه بیان پیامبران قرن هشتم برای سخن گفتن از ديدار خدا (حضور) ،هم برای داوری و هم برای
رستاخیز بود.
يوشع
مثبت

منفی

11 :1

عاموس
مثبت

منفی

میکاه
مثبت

منفی

5 :1

)2(14 :1

4 :2

3 :2

16 :2

6 :3

14 :3

15 :2

6 :4

16 :2

5 :4

)2( 1۸ :5

1۰ :5

1۸ :2

9 :5

2۰ :5

4 :7

21 :2

2 :6

3 :6

)2( 11 :7

5 :7

3 :۸

12 :7

5 :9
14 :1۰

11 :9

)2( 9 :۸
1۰ :۸
13 :۸

اين الگو برای پیامبران متداول بود .خدا به موقع بر علیه گناه اقدام میکند ،ولی همچنین يک روزی را برای کسانی که مايلند دل و اعمال خود را
تغییر دهند (دل جديد ،فکر جديد و يک روح جديد دريافت کنند ،مراجعه کنید به حزقیال  22 :36الی  )27برای توبه و بخشش پیشنهاد میکند! هدف
خدا از توبه و رستاخیز کامل خواهد شد! او مردمانی را خواهد داشت که منعکس کننده شخصیت او خواهند بود .هدف خلقت (رفاقت میان و انسان)
تحقق خواهد يافت.
■ "خواهید دانست" اغلب دانستن مفهوم عبری رابطه دوستی صمیمانه فردی دارد ،ولی در اينجا در پی آن "که" ( )hotiآمده که محتوای شناختی را روشن
میکند .اين کلمه ،همانند "باور" دارای دو مفهوم است .يوحنا اين نوع کلمات را برای بیان پیام خوش انتخاب کرد .مومنین او را میشناسند (به او ايمان
دارند/او را باور دارند) ،ولی همچنین حقیقت را درباره او میدانند (باور دارند که) .موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2را مطالعه کنید.
■ "من در پدر هستم و شما در من و من در شما" يوحنا اغلب بر يکی بودن عیسی و پدر تاکید میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا 10 :14 ،3٨ :10الی
 21 :1٧ ،11الی  .)23او اين حقیقت را اضافه میکند که همانطور که پدر و پسر صمیمانه به يکديگر مرتبی هستند ،همانطور هم عیسی و پیروانش به هم
مرتبط هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا !)1٧
" 21 :14آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی میکند" اينها دو وجه وصفی معلوم حاضر هستند .اطاعت حساس است (به يادداشت مربوط به بخش انجیل
يوحنا  15 :14مراجعه شود) .گواهی تغییر واقعی کیش است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)23 :14
شاگردان يهودی بودند و اغلب از اصطالحات آرامی در نوشتههای خود استفاده میکردند .دعای يهودی که در زمان هر عبادت آغاز میشود تثنیه  4 :6الی
 shema ،5نامیده میشود ،که معنی آن "بشنو تا بدان عمل کنی" است! اين نکته توضیحات يوحنا است (مراجعه شود به جیمز  14 :2الی .26
■ "خود را بر او ظاهر خواهم ساخت" اين اشاره دارد بر يا ( )1ظهور پس از قیام از مردگان (مراجعه شود به اعمال رسوالن  4۰ :1۰الی  )41يا ( )2فرستادن
روحالقدس برای آشکار کردن و حالت مسیح دادن به مومن (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،26 :14رومیان  ،29 :۸غالطیان .)19 :4
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■ عیسی باور داشت و تصريح کرد که او ( )1نماينده پدر است )2( ،از طرف پدر صحبت میکند و ( )3پدر را آشکار کرده است .برای مومنین اين کالم اقتدار
توسط عیسی که بوسیله شاگردان نويسنده ثبت شده تنها منبع اطالعات روشن درباره خدا و اهدافش است .مومنین تائید میکنند که اقتدار عیسی و کتب
مقدس (که درست ترجمه شده) نهايت اقتدار ،خرد ،تجربه و سنت بوده ،کمک کننده هستند ولی نبايد به اينها بسنده کرد.
سالست بیانی میان کار روحالقدس و پسر وجود دارد G. Campbell Morgan .گفت که بهترين نام برای روحالقدس "عیسی ديگر" است .موضوع خاص در
بخش مربوط به انجیل يوحنا  16 :14را مطالعه کنید.
 22 :14به يادداشت آيه  1٩مراجعه کنید.
■ "یهودا (نه یهودای اسخریوطی)" اين نام ديگر تادئوس است (مراجعه شود به انجیل متی  ،3 :1۰انجیل مرقس  .)1۸ :3موضوع خاص در بخش مربوط
به انجیل يوحنا  45 :1را مطالعه کنید.
" 23 :14اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که معنی آن احتمال وقوع رخداد است .عشق شاگردان به عیسی در عشق آنها به يکديگر ديده میشود
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  15 :14و .)21
" 24 :14شما" سوال تفسیری اين است که "طرف خطاب شما کیست؟" از نظر دستور زبان اسم در فعل "شنیدن" است (حال فعال اخباری ،دوم شخص
جمع) .اين میتواند اشاره کند به:
 .1مردم جهان که پیام عیسی را رد میکنند
 .2شاگردان که کالم عیسی را به عنوان کالم پدر پذيرفتند (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  10 :14الی )11
 :NASBانجیل یوحنا  25 :14الی 31
ّ
26
"25این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم .اما آن مدافع ،یعنی روحالقدس ،که پدر او را به نام من میفرستد ،او همه چیز
را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم ،به یادتان خواهد آورد27 .برای شما آرامش به جا میگذارم؛ آرامش خود را به شما میدهم.
آنچه من به شما میدهم ،نه چنان است که جهان به شما میدهد .دل شما مضطرب و هراسان نباشد28 .شنیدید که به شما گفتم” ،من میروم،
ّاما باز نزد شما میآیم “.اگر مرا دوست میداشتید ،شادمان میشدید که نزد پدر میروم ،زیرا پدر از من بزرگتر است 29 .اکنون این را پیش از
وقوع به شما گفتم ،تا چون واقع شود ایمان آورید30 .فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم ،زیرا رئیس این جهان میآید .او هیچ
قدرتی بر من ندارد؛ ّ 31اما من کاری را میکنم که پدر به من فرمان داده است ،تا جهان بداند که پدر را دوست میدارم .برخیزید ،برویم.
" 25 :14این چیزها" اين بايد اشاره به تعالیم اتاق طبقه باال باشد (فصلهای  13الی  ،1٧ولی فقط در انجیل يوحنا  1 :16 ،11 :15 :14و  4و  6و  25و 33
آمده است).
■ "روحالقدس" اين عنوان برای سومین شخص تثلیث فقط در انجیل يوحنا  22 :20 ،33 :1و اينجا ذکر شده است (به موضوع خاص :آن مقدس در بخش
مربوط به اول يوحنا  20 :2مراجعه شود) .با اين وجود ،با چندين اسم ديگر هم در انجیل يوحنا اسم برده شده است ( ،Paracleteروح راستی ،روح)
عبارتهای زيادی در عهد جديد وجود دارند که با اسامی فردی به روح اشاره میکنند (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،29 :3انجیل لوقا  ،12 :12انجیل يوحنا
 7 :16 ،26 :15 ،26 :14الی  ،15موضوع خاص زير را مطالعه کنید) .متون ديگری هستند که از اسم به صورت خنثی استفاده کردهاند زيرا در زبان يونانی
کلمه روح ( )pneumaخنثی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،17 :14رومیان .)26 :۸
در اين مرحله نکتهای در مورد مفهوم تثلیث اضافه می کنم .اصطالح "تثلیث" يک کلمه انجیلی نیست ،ولی در چندين متن سه ظهور فردی از يک خدا با
همديگر ديده شده است (موض وع خاص :زير را مطالعه کنید) .اگر عیسی از جنس خداست و روح فرد پس از ديد الهیات به عنوان يکتاپرست (مراجعه شود
به کتاب تثنیه  4 :6الی  )6ما مجبور نیستیم وارد يک تثلیث در حال افزايش شويم ،بلکه اينها افراد جاويدان هستند.
موضوع خاص :تثلیث
■ "پدر او را به نام من میفرستد" نبرد عظیمی در کلیسای اولیه (قرن چهارم) درباره اينکه روحالقدس از پدر میآيد (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،34 :3
 )26 :16 ،16 :14يا از پسر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،7 :16 ،26 :15انجیل لوقا  ،49 :24اعمال رسوالن  )33 :2وجود داشت .نکته الهیاتی در جدل
آريوس – اتاناسیوس الهیت کامل و جاودانگی و برابری میان خدا به عنوان پدر و عیسی به عنوان پسر بود.
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■ "او همه چیز را به شما خواهد آموخت" اين بايد واجد شرايط باشد .روح در همه زمینههای دانش به مومنین تعلیم نمیدهد ،بلکه در مورد حقیقت معنوی
تعلیم میدهد ،به خصوص در رابطه با شخص عیسی و کار او و انجیل (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :16الی  ،14اول يوحنا  20 :2و .)2٧
موضوع خاص :شخصیت روح
■ "و هرآنچه من به شما گفتم ،به یادتان خواهد آورد" اهداف روح عبارتند از
 .1محکوم کردن انسانها از گناه
 .2آوردن آنها به سوی عیسی
 .3تعمید آنها در عیسی
 .4حالت دادن عیسی در آنها
 .5کمک به شاگردان که هر آنچه عیسی به آنها تعلیم داده بود را به خاطر آورند و معنی آنها را برايشان روشن سازد تا بتوانند آنها را در کتاب مقدس به
ثبت برسانند (مراجعه شود به انجیل يوحنا )13 :16 ،26 :15 ،22 :2
عیسی خودش هم پس از رستاخیزش آنها را آموزش داد ،به خصوص درباره اينکه چگونه عهد عتیق به او اشاره میکند و در او تحقق می يابد (مراجعه شود به
انجیل لوقا .)13 :24
" 27 :14برای شما آرامش به جا میگذارم؛ آرامش خود را به شما میدهم" آرامش مومنین به شرايط بستگی ندارد ،بلکه به آرامش بر اساس وعدهها و
حضور عیسی بستگی دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،33 :16فیلیپیان  ،٧ :4کولسیان .)15 :3
"آرامش" در هر دو مفهوم عینی استفاده شده است ،تجديد رابطه با خدا و مفهوم موضوعی ،يک احساس امنیت يا ثبات در شرايط سخت .منعکس کننده
تهنیت يهودی ، Shalom ،است که يعنی هم نبود مشکالت و هم وجود رضايت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  19 :2۰و  21و  ،26سوم يوحنا  ،14افسسیان
 ،14 :2اعداد  ،26 :6مزمور  ،11 :29اشعیا  .)6 :9مشخص کننده عصر جديد است.

موضوع خاص :صلح/آرامش (عهد جدید)
اين اصطالح يونانی به معنی "به هم پیوستن آنچه شکسته شده است" میباشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،33 :16 ،27 :14فیلیپیان .)7 :4
عهد جديد به سه روش از صلح صحبت میکند:
 .1به عنوان جنبه مفعولی صلح با خدا از طريق مسیح (مراجعه شود به کولسیان )2۰ :1
 .2به عنوان جنبه فاعلی در راستی با خدا بودن (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،33 :16 ،27 :14فیلیپیان )7 :4
 .3که خدا در يک بدن جديد با مسیح يکی شده ،هر دو را يهوديان و عرفا باور دارند (مراجعه شود به افسسیان  14 :2الی  ،17کولسیان )15 :3
 Newman and Nida, A Translator's Handbook on Paul's Letter to the Romansتفسیر جالبی در مورد صلح دارند:
"هم در عهد قديم و هم در عهد جديد اصطالح "صلح" طیف معنی گستردهای دارد .اساسا خوشبختی زندگی يک نفر را توصیف میکند ،حتی در
میان يهوديان به عنوان فرمولی برای درود و تبريک پذيرفته شده است .اين اصطالح چنین معنی عمیقی دارد که همچنین میتواند توسط يهوديان برای
توصیف رستگاری مسیحی استفاده شود .به دلیل اين واقعیت ،مواقعی هست که تقريبا به صورت مترادف با "در رابطه درست با خدا بودن" به کار میرود.
در اينجا اين اصطال ح برای توصیف هماهنگی رابطه برقرار شده میان انسان و خدا بر مبنای اينکه خدا انسان را در کنار خود قرار داده استفاده شده
است" (صفحه .)92
■ "به جا میگذارم"  Grant Osborneدر کتاب  The Hermeneutical Spiralصفحه  21تفسیر فوق العادهای در باره اولويت متن در مورد تعین
مفهوم کلمه دارد.
"زمینه منطقی
در يک مفهوم دقیق و واقعی ،زمینه منطقی عامل و پايه ترجمه و تفسیر است .من به شاگردانم میگويم اگر هر کسی نیمه خواب
باشد نمیتواند سوالی را که میپرسم بشنود  ،پنجاه درصد احتمال وجود دارد که اگر به سوال پاسخ دهد ،درست باشد .اصطالح خودش
آرايه وسیعی از تاثیرات را بر روی متن دارد .اينها را میتوان به بهترين شکل به عنوان يک سری از دايرههای متحدالمرکز که از خود متن
به سوی خارج در حرکتند به تصوير کشید.
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هرچه به سوی مرکز نزديکتر میشويم ،میزان تاثیر بر روی مفهوم متن بیشتر میشود .موضوع ،برای مثال ،نوع نوشته و همسوها
را مشخص میکند ،ولی اينها به اندازه بقیه نوشته در متن تاثیرگذار نیستند .ما میتوانیم ،برای مثال ،کتاب مکاشفه را به عنوان مکاشفه
شناسايی کنیم ،با اين حال ،مکاشفه تعاملی و هلنیستی همسوهای مهمی را ارائه میدهد ،بیشتر نمادها از عهد عتیق برگرفته شدهاند.
در آن سوی ديگر قیاس ،متن اصلی داور نهايی برای تمامی تصمیمات در خصوص معنی يک کلمه يا مفهوم است .هیچ تضمینی نیست
که پولس از اصطالحی به همان شیوهای که در فیلیپان  1استفاده کرده در فیلیپیان  2هم استفاده کرده باشد .به بیان خیلی ساده،
زبان به اين شیوه عمل نمیکند ،برای هر کلمه معانی بسیاری وجود دارند و استفاده نويسنده بستگی به متن حاضر دارد تا استفاده آن
در نوشتههای قبلی .مثالی خوب اصطالح  ahiemiدر انجیل يوحنا  27 :14است" ،شما را در آرامش ترک میکنم" و انجیل يوحنا :16
" 2۸دوباره جهان را ترک میکنم" .به سختی میتوان معنی يکی را با معنی ديگری ترجمه کرد زيرا استفاده آنها کامال متضاد است .در
اولی ،عیسی به شاگردانش چیزی میدهد ،در دومی ،چیزی از آنها میگیرد (خودش!) .حتی مثل يوحنای  19 :1کمتر به مفهوم
بخشش پرداخته میشود .متن بعدی کمک میکند که حدود معنی را مشخص کنیم (معانی ديگری که لغت میتواند داشته باشد) ،ولی
فقط خود متن میتواند احتماالت را کاهش داده و معنی واقعی را مشخص کند" (صفحه .)21
■ "دل شما مضطرب و هراسان نباشد" اين زمان حال امری مجهول است با حرف اضافه نفی که معموال به معنی "متوقف کردن عمل در حال انجام"
میباشد ،تکراری از انجیل يوحنا .1 :14
" 28 :14اگر مرا دوست میداشتید" اين جمله شرطی نوع دوم همانند انجیل يوحنا  ٧ :14است که به آن "بر خالف واقعیت" گفته میشود .بهتر است که
عیسی نزد پدر برود و روح را بفرستد ،ولی البته ،آنها در اين زمان اين مطلب را تشخیص ندادند.
■ "زیرا پدر از من بزرگتر است" اين عبارتی نیست که تمرکزش بر نابرابری میان پدر و پسر باشد ،بلکه با تثلیث و رابطه آن با رستگاری نوع بشر است (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  29 :1۰الی  .)3۰اين فرمانبرداری پسر فقط برای يک دوره زمانی بود ،در طول دوره اقامتش بر روی زمین تا برنامه رستگاری پدر را تحقق
بخشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :17الی  ،5فیلیپیان  6 :2الی  .) 11با اين حال ،مفهومی هست که در آن پدر ،که فرستنده است ،نفر اصلی است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :13اول قرنتیان  27 :15الی  ،2۸افسسیان  3 :1الی .)14
 " 29 :14اکنون این را پیش از وقوع به شما گفتم" اين را برای قويتر کردن آنها ايمان گفت (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)4 :16 ،1٩ :13
30 :14
"حاکم جهان"
NASB
" NKJV, NRSV, TEVحاکم اين جهان"
"شاهزاده اين دنیا"
NJB
اين اشاره به شیطان دارد ،که قلمرو فعالیت او اينک زمین است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،11 :16 ،31 :12دوم قرنتیان " ،4 :4خدای اين جهان"،
افسسیان " ، 2 :2شاهزاده قدرت فضا") .احتماال عیسی رفتن يهودا و آمدن شیطان را ديده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)27 :13موضوع خاص در
بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :12را مطالعه کنید.
"او هیچ در من ندارد"
NASB, NKJV
" NRSV, TEV, NJBاو هیچ قدرتی بر روی من ندارد"
معنی اين عبارت اين است که شیطان هیچ دلیلی برای متهم کردن ،قدرتی بر روی يا وجه اشتراکی با عیسی ندارد (مراجعه شود به عبرانیان .)15 :4
.1
.2
.3
.4

جیمز مفات اين جمله را به صورت "هیچ تصرفی بر من ندارد" ترجمه کرده است
ويلیام اف بک به عنوان "او هیچ ادعايی بر من ندارد" ترجمه کرده است
 New English Bibleبه صورت "هیچ حقی بر من ندارد" ترجمه کرده است
 Twentieth Century New Testamentبه صورت "هیچ وجه اشتراکی با من ندارد" ترجمه کرده است

" 31 :14تا جهان بداند" شیطان تحت اراده خدا است و به خاطر برنامه نهايی خدا برای رستگاری نوع بشر آلت دست قرار گرفته است .به کتاب The
 Theology of the Old Testamentاثر  A. B. Davidsonصفحات  300الی  306مراجعه کنید.
■ " ّاما من کاری را میکنم که پدر به من فرمان داده است" اراده خدا بود که عیسی بمیرد (مراجعه شود به اشعیا  10 :53الف و ب ،انجیل مرقس ،45 :10
دوم قرنتیان  .)21 :5به موضوع خاص :استفاده حکم در نوشتههای يوحنا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  50 :12مراجعه کنید.
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■ "برخیزید ،برویم" اين زمان حال میانی امری داللتی و عبارتی بسیار سخت است زيرا در انجیل متی و مرقس زمانی که گروه پلیسها به عیسی نزديک
میشوند ،آمده است .دقیقا چرا در اين متن (فصلهای  13الی  )1٧اتاق طبقه بااليی استفاده شده مشخص نیست .احتماال عیسی اتاق طبقه باال را ترک کرده
بود و در راه گتسمانه در حال آموزش و تعلیم بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)1 :1٨
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم .شما،
انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4
.5

تفاوت میان خداپرستی ،خداگرايی و مسیحیت بر اساس آيه  1را توضیح دهید.
سابقه عهد عتیقی سه اسم که در آيه  6آمده را توضیح دهید
آيا کسی میتواند الهیات دعا بر پايه آيه  13به تنهايی ايجاد کند؟
هدف اصلی روحالقدس چیست؟ (هم برای گمراهان و هم نجات يافتگان)
آيا شیطان در اراده خدا هست؟
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یوحنا 15
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
TEV

NJB
تاک حقیقی

عیسی تاک حقیقی

 1 :15الی 7

 1 :15الی 4
 5 :15الی 10

NRSV
الگوی زندی مومنین
مسیحی
 1 :15الی 11

NKJV

UBS4

تاک حقیقی

عیسی تاک حقیقی

 1 :15الی ٨
عشق و لذت کامل شد
 ٩ :15الی 1٧

 1 :15الی 10

 11 :15الی 1٧

 11 :15الی 1٧
 12 :15الی 1٧
شاگردان و جهان
 1۸ :15الی 4 :16

نفرت جهان
 1٨ :15الی 25

 26 :15الی 4 :16
چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود

 1٨ :15الی 25
 26 :15الی 2٧

نفرت جهان

نفرت جهان

 1٨ :15الی 25
رد شدن
 26 :15الی 4 :16

 1٨ :15الی 25
 26 :15الی 4 :16

دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
زمینه برای انجیل یوحنا  1 :15الی 27
 .1اين يک عبارت فوقالعاده و در عین حال آزار دهنده است .به عشق خدا و وعده تحقق ،آن را به مومنین وعده میدهد و در عین حال ،هشدارهای
جدی هم میدهد .در اين زمینه به سختی میتوان در مورد سنتهای مذهبی بحث کرد .اجازه دهید از يکی از مفسرين مورد عالقهام نقل قولی را
ارائه دهم ،اف .اف .بروس در کتاب خود  Answers to Questionsمیگويد:
"انجیل يوحنا  4 :15و  ،6معنی اين عبارت "مگر اينکه ثابت قدم باشید" و "اگر مردی ثابت قدم نباشد" در انجیل يوحنا  4 :15و  6چیست؟ آيا ممکن
است که در عیسی ثابت قدم نبود؟
عباراتی مانند اينها به خودی خود سخت نیستند ،مشکل وقتی نمود پیدا میکند که سعی میکنیم آنها را با خداشناسی خود و در چهارچوب کتاب
مقدس درآوريم ،بجای اينکه از آنها به عنوان مبنايی برای خداشناسی خود استفاده کنیم .در همان زمانی که خدای ما داشت صحبت میکرد ،يک
نمونه برجسته از کسی که نتوانست در راه او ثابت قدم باشد ،يعنی يهودا اسخريوطی ،ديده میشود .يهودا همانند يازده شاگرد ديگر انتخاب شد
(مراجعه شود به انجیل لوقا  ،13 :6انجیل يوحنا  ،)7۰ :6وابستگی آنها به خدا هیچ افتخار يا نفع مادی برايشان نداشت که او هم نفعی و از آن بهره
ببرد .پیام ساده کتاب مقدس که استقامت نهايی قديسان را تعلیم میداد نبايد به عنوان عذری برای لغزش پیام از خطر ارتداد صحبت میکند ،مورد
سو استفاده قرار گیرد" (صفحات  71و .)72
 .2جالب است که چه تعداد زمانهای آئوريست در اين متن که از ديدگاه الهیات انتظار میرود از زمان حال استفاده شود ،استفاده شدهاند .اين زمانهای
آئوريست به نظر میرسند در مفهوم جمعبندی کل زندگی فرد برای ديدن آن به عنوان کل استفاده شوند.
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.4

.5
.6

بخشبندی پاراگرافهای فصل  15مشخص نیستند .انجیل يوحنا ،همانند اول يوحنا ،مثل يک پرده نقشدار رنگارنگ است .الگوها مرتب تکرار
میشوند.
اصطالح "پايداری" ( )menōحدود  112مرتبه در عهد جديد تکرار شده است .چهار مورد در انجیل يوحنا و  26مورد در نامههای او .اين يک
اصطالح الهیاتی مهم برای يوحنا بوده است .هرچند فصل  15بیان کالسیک حکم عیسی است که ما در او ثابت قدم بمانیم ،اين اصطالح تمرکز
وسیعتری در انجیل يوحنا دارد.
 .aقانون برای همیشه پايدار است (انجیل متی  1٧ :5الی  ،)1٨همینطور هم مسیح ()34 :12
 .bکتاب عبرانیان به معنی جديد مکاشفه اشاره میکند ،نه از طريق خدمتگزار بلکه از طريق پايداری در پسر (عبرانیان  1 :1الی  ،3انجیل
يوحنا )35 :٨
 .cاز عیسی خواسته شد تا غذايی فراهم کند که ماندگار باشد ( )2٧ :6و میوههايی به وجود آورد که ماندگار باشند ( .)16 :15هر دوی اين
استعارهها يک حقیقت را بیان میکنند ،نیاز ما به مسیح ( )1هم در آغاز و ( )2به صورت مستمر (مراجعه شود به انجیل يوحنا )53 :6
 .dيحیی تعمید دهنده در زمان تعمید عیسی روح را ديد که بر روی او پائین میآيد ()32 :1
موضوع خاص :پايداری در بخش اول يوحنا  10 :2را مطالعه کنید
در آيات  11الی  16به شاگردان وعده شادی عیسی داده شد ،در حالیکه در آيات  1٧الی  2٧به شاگردان وعده شکنجه عیسی داده شد .متن
شکنجه در  4 :16ادامه دارد .با اين حال ،به واسطه آن مومنین بايد همانطور که عیسی به آنان محبت کرد ،آنان هم به يکديگر محبت کنند.

مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :15الی 11
"1من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است .هر شاخهای در من که میوه نیاورد ،آن را قطع میکند ،و هر شاخهای که میوه آورد ،آن را
َ
ه َرس میکند تا بیشتر میوه آورد3 .شما هم اکنون به سبب کالمی که به شما گفتهام ،پاک هستید4 .در من بمانید ،و من نیز در شما میمانم.
چنانکه شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند ،شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید".
6
"5من تاک هستم و شما شاخههای آن .کسی که در من میماند و من در او ،میوۀ بسیار میآورد؛ زیرا جدا از من ،هیچ نمیتوانید کرد .اگر
کسی در من نماند ،همچون شاخهای است که دورش میاندازند و خشک میشود .شاخههای خشکیده را گرد میآورند و در آتش افکنده،
میسوزانند7 .اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند ،هرآنچه میخواهید ،درخواست کنید که برآورده خواهد شد8 .جالل پدر من در این
است که شما میوۀ بسیار آورید؛ و اینگونه شاگرد من خواهید شد".
10
"9همانگونه که پدر مرا دوست داشته است ،من نیز شما را دوست داشتهام؛ در محبت من بمانید .اگر احکام مرا نگاه دارید ،در محبت
من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشتهام و در محبت او میمانم11 .این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و
شادی شما کامل شود".
2

" 1 :15من تاک حقیقی هستم" اين يکی از "من هستم"های معروف عیسی در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،12 :٨ ،35 :6 ،26 :4
 ٧ :10و  ٩و  10و  11و  .)6 :14 ،25 :11 ،14در عهد عتیق ساقه تاک نماد اسرائیل است (مراجعه شود به مزمور  ٨ :٨0الی  ،16اشعیا  1 :5الی  ،٧ارمیا
 ،21 :2حزقیال  ،10 :10 ،15هوشع  ،1 :10انجیل متی  ،33 :21انجیل مرقس  1 :12الی  ،12رومیان  .)1٧ :11در عهد عتیق اين مثالها همیشه مفهوم
منفی دارند .عیسی تائید میکند که او اسرائیلی ايدهال بود (مراجعه شود به اشعیا  .)53همانطور که پولس از بدن عیسی ،عروس مسیح ،و ساختمان خدا به
عنوان استعاره برای کلیسا استفاده کرد ،يوحنا هم از تاک استفاده کرد .اين داللت بر اين دارد که کلیسای اسرائیل راستین است به دلیل رابطهاش با عیسی،
تاک حقیقی (مراجعه شود به غالطیان  ،16 :6اول پطرس  5 :2و  ،9مکاشفه  .)6 :1موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  55 :6و  3 :17را مطالعه کنید.
يادداشت بخش انجیل يوحنا  12 :۸را هم مطالعه کنید.
برخی مفسرين تصريح کردهاند که مکالمه اتاق طبقه باال با  31 :14خاتمه میيابد" ،بیائید از اينجا برويم" .اگر چنین باشد ،پس فصلهای  15الی  17در
طول مسیر گتسمانه تعلیم داده شده بودند .دوباره ،اگر چنین باشد ،پس احتماال تصوير "تاک" نماد بصری است که تاکستانهای طاليی در ساختمان معبد
در حین اينکه عیسی با آن يازده نفر در شب از محراب عبور میکردند ،برگرفته شده است.
■ "و پدرم باغبان است" باز هم عیسی رابطه صمیمانه خود با پدر و در عین حال فرمانبرداری از اراده پدر را بیان میکند.
َ
" 2 :15هر شاخهای در من که میوه نیاورد ،آن را قطع میکند ،و هر شاخهای که میوه آورد ،آن را ه َرس میکند تا بیشتر میوه آورد" زمان حال مجهول
دو مرتبه در اين آيه ابراز شده است .میوه ثمر دادن ،نه رويش ،مدرکی بر رستگاری است (مراجعه شود به انجیل متی  16 :٧و  1٨ :21 ،1٨ :13 ،20الی ،22
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انجیل لوقا  43 :6الی  .)45متن داللت بر اين دارد که عیسی از ( )1خیانت يهودا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )12 :1٧ ،10 :13 ،6 :15و يا ( )2شاگردان
دروغین (مراجعه شود به انجیل يوحنا  23 :2الی  30 :٨ ،25الی  ،4٧اول يوحنا  ،1٩ :2دوم پطرس  )2صحبت میکرده است .در انجیل يوحنا سطوح
مختلفی از ايمان وجود دارد.
َ
■ "آن را ه َرس میکند" مفهوم واقعی اين عبارت "تطهیر میکند" است .اين کلمه توسط فیلو برای هرس کردن تاکستان استفاده شده است ( BDBD
 .)386اين کلمه فقط در عهد جديد يافت میشود .اين کلمه ديگری است که توسط يوحنا برای مفاهیم دوگانه انتخاب شده است (يعنی هرس کردن و تطهیر
کردن ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1۰ :13 ،3 :15اين زمان حال فعال داللتی اخباری است .در رنج کشیدن مومنین در زندگی هدفی وجود دارد (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  17 :15الی  .)22ثمردهی را به حداکثر میرساند ،بدها را نشان داده و آنها را به خدا واگذار میکند (مراجعه شود به انجیل متی 2۰ :13
الی  ،23رومیان  ،17 :۸اول پطرس  12 :4الی  .)16برای اين موضوع سخت دو کتاب عملی ( Principles of Spiritual Growth )1اثر مايلز استنفورد
و ( The Christian's Secret of a Happy Life )2اثر هانا ويتهال اسمیت را بخوانید.
اين احتمال هست که به دلیل متن يکپارچه فصلهای  13الی  17برگرديم به عقب و اين را به تطهیر پاهای فصل  13مرتبط کنیم .آنها قبال حمام کرده
بودند (نجات يافته بودند) ،ولی پاهايشان بايد شسته میشد (بخشش مداوم) .اين فعل زمان حال که همانند اول يوحنا  9 :1به شاگردان خطاب شد به نظر
میرسد که تائید کننده باشد .نه فقط اطاعت برای پايداری الزم است بلکه توبه مداوم هم الزم است.
هدف رنج کشیدن در زندگی مومن میتواند جنبههای مختلف داشته باشد
 .1بسط شبیه عیسی شدن (مراجعه شود به عبرانیان )٨ :5
 .2تنبیه موقتی برای گناه
 .3خیلی ساده ،زندگی در دنیای سقوط کرده
همیشه سخت است که بتوان منظور خدا را درک کرد ،ولی شماره  1همیشه نتیجه محتمل است.
" 3 :15پاک هستید" اصطالح هرس کردن ( )kathairōدر انجیل يوحنا  2 :15از همان ريشه اصطالح "پاک کردن" ( )katharosاست .کل اين متن
حاوی مدارکی است که نشاندهنده اين است که شاگردان راستین هستند .اصطالح "هم اکنون" در متن يونانی تاکید کننده است که به بقیه يازده نفر در مورد
امنیت وضعیت خود در مسیح تضمین میدهد (با همین ريشه که برای يهودای اسخريوطی در انجیل يوحنا  10 :13استفاده شد ،مقايسه کنید).
■ "شما هم اکنون به سبب کالمی که به شما گفتهام" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1٧ :1٧افسسیان  ،26 :5اول پطرس .)23 :1
4 :15
" NASB, NKJVشما در من پايدار باشید و من در شما"
" شما در من پايدار باشید و من در شما پايدار میمانم"
NRSV
"با من متحد بمانید و من در شما متحد میمانم"
TEV
"در من باشید و من در شما"
NJB
اين عبارت امری فعال آئوريستی جمع است (مراجعه شود به انجیل يوحنا 56 :6آ اول يوحنا  .)6 :2سوال دستوری اين است که آيا عبارت دوم ،توصیفی
است يا مقايسهای؟ دفعات بیشماری در اين عبارت دکترين الهیات در خصوص استقامت قديسان راستین تاکید میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا 4 :15
و  5و  6و  ٧و  ٩و  10و  ،14انجیل مرقس  ،13 :13اول قرنتیان  ،2 :15غالطیان  ،٩ :6مکاشفه  ٧ :2و  11و  1٧و  5 :3 ،26و  12و  ،٧ :21 ،21موضوع
خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  321 :٨را مطالعه کنید) .رستگاری راستین پاسخ اولیه و با تداوم است .تضمین انجیلی مرتبط است به:
 .1استقامت در ايمان
 .2سبک زندگی در توبه
 .3اطاعت مداوم (مراجعه شود به يعقوب و اول يوحنا)
 .4ثمر دادن (مراجعه شود به انجیل متی )23 :13
به موضوع خاص در مورد پايداری در بخش مربوط به اول يوحنا  10 :2مراجعه کنید.
■ "چنانکه شاخه نمیتواند از خود میوه آورد" اين نشاندهنده اولويت در قوانین الهی است .برای میوه به يادداشت بخش انجیل يوحنا  5 :15مراجعه کنید.
■ "اگر در تاک نماند ،شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید" اينها هر دو جمله شرطی نوع سوم هستند که به معنی احتمال وقوع رخداد است.
تاثیرگذاری معنوی ما به رابطه مداوم ما با عیسی مرتبط است.
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■ "شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید" اين زمان حال فعال است و بدنبالش حال فعال اخباری .دوستی مداوم (يعنی رابطه ايمان فردی) منشا
ثمر دهی مداوم است .میوه میتواند به گرايش مومنین و همچنین اعمال او اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل متی  15 :٧الی  ،23غالطیان 22 :5
الی  ،23اول قرنتیان  .)13به مومنین در صورت پايداری ،وعده میوه موثر و بادوام داده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)16 :15
■ "زیرا جدا از من ،هیچ نمیتوانید کرد" اين جمله منفی مضاعف قوی است .اين بیان منفی حقیقت مثبت انجیل يوحنا  5 :15و فیلیپیان  13 :4است.
" 6 :15اگر کسی در من نماند ،همچون شاخهای است که دورش میاندازند و خشک میشود" اين جمله شرطی نوع سوم است .چوب تاک بدون هیچ
هدف خاص بال استفاده است (هیزم آتش) زيرا سريع میسوزد و بسیار داغ است (مراجعه شود به حزقیال  .)15به نظر میرسد که اشاره به يهودا و احتماال
اسرائیل دارد .اگر نه ،به ايمان دروغین اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل متی  41 :13الی  42و  ،50و اول يوحنا .)1٩ :2
چنین تعبیری يقینا يک تصوير اسکاتولوژيک است .روز " گردآوری" و "روز سوزاندن" وجود دارد .چگونه زندگی کردن ما منشا زندگی ما را نشان میدهد
(يعنی خدا يا شیطان) .با میوه هرکدام میتوان آنها را بشناسید (مراجعه شود به انجیل متی  ،٧غالطیان .)٧ :6
■ "آتش" به موضوع خاص زير مراجعه کنید.

موضوع خاص :آتش ()BDB 77, KB 92
)(SPECIAL TOPIC: FIRE
در کتاب مقدس ،آتش هم مفهوم مثبت و هم مفهوم منفی دارد.
 .1مثبت
 .aگرما (مراجعه شود به اشعیا  ،15 :44انجیل يوحنا )1۸ :1۸
 .bنور (مراجعه شود به اشعیا  ،11 :5۰انجیل متی  1 :25الی )13
 .cآشپزی (مراجعه شود به خروج  ،۸ :12اشعیا  15 :44الی  ،16انجیل يوحنا )9 :21
 .dپاک کننده (مراجعه شود به اعداد  22 :31الی  ،23امثال  ،3 :17اشعیا  6 :6 ،25 :1الی  ،۸ارمیا  ،29 :6مالکی  2 :3الی )3
 .eتقدس خدا (مراجعه شود به پیدايش  ،17 :15خرج  ،1۸ :19 ،2 :3حزقیال  ،27 :1عبرانیان )29 :12
 .fرهبری خدا (خروج  ،21 :13اعداد  ،14 :14اول پادشاهان )24 :1۸
 .gقدرت بخشیدن خدا (اعمال رسوالن )3 :2
 .hمحافظت کردن (مراجعه شود به زکريا )5 :2
 .2منفی
 .aسوزاندن (مراجعه شود به يوشع  ،11 :11 ،۸ :۸ ،24 :6انجیل متی )7 :22
 .bنابود کردن (مراجعه شود به پیدايش  ،24 :19الويان  1 :1۰الی )2
 .cخشم (مراجعه شود به اعداد  ،2۸ :21اشعیا  ،16 :۰÷1زکريا )6 :12
 .dمجازات (مراجعه شود به پیدايش  ،24 :3۸الويان  ،9 :21 ،14 :2۰يوشع )15 :7
 .eنشانههای اسکاتولوژی دروغین (مراجعه شود به مکاشفه )13 :13
 .3خشم خدا اغلب با تصويری از آتش مجسم میشود
 .aخشم او میسوزاند (مراجعه شود به هوشع  ،5 :۸صفنیا )۸ :3
 .bاو آتش میزند (مراجعه شود به نحمیا )6 :1
 .cآتش جاودانی (مراجعه شود به ارمیا  ،4 :17 ،14 :15انجیل متی  ،41 :25يهودا آيه )7
 .dداوری اسکاتولوژيک (مراجعه شود به انجیل متی  ،4۰ :13 ،22 :5 ،1۰ :3انجیل يوحنا  ،6 :15دوم تسالونیکیان  ،7 :1دوم پطرس
 7 :3الی  ،1۰مکاشفه  14 :2۰ ،۸ :16 ،7 :۸الی )15
 .4آتش اغلب در قالب تجلی خدا بر انسان نمايان میشود
 .aپیدايش 17 :15
 .bخروج 2 :3
 .cخروج 1۸ :19
 .dمزمور  7 :1۸الی 7 :29 ،15
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 .eحزقیال  4 :1و 2 :1۰ ،27
 .fعبرانیان 29 :12 ،7 :1
 .5همانند بسیاری از استعارهها در انجیل (يعنی خمیر مايه ،شیر) ،آتش میتواند بسته به متن برکت يا نفرين باشد.
" 7 :15اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند" اين جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع عمل میباشد .به صورت خودکار به دعاها
پاسخ داده نمیشود .عیسی استعارهها را از پايداری خود در شاگردان به پايداری در کالمش تغییر میدهد .عیسی پدر را افشا میکند و همچنین تعالیمش را.
بدون ترديد آنها منابع مکاشفه هستند .انجیل هم فرد و هم پیام است.
■ "هرآنچه میخواهید ،درخواست کنید که برآورده خواهد شد" اين جمله آئوريست امری میانی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :15اين عبارت
خیلی بد اثبات شده است .در جستجوی تعالیم کتب مقدس مراقب باشید و بر متون منفرد تاکید نکنید (به يادداشت  13 :14مراجعه کنید) .موضوع خاص:
عبادت ،نامحدود ولی محدود در بخش مربوط به اول يوحنا  22 :3مراجعه کنید).
" 8 :15جالل پدر من در این است" زندگی شبیه عیسی مومنین برای خدا جالل میآورد و اثبات میکند که آنها شاگردان راستین هستند .در انجیل يوحنا
 31 :13و  ،4 :1٧ ،13 :145 ،32و انجیل متی  31 :15 ،٨ :٩پدر با کارهای پسر جالل میيابد و اينک با کارهای مومنین (مراجعه شود به انجیل متی :5
 .)16به يادداشت بخش انجیل يوحنا  14 :1مراجعه کنید.
NASB
NKJV
NRSV, TEV
NJB
REB
NIV, Goodspeed
NET Bible
JB

"پس اثبات کنید که شاگردان من هستید"
"پس شاگردان من خواهید بود"
"شاگردان من شوید"
"شاگردان من باشید"
"پس شاگردان من باشید"
"خودتان را به عنوان شاگردان من نشان دهید"
"نشان دهید که شاگردان من هستید"
"پس شاگردان من خواهید بود"

تفاوتها به واسطه تفاوت صرف فعل است
 .1وجه شرطی آئوريستMSS P , B, D, L ،
 .2آينده اخباری ،א A ،MSS
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زندگی (میوه) مومنین نشان میدهد که کی هستد .صرف فعل به مهمی واقعیت تغییر و زندگی موثر اکنده از محبت ،اطاعت و خدمت نیست .اينها
نشانههای مومن راستی هستند! ما با محبت ،اطاعت و خدمت نجات نمیيابیم (افسسیان  ٨ :2و  ،)٩بلکه آنها شواهدی هستند که ما مومن هستیم (مراجعه
شود به افسسیان .)10 :2
اصطالح شاگردان در انجیل يوحنا برای آنان که مومنین راستین و پیروانی که اراده خدا را انجام میدهند و منعکس کننده ذات او هستند ،استفاده شده
است .يوحنا از اصطالح کلیسا ( ) ekklēsiaحتی برای يکبار هم استفاده نکرده است ،بنابراين کلمه "شاگردان" تبديل به راهی میشود برای معنی کردن
رفاقت و گردهمايیهای مسیحی .شاگردی زندگی روزانه زندگی در عصر زندگی و خروج از عصر قديمی است .اين با محبت ،نور ،اطاعت و خدمت مشخص
میشود .با اينها ديگران آنان را به عنوان شاگردان عیسی میشناسند.
" 9 :15همانگونه که پدر مرا دوست داشته است ،من نیز شما را دوست داشتهام" اين رابطه زنجیری محبت کردن خانواده خدا را مشخص میکند ،پدر
پسر را دوست دارد ،پسر پسروانش را دوست دارد ،پیروانش همديگر را دوست دارند.
■ "در محبت من بمانید" اين زمان آئوريست امری فعال است .به مومنین دستور داده شده که پايدار بمانند در:
 .1عبادت کردن (انجیل يوحنا )14 :14 ،٧ :15
 .2اطاعت (انجیل يوحنا  10 :15و  14و  1٧و  15 :14 ،20و  21و  23و )24
 .3شعف (انجیل يوحنا )11 :15
 .4محبت (انجیل يوحنا  21 :14 ،12 :15و  23و )24
اينها همگی شواهد رابطه فردی با خدا هستند .به موضوع خاص پايداری در بخش اول يوحنا  10 :2مراجعه کنید.
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" 10 :15اگر احکام مرا نگاه دارید" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که يعنی احتمال وقوع رخداد .اطاعت گواهی بر شاگردی راستین است (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  15 :14 ،31 :٨الی  21و  23الی  ،24انجیل لوقا  .)46 :6عیسی از آن به عنوان مثالی از وفاداری خود نسبت به پدر استفاده میکند.
■ "محبت" اين اصطالح يونانی برای محبت/عشق ( )agapēزياد در نسخههای کالسیک و يونانی کوين استفاده نشده بود ،تا زمانی که کلیسا شروع به
استفاده از مفاهیم خاصی کرد .از اين اصطالح برای از خود گذشتگی ،فداکاری ،وفاداری و محبت فعال شروع به استفاده کردند .محبت کردن يک عمل است
نه يک احساس (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :3اصطالح عهد جديدی  agapēاز ديدگاه الهیات مشابه اصطالح عهد عتیقی  hesedاست که به معنی
پیمان محبت و وفاداری است.
■ "چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشتهام" اين زمان کامل فعال اخباری است .همانطور که عیسی با پدر رابطه است ،مومنین هم با او رابطه دارند.
وحدتی میان پدر و پسر وجود دارد که میان مومنین هم به وجود میآيد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)23 :14
" 11 :15شادی شما کامل شود" مومنین بايد شادی عیسی را داشته باشند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)13 :1٧شادی مدرک ديگری از شاگردی راستین
است (مراجعه شود به انجیل يوحنا [ 11 :15دو مرتبه] 20 :16 ،و  21و  22و  .) 13 :1٧ ،24در اين جهان درد و بحران وجود دارد ،در مسیح شاد ،شادی
کامل ،شادی او.
نیدودته ( )NIDOTTEجلد اول ،صفحه  ٧41تفسیر خوبی دارد درباره اينکه چگونه شادی و کامل با يکديگر در نوشتههای يوحنا استفاده شدهاند.
"در انجیل يوحنا و نامههای يوحنا اغلب رابطهای میان شادی ( )charaبه عنوان فاعل و فعل  plēroōوجود دارد که بايد پر شود .اين لذت ،لذت عیسی
است (انجیل يوحنا  )13 :1٧ ،11 :15که او با آمدنش ( ،)2٩ :3کالمش ( )13 :1٧ ،11 :15و بازگشتش ( )22 :16نزد شاگردانش ()13 :1٧ ،11 :15
میآورد .اين شادی جايگزين اندوهی میشود که قلب آنها را پر کرده است ( 16 :16و  .)20بنابراين لذت عیسی تبديل به لذت آنها میشود (:16 ،11 :15
 ،24مراجعه شود به اول يوحنا  .)4 :1اين لذت به زندگی شاگردان در گام برداشتن با عیسی شخصیت میدهد ،کامل میشود (انجیل يوحنا :15 ،2٩ :3
 ،13 :1٧ ،24 :16 ،11اول يوحنا  ،4 :1دوم يوحنا  .)12متن اين حقیقت که خداست که اين لذت را کامل میکند ،را بیان میدارد".
 :NASBانجیل یوحنا  12 :15الی 17
"12حکم من این است که یکدیگر را محبت کنید ،چنانکه من شما را محبت کردهام .محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود
را در راه دوستانش فدا کند14 .دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم میکنم ،انجام دهید15 .دیگر شما را بنده نمیخوانم ،زیرا بنده از
کارهای اربابش آگاهی ندارد .بلکه شما را دوست خود میخوانم ،زیرا هرآنچه از پدر شنیدهام ،شما را از آن آگاه ساختهام16 .شما نبودید که مرا
برگزیدید ،بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند ،تا هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا
کند17 .حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید.
13

" 12 :15حکم من این است" عیسی اغلب اين موضوع را تکرار میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1٧ :15 ،34 :13اول يوحنا  11 :3و  ٧ :4 ،23الی
 11 ،٨الی  :1٩ ،12الی  ،21دوم يوحنا .)5
■ "که یکدیگر را محبت کنید" اين زمان حال فعال امری است ،فرمان در حال ادامه .محبت ثمره روح است (مراجعه شود به غالطیان  .)22 :5محبت
احساس نیست ،بلکه عمل است .با اصطالحات عملی تعريف میشود (مراجعه شود به غالطیان  22 :5الی  ،23اول قرنتیان .)13
■ "چنانکه من شما را محبت کردهام" اين زمان آئوريست فعال اخباری است .اين احتماال يک اشاره مجازی به صلیب است (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 .) 13 :15دوباره ،اين نوع مخصوص مهر ورزيدن عیسی است که مومنین بايد از خود نشان دهند (مراجعه شود به دوم قرنتیان  14 :5الی  ،15غالطیان :2
 ،20اول يوحنا .)16 :3
" 13 :15که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند" اين اشاره به کفاره دادن به جای ديگران است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :10و  15و 1٧
و  ،1٨انجیل مرقس  ،45 :10رومیان  ٧ :5الی  ،٨دوم قرنتیان  ،21 :5اشعیا  .)53اين محبت کردن در عمل است! اين چیزی است که از شاگردان خواسته
شد که انجام دهند (مراجعه شود به اول يوحنا .)16 :3
" 14 :15دوستان من شمایید" اين اسم يونانی  philosاست ،که اغلب با دوستی محبتآمیز همراه است ( .)phileōدر يونانی کوين " "agapaōو
" "phileōاغلب به عنوان افعال مترادف برای محبت الهی استفاده میشوند (مقايسه کنید با  ]phileō[ 3 :11و  phileō ،]agapaō[ 5همچنین برای
محبت خدا در انجیل يوحنا  20 :5استفاده شده است).
■ "اگر آنچه به شما حکم میکنم ،انجام دهید" اين جمله شرطی نوع سوم است و به معنی احتمال وقوع رخداد میباشد .حالت دوستی ،که اطاعت است
را ارائه میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  15 :14و  23الی  ،10 :15 ،24انجیل لوقا  .)46 :6همانطور که عیسی در پدر پايدار بود و در محبت او ماند،
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شاگردانش هم بايد چنین باشند!
" 15 :15عیسی به شاگردانش درباره ( )1حقیقت راجع به خدا و ( )2رخدادهای آتی را خبر میدهد .او قدرت خود را نشان میدهد ايمان و اعتماد تا
شاگردانش بیشتر شود .عیسی با شاگردانش آنچه را که از پدر شنیده بود در میان میگذارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  26 :٨ ،32 :3و :15 ،4٩ :12 ،40
 ،)15آنها بايد اين را به يکديگر منتقل میکردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)20 :2٨
" 16 :15شما نبودید که مرا برگزیدید ،بلکه من شما را برگزیدم" چندين نکته کلیدی دستور زبانی در اين عبارت وجود دارد.
 .1هر دو فعل حال میانی اخباری هستند – عیسی خودش يکبار و برای همیشه آنها را انتخاب کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا :15 ،1٨ :13 ،٧0 :6
 16و )1٩
 "alla" .2قوی – (بلکه) حرف نفی
 "ego" .3محرز يا "من" گفتن
در اينجا تعادل میان پاسخ انسان و انتخاب وجود دارد .هر دو تعالیم انجیلی هستند .خدا همیشه شروع کننده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا 44 :6
و  16 :15 ،65و  )1٩ولی انسانها بايد پاسخ دهند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :15 ،16 :3 ،12 :1و  ٧و  .)٩کارهای خدا با نوع بشر همیشه در قالب
رابطه پیمان هستند (اگر....پس) .حوضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  16 :3را مطالعه کنید.
فعل "انتخاب کردن" در اين متن اشاره به  12نفر دارد .اصطالح "انتخاب شده" مفهوم "انتخاب شده برای خدمت" در عهد عتیق را دارد و فقط در عهد
جديد مفهوم "انتخاب شده برای رستگاری" را دارد .مومنین عهد جديد برای شبیه عیسی بودن انتخاب میشوند که اين خدمت ،از خود گذشتگی و فداکاری
برای پادشاهی خدا است ،يک همکاری خوب .يک نمايش واضح است که خود-محوری سقوط کرده از بین رفته است.
آنچه عیسی در رابطه با دوازده نفر در انجیل يوحنا میگويد يک مشخصه است که داللتها و کاربردهايی برای تمامی مومنین دارد .آنها معرف نخستین ثمره
شاگردی هستند ولی رابطه
 .1در شهادت عینی منحصر به فرد است و
 .2برای تمامی مومنین داللت بر اين دارد که اراده و خواست عیسی برای آنها ،اراده و خواست او برای تمامی کسانی است که او را پیروی و دنبال
میکنند
■ " من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند " اينها سه وجه شرطی حال فعال هستند )1( :برويد )2( ،میوه آوريد و ()3
میوه بماند (پايداری) .مومنین در ماموريت هستند (مراجعه شود به انجیل متی  1٩ :2٨و  ،20انجیل لوقا  46 :24و  ،4٧اعمال رسوالن  .)٨ :1جنبه الهیات
اصطالح "برگزيدم" را میتوان در اعمال رسوالن  ،2٨ :20اول قرنتیان  ،2٨ :12دوم تیموتائوس  11 :1ديد .همچنین برای مرگ عیسی از طرف مومنین هم
استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :10و  15و  1٧الی .)13 :15 ،1٨
■ "به نام من" مومنی ن بايد شخصیت عیسی را به وجود آورند .اين عبارت مترادف "با اراده خدا" در اول يوحنا  14 :5است .محبت و دعای پاسخ داده شده
در اينجا به يکديگر وصل میشوند ،همانند انجیل يوحنا  13 :14الی  .15موضوع خاص :بنام خدا در انجیل يوحنا  13 :14الی  14را مطالعه کنید.
" 17 :15حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت کنید" به يادداشت مربوط به آيه  12مراجعه کنید .دعای پاسخ داده شده به محبت و ماموريت
مرتبط است!
 :NASBانجیل یوحنا  18 :15الی 25
ّ
19
"18اگر دنیا از شما نفرت دارد ،به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است .اگر به دنیا تعلق داشتید ،دنیا شما را چون
ّ
کسان خود دوست میداشتّ .اما چون به دنیا تعلق ندارید ،بلکه من شما را از دنیا برگزیدهام ،دنیا از شما نفرت دارد2۰ .کالمی را که به شما
گفتم ،به یاد داشته باشید” :بنده از ارباب خود بزرگتر نیست“ .اگر مرا آزار رسانیدند ،با شما نیز چنین خواهند کرد؛ و اگر کالم مرا نگاه داشتند،
کالم شما را نیز نگاه خواهند داشتّ 21 .اما این همه را به سبب نام من با شما خواهند کرد ،زیرا فرستندۀ مرا نمیشناسند22 .اگر نیامده و با ایشان
سخن نگفته بودم ،گناه نمیداشتند؛ ّاما اکنون دیگر عذری برای گناهشان ندارند23 .کسی که از من نفرت داشته باشد ،از پدر من نیز نفرت
دارد24 .اگر در میان آنان کارهایی نکرده بودم که جز من هیچکس نکرده است ،گناه نمیداشتند؛ ّاما اکنون ،با اینکه آن کارها را دیدهاند ،هم از
من و هم از پدرم نفرت دارند25 .اینگونه ،کالمی که در تورات خودشان آمده است به حقیقت میپیوندد که” :بیسبب از من نفرت داشتند“.
" 18 :15اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع اول است که تصور میکند از ديدگاه نويسنده و يا از ديدگاه متن درست باشد .جهان ،سیستم انسان سقوط کرده،
از پیروان عیسی متنفر است.
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■ "جهان" عیسی از اين اصطالح به شیوههای مختلف استفاده میکند )1( :سیاره ،به عنوان استعاره برای تمامی نوع بشر (مراجعه شود به انجیل يوحنا :3
 )16و ( )2جامعه بشری که به دور از خدا سازماندهی شده و عمل میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،٨ :10اول يوحنا  15 :2الی  .)1٧موضوع خاص در
بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14را مطالعه کنید.
■ "از شما متنفر است" اين زمان حال اخباری است ،جهان به نفرت ادامه میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)20 :15
■ "به یاد داشته باشید" اين زمان حال امری فعال است .آگاهی مومنین از حقیقت عهد جديد به آنها کمک میکند که با آزار و اذيت جهان سقوط کرده
مقابله کنند.
■ "که پیش از شما از من نفرت داشته است" اين زمان حال فعال اخباری است .ضمیر "از من" تاکیدی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)٧ :٧اين آيه
مخالفت جهان با خدا ،مسیح او و مردمش را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،14 :1٧اول يوحنا .)13 :3
مومنین در محبت عیسی يکسان هستند و آزار ديدن او شريک (مراجعه شود به رومیان  ،1٧ :٨دوم قرنتیان  5 :1و  ،٧فیلیپیان  ،10 :3اول پطرس .)13 :4
شناسايی با مسیح آرامش ،شادی و آزار و حتی مرگ را همراه دارد!
" 19 :15ا گر" اين عبارت جمله شرطی نوع دوم است که خالف واقعیت نامیده میشود .اين عبارت بايد به اين شیوه ترجمه شود" :اگر شما از اين جهان
بوديد ،که نیستید ،پس جهان شما را دوست میداشت ،ولی ندارد".
" 20 :15به یاد داشته باشید" اين زمان امری حال فعال است ،همانند انجیل يوحنا  ،1٨ :15يا زمان حال فعال اخباری ،احتماال يک سوال.
■ "بنده از ارباب خود بزرگتر نیست" وقتی اين آيه را با  16 :13مقايسه میکنیم ،مشخص میشود که عیسی ضرب المثلها را به شیوههای مختلف بیان
میکرده است.
■ "اگر مرا آزار رسانیدند ...... ،اگر کالم مرا نگاه داشتند" اينها دو جمله شرطی نوع اول هستند که از ديدگاه نويسنده درست تلقی میشوند .اصطالح
"آزار رساندن" يعنی دنبال کردن يک حیوان وحشی .آزار رساندن يک کار عادی در جهان سقوط کرده علیه پیروان عیسی بود (مراجعه شود به انجیل متی :5
 ،10انجیل يوحنا  1 :16الی  ،14 :1٧ ،3اعمال رسوالن  ،22 :14رومیان  3 :5الی  ،1٧ :٨ ،4دوم قرنتیان  16 :4الی  3 :6 ،1٨الی  23 :11 ،10الی ،30
فیلیپیان  ،2٩ :1اول تسالونیکیان  ،3 :3دوم ايموتائوس  ،12 :3يعقوب  2 :1الی  ،4اول پطرس  12 :4الی .)16
با اين وجود ،توجه کنید که هر چند برخی کالم شاگردان را رد میکنند و حتی به آنان آزار میرسانند ،کسان ديگری هستند که میشنوند و پاسخ میدهند!
آنان خودشان اثبات اين واقعیت هستند.
" 21 :15زیرا فرستندۀ مرا نمیشناسند" بديهی است که اين اشاره به پدر دارد .داللت بر اين دارد که يهوديان و کفار خدا را نمیشناسند .شناختن در
مفهوم سامی (عهد عتیق) رابطه شخصی استفاده شده است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا  .)5 :1دنیای منحرف مومنین را مورد آزار و اذيت قرار
میدهد زيرا ( )1آنان متعلق به عیسی هستند ،که او را هم مورد آزار و اذيت قرار دادند ،و ( )2خدا را نمیشناسند.
 " 22 :15اگر نیامده بودم" اين هم يک عبارت شرطی نوع دوم ديگر است که به معنی بر خالف واقعیت است .بايد به اين گونه ترجمه شود :اگر نیامده بودم
و با آنان سخن نگفته بودم ،که انجام دادم ،پس آنها گناه نداشتند ،که دارند" .مسئولیت با آگاهی مرتبط است (موضوع خاص :گناه نابخشودنی در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  21 :5را مطالعه کنید) .در اين متن ،شاخههای بی ثمر (يعنی يهودا و يهوديان) فرصت خوبی برای آگاهی داشتند ،به مراتب بیشتر از
آنان که فقط برای مکاشفه داشتند (يعنی کفار و پیروان ساير اديان ،مراجعه شود به مرموز  1 :1٩الی  ،6رومیان  1٨ :1الی  20يا  14 :2الی .)15
 23 :15تداوم مخالف با عیسی تداوم مخالفت با خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)24 :15
" 24 :15اگر" اين هم يک عبارت شرطی نوع دوم ديگر است که يعنی "بر خالف واقعیت" .بايد بدين گونه ترجمه شود :اگر کارها را در بین آنان انجام نداده
بودم ،که هیچ کس ديگری انجام نداده بود (ولی من انجام دادم) ،پس آنها گناه (تقصیر) نداشتند ،که دارند.
نور مسئولیت به همراه میآورد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  35 :12 ،12 :٨ ،5 :1و  ،46اول يوحنا  ٨ :2 ،5 :1و  ٩و  ،11انجیل متی .)23 :6
■ "با اینکه آن کارها را دیدهاند ،هم از من و هم از پدرم نفرت دارند" اينها هر دو زمان کامل اخباری فعال هستند که نشان دهنده طرز برخورد تعیین شده
است .رد کردن عیسی ،رد کردن پدر است (مراجعه شود به اول يوحنا  ٩ :5الی .)13
 25 :15جالب است که اصطالح "شريعت" يا "تورات" برای توضیح نقل قول از مزمور  4 :6٩ ،1٩ :35استفاده شده است .معموال اين اصطالح برای نوشتههای
موسی ،کتاب پیدايش و تثنیه استفاده میشود.
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راز رد کردن عیسی توسط يهوديان با وجود مکاشفههای بديهی و مشهود به مشخصه بیايمانی ارادی مربوط میشود (مراجعه شود به اشعیا  ٩ :6الی ،13
ارمیا  ،21 :5رومیان  ٩ :3الی .)1٨
 :NASBانجیل یوحنا  26 :15و 27
ْ
ّ 26
روح راستی که از پدر صادر میشود ،او خود دربارۀ من شهادت خواهد
"اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید ،یعنی ِ
داد27 ،و شما نیز شهادت خواهید داد ،زیرا از آغاز با من بودهاید.
ّ " 26 :15اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید" هم پدر و هم پسر روحالقدس را میفرستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :14و
 .)٧ :16 ،26 :15 ،26کار رستگاری نیازمند هر سه فرد در تثلیث است.
■ "روح راستی" اين برای اشاره به روح القدس به عنوان آشکار کننده پدر استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٧ :14و :16 ،26 :15 ،26
 .)13موضوع خاص حقیقت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید.
ْ
■ "او خود دربارۀ من شهادت خواهد داد" وظیفه روح شهادت دادن به عیسی و تعالیم او است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :16 ،26 :14الی ،15
اول يوحنا .)٧ :5
" 27 :15شما نیز شهادت خواهید داد" "شما نیز" تاکیدی است .اين زمان حال اخباری فعال است .اين بايد به الهام نگارندگان عهد جديد اشاره داشته
باشد (يعنی شاگردان و دوستان آنان) که در طول زندگی زمینی عیسی با او بودند (مراجعه شود به انجیل لوقا  .)4٨ :24موضوع خاص :شهادتها برای عیسی
در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٨ :1و فرديت روح القدس در بخش مربوط به انجیل يوحنا  26 :14را مطالعه کنید.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1پايداری شامل چیست؟
 .2اگر مومن از پايداری بماند ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
 .3شواهد شاگردی راستین را فهرست کنید
 .4اگر رنج کشیدن برای مسیحیان عادی است ،اين امروز به ما چه میگويد؟
 .5انجیل يوحنا  15 :15را با کلمات خود توضیح دهید.
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یوحنا 16
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
شاگردان و جهان
 1۸ :15الی 4 :16
آمدن روح القدس
4 :16ب الی 15

عیسی بايد خیلی زود
بازگردد
16 :16
 17 :16الی 2۸

 29 :16الی 33

TEV

NRSV

 1۸ :15الی 4 :16
کار روح القدس
4 :16ب الی 11

رابطه مسیحیان با جهان
 1 :16الی 4الف
4 :16ب الی 11

 12 :16الی 15
ناراحتی و شادی

 12 :16الی 15

16 :16
 17 :16الی 1۸
 19 :16الی 22
 23 :16الی 24
پیروزی بر جهان
 25 :16الی 2۸
 29 :16الی 3۰
 31 :16الی 33

 16 :16الی 24

 25 :16الی 2۸
 29 :16الی 33

NKJV
شروع انکار کردن
 26 :15الی 4 :16
کار روح القدس
 5 :16الی 15

UBS4
نفرت جهان
 1۸ :15الی 4 :16
کار روح
4 :16ب الی 11

اندوه به شادی تبديل
خواهد شد
 16 :16الی 24

 12 :16الی 15
اندوه به شادی تبديل
خواهد شد
 16 :16الی 24

عیسی بر جهان غلبه کرد
 25 :16الی 33

من غلبه کردم
 25 :16الی 33

چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
زمینه برای انجیل یوحنا  1 :16الی 33
 .Aمفهوم واقعی متن در انجیل يوحنا  1٨ :15الی  4 :16الف قرار دارد .تقسیمات فصل تحت الهام نیستند و بیشتر اضافات بعدی مانند
پاراگرافبندی ،عالمتگذاری و تقسیمبندی آيات از اين نوع هستند.
 .Bوظیفه روحالقدس برای منحرفین در انجیل يوحنا  ٨ :16الی  11تعريف میشود ،وظیفه او در انجیل يوحنا  12 :16الی  15نجات دادن است.
ساموئل جی میکوالسکی مطلب کوتاه جالبی در مورد فعالیت روح در عهد جديد در مقالهاش بنام The Theology of the New Testament
در کتاب  The Exposition Bible Commentaryجلد اول دارد:
"دکترين تقدس ،در عین حالی که به توجیه نزديک است ،اما از آن متمايز نیست .همانند عهد عتیق ،تقدس ابتدا به جدايی تعالی خدا و
دوم به کیفیت اخالقی و رابطه خداپسندانه اشاره میکند .تقدس کار روحالقدس است که رابطه با مسیح را احیا کرده و زندگی معنوی در
او را احیا میکند .زبان عهد جديد مستلزم تعمید در روح است (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،)13 :12مهر روح (افسسیان  13 :1و ،14
 ،)30 :4زنده ماندن روح (انجیل يوحنا  ،1٧ :14رومیان  ٩ :٨ ،5 :5الی  ،11اول قرنتیان  ،1٩ :6 ،16 :3دوم تیموتائوس  ،)14 :1هدايت
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توسط روح (انجیل يوحنا  12 :16 ،26 :14الی  ،)15پر شدن از روح (افسسیان  )1٨ :5و میوه روح (غالطیان  22 :5و  .)23تقدس با
توجیه رابطه دارد ،که در کنار خدا میايستد (عبرانیان  )10 :10و به میتوان آن به عنوان بسط يک ايدهآل جديد فکر کرد" (صفحه .)4٧4
 .Cآيه  1٧همانند  5 :14 ،36 :13و  ٨و  22يک سوال ديگر شاگردان است.
 .Dبسیاری معتقدند که "بیائید از اينجا برويم" انجیل يوحنا  31 :14همراه با  1 :1٨نشان میدهند که عیسی فصلهای  15الی  1٧را در طول راه به
گتسمانه از میان معبد و خیابانهای اورشلیم صحبت میکرد ،نه در اتاق طبقه باال.
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :16الی 4
"1این چیزها را به شما گفتم تا نلغزید .شما را از کنیسهها اخراج خواهند کرد و حتی زمانی میرسد که هر که شما را بکشد ،میپندارد که
خدا را خدمت کرده است3 .این کارها را خواهند کرد ،زیرا نه پدر را میشناسند ،نه مرا4 .اینها را به شما گفتم تا چون زمان وقوعشان فرا رسد،
به یاد آورید که شما را آگاه کرده بودم .آنها را در آغاز به شما نگفتم ،زیرا خود با شما بودم".
2

1 :16
"تا شما را از لغزیدن حفظ کنم"
NASB
"که شما به لغزش نیافتید"
NKJV
"که از لغزیدن در امان باشید"
NRSV
"تا ایمان خود را رها نکنید"
TEV
"تا شما سقوط نکنید"
NJB
اين اصطالح يونانی (وجه آئوريست شرطی مجهول  )BAGD 752 ،skandalizōدر ابتدا برای تلههای طعمهدار برای گرفتن حیوانات استفاده
میشد .اغلب به صورت "به کنار افتادن" ترجمه میشود (مراجعه شود به انجیل متی  ،1۰ :24 ،21 :13انجیل مرقس  27 :14 ،17 :4و  .)29استفاده
استعارهای آن در اين متن اشاره به مومنینی دارد که توسط اعمال ناشی از نفرت يهوديان ،حتی سران يهود ،دستگیر نمیشوند.
" 2 :16شما را از کنیسهها اخراج خواهند کرد" اين اشاره به تکفیر يهوديسم دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  22 :9و .)42 :12 ،34
نکات بسیاری در مورد فرايندهای تکفیر و اخراج يهوديان وجود دارند که ناشناخته هستند .اخراجهای موقتی و دائمی از خدمات کنیسه وجود دارند.
بعدها ،پس از سقوط اورشلیم در سال  7۰میالدی ،در جمینا فلسطین ،روحانیون يک فتوای نفرين در رابطه با مسیح صادر کردند که توسط آن میخواستند
تمامی مسیحیان را از خدمات کنیسهها اخراج کنند .اين چیزی است که نهايتا منجر به جدايی پیروان مسیح و کنیسههای يهودی شد.
■ "حتی زمانی میرسد که هر که شما را بکشد ،میپندارد که خدا را خدمت کرده است" اين دقیقا چیزی است که رهبران يهود (مراجعه شود به اشعیا
 ،5 :66انجیل متی  10 :5الی  )32 :10 ،12فکر میکردند .شائول از تارسوس (پولس) مثال خوبی از يک متعصب مذهبی گمراه شده است (مراجعه شود به
اعمال رسوالن  ٩ :26الی  ،11غالطیان  13 :1الی .)14
" 3 :16این کارها را خواهند کرد" صمیمیت و تعهد برای اشرف مخلوقات کافی نیستند .کارهای شیطانی ،خطا و کوته فکری مذهبی اغلب به نام خدا صورت
میگیرند.
■ "زیرا نه پدر را میشناسند ،نه مرا" اصطالح "شناختن" اشاره به مفهوم عهد عتیقی رابطه فردی صمیمانه دارد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا
 .)5 :1اين يک بیان قوی در مورد انکار عیسی است که نهايتا انکار خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،21 :15 ،1٩ :٨اول يوحنا  ٩ :5الی .)12
يوحنا اغلب از کوری معنوی و ناديده گرفتن جهان سخن میگويد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :٨ ،10 :1و  .)25 :1٧ ،3 :16 ،21 :15 ،55با
اين وجود ،هدف آمدن پسر نجات جهان بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ) 16 :3و آشکار کردن پدر تا اينکه جهان او را توسط مسیح بشناسد (مراجعه شود
به انجیل يوحنا )23 :1٧
 4 :16پیش گويیهای عیسی به عنوان ابزاری برای تشويق ايمان/اعتماد/باور شاگردان در میانه دوران آزار و اذيت و انکار بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
.)2٩ :14 ،1٩ :13
■ "در آغاز" اشاره به شروع بشارت عیسی و فراخواندن آن دوازده نفر خاص دارد.
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 :NASBانجیل یوحنا  5 :16الی 11
ّ
6
 "5اکنون نزد فرستندۀ خود میروم ،و هیچیک نمیپرسید” ،کجا میروی؟" اما به سبب شنیدن سخنانم ،دل شما آکنده از غم شده است.
7با این حال ،من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست .زیرا اگر نروم ،آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ ّاما اگر بروم او را نزد شما
میفرستم ۸ .چون او آید ،جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری ،تقصیرکار است9 .به لحاظ گناه ،زیرا به من ایمان
نمیآورند10 .به لحاظ عدالت ،زیرا نزد پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید11 .و به لحاظ داوری ،زیرا رئیس این جهان محکوم شده است.
 " 5 :16اکنون نزد فرستندۀ خود میروم ،و هیچیک نمیپرسید ،کجا میروی؟" به نظر میرسد پطرس همین سوال را در فصل  36 :13پرسید ،ولی
بالفاصله ذهن او با درد اينکه عیسی آنها را ترک میکند ،مشوش شد ،و بعد اين سوال که بر سر آنها چه خواهد آمد براش پیش آمد (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  .)6 :16انجیل يوحنا  1 :14الی  3از معراج عیسی به بهشت میگويد مراجعه شود به اعمال رسوالن  ٩ :1الی .)11
اينجا محل مناسبی برای اين است که به خود يادآوری کنیم که اناجیل مکالمات تحت الفظی و کلمه به کلمه عیسی نیستند .آنها مطالب خالصهای
هستند که سالها بعد با اهداف خداشناسی نگاشته شدهاند .نويسندگان اناجیل ،تحت الهام ،امکان انتخاب ،مرتب کردن ،و تطبیق دادن کلمات عیسی را
داشتند (به کتاب گوردون فی و داگالس استورات بنام  How To Read the Bible For All Its Worthمراجعه کنید) .من معتقد نیستم که آنان حق
داشتند که حرف در دهان عیسی بگذارند .اين ساختار دادن الهیات کلمات ،تعالیم و اعمال عیسی برای بشارت مخاطبین خاص ،صورت گرفته است و احتماال
بسیاری از تفاوتهای میان اناجیل را توضیح میدهد!
" 6 :16دل شما آکنده از غم شده است" اين زمان کامل اخباری فعال است .تجربه اتاق طبقه باال يک اندوه بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا :16 ،1 :14
 6و  .)22اصطالح "دل" در زبان عبری در مفهوم تمام ذهن ،احساسات و اراده فرد استفاده میشود .به موضوع خاص :قلب در بخش مربوط به انجیل يوحنا
 40 :12مراجعه کنید.
" 7 :16رفتنم به سود شماست" جسم فیزيکی عیسی فقط میتوانست در هر زمان در يک جا باشد ،که توانايی او را هم در تعلیم دادن و هم بشارت دادن به
تمامی شاگردانش محدود میکرد .همچنین در طول زندگی زمینی ،او اساسا بر اسرائیل تمرکز کرد (مراجعه شود به انجیل متی  .)24 :15 ،16 :10آمدن
روحالقدس زمینه جديدی را باز میکند که بشارت را بسط دهد (مراجعه شود به افسسیان  11 :2الی .)13 :3
اصطالح "سود" در اينجا يعنی "مصلحت" و در انجیل يوحنا  50 :11و  14 :1٨هم در رابطه با مرگ عیسی استفاده شده است  .عبارت "رفتن" میتواند
تمامی رخدادهای هفته آخر عیسی را شامل شود.
■ "زیرا اگر نروم ،آن مدافع نزد شما نخواهد آمد" دو عبارت شرطی نوع سوم در اين آيه وجود دارند که بر احتمال وقوع رخداد داللت دارند .عیسی بايد
میرفت تا روحالقدس به طور کامل و پر بیايد! اصطالح  paraclētosمیتواند به "مدافع" يا "تسلی دهنده" يا "ياور" ترجمه شود (مراجعه شود به  16 :14و
 ،26 :15 ،26به يادداشت کامل در بخش مربوط به انجیل يوحنا  16 :14مراجعه شود) .اين کلمه فقط در نوشتههای يوحنا ديده میشود .در کتب يونانی
اين کلمه برای وکیل مدافعی استفاده میشد که برای کمک فرا خوانده میشد .در انجیل يوحنا  ٨ :16الی  11روح به عنوان مدعی برای جهان عمل میکند،
با اين وجود ،در انجیل يوحنا  12 :16الی  15روح از طرف مومنین به عنوان وکیل عمل میکند.
همین اصطالح  paraclētosبرای پسر در اول يوحنا  21استفاده شده است .ريشه يونانی میتواند به "راحتی" ترجمه گردد .در اين مفهوم در مورد پدر در
دوم قرنتیان  3 :1الی  11استفاده شده است.
■ "او را نزد شما میفرستم" روح هم از طرف پدر و هم پسر آمد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)26 :14
" 8 :16چون او آید ،جهان را مجاب خواهد کرد" توجه کنید که هر سه زمینه (گناه ،عدالت و داوری) شهادت روح مرتبط به نیاز نوع بشر و کار رستگاری
عیسی است .اصطالح "مجاب" يک اصطالح حقوقی برای "بازجويی" است.
 G. B. Cairdدر کتاب  The Language and Imagery of the Bibleصفحه  15٩درک جالبی از اين سه مورد دارد .جهان را مجاب کنید که:
 .1اشتباه بود که عیسی را محاکمه و اعدام کرد
 .2در مورد معنی کلمه گناه در اشتباه بود
 .3در مورد معنی کلمه عدالت در اشتباه بود
 .4در مورد معنی کلمه قضاوت در اشتباه بود
در اين صورت روح به صورت کامل انجیل را در عیسی آشکار میساخت .ديانت نمیتواند آنها را نجات دهد .قضاوت منتظر تمامی کسانی است که
عیسی را انکار کنند! ايمان نیاوردن "گناه" است! عیسی تنها راه برای زندگی با خدا است!
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کلمه "جهان" به انسانها ،و جامعهای که به دور از خدا رفتار میکنند ،اشاره دارد .موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14را مطالعه کنید.
" 9 :16به لحاظ گناه ،زیرا به من ایمان نمیآورند" انجیل با اگاه بودن نسبت به گناه آلود بودن نوع بشر و نیاز به دخالت خدا ،آغاز میشود (مراجعه شود به
رومیان  ٩ :3الی  1٨و  ،23 :6 ،23افسسیان  1 :2الی  .)3گناه مانع اصلی در رستگاری اين جبنه کالواری نیست ،بلکه ايمان نیاوردن نوع بشر به کار و
شخص عیسی مسیح مانع است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :3الی  24 :٨ ،21و  .)26اصطالح ايمان عناصر شناختی و احساسی دارد ولی اساسا
اختیاری است (مراجعه شود به موضوع خاص در انجیل يوحنا  .)23 :2بر ارزشمند بودن مومن يا کارآيی او تمرکز ندارد بلکه بر توبه و ايمان و پاسخ به وعده
خدا در مسیح بستگی دارد (مراجعه شود به رومیان  21 :3الی .)30
" 10 :16به لحاظ عدالت" اين میتواند اشاره کند به
 .1کار رستگاری عیسی بر کالواری و قیام او از مردگان به عنوان واحد ديده شوند (مراجعه شود به انجیل يوحنا )10 :16
 .2آنان که فکر میکنند بدون ايمان به مسیح ،با خدا و بر حق هستند ،وقتی که واقعیت اين است که مسیح تنها با خدا حقیقت است ،در رستاخیر
ديده میشوند.
" 11 :16به لحاظ داوری ،زیرا رئیس این جهان محکوم شده است" روزی میآيد که فرشتگان و نوع بشر گمراه در برابر خدای عادل میايستند (مراجعه
شود به فیلیپیان  ٩ :2الی  .)11شیطان ،هرچند همچنان قدرت بزرگ در اين دنیا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،30 :14 ،31 :12دوم قرنتیان ،4 :4
افسسیان  ،2 :2اول يوحنا  ،)1٩ :5ولی شکست خورده است (زمان کامل مجهول) .فرزندان او خشم خدا را میبینند.
 :NASBانجیل یوحنا  12 :16الی 15
ّ
ّ
13
12
روح راستی آيد ،شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد
"بسیار چیزهای ديگر دارم که به شما بگويم ،اما اکنون يارای شنیدنش را نداريد .اما چون ِ
کرد؛ زيرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت ،بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت14 .او مرا جالل
15
آن من است
آن من است .از همین رو گفتم آنچه را از ِ
آن پدر است ،از ِ
آن من است گرفته ،به شما اعالم خواهد کرد .هرآنچه از ِ
خواهد داد ،زيرا آنچه را از ِ
گرفته ،به شما اعالم خواهد کرد.
ّ " 12 :16اما اکنون یارای شنیدنش را ندارید" اصطالح "يارا نداشتن/تحمل نداشتن" در مورد حیواناتی که بار حمل میکنند ،استفاده میشود .برخی از
چیزهايی که آنها نمیتوانستند درک کنند عبارتند از:
 .1رنج کشیدن عیسی
 .2قیام عیسی از مردگان
 .3ماموريت جهانی کلیسا
خوانندگان عصر مدرن بايد به خاطر داشته باشند که در بسیاری جهات ،زندگی مسیح معرف دوره تغییر است .شاگردان بسیاری چیزها را تا پس از
رستاخیز و ظهور مجدد عیسی و آمدن روح در پنتیکاست درک نکردند.
با اين وجود ،ما بايد به خاطر داشته باشیم که اناجیل سالها بعد به منظور بشارت برای شنوندگان مشخص نوشته شدند .بنابراين ،آنها منعکس کننده
الهیات بالغتری هستند.
روح راستی" راستی ( )alētheiaبا مفهوم عهد عتیقی قابل اعتماد بودن و در مرحله دوم صداقت در اينجا استفاده شده است .در انجیل يوحنا
ِ " 13 :16
 6 :14عیسی گفت که او حقیقت است .اين عنوان برای روحالقدس ،بر نقش او به عنوان آشکار کننده عیسی تاکید میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :14
 1٧و  13 :16 ،26 :15 ،26الی  ،14اول يوحنا  .)٧ :5 ،6 :4به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  55 :6مراجعه کنید.
■ "شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد" اين اشاره به حقیقت مطلق در همه زمینهها ندارد ،بلکه فقط در زمینه حقیقت معنوی و تعالیم عیسی
راهبری میکند .اين اساسا به تحت الهام بودن نويسندگان عهد جديد دارد .روح ،آنها را به شیوه منحصر به فرد و با اقتدار (تحت الهام) هدايت کرد .در مفهوم
ديگر ،در رابطه با کار ،روشن کردن خوانندگان بعدی به حقیقت انجیل توسط روح است .موضوع خاص در مورد حقیقت/راستی در بخش مربوط به انجیل
يوحنا  55 :6و شخصیت روح در بخش مربوط به انجیل يوحنا  26 :14مراجعه کنید.

موضوع خاص :نورانی/نور افشانی
)(SPECIAL TOPIC: ILLUMINATION
در گذشته به وضوح خدا خود را بر انسان آشکار ساخته است (به عنوان مثال ،با خلقت ،سیل ،پاتريارها ،خروج ،فتح ،و غیره) .در الهیات به اين
کار "مکاشفه" گفته میشود .او افراد خاصی را انتخاب کرد تا خود-آشکارسازی او را به ثبت برسانند (برای نمونه ،انجیل يوحنا  12 :16 ،26 :14الی
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 .)15در الهیات به اين "وحی" گفته میشود .او روح خود را فرستاد تا به خوانندگان کمک کند او ،وعدههايش و مقرراتش را درک کنند ،به خصوص در
مورد آمدن مسیح .در الهیات به اين "نورانی يا نورافشانی" گفته میشود .مشکل از اينجا ناشی میشود که اگر روح بايد در درک خدا کمک کند ،پس چرا
اينهمه تفسیر و ترجمه در مورد او ،اراده او و راهش وجود دارد؟
بخشی از مشکل ناشی از پیشزمینه ذهنی و تجربیات شخصی خواننده است .اغلب يک موضوع شخصی با استناد از انجیل به شیوهای سلیقهای
برداشت و حمايت میشود .اغلب خطوط الهیات بر انجیل تحمیل میشوند و اجازه میدهند که فقط در مورد يک زمینه خاص و به شیوهای خاص صحبت
کند .نورافشانی نمیتواند با الهام برابری کند ،هر چند روحالقدس درگیر هر يک باشد .الهام (موضوع خاص :الهام را مطالعه کنید) با عهد جديد خاتمه
يافته است (يعنی يهودا  .)2۰ :3بیشتر متون عهد جديد که در رابطه با نورافشانی هستند به دانش درباره انجیل و زندگی شبیه عیسی اشاره میکنند
(رومیان  12 :۸الی  ،17اول قرنتیان  1۰ :2الی  ،13افسسیان  17 :1الی  ،19فیلیپیان  9 :1الی  ،11کولسیان  9 :1الی  ،13اول يوحنا  2۰ :2الی
.)27اين ،در واقع ،يکی از وعدههای "پیمان جديد" است (مراجعه شود به ارمیا  31 :31الی  24به خصوص آيه .)34
بهترين گرايش برای اينکه اجازه دهیم روح به مومنین کمک کند مکاشفه را درک کنند ،میتواند تالش بر تصريح عقیده اصلی پاراگراف باشد ،نه
تفسیر تمامی جزئیات متن .اين يک تفکر موضوعی است که حقیقت اصلی نگارنده را در بر دارد .مشخص کردن کتاب يا يک بخش متن کمک میکند
فرد نیت نويسنده اصلی که تحت الهام بوده را درک کند .هیچ مترجم و مفسری تحت الهام نیست .ما نمیتوانیم شیوه تفسیر نويسنده انجیل را بازسازی
کنیم .ما میتوانیم و بايد تالش کنیم که درک کنیم آنها به مردم روزگار خود چه میگفتند و بعد آن حقیقت را به شیوه روزگار خود بیان کنیم .بخشهايی در
انجیل هستند که (تا يک زمان يا دوره مشخص) مبهم و يا پنهان هستند .همیشه اختالف نظرهايی بر برخی متون و موضوعات وجود دارند ولی ما بايد به
وضوح حقیقت اصلی را بیان کنیم و به هر فرد مومن اين آزادی را بدهیم که در چهارچوب نويسنده اصلی تحت الهام آن را برای خود تفسیر کند .مفسرين
بايد در نوری که دارند گام بردارند ،همیشه برای نور بیشتر از انجیل و روح آماده و پذيرا باشند .خدا بر اساس سطح درک ما و اينکه چگونه با آن درک زندگی
میکنیم ،در مورد ما قضاوت خواهد کرد.
■ "زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت ،بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت" آنچه در پیش
است اشاره به رويدادهای رستگاری سريع دارد :کالواری ،رستاخیز ،معراج و پنتیکاست .اين به بشارت و پیش بینی آينده و نبوت اشاره نمیکند (مثال
ایگابوس ،اعمال رسوالن  ،10 :21به موضوع خاص :نبوت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  19 :4مراجعه کنید).
روح حقیقت را از پدر دريافت میکند ،همانطور که عیسی دريافت کرد و آن را به مومنین منتقل میکند ،همانطور که عیسی منتقل کرد .فقط محتوای
پیام روح نیست که از پدر است ،بلکه متدولوژی هم هست (يعنی شخصی ،موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  26 :14را مطالعه کنید) .پدر در
باالترين مقام عمل میکند (مراجعه شود به اول قرنتیان  27 :15الی .)2۸
 14 :16الی " 15او مرا جالل خواهد داد ،زیرا آنچه را از ِآن من است گرفته ،به شما اعالم خواهد کرد" کار اصلی روح بلند کردن و تشريح کردن عیسی
به عنوان مسیح است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)15 :16روح هرگز درخشش خود را بر خود نمیتاباند ،بلکه همیشه بر روی عیسی میتاباند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا .)26 :14
■ "هرآنچه از ِآن پدر است ،از ِآن من است" عجب ادعای عجیبی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،10 :1٧ ،3 :13 ،20 :5 ،35 :3انجیل متی .)2٧ :11
اين مشابه انجیل متی  ،1٨ :2٨افسسیان  20 :1الی  ،22کولسیان  ،10 :2اول پطرس  22 :3است.
در تثلیث يک نظم اجرايی وجود دارد ،البته ،نابرابری نیست .همانطور که عیسی منعکس کننده پدر است ،روح هم منعکس کننده عیسی است.
 :NASBانجیل یوحنا  16 :16الی 24
"16پس از اندک زمانی ،دیگر مرا نخواهید دید و پس از اندک زمانی دیگر ،باز مرا خواهید دید"17 .آنگاه بعضی از شاگردان او به یکدیگر
گفتند" :مقصود او از این سخن چیست که” ،پس از اندک زمانی ،دیگر مرا نخواهید دید ،و پس از اندک زمانی دیگر ،باز مرا خواهید دید“؟ یا از
اینکه میگوید ”زیرا نزد پدر میروم“؟" 18پس به یکدیگر میگفتند" :این ماندک زمانس که میگوید ،چیست؟ مقصود او را درنمییابیم؟" ّ 19اما
عیسی از پیش میدانست که میخواهند از او سؤال کنند؛ پس به ایشان گفت" :آیا در این باره با هم بحث میکنید که گفتم” ،پس از اندک
زمانی ،دیگر مرا نخواهید دید ،و پس از اندک زمانی دیگر ،باز مرا خواهید دید“؟ 20آمین ،آمین ،به شما میگویم ،شما زاری و ماتم خواهید کرد،
ّاما جهان شادمان خواهد شد؛ شما غمگین خواهید بودّ ،اما غم شما به شادی بدل خواهد شد21 .زن به هنگام زایمان درد میکشد ،از آن رو
که ساعت او فرا رسیده است؛ ّاما چون فرزندش به دنیا آمد ،درد خود را دیگر به یاد نمیآورد ،چرا که شاد است از این که انسانی به دنیا آمده
است22 .به همینسان ،شما نیز اکنون اندوهگینید؛ ّاما باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچکس آن شادی را از شما
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خود من نخواهید خواست .آمین ،آمین ،به شما میگویم ،هر چه از پدر به نام من بخواهید ،آن را
نخواهد گرفت23 .در آن روز ،دیگر چیزی از ِ
به شما خواهد داد24 .تا کنون به نام من چیزی نخواستهاید؛ بخواهید تا بیابید و شادیتان کامل شود.
" 16 :16پس از اندک زمانی" اين عبارت اغلب در انجیل يوحنا تکرار میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1٩ :14 ،33 :13 ،35 :12 ،33 :٧نظرات
زيادی در مورد اينکه معنی اين عبارت اصطالحی چیست وجود دارد.
 .1ظهور پس از رستاخیز
 .2آمدن دوم
 .3آمدن عیسی از طريق روح القدس
در نور متن ،شماره  1تنها احتمال است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)22 :16شاگردان با اين جلمه سردرگم شدند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 1٧ :16الی .)1٨
" 17 :16آنگاه بعضی از شاگردان او به یکدیگر گفتند" اين هم يک سوال ديگر همانند انجیل يوحنا  36 :13است 5 :14 ،و  ٨و  22است .عیسی از اين
سواالت استفاده میکرد تا به آنان قوت قلب دهد و خود را آشکار نمايد .اين مشخصه انجیل يوحنا است که او از مکالمات برای آشکار ساختن حقیقت استفاده
میکند .در انجیل يوحنا بیست و هفت مکالمه با و بدون عیسی وجود دارند .همچنین يک مشخصه ديگر انجیل يوحنا اين است که شنوندگان عیسی آنچه او
میگفت را درک نمیکردند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1٨ :16او از باالست ،آنها از پائین هستند.
■ "زیرا نزد پدر میروم" عیسی اين را در انجیل يوحنا ،5 :16هنگامیکه عبارت "پس از اندک زمانی" را در  16 :16گفت .به بیانی اين يک مرجع خاص
مسیحی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :13و .)24 :1٧ ،2٨ :16 ،3
■ "مرا نخواهید دید .......مرا خواهید دید" دو کلمه متفاوت برای ديدن در انجیل يوحنا  16 :16و  1٧وجود دارند .به نظر میرسد که آنها مترادف با يکديگر
باشند .اگر چنین باشد ،فقط يک مقطع زمانی وجود دارد که به آن اشاره میشود و آن احتماال زمان میان مرگ عیسی بر روی صلیب و صبح روز قیام او از
مردگان است.
ديگران تصور میکنند که دو فعل و عبارتها اشاره به ديدن فیزيکی و بینش معنوی دارند و بنابراين به ( )1زمان میان کالواری و صبح يکشنبه يا ( )2زمان
میان معراج و آمدن دوم او اشاره میکنند.
اين حقیقت که فعل اول ( )theōreōهم در انجیل يوحنا  16 :16و هم  1٧هر دو زمان حال و دومی ( )horaōهم در انجیل يوحنا  16 :16و هم  1٧هر
دو زمان آينده هستند ،از نظريه مترادفها پشتیبانی میکند.
" 18 :16پس به یکدیگر میگفتند" اين زمان غیر کامل است که میتواند به معنی ( )1آنها مرتب میگفتند و میگفتند يا ( )2شروع به گفتن کردند.
■ "این ماندک زمانس که میگوید ،چیست" آنها که با او بودند ،که کالم او را شنیدند و معجزاتش را ديدند ،همیشه درک نمیکردند (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  2٧ :٨و  .)4 :1٨ ،16 :12 ،6 :10 ،43اين چیزی است که بشارت روح آن را تسکین میدهد.
ّ " 19 :16اما عیسی از پیش میدانست که میخواهند از او سؤال کنند" عیسی اغلب از فکر مردم خبر داشت (مراجعه شود به انجیل يوحنا :6 ،25 :2
 61و  .)11 :13 ،64مشکل میتوان يقین داشت که اين ( )1به واسطه طبیعت الهی او بوده )2( ،بینش او نسبت به مردم و وضعیت بوده ،يا ( )3هر دو.
" 20 :16آمین ،آمین ،به شما میگویم" اين به مفهوم واقعی "آمین ،آمین" است (مراجعه شود به موضوع خاص در بخش مربوط به " .)51 :1آمین" يک
اصطالح عهد عتیقی ( )aman, emeth, emunahبرای ايمان (مراجعه شود به حبقوق  )4 :2است .صرف اولیه اين اصطالح "محکم بودن" يا "مطمئن بودن"
است .از اين اصطالح به صورت تصور ناپذيری برای ارزشمند بودن خدا استفاده میشد که زمینه انجیلی برای مفهوم ايمان/وفاداری است .عیسی تنها کسی
بود که جمالتش را با اين اصطالح آغاز میکرد .به نظر میرسد که مفهوم "اين يک بیان ارزشمند و مهم است ،با دقت گوش کنید" داشته باشد.
■ "شما زاری و ماتم خواهید کرد" اين به معنی بیان اندوه با صدای بلند است که مشخصه ابراز ناراحتی و اندوه در میان يهوديان است (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  31 :11و  .)11 :2۰ ،33سه مرتبه عیسی ضمیر جمع "شما" را وقتی که از اندوه شاگردانش صحبت میکرد ،استفاده کرد (انجیل يوحنا [ 2۰ :16دو
مرتبه] و انجیل يوحنا  .)22 :16رهبری يعنی:
 .1خدمتگزاری
 .2طرد شدن از سوی جهان
 .3مورد آزار و اذيت قرار گرفتن مثال از جانب اربابان
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■ "شما غمگین خواهید بودّ ،اما غم شما به شادی بدل خواهد شد" عجب وعده معرکهای به شاگردان در میانه ابهام و درک نکردن .هر آنچه عیسی وعده
کرده بود به اين گروه شاگردان در نخستین ظهور او پس از قیام در اولین شنبه شب پس از قیام او از مردگان در اتاق طبقه باال تحقق يافت.
 .1آنها را ترک نخواهد کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :16 ،1٨ :14و )1٩ :20 ،1٩
 .2نزد آنها خواهد آمد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :16 ،1٨ :14و )1٩ :20 ،1٩
 .3به آنها آرامش خواهد داد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )1٩ :20 ،22 :16
 .4روح را به آنها خواهد داد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )22 :20 ،26 :15
" 21 :16زن به هنگام زایمان درد میکشد" استعاره برای زايمان در عهد قديم و عهد جديد متداول است .از آن معموال برای تاکید بر ناگهانی و اجتناب
ناپذير بودن تولد استفاده میشود ،ولی در اينجا تمرکز بر گرايش مادر ،قبل و بعد از آن است .اين استعاره اغلب به تولد دردهای عصر جديد اشاره دارد (مراجعه
شود به اشعیا  17 :26الی  7 :66 ،1۸الی  ،14انجیل مرقس  .)۸ :13اين دقیقا چیزی است که عیسی بدان اشاره میکرد و اين دقیقا دلیل آن است که چرا
شاگردان ،کلمات عیسی را درک نمیکردند ،زيرا از آينده صحبت میکرد!
" 23 :16در آن روز" اين هم يک اصطالح عبری ديگر است (همانند زايمان ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  )21 :16که اشاره به آمدن عصر جديد میکند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  25 :16 ،2۰ :14و .)26
خود من نخواهید خواست" دو کلمه متفاوت برای "پرسیدن" و "سوال کردن" در اين آيه وجود دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا :16
■ "دیگر چیزی از ِ
 .)26اولی داللت بر "پرسیدن سوالی" دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :16و  1٩و  .)30اگر اين ترجمه درست باشد ،عیسی به تمامی سواالتی که در
متن فصلهای  13الی  1٧پرسیده شده اشاره میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :14 ،36 :13و  ٨و  1٧ :16 ،22الی  .)1٨بعد اصطالح دوم اشاره به
آمدن روحالقدس میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :14الی  26 :15 ،31الی  1 :16 ،2٧الی  )15که به سواالت آنها پاسخ خواهد داد.
به طريقی اين عبادت به من وعده "پیمان جديد" ارمیا  31 :31الی  ،34که آمدن عصر جديد منجر به کامل شدن آگاهی تمامی مومنین میشود را
يادآوری میکند.
"اگر هر چیزی به نام من از پدر بخواهید"
NASB
"هر چه به نام من از پدر بخواهید"
NKJV
"اگر به نام من هر چیزی از پدر بخواهید"
NRSV
"پدر هر آنچه به نام من از او بخواهید به شما میدهد"
TEV
"هرچه از پدر بخواهیدبه نام من به شما اعطا خواهد کرد"
NJB
اين يک جمله نسبی نامحدود است ،نه يک جمله شرطی .بايد درک کرد که صرفا با نام عیسی دعای خود را خاتمه دادن يک فرمول تشريفاتی نیست،
بلکه دعا در اراده ،فکر و شخصیت عیسی است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)13 :5به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  16 :15مراجعه کنید .موضوع
خاص :عبادت نامحدود با اينحال محدود در بخش اول يوحنا  22 :3را مطالعه کنید.
در رابطه با عبارت "بنام من" تفاوتی در نسخ دستنويس وجود دارد .بايد با "خواستن" همراه باشد يا "دادن" يا هردو؟ متن يک دعا است ،بنابراين،
احتماال بايد با خواستن همراه باشد ،هرچند در واقعیت ،همه چیز از جانب پدر و از طريق عیسی میآيد ("نام من" ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :14و
 15 :16 ،14و  24و  .)26موضوع خاص :نام خدا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  13 :14الی  14را مطالعه کنید.
" 24 :16بخواهید تا بیابید" "بخواهید" زمان حال امری فعال است .اين بر دعاهای مومنین تمرکز دارد که مداوم است .به يک مفهوم ،مومنین بايد فقط
يکبار درخواست کنند ،و ايمان داشته باشند ،ولی به مفهومی ديگر ،عبادت يک رفاقت مداوم و مستمر و اعتماد به خداست ،مرتب درخواست کنید (مراجعه
شود به انجیل متی  ٧ :٧الی  ،٨انجیل لوقا  5 :11الی  1 :1٨ ،13الی .)٨
■ "تا شادی تان کامل شود" وجه وصفی کامل مجهول با الفاظ زائد است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)4 :1دعاهای مستجاب شده دلیلی برای شادی ما
هستند! شادی مشخصه پیروان عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  20 :16 ،11 :15و  21و .)1٧،13 ،24
 :NASBانجیل یوحنا  25 :16الی 28
"25اینها را به تمثیل به شما گفتم؛ ّاما زمانی فرا خواهد رسید که دیگر اینگونه با شما سخن نخواهم گفت ،بلکه آشکارا دربارۀ پدر به شما
خواهم گفت26 .در آن روز ،به نام من درخواست خواهید کرد .و به شما نمیگویم که من از جانب شما از پدر خواهم خواست27 ،چرا که پدر
ْ
خود شما را دوست میدارد ،زیرا شما مرا دوست داشته و ایمان آوردهاید که از نزد خدا آمدهام28 .من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد شدم؛
و حال این جهان را ترک میگویم و نزد پدر میروم".
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" 25 :16زبان تمثیلی" تعالیم عیسی تاثیر دوجانبه داشتند )1( :قدرت درک را باز میکردند و ( )2قدرت درک را میگرفتند (مراجعه شود به انجیل مرقس
 10 :4الی  ،11اشعیا  ٩ :6الی  ،10ارمیا  .)21 :5قلب شنونده کلید درک موثر است .با اين وجود ،حقايقی وجود داشتند که حتی نجات يافتگان تا پس از
رخدادهای هفته شادی (مصلوب شدن ،قیام از مردگان ،ظهور مجدد ،معراج) و پنتیکاست ،نمیتوانستند آنها را دريابند.
ظهور پس از قیام در جاده عمائوس (مراجعه شود به انجیل لوقا  13 :24الی  )35میتواند سرنخی دهد که چگونه عیسی شاگردان را تعلیم میداد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  25 :16الی  27و  .)29او خودش در ظهور پس از قیام نشان داد که چگونه عهد عتیق بشارت او را پیش بینی کرده بود .اين
برای موعظههای پطرس در اعمال رسوالن تبديل به الگويی شد (کاريگما ،موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  39 :5را مطالعه کنید).
■ " آشکارا دربارۀ پدر به شما خواهم گفت" موضوع خاص :جسارت ( )Parrhēsiaدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  4 :٧را مطالعه کنید.
" 26 :16در آن روز ،به نام من درخواست خواهید کرد .و به شما نمیگویم که من از جانب شما از پدر خواهم خواست" اين آيه حقیقت مهمی را بیان
میدارد .بسیاری از مسیحیان عصر مدرن احساس میکنند که نمیتوانند به صورت مستقیم به خدا نزديک شوند .با اين وجود ،انجیل می آموزد که:
 .1روح برای مومنین دعا میکند (مراجعه شود به رومیان  26 :٨الی )2٧
 .2پسر در اول يوحنا  1 :2میانجی مومنین میشود
 .3به خاطر مسیح مومنین میتوانند مستقیم به خدا نزديک شوند
ْ
" 27 :16چرا که پدر خود شما را دوست میدارد" اصطالح "دوست داشتن" معادل  phileōاست که در انجیل يوحنا  20 :5هم برای عشق پدر به عیسی
استفاده شده است .عجب عبارت حیرتانگیزی که در عین حال انجیل يوحنا  16 :3را نیز تقويت میکند (و از  agapaōاستفاده میکند) .خدای بیتفاوت
نیست که عیسی ستايش میکند ،بلکه خدای مهرورز است که توسط او کارهای عیسی برای رستگاری تحقق میيابند.
NASB
NKJV, NRSV,
"از خدا"
TEV, NJB
2
5
دو دستنوشته متفاوت يونانی وجود دارند" )1( :خدا" يا "پدر" و ( )2بودن يا نبودن حرف تعريف .در  ،MSS Pא A ،و " Nخدا" ( )Godنوشته شده
در حالی که در  MSS C3و  Wآن خدا ( )The Godنوشته شده است .به نظر میرسد که کاربرد کلمه نامعمول باشد .اين يکی از موارد انتقاد متنی است
(به ضمیمه مراجعه شود) که سختترين و نامعمولترين کلمه احتماال اصل بوده و منشیها سعی به تغییر آن داشتهاند .عهد جديد  UBSبه آن رتبه ( Cبه
سختی میتوان در مورد آن تصمیم گرفت) دادهاند.
"از پدر"

با اين وجود" ،پدر" در 1א و پدر در  D ،C* ،Bو  Lديده میشود.
■ "زیرا شما مرا دوست داشته و ایمان آوردهاید که از نزد خدا آمدهام" اينها دو زمان کامل فعال اخباری هستند .دوست داشتن و ايمان آوردن به عیسی
مرحله دوستی با پدر را برقرار میسازد .جمله جالبی در  A Translator's Handbook on the Gospel of Johnاثر بارکلی نیومن و يوجین نیدا ديده
میشود:
"اين عبارت داللت بر اين دارند که برای يوحنا مفاهیم محبت کردن ،اطاعت و ايمان متفاوت از بیان رابطه فرد با پسر است" (صفحه .)51۸
برای "ايمان آوردن" به موضوع خاص :استفاده يوحنا از ايمان/باور در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2مراجعه کنید.
" 28 :16من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد شدم" اين زمان آئوريست است که به دنبالش زمان کامل آمده است .عیسی در بیت الحم به دنیا آمد و
نتايج آمدنش پايداری بود ("من همیشه با شما هستم" ،مراجعه کنید به انجیل متی .)2۰ :2۸
اين حقیقت که عیسی از نزد پدر آمد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  27 :16و  )۸ :17 ،3 :13 ،42 :۸ ،3۰تصريح میکند که:
 .1از قبل وجود داشته است
 .2ماهیت خدايی دارد
 .3پدر را به صورت کامل آشکار میکند
■ "حال این جهان را ترک میگویم و نزد پدر میروم" اين اشاره به معراج قريب الوقوع و شروع بشارت "ياور" (روح) و بشارت روحانی عیسی است (مراجعه
شود به عبرانیان  ،24 :٩ ،25 :٧اول يوحنا  .)1 :2همانطور که از پیش وجود داشتن در انجیل يوحنا  1 :1تصريح شده ،پس تجديد حیات عیسی و جالل و
قدرتش در اين آيه تصريح میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :1٧و .)24
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 :NASBانجیل یوحنا  29 :16الی 33
29آنگاه شاگردانش گفتند" :اکنون آشکارا سخن میگویی ،نه به تمثیل .حال دیگر میدانیم که از همه چیز آگاهی و حتی نیاز نداری
ً
کسی سؤالش را با تو در میان نهد .از همین رو ،ایمان داریم که از نزد خدا آمدهای"31 .عیسی به آنها گفت" :آیا اکنون واقعا ایمان دارید؟ 32اینک
زمانی فرا میرسد ،و براستی که هم اکنون فرا رسیده است ،که پراکنده خواهید شد و هر یک به خانه و کاشانۀ خود خواهید رفت و مرا تنها
خواهید گذاشت؛ ّاما من تنها نیستم ،زیرا پدر با من است33 .اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید .در دنیا برای شما زحمت خواهد
ْ
بود؛ ّاما دل قوی دارید ،زیرا من بر دنیا غالب آمدهام".
30

" 29 :16آشکارا سخن میگویی" موضوع خاص جسارت ( )Parrhēsiaدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  4 :٧را مطالعه کنید.
 30 :16اين جمله را بايد در نور عیسی سوال شاگردان در انجیل يوحنا  1٩ :16را میدانست ،درک کرد .اين بیان منعکس کننده رشد آنها است ولی هنوز
ايمان آنها کامل نیست .آنها بسیار ديده و شنیدهاند ،آيا اين واقعه (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )1٩ :16واقعا به عنوان يک نقطه آغاز برای شروع درک آنها
بود؟ به نظر من اين شبیه يکی از اغراقهای تعمدی از روی حسن نیت پطرس است (به کتاب  The Jerome Biblical Commentaryصفحه  456مراجعه
کنید.
ً
" 31 :16آیا اکنون واقعا ایمان دارید" اين میتواند سوال يا صرفا يک بیان باشد .بیشتر ترجمههای انگلیسی مدرن آن را به عنوان سوال تلقی میکنند.
حتی در اين نقطه حساس ،ايمان شاگردان کامل نبود .ايمان اولیه ولی ضعیف مومنین مدرن هم ،وقتی آنها به عیسی بر اساس نوری که دارند به آن پاسخ
دهند ،توسط خدا پذيرفته میشود .فقدان ايمان شاگردان که در زمان محاکمه و مصلوب شدن او را رها کردند ،کامال مشهود است.
" 32 :16پراکنده خواهید شد و هر یک به خانه و کاشانۀ خود خواهید رفت و مرا تنها خواهید گذاشت" ظاهرا فقط يوحنا در زمان محاکمه و مصلوب
شدن او حاضر بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،31 :26از زکريا  .)7 :13انجیل يوحنا  1 :21الی  3میگويد که بسیاری از شاگردان به خانه خود برگشته و
به شغل ماهیگیری خود میپرداختند.
عیسی دوستان خود را از دست داده بود (مراجعه شود به انجیل متی  3۸ :26و  4۰الی  41و  43و  ،)45ولی هرگز همراهی خدا (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  16 :۸و  )29را تا زمان مصلوب شدن که تمامی گناهان جهان را با خود حمل کرد از دست نداد (مراجعه شود به انجیل متی  45 :27الی .)46
NASB
NKJV
NRSV
NJB
TEV
REB, NET,
NIV
در  NKJVمفهوم واقعی عبارت به کار رفته است .بیشتر ترجمههای انگلیسی تصور میکنند که اشاره به خانه خودشان دارد .بالتمن تصريح میکند
که اشاره به مايملک و دارايی دارد ( ،NIDOTTEجلد  ،2صفحه  ،)۸39يعنی اشاره به عیسی به عنوان خالق (انجیل يوحنا  ،3 :1اول قرنتیان ،6 :۸
کولسیان  ،16 :1عبرانیان .)2 :1
"به خانه خودش"
"به خانهاش"
"به خانهاش"
"به راه خود"
"خانهتان"
"به خانه خودش"

" 33 :16در من آرامش داشته باشید" اين زمان حال فعال با وجه شرطی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)27 :14هم فاعل و هم مفعول آرامش هستند
و در مسیح يافت میشوند .موضوع خاص :آرامش در بخش مربوط به انجیل يوحنا  27 :14مراجعه شود.
■ "جهان" يوحنا از کلمه جهان در اين متن برای اشاره به جامعه سازمان يافته انسانی اشاره میکند که به دور از خدا است .موضوع خاص :جهان (کاسموس)
در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14را مطالعه کنید.
■ "برای شما زحمت خواهد بود" آنها شاهد شکنجهای که عیسی با آن مواجه شد ،بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :15الی  ،25انجیل متی 10 :5
الی  ،12اعمال رسوالن  ،22 :14اول تسالونیکیان  .)3 :3شکنجه ( )thlipsisراهی برای مشخص شدن پیروان واقعی عیسی بود.
در مکاشفه ،الهیات مشخصی میان "خشم " و "شکنجه" وجود دارد .خشم خدا هرگز بر مومن نمینشیند ،ولی خشم بیايمانان بر مومنین قرار میگیرد .جهان
خودش را با حمله به "نور جهان" به عنوان فرزندان شیطان میشناساند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  1٧ :3 ،1٨الی !)21
ْ
■ "دل قوی دارید" اين عبارت امری فعال حال است (مراجعه شود به انجیل متی  2 :٩و  ،2٧ :14 ،22انجیل مرقس  ،4٩ :10 ،50 :6اعمال رسوالن :23
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 /)11همانند کالم يهوه به يوشع به نظر میرسد (مراجعه شود به يوشع  6 :1و  ٩و .)25 :10 ،1٨
■ "من بر دنیا غالب آمدهام" اين زمان کامل فعال اخباری است .پیروزی حتی قبل از گتسمانه ،قبل از کالواری ،قبل از آرامگاه خالی تضمین شده بود
(مراجعه شود به رومیان  ،3٧ :٨اول قرنتیان  ،5٧ :15دوم قرنتیان  ٧ :4 ،14 :2الی  !)15هیچ دوالیسم ديگری وجود ندارد .کنترل همه چیز با خداست.
همانطور که عیسی با محبت و اطاعت از پدر بر جهان غالب آمد ،مومنین هم از طريق او فاتح خواهند بود (مراجعه شود به اول يوحنا  13 :2الی ،14
 4 :5 ،4 :4الی  ،5مکاشفه .)11 :12 ،21 :3
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1چه ارتباطی میان فصل  15و  16وجود دارد؟
 .2در رابطه به آيه  ،5چگونه آيه  36 :13را درک میکنیم؟
 .3بشارت روح القدس بر جهان گمراه چیست؟
 .4بشارت روح القدس بر مومنین چیست؟
 .5چرا برای آيات  26و  ،2٧يک چنین حقیقت مهمی ،نور گرايشهای مذهبی نیاز است؟
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یوحنا 17
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

NRSV

TEV

NKJV

UBS4

دعای عیسی

عیسی برای شاگرانش دعا
میخواند

دعای روحانی عیسی

عیسی برای خودش دعا
میکند

دعای عیسی

 1 :1٧الی 23

 1 :1٧الی 5

 1 :1٧الی 5

 1 :1٧الی 5

 1 :1٧الی 5

 6 :1٧الی ٨

 6 :1٧الی 1٩

 20 :1٧الی 23

 20 :1٧الی 24

عیسی برای شاگرانش دعا
میخواند
 6 :1٧الی 1٩

 6 :1٧الی 1٩

عیسی برای تمامی مومنین
دعا میکند

 24 :1٧الی 26

 20 :1٧الی 26

 20 :1٧الی 26

 24 :1٧الی 26
 25 :1٧الی 26

چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خو دتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
زمینه برای آیات  1الی 26
 .Aنکات تاريخی
 .1اين فصل حاوی دعای روحانی عیسی برای
 .aخودش (انجیل يوحنا  1 :1٧الی )5
 .bشاگردانش (انجیل يوحنا  6 :1٧الی )1٩
 .cپیروان آتی (انجیل يوحنا  20 :1٧الی )26
اين دعا در جو اعتماد ادا شد نه نفرت (مراجعه شود به انجیل يوحنا )33 :16
 .2اين طوالنیترين دعای ثبت شده عیسی است
 .3مشکل میتوان اين فصل را به موضوعات مختلف تقسیم کرد زيرا يک انگیزه بارها و بارها تکرار شده است ،و مشخصه نوشتههای يوحنا
میباشد .اين يک الگوی تکراری است .کلمات کلیدی عبارتند از" :شکوه"" ،دادن"" ،شناختن"" ،فرستادن"" ،نام" ،جهان" ،و "يک".
 .4در اين فصل هیچ اشارهای به روحالقدس نشده است .به دلیل برجستگیهای او در فصلهای  14الی  ،16اين امر غیر معمول است.
 .Bمشخصههای شاگردان در آيات  6الی 1٩
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 .1آنها منتخب هستند
 .2آنها مطیع هستند
 .3آنها خدا و مسیح را میشناسند
 .4آنها حقیقت را پذيرفتند
 .5عیسی برای آنها دعا کرد
 .6آنها در جهان ماندند
 .٧با قدرت او آنها ماندند
 .٨همانطور که پدر و عیسی يکی هستند ،آنان نیز يکی هستند
 .٩آنها شادی او را دارند
 .10آنها از اين جهان نیستند
 .11آنها به حقیقت تخصیص داده شدند
 .12آنها فرستاده شدند ،همانطور که عیسی فرستاده شد
 .13آنها مورد محبت هستند ،همانطور که پدر به عیسی محبت میکرد
 .Cاصطالح "شکوه" در انجیل يوحنا
 .1بیش از  25کلمه عبری هستند که از کلمه يونانی  doxaدر نسخه يونانی انجیل ( )Septuagint-LXXترجمه شدهاند .کلمه اصلی عهد
عتیق  kabodاست که يعنی "متفاوت"" ،وزن"" ،سنگینی"" ،ارزش"" ،اعتبار"" ،شرافت" ،يا "روشنی".
 .2اصطالح يونانی  doxaاز مصدر "فکر کردن" میآيد و به مفهوم شهرت است.
 .3مفاهیم زيادی برای اين کلمه در انجیل يوحنا وجود دارند:
 .aجالل خدا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :1٧و )16 :12 ،41 :12 ،14 :1 ،24
 .bآشکار شدن پدر توسط معجزات ،تعالیم و کارهای هفته عشق عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :1٧و  10و ،11 :2 ،14 :1 ،22
 4 :11 ،1٨ :٧و )40
 .cبه خصوص صلیب (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1٧و  31 :13 ،23 :12 ،3٩ :٧ ،4و )32
بديهی است انعطافپذيری میان اين کاربردها وجود دارد .حقیقت اصلی اين است که خدای پنهان به صورت انسان (يعنی عیسی مسیح) با کارها و
اعمالش آشکار میشود.
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :17الی 5
1پس از این سخنان ،عیسی به آسمان نگریست و گفت" :پدر ،ساعت رسیده است .پسرت را جالل ده تا پسرت نیز تو را جالل دهد .زیرا او
را بر هر بشری قدرت دادهای تا به همۀ آنان که به او عطا کردهای ،حیات جاویدان بخشد3 .و این است حیات جاویدان ،که تو را ،تنها خدای
حقیقی ،و عیسی مسیح را که فرستادهای ،بشناسند4 .من کاری را که به من سپردی ،به کمال رساندم ،و اینگونه تو را بر روی زمین جالل دادم.
5پس اکنون ای پدر ،تو نیز مرا در حضور خویش جالل ده ،به همان جاللی که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم".
2

" 1 :17پس از این سخنان" اين بايد اشاره به صحبتهای اتاق طبقه باال در فصلهای  13الی  16داشته باشد.
■ "به آسمان نگریست" اين حالت معمول عبادت و دعا میان يهوديان است :دستها ،سر و چشمان به باال به سوی بهشت گويی با خدا صحبت میکنند
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،41 :11انجیل مرقس  ،34 :٧انجیل لوقا  ،13 :1٨مزمور  .)1 :123عیسی اغلب دعا میکرد .به وضوح اين امر در انجیل لوقا
 41 :22 ،1 :11 ،1٨ :٩ ،12 :6 ،16 :5 ،21 :3الی  34 :23 ،45مکتوب شده است.
■ "پدر" عیسی اغلب خدا را با اين اصطالح خطاب میکرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2٧ :12 ،41 :11و  ،2٨انجیل متی  25 :11الی  ،2٧انجیل لوقا
 .)34 :23 ،42 :22عیسی به زبان آرامی سخن میگفت .اصطالح آرامی که عیسی استفاده میکرد  Abbaبود که کودکان برای صدا کردن پدرشان در منزل
استفاده میکنند ،همانند " "Daddyيا "بابا" (مراجعه شود به انجیل مرقس  .)36 :14اين بايد برای کسانی که شاگرد عیسی نبودند شوکه کننده و اهانت
آمیز میبوده باشد.
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■ "ساعت رسیده است" اين نشان میدهد که عیسی از هدف و دوره بشارتش آگاهی داشت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :٧ ،4 :2و  ٨و ،20 :٨ ،30
 .)1 :13 ،23 :12او در شرايط ناشناخته خود را نباخت.
■ "پسرت را جالل ده" اين زمان آئوريست فعال امری است .عیسی همیشه به مرگ خود با اصطالحات مشابه در انجیل يوحنا اشاره میکرد (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  31 :13 ،23 :12 ،3٩ :٧ ،4 :1٧الی  .) 32اين اصطالح همچنین به از پیش وجود داشتن عیسی عیسی هم مرتبط است (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  14 :1و  5 :1٧و  .)24اعمال عیسی پدر را جالل داد .يک شرايط متقابل وجود داشت .به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  14 :1و زمینه برای
آيات بند  3مراجعه کنید.
برای "پسر" موضوع خاص مربوط به بخش اول يوحنا  ٨ :3را مطالعه کنید
اختالفاتی در نسخ دستنويس در مورد "پسر" وجود دارد:
 .1پسر با حرف تعريف در  ،MSS P60אW ،C* ،B ،
 .2پسر با ضمیر اضافه در MSS A, D, C2
 UBS4به حالت شماره  1رتبه  Bمیدهد (تقريبا يقین).
" 2 :17او را بر هر بشری قدرت دادهای" اين اظهار فوق العادهای از يک روستايی نجار است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،2٧ :5انجیل متی ،2٧ :11
 ،1٨ :2٨انجیل لوقا  .)22 :10اصطالح "قدرت" ( )exousiaمشابه همان اصطالحی است که در انجیل يوحنا  10 :1٩ ،2٧ :5 ،12 :1و  11استفاده شده
است .میتوان آن را به "حق قانونی" يا "قدرت" ترجمه کرد.
عبارت "هر بشری" مفرد است (کلمه عبری که به نوع بشر اشاره میکند ،مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،12 :6مزمور  ،21 :145 ،2 :65اشعیا :66 ،5 :40
 ،23يوشع .)2٨ :2
■ "به همۀ آنان که به او عطا کردهای" اصطالح "به همه آنان که" خنثی و مفرد است (مراجعه کنید به انجیل يوحنا  ٧و  ،)24که بر شاگردان ،يعنی بدن
عیسی متمرکز است ،نه بر افراد! فعل زمان اخباری کامل فعال داللتی است که از هديهای پايدار صحبت میکند .اين عبارت آگاهی از قبل وجود داشته و
انتخاب را تائید میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :1٧و  ٩و  3٧ :6 ،12و  ،3٩رومیان  2٩ :٨الی  ،30افسسیان  3 :1الی  .)14در عهد عتیق انتخاب
برای خدمت بود ،در حالیکه در عهد جديد برای رستگاری جاودانی معنوی و امنیت است .مومنین همچنین برای خدمت فرا خوانده میشوند .انتخاب فقط
ب رای کارهای الهی نیست ،بلکه بايد با پیمان به مسئولیت فرد مرتبط شود .تمرکز آن بر مرگ نیست ،بلکه بر زندگی است! مومنین برای "تقدس" انتخاب
میشوند (مراجعه شود به افسسیان  ،) 4 :1نه اينکه موقعیت ممتازی باشد (که به آن فخر فروشی کنند) .اين عبارت را نبايد بدين گونه درک کرد که خداوند
فقط برخی را به عیسی میدهد و بقیه را نمیدهد.
موضوع خاص :انتخاب
■ "حیات جاویدان بخشد" حیات جاويدان هديهای از جانب خدا از طريق عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :5و  40 :6 ،26و ،2٨ :10 ،4٧
اول يوحنا  .)11 :5 ،25 :2معنی آن" :زندگی خدا"" ،زندگی عصر جديد" ،يا "زندگی پس از قیام از مردگان" است .اساسا کمیت نیست بلکه کیفیت است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا .)10 :10
" 3 :17این است حیات جاویدان" اين مفهوم "حیات جاويدان" است که توسط يوحنا اضافه شده .اين آيه دو حقیقت اصلی مسیحیت را نشان میدهد ()1
يکتاپرستی (مراجعه شود به کتاب تثنیه  4 :6الی  )6و ( )2عیسی به عنوان نسلی از داوود (مراجعه شود به دوم سموئل  .)٧اين "حیات جاويدان" چیزی نیست
که برای آينده ذخیره شده باشد ،بلکه هم اينک و از طريق عیسی موجود است.
■ "که تو را ،تنها خدای حقیقی ،و عیسی مسیح را که فرستادهای ،بشناسند" اين وجه شرطی حال فعال است .اين فقط به دانش شناختی درباره خدا
اشاره نمی کند ،هرچند حقیقتی است که بايد تائید شود ،ولی در مفهوم سامی رابطه فردی .با اين وجود ،حقیقت اين است که عیسی مسیح است ،مکاشفه
کامل تنها خدای راستین (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :1و  ،14کولسیان  ،15 :1عبرانیان  ،)3 :1و افراد بايد باور کنند ،ايمان آورند ،دريافت کنند ،توبه
کنند ،اطاعت کنند و در او بمانند و استقامت کنند.
■ "تنها خدای حقیقی" عهد عتیق در تصريح و تائید وجود فقط و فقط يک خدا منحصر به فرد است (مراجعه شود به کتاب خروج  ،14 :٩ ،10 :٨کتاب
تثنیه  35 :4و  ،3٩اول سموئیل  ،2 :2دوم سموئیل  ،22 :٧اول پادشاهان  ،23 :٨اشعیا  6 :44 ،20 :3٧و  6 :45 ،٨الی  ٧و  14و  1٨و  21و ،٩ :46 ،22
انجیل يوحنا  ،44 :5اول قرنتیان  4 :٨و  ،6اول تیموتائوس  ،5 :2 ،1٧ :1يهودا  .)25 :1منصفانه بايد گفت که معرفی خدا به عنوان يگانه تک در عهد عتیق
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بر خالف زمینه ذهنی جهان بینی شرقی چند خدايی است  .فقط يک خدا وجود دارد (مراجعه شود به کتاب خروج  ،11 :15تثنیه  ،24 :3مزمور ،٨ :٨6
.)6 :٨٩
موضوع خاص :يکتاپرستی
موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا)
■ "و عیسی مسیح را که فرستادهای" اين میتواند يکی از توضیحات يوحنا باشد .اين تاکید بر عیسی به عنوان "فرستاده شده" از جانب پدر يک دوالیسم
عمودی تکراری در انجیل يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٧ :3و  36 :5 ،34و  2٩ :6 ،3٨و  3٨و 3 :1٧ ،42 :11 ،36 :10 ،42 :٨ ،2٩ :٧ ،5٧
و  ٨و  1٨و  21و  23و  .)21 :20 ،25روحانیون از اصطالح  apostellōبرای اشاره به کسی که به عنوان نماينده رسمی فرستاده شده ،استفاده میکردند.
موضوع خاص :فرستاده ( )apostellōدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  24 :5را مطالعه کنید.
" 4 :17تو را بر روی زمین جالل دادم" (يادداشت مندرج در بخش مربوط به انجیل يوحنا  32 :13را مطالعه کنید) .اصطالح "جالل" میتواند در مفهوم ()1
"جالل دادن به" يا (" )2آشکار کردن جالل" باشد .آيه شماره  6به مورد  2اشاره دارد .يکی از وظايف اصلی عیسی آشکار ساختن پدر بود (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  14 :1و .)1٨
■ "کاری را که به من سپردی ،به کمال رساندم" ريشه يونانی ،telos ،به معنی "به صورت کامل انجام دادن" است (مراجعه شود به انجیل يوحنا :5 ،34 :4
 .)30 :1٩ ،36اين يک کار سه جانبه بود.
 .1آشکار ساختن پدر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :1و )1٨
 .2رستگاری انسان گمراه (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،45 :10دوم قرنتیان )21 :5
 .3نمونه انسان واقعی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،31 :13اول پطرس )21 :2
 .4همچنین ،کار میانجیگری عیسی همچنان ادامه پیدا میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،1 :2عبرانیان )24 :٩ ،25 :٧
" 5 :17جالل دادن .....جالل" اين آيه بر از پیش وجود داشتن مسیح تاکید میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1و :1٧ ،2٨ :16 ،5٨ :٨ ،62 :6 ،15
 11و  13و  ،24دوم قرنتیان  ،٩ :٨فیلیپیان  6 :2الی  ،11کولسیان  ،1٧ :1عبرانیان  5 :10 ،3 :1الی  .)٨عیسی با معجزات و نشانههايش "جالل" را بر
شاگردانش آشکار نمود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :11 ،11 :2 ،14 :1و  .)2٨ :12 ،40اينک اوج "جالل" او ،مرگ ،قیام و معراج و و بازگشت به جالل
بهشت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،24 :1٧فیلیپیان  5 :2الی  .)6فعل اين عبارت آئوريست امری فعال است که به عنوان درخواست از پدر استفاده
شده است .يادداشت کامل در مورد "جالل" در بخش مربوط به انجیل يوحنا  14 :1را مطالعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  6 :17الی 19
"6من نام تو را بر آنان که از جهانیان به من بخشیدی ،آشکار ساختم .از ِآن تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی ،و کالمت را نگاه داشتند.
 7اکنون دریافتهاند که هرآنچه به من بخشیدهای ،براستی از جانب توست8 .زیرا کالمی را که به من سپردی ،بدیشان سپردم ،و ایشان آن را
پذیرفتند و بهیقین دانستند که از نزد تو آمدهام ،و ایمان آوردند که تو مرا فرستادهای9 .درخواست من برای آنهاست؛ من نه برای دنیا بلکه برای
آنهایی درخواست میکنم که تو به من بخشیدهای ،زیرا از ِآن تو هستند10 .هرآنچه از ِآن من است ،از ِآن توست و هرآنچه از ِآن توست ،از ِآن من
ّ
ّ
11
پدر قدوس ،آنان را به قدرت
است؛ و در ایشان جالل یافتهام .بیش از این در جهان نمیمانم ،اما آنها هنوز در جهانند؛ من نزد تو میآیم .ای ِ
نام خود که به من بخشیدهای حفظ کن ،تا یک باشند ،چنانکه ما هستیم12 .من آنها را تا زمانی که با ایشان بودم ،حفظ کردم ،و از آنها به قدرت
ّ
نام تو که به من بخشیدهای ،محافظت نمودم .هیچیک از ایشان هالک نشد ،جز فرزند هالکت ،تا گفتۀ کتب مقدس به حقیقت پیونددّ 13 .اما
حال نزد تو میآیم ،و این سخنان را زمانی میگویم که هنوز در جهانم ،تا شادی مرا در خود به کمال داشته باشند14 .من کالم تو را به ایشان
ّ
ّ
دادمّ ،اما دنیا از ایشان نفرت داشت ،زیرا به دنیا تعلق ندارند ،چنانکه من تعلق ندارم15 .درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری،
ّ
ّ
َ
بلکه میخواهم از آن شرور حفظشان کنی16 .آنها به این دنیا تعلق ندارند ،چنانکه من نیز تعلق ندارم17 .آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کالم تو
حقیقت است18 .همانگونه که تو مرا به جهان فرستادی ،من نیز آنان را به جهان فرستادهام19 .من خویشتن را بهخاطر ایشان تقدیس میکنم،
تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس شوند.
" 6 :17من نام تو را بر آنان که از جهانیان به من بخشیدی ،آشکار ساختم" اسامی عبری منعکس کننده شخصیت هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 11 :1٧و  12و  25الی  ،26مزمور  .)10 :٩اين عبارت همچنین از ديدگاه خداشناسی تصريح میکند که ديدن عیسی همان ديدن خدا است (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  ٨ :14 ،45 :12 ،1٨ :1الی  ،11کولسیان  ،15 :1عبرانیان .)3 :1
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از ديدگاه خداشناسی" ،اسم" نقش مهمی در مکالمات اتاق طبقه باال ايفا میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :14و  14و  16 :15 ،26و ،21
 23 :16و  24و  6 :1٧ ،26و  11و  12و  .)26در فصل  ،1٧دو عنوان منحصر به فرد برای خدا استفاده شده ست.
 .1پدر مقدس ،انجیل يوحنا 11 :1٧
 .2پدر عادل ،انجیل يوحنا 25 :1٧
■ "از ِآن تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی" از نظر خداشناسی ،اين از انتخاب صحبت میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :1٧و  ٩و 3٧ :6 ،24
و  .)3٩هیچکس نمیتواند بیايد مگر اينکه:
 .1خدا بدهد
 .2روح جذب کند (انجیل يوحنا  44 :6و )65
 .3آنها دريافت کنند (انجیل يوحنا  ،)12 :1ايمان آورند (انجیل يوحنا )16 :3
■ "کالمت را نگاه داشتند" اطاعت مهم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  51 :٨و  10 :15 ،23 :14 ،55و  .)20اين در همان مفهوم عهد عتیقی "بیگناه"
استفاده شده است (مراجعه شود به نوح ،پیدايش  ،٩ :6ابراهیم ،پیدايش  ،1 :1٧اسرائیل ،تثنیه  ،13 :1٨يعقوب ،يعقوب  .)1 :1داللت بر اطاعت کامل يا
بدون گناه بودن نمیکند ،بلکه داللت بر نیاز به شنیدن و انجام هر آنچه آشکار شده است ،دارد ،تا اينجا اشاره به ايمان شاگردان به عیسی ،پايداری در عیسی،
و محبت کردن به يکديگر همانطور که عیسی به آنها محبت میکرد ،دارد.
 " 7 :17اکنون دریافتهاند" اين زمان کامل فعال خبری است که به دنبال آن "که" ( )hotiآمده ،و اشاره به محتوای پیام دارد .برای استفاده يوحنا از اصطالح
" "hotiبه موض وع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2و  24مراجعه کنید.
■ "هرآنچه به من بخشیدهای ،براستی از جانب توست" عیسی از آنچه توسط پدر بر او آشکار گشته سخن میگفت (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،٨ :1٧
 4٨ :12 ،16 :٧الی .)4٩
" 8 :17ایشان آن را پذیرفتند" آنها پیام عی سی در مورد خدا را پذيرفتند .هیچ موضوع مستقیمی در اينجا بیان نشده است .در انجیل يوحنا  12 :1موضوع
مستقیم پذيرفتن/قبول کردن اشاره به خود عیسی دارد ،در اينجا ،پیام درباره خدا است که عیسی آورده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)4 :1٧اين دو
جنبه انجیل را ( )1به عنوان فرد و ( )2يک پیام ،مشخص میکند.
■ "آنها پذیرفتند ...آنها ایمان آوردند" اينها زمان آئوريست فعال اخباری هستند .اين حقايق به منشا خدايی بودن عیسی و پیام اشاره دارند (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  6٨ :6 ،1٩ :5الی  4٨ :12 ،6٩الی  1٨ :1٧ ،30 :16 ،4٩و  21و  23و .)25
" 9 :17درخواست من برای آنهاست" عیسی میانجی (مراجعه شود به اول تیموتائوس  ،5 :2عبرانیان  )24 :12 ،15 :٩ ،6 :٨و مدافع (مراجعه شود به اول
يوحنا  )1 :2ما است .پدر هم در اين کارها دخیل است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  26 :16الی  ،)2٧همانطور هم روح (مراجعه شود به رومیان  26 :٨الی
 .)2٧هر سه اين افراد تثلیث در تمامی جنبههای رستگاری دخیل هستند.
■ "جهان" اصطالح  Kosmosهیجده مرتبه در اين فصل تکرار شده است .عیسی به ( )1زمین (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :1٧و  (24و ( )2رابطه
مومنین با تباهی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  6 :1٧ ،10 :1و  ٩و  11و  13و  14و  15و  16و  1٧و  1٨و  21و  )23توجه دارد .در نوشتههای يوحنا اين
اصطالح به صورت منحصر به فرد يعنی "جامعه بشری سازمان يافتهای که به دور از خدا عمل میکند" .گاهی اوقات اين اصطالح داللت بر ( )1کره زمین)2( ،
تمامی موجودات بر روی زمین ،و يا ( )3زندگی به دور از خدا اشاره دارد .موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14را مطالعه کنید.
" 10 :17هرآنچه از ِآن من است ،از ِآن توست و هرآنچه از ِآن توست ،از ِآن من است" اين يکی بودن تثلیث را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 11 :1٧و  21الی  .)15 :16 ،23برای تثلیث به موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  26 :14مراجعه شود.
■ "در ایشان جالل یافتهام" اين زمان کامل مجهول اخباری است .زندگی يک شاگرد باعث افتخار شدن عیسی است همانطور که عیسی باعث افتخار پدر
شد .چه مسئولیت حیرتانگیزی!
" 11 :17بیش از این در جهان نمیمانم" اين اشاره به ( )1آينده قريب الوقوع (معراج) وقتی که عیسی به نزد پدر میرود (مراجعه شود به اعمال رسوالن :1
 ٩الی  )10و يا ( )2بشارت عمومی عیسی دارد.
ّ
پدر قدوس" اين اصطالح "قدوس" فقط برای پدر در اينجا در عهد جديد استفاده شده است (همچنین در عنوان "آن مقدس" در اول پطرس 15 :1
■" ِ
استفاده شده است) همانطور که در عهد عتیق استفاده شده است .اين صفت ( )hagiosهمچنین اغلب به روح هم منتسب میشود (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  .)22 :20 ،26 :14 ،33 :1از همین ريشه يونانی مشابه ( )hagiasmosدر مورد شاگردان در انجیل يوحنا  1٧ :1٧و عیسی در انجیل يوحنا 1٩ :1٧
( )hagiazōاستفاده شده است.
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ريشه اصطالح "دور بودن از خدمت خدا" است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٧ :1٧و  .)1٩اين اصطالح در مورد افراد ،مکانها و چیزهايی که اصطالحا
برای استفاده خدا به کار میروند ،استفاده میشود .توصیف کننده شخصیت خدای متعالی (آن مقدس اسرائیل) است و متفاوت از چیزهای گمراه فیزيکی،
زمینی است .عیسی مقدس بود ،همانطور هم پیروانش شبیه او میشوند ،تا "تقدس" را منعکس کنند .ريشه اصطالح "قديس" ( )saintاز اصطالح مقدس
( )holyمیآيد .مومنین مقدس هستند زيرا در مسیح هستند ،ولی آنها بايد برای او زندگی کنند ،شبیه او باشند و در او باشند تا مقدس شوند.

موضوع خاص :آن مقدس ()The Holy One
SPECIAL TOPIC: THE HOLY ONE
.I

.II

"آن مقدس اسرائیل" عنوان مورد عالقه اشعیا برای خداوند است (مراجعه شود به اشعیا  1۰:17 ،5:19 ،1:4و  29:19 ،17:7 ،12:6 ،2۰و
 3۰:11 ،23و  12و  41:14 ،4۰:25 ،37:23 ،31:1 ،15و  16و  43:3 ،2۰و  14و ،55:5 ،54:5 ،49:7 ،4۸،17 ،47:4 ،45:11 ،15
 6۰:9و  .)14از آنجا که او "مقدس" است ،مردم او هم بايد مقدس باشند (مراجعه شود به الويان  ،19:2انجیل متی  ،5:4۸اول پطرس .)1:16
اين عنوان ،به عبارتی ،بیان کننده غیر ممکن بودن گناه آلود بودن انسان سقوط کرده است که با استاندارد مقدس ارزيابی میشود .پیمان
موسی را غیر ممکن است بتوان حفظ کرد (مراجعه شود به يوئیل  ،24:19اعمال رسوالن  ،15غالطیان  ،3کتاب عبرانیان) .پیمان قديمی
راهی برای نشان دادن غیر ممکن بودن مطابقت دادن انسان با استاندارد خدا است (غالطیان  ،)3با اين حال ،خدا با آنها بود ،برای آنها بود،
آنها را برای پاسخ دادن به شرايط سقوط کرده خود آماده میساخت (يعنی "پیمان جديد در عیسی") .او استانداردهای خود را پائین نمیآورد،
ولی آنها را در مسیح خود ارائه میکند .پیمان جديد (مراجعه شود به ارمیا  31:31الی  ،34حزقیال  36:22الی  )3۸يک پیمان ايمان و توبه
است ،نه عملکرد انسان ،بلکه از طريق آن دوست داشتن مسیح را ايجاد میکند (مراجعه شود به جیمز  2:14الی  .)26خدا مردمی را
میخواهد که منعکس کننده شخصیت او به ملتها باشند (مراجعه شود به انجیل متی .)5:4۸
"آن مقدس" میتواند اشاره داشته باشد به:
 .1خدای پدر (مراجعه شود به عبارتهای مختلف در عهد عتیق در مورد "آن مقدس اسرائیل")
 .2خدای پسر (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،1:24انجیل لوقا  ،4:34انجیل يوحنا  ،6:69اعمال رسوالن  ،3:14اول يوحنا )2:2۰
 .3خدای روح القدس (عنوانش" ،روح مقدس" مراجعه شود به انجیل يوحنا )2۰:22 ،14:26 ،1:33
اعمال رسوالن  1۰:3۸آيهای است که تمامی اين سه که در اصل خدا هستند ،دارای تدهین میباشند .عیسی تدهین شد (مراجعه
شود به انجیل لوقا  ،4:1۸اعمال رسوالن  .)1۰:3۸ ،4:27اين مفهوم بسط داده میشود تا تمامی مومنین را هم شامل شود
(مراجعه شود به اول يوحنا  .)2:27آن تدهین شده تبديل به آن تدهین شدگان میشود! اين میتواند مترادف با ضد مسیح و ضد
مسیحیان باشد (مراجعه شود به اول يوحنا  .)2:1۸حرکت نمادين تدهین فیزيکی عهد عتیق با روغن (مراجعه شود به کتاب خروج
 ) 37:29 ،3۰:25 ،29:7در ارتباط با کسانی است که توسط خدا فرا خوانده شده و برای کار خاصی انتخاب شدهاند (مانند
رسوالن ،کشیشان ،و پادشاهان) .کلمه مسیح ترجمه عبری اصطالح "آن تدهین شده" يا مساياح است.

■ "آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیدهای حفظ کن" عیسی دعا میکند (آئوريست فعال امری) برای محافظت و حضور فردی قدرتمند که يهوه به
او بخشیده است (کامل اخباری داللتی فعال) تا به شاگردانش ارائه شود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)12 :1٧اين به آنان قدرت میدهد که جهان گمراه را
بشارت دهند ،همانطور که او به جهان گمراه بشارت داد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1٨ :1٧اين يکی از مزايای اتحاد (مراجعه شود به انجیل يوحنا :1٧
 )21میان اينها است:
 .1پدر
 .2پسر
 .3شاگردان
■ "تا یک باشند ،چنانکه ما هستیم" اين وجه شرطی حال است .اشاره به رابطه يکی بودن خدای سه گانه است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :1٧و 22
و  .)10 :14 ، 30 :10 ،23اين هم يک درخواست و مسئولیت عظیم برای مسیحیان است! فراخوانی برای اتحاد در دنیای امروز ما وجود ندارد (مراجعه شود
به افسسیان  1 :4الی  .)6اتحاد ،و نه يکسانی ،راهی برای تجديد حیات کلیسای از هم پاشیده خدا است.
" 12 :17من آنها را تا زمانی که با ایشان بودم ،حفظ کردم ،و از آنها به قدرت نام تو که به من بخشیدهای ،محافظت نمودم" فعل اول غیر کامل و دومی
آئوريستی است .اين افعال مترادف هستند .قدرت عبارت حفاظت مداوم عیسی است (مراجعه شود به اول پطرس  3 :1الی .)٩
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 M. R. Vincentدر کتاب  Word Studies in the New Testamentاثر  ،جلد اول تمايزی میان اين دو اصطالح قائل میشود .او میگويد که اولی
( )tēreōيعنی حفظ کردن/نگاه داشتن و دومی ( )phulassōيعنی محافظت کردن (صفحه .)4٩6
در کتاب  Theological Dictionary of the New Testamentجلد اول ،گرهارد کیتل میگويد "به طور کلی ،زمینه دوم و چهارم میتوانند در
رابطه با اين جهان به صورت مختصر باشند ،در حالی که اول و سوم زمینههايی هستند در رابطه با جهان بعدی ،همانند پولس و يوحنا" صفحه  .3٩4تعريفی
که او ارائه میدهد عبارتند از:
 .1کشتن يا نابود کردن
 .2از دست دادن يا رنج کشیدن از
 .3از بین بردن
 .4گم شدن
اين اصطالح اغلب برای تصريح دکترين نابودی استفاده میشود ،يعنی ،که مردم نجات نیافته پس از داوری نابود میشوند .به نظر میرسد اين اصطالح،
دانیال 2 :12را نقض کند .همچنین فاقد تمايز میان مفاهیم استفاده شده در ساير اناجیل در مقابل يوحنا و پولس هستند ،که به صورت استعارهای از آن برای
تخريب معنوی ،گمراهی استفاده میکنند نه تخريب فیزيکی .موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  10 :10را مطالعه کنید.
■ "جز فرزند هالکت" بديهی است که اين اشاره به يهودا اسخريوطی دارد .همین عبارت در دوم تسالونیکیان  3 :2در مورد "مرد گناه" (ضد مسیحی پايان
زمان) استفاده شده است .اين اصطالح عبری به معنی "کسی که تقديرش گمراهی است" میباشد .با اصطالح "گم شدن" که پیشتر در اين آيه استفاده شده
بازی شده است" .هیچکس گمراه نیست مگر اينکه تقديرش گمراهی باشد".
موضوع خاص :ارتداد ( )APHISTĒMIدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  64 :6را مطالعه کنید.
ّ
■ "گفتۀ کتب مقدس به حقیقت پیوندد" اين اشاره به مزمور  ٩ :41دارد ،که در انجیل يوحنا  ٧0 :6 ،1٨ :13الی  ٧1نقل قول شده است.
ّ " 13 :17اما حال نزد تو میآیم" اين میتواند به يکی از اينها اشاره داشته باشد:
 .1دعای عیسی (انجیل يوحنا )1٧
 .2معراج عیسی (انجیل يوحنا  ،11 :1٧اعمال رسوالن )1
■ "این سخنان را زمانی میگویم که هنوز در جهانم" اين عبارت میتواند باز گردد به:
 ،42 :11 .1عیسی بلند صحبت میکند تا همه بتوانند بشنوند
 ،11 :15 .2کلمات عیسی مستقیما در رابطه با شادی شاگردان است
■ "تا شادی مرا در خود به کمال داشته باشند" اين وجه شرطی حال فعال و ضمیر مفعولی کامل مجهول است .عجب وعده حیرت انگیزی (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  .)24 :16 ،11 :15يوحنا همین عبارت را مجددا استفاده میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،4 :1دوم يوحنا .)12
" 14 :17من کالم تو را به ایشان دادم" اصطالح "کالم" در اينجا  logosاست .اين اصطالح يونانی مترادف  rhēmaبوده و در آيه  ٨استفاده شده است .اين
تائید مکاشفه الهی از طريق شخص عیسی ،تعالیم و مثالهايش است .عیسی کالم را میگويد و خود کالم است .کلمه هم فردی و هم مفهوم متنی دارد .ما
شخص آورنده خبر خوش را میپذيريم و به پیام خبر خوش پاسخ میدهیم!
■ "دنیا از ایشان نفرت داشت" طرد شدن از جهان نشان پذيرش توسط عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :15الی  ،20اول يوحنا .)13 :3
ّ
■ "زیرا به دنیا تعلق ندارند" مومنین در جهان هستند ولی به اين جهان تعلق ندارند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :1٧اول يوحنا  15 :2الی .)1٧
ّ
■ "چنانکه من نیز تعلق ندارم" "جهان" اشاره به اين عصر گمراهی انسانها و شورش فرشتگان اشاره دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)23 :٨اين هم يک
مثال ديگر از دوالیسم عمودی يوحنا است.
" 15 :17درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری" مسیحیان ماموريتی در اين جهان دارند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1٨ :1٧انجیل متی
 1٩ :2٨الی  ،20انجیل لوقا  ،4٧ :24اعمال رسوالن  .)٨ :1اين زمان آن نیست که به خانه بروند!
NASB, NKJV

"آن شیطان"

NRSV

"آن شیطان"
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TEV, NJB

"آن شیطان"

اين اصطالح يا مذکر يا خنثی است .اين مفهوم اغلب نیروی شیطانی فرد با بیان میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،30 :14 ،2٧ :13 ،31 :12
 ،)11 :16بنابراين ،آيه همانند انجیل متی  1٩ :13 ،13 :6 ،3٧ :5و  3٨بايد "آن شیطان" باشد (مراجعه شود به دوم تسالونیکیان  ،3 :3اول يوحنا 13 :2
الی  1٨ :5 ،12 :3 ،14الی  .)1٩موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :12را مطالعه کنید.
" 17 :17تقدیس کن" اين زمان آئوريست فعال امری از ريشه "مقدس" (  )“holy”- hagiosاست و میتواند به يکی از معانی زير باشد:
 .1از مومنین خواسته میشود که همانند مسیح باشند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،1٩ :1٧رومیان  2٨ :٨الی  ،2٩دوم قرنتیان ،1 :٧ ،1٨ :3
غالطیان  ،1٩ :4افسسیان  ،13 :4 ،4 :1اول تسالونیکیان  3 :4 ،13 :3و  ،23 :5 ،٧اول پطرس  .)15 :1اين فقط میتواند از طريق دانستن
حقیقت رخ دهد که هم کالم زنده است (عیسی ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1الی  )14و کالم مکتوب (انجیل ،مراجعه شود به انجیل يوحنا
.)3 :15
" .2تقديس کردن" در مفهوم عهد عتیق اساسا يعنی "جدا کردن برای خدمت خدا" .آيه  1٨هدف تقديس را مشخص میسازد.
سوال اين نیست که شماره  1درست است يا شماره  .2هر دو درست هستند .زندگی عیسی لزوم هر دو را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
.)1٩ :1٧
اين احتمال هست که يوحنا ،به عنوان تقلیدی از کشیشان عهد عتیق که در خدمت خدا بودند ،شاگردان را برای خدمت به خدا مقدس شمرده باشد.
آنها به عنوان واسطه قديسان عهد عتیق خدمت میکردند ،ولی خدمت شاگردان به عنوان آشکار کننده کامل عهد جديد ،فدا شدن يکبار و برای همه مسیح
است (کتاب عبرانیان را که عهد عتیق و عهد جديد را مقايسه میکند ،مطالعه نمائید.
■ "در حقیقت؛ کالم تو حقیقت است" حقیقت اشاره به پیام عیسی درباره خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  31 :٨الی  .)32عیسی هم در پیام
( ،Logosمراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1و  )14و هم در حقیقت (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )6 :14خدا فرا خوانده شد .به روح اغلب به عنوان روح
حقیقت اشاره میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)13 :16 ،26 :15 ،1٧ :14توجه داشته باشید که مومنین هم با حقیقت تقديس میشوند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا ،1٩ :1٧مفعول مجهول کامل) و توسط روح (مراجعه شود به اول پطرس  .)2 :1برای بحث کاملتر در مورد ريشه "حقیقت ،راست" به
موضوع خاص :حقیقت/راستی در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧مراجعه کنید.
احتمال اين هست که "کالم تو حقیقت است" ممکن است اشاره يا نقل قولی از  LXXمزمور  142 :11٩باشد" ،عدالت تو عدالت بدی است ،و قانون
آن حقیقت است" .يقینا اين احتمال هست که عیسی به عنوان يکی از اينها ديده شده باشد:
 .1موسی جديد (تثنیه )15 :1٨
 .2شاگردان او به عنوان کشیشان جديد (استفاده از فعل تقديس کردن)
 .3زندگی او به عنوان آشکار کننده تنها خدای راستین
 .4واحد بودن تثلیث خدا و شاگردان به عنوان تحقق دهندگان هدف خلقت (پیدايش  26 :1الی )2٧
 .5عیسی به تحقق بخشنده پیدايش 15 :3
" 18 :17همانگونه که تو مرا به جهان فرستادی" زندگی مطیعانه و خدمتگزارانه عیسی ،حتی تا زمان مرگ (دوم قرنتیان  14 :5الی  ،15غالطیان ،20 :2
اول يوحنا  )16 :3الگويی را برای پیروانش تعیین میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1٩ :1٧او آنها را به دنیان منحرف میفرستند ،همانگونه که خودش
در انجیل يوحنا  21 :20فرستاده شد .آنها بايد در جهان دست به کار شوند ،نه اينکه راهی صومعه شوند و از آن دوری کنند .موضوع خاص :فرستادن
( )Apostellōدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  24 :5را مطالعه کنید.
" 19 :17من خویشتن را بهخاطر ایشان تقدیس میکنم" در اين متن اين بايد اشاره به کالواری داشته باشد! عیسی خود را وقف انجام اراده پدر کرد
(مراجعه شود به انجیل مرقس .)45 :10
■ "تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس شوند" اين يک عبارت  hinaاست (عبارت منظوردار) با الفاظ اضافی و ضمیر مجهول کامل ،و داللت بر اين دارد که
نتايج قبال حاصل شده و با قدرت ادامه دارد .با اين وجود ،عنصر احتمالی هم بر اساس يکی از موارد زير وجود دارد:
 .1کار قريب الوقوع عیسی بر روی صلیب ،قیام و معراجش
 .2پاسخ همراه با توبه مداوم به عیسی و تعالیم او
موضوع خاص در مورد حقیقت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید.
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 :NASBانجیل یوحنا  20 :17الی 24
"20درخواست من تنها برای آنها نیست ،بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطۀ پیام آنها به من ایمان خواهند آورد ،تا همه یک
باشند ،همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو .چنان کن که آنها نیز در ما باشند ،تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادهای22 .و من
ً
جاللی را که به من بخشیدی ،بدیشان بخشیدم تا یک گردند ،چنانکه ما یک هستیم؛ 23من در آنان و تو در من .چنان کن که آنان نیز کامال یک
گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستادهای ،و ایشان را همانگونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی24 .ای پدر ،میخواهم آنها که به من
بخشیدهای با من باشند ،همانجا که من هستم ،تا جالل مرا بنگرند ،جاللی که تو به من بخشیدهای؛ زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست
میداشتی.
21

" 20 :17برای کسانی است که به واسطۀ پیام آنها به من ایمان خواهند آورد" اين زمان حال است که به عنوان آينده هم عمل میکند .اين اشاره به
مومنین بعدی اشاره دارد و در انجیل يوحنا  ،16 :10حتی به کفار و پیروان ساير اديان اشاره دارد .به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا 23 :2
مراجعه کنید.
■ "به واسطۀ پیام آنها" اين اصطالح  logosاست .به واسطه استفاده آن در انجیل يوحنا  14 :1٧و اينکه مترادف  rhēmaدر انجیل يوحنا  21 :1٧است،
اين بايد اشاره به عبور شاگردان از پیام آشکار کننده عیسی باشد.
" 21 :17تا همه یک باشند" اين وحدت چیز ديگری بیش از وحدت تثلیث نیست (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :1٧و  22و  ،23افسسیان  1 :4الی .)6
اين يک جنبه تعالیم عیسی است که پیروانش آن را دنبال نکردهاند.
■ "تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستادهای" اين وجه شرطی حال فعال است .هدف اين وحدانیت ترويج بشارت است .آيه  23هم دقیقا همین ساختار و
تاکید را دارد!
در دعای عیسی تنشی وجود دارد .او برای جهان دعا نمیکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)٩ :1٧با اين وجود ،او پیروانش را با همراه با پیامش به اين جهان
میفرستد که منجر به آزار و اذيت آنان میشود ،زيرا خدا جهان را دوست دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :1٧و  .)16 :3 ،23خدا میخواهد که جهان
ايمان آورد (مراجعه شود به اول تیموتائوس  ،4 :2تیتوس  ،11 :2دوم پطرس  .)٩ :3خدا همه کسانی را که در تصوير او ساخته شده و شبیه او هستند را دوست
دارد .عیسی به خاطر گناهان همه جهان مرد .موضوع خاص :فرستادن ( )Apostellōدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  24 :5را مطالعه کنید.
" 22 :17جاللی که تو به من بخشیدهای را بدیشان بخشیدم" هر دو اينها زمان کامل فعال اخباری هستند .جالل بايد اشاره به پیام آشکار کننده باشد.
آنها کالم عیسی را حفظ خواهند کرد ،همانطور که عیسی کالم پدر را حفظ کرد .اين باعث میشود که آنها هم مورد سرزنش قرار گیرند! A. T. Robertson
در کتاب خود بنام  Word Pictures in the New Testamentجلد پنجم میگويد "اين جالل کالم زنده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :1و
 )22 :2نه جالل کالم جاويدان که در انجیل يوحنا  24 :1٧بدان اشاره شده است" (صفحه  .)2٨0يادداشت کامل در مورد جالل/شکوه را در بخش مربوط به
انجیل يوحنا  14 :1مطالعه کنید.
" 23 :17تا یک گردند ،چنانکه ما یک هستیم" اين يک عبارت  hinaمجهول کامل با حروف اضافی ،همانند انجیل يوحنا  1٩ :1٧است .در انجیل يوحنا
1٩ :1٧يک عنصر احتمالی بر اساس ( )1کار قريب الوقوع عیسی يا ( )2ايمان مداوم آنها وجود دارد .پیامدش اين است که آنها توسط عامل عیسی با يکديگر
متحد شده و اينکه باقی میمانند! هدف اين اتحاد ترويج بشارت است.
■ "ایشان را همانگونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی" اين يک وعده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2٧ :16و  21 :14و  ،)23ولی شرطی
دارد .خدا با انسانها به وسیله پیمان رابطه برقرار میکند (اگر ....پس).
محبت کردن ( )agapeōهشت مرتبه در انجیل يوحنا  1الی  12تکرار شده ولی در انجیل يوحنا  13الی  31 1٧مرتبه تکرار شده است .مکالمات اتاق طبقه
باال شخصیت خدای پدر را از طريق کالم و اعمال پسر آشکار میکند و بزودی ،پس از قیام ،و به خصوص پنتیکاست ،از طريق شاگردان .خدا محبت است
(مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :4الی .)21
" 24 :17میخواهم آنها که به من بخشیدهای با من باشند ،همانجا که من هستم" عیسی به جالل خود باز میگردد تا مکانی را برای پیروانش مهیا سازد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :14الی  .)3اين جهان خانه ما نیست همانطور که خانه او نبود .مخلوق او هستند (پیدايش  1الی  )2و احیا خواهد شد
(مکاشفه  21الی .)22
■ "تا جالل مرا بنگرند ،جاللی که تو به من بخشیدهای" بديهی است اصطالح جالل در اين آيه نمیتواند به همان معنی باشد که در آيه  22 :1٧آمده .به
نظر میرسد در اينجا در بر دارنده از پیش وجود داشتن و سلطنتی بودن عیسی باشد.
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■ "پیش از آغاز جهان" تثلیث خدا در توبه فعال بود حتی قبل از خلقت .اين عبارت چندين مرتبه در عهد جديد تکرار شده است (مراجعه شود به انجیل متی
 ،34 :25انجیل لوقا  ،50 :11افسسیان  ،4 :1عبرانیان  ،26 :٩ ،3 :4اول پطرس  ،20 :1مکاشفه .)٨ :1٧ ،٨ :13
 :NASBانجیل یوحنا  25 :17الی 26
ّ
25
پدر عادل ،دنیا تو را نمیشناسد ،اما من تو را میشناسم ،و اینها دانستهاند که تو مرا فرستادهای .من نام تو را به آنها شناساندم و
"ای ِ
خواهم شناساند ،تا محبتی که تو به من داشتهای ،در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم".
26

پدر عادل" اين عنوان فقط در اينجا در عهد جديد ذکر شده است .اين عنوان همسو و مترادف با "پدر مقدس" در انجیل يوحنا  11 :1٧است .اين
ِ " 25 :17
اصطالح از کلمه عبری که برای "اندازه گیری نی" است ،میآيد .خدا معیار و استاندارد داوری است! موض وع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا  2٩ :2را
مطالعه کنید.
■ "دنیا تو را نمیشناسد" جهان ،جامعه بشری سازمان يافته که به دور از خدا عمل میکند (استفاده منحصر به فرد عیسی) ،خدا (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  )25 :1٧و پسر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )10 :1را نیز نمیشناسد .شیطانی و ضعیف است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :3الی .)٧ :٧ ،20
■ "اما من تو را میشناسم" عیسی باالترين و خالصترين منبع اطالعات در مورد خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)11 :3 ،1٨ :1
" 26 :17من نام تو را به آنها شناساندم" اشاره به آشکار کردن شخصیت و برنامه پدر برای رستگاری نوع بشر توسط عیسی دارد (مراجعه شود به انجیلیوحنا
 6 :1٧و  11و  ،12اعمال رسوالن  .)2٨ :4 ،1٨ :3 ،23 :2اصطالح شناختن پنج مرتبه در انجیل يوحنا  25 :1٧الی  26تکرار شده است.
■ "و خواهم شناساند" اين عبارت يا اشاره میکند به ( )1تداوم آشکار کردن عیسی از طريق روح که تعالیم او را روشن میسازد يا ( )2رخداد رستگاری (هفته
محبت) که نزديک است .محتوای متن داللت بر شماره  1دارد .رستگاری در بردارنده يک فرد و يک پیام است ،يک تصمیم و يک شیوه زندگی ،يک ايمان اولیه
و تداوم آن .در بردارنده هم مفهوم يونانی و هم عبری کلمه "دانستن" است.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1چرا اين دعا از ديد خداشناسی بسیار مهم است؟
 .2آيا يهودا مومنی بود که از جالل شکوه سقوط کرد؟
 .3هدف اتحاد ما چیست؟
 .4چرا از پیش وجود داشتن عیسی مهم است؟
 .5اصطالحات کلیدی اين متن را توضیح دهید:
 .aجالل يافتن
 .bدادن
 .cدانستن
 .dفرستادن
 .eنام
 .fجهان
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یوحنا 18
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

TEV

دستگیری عیسی

دستگیری عیسی

 1 :1٨الی ٩

 1 :1٨الی 4
 5 :1٨الف
 5 :1٨ب
 5 :1٨ث الی  ٧الف
 ٧ :1٨ب
 ٨ :1٨الی ٩
 10 :1٨الی 11
عیسی قبل از حنا

 10 :1٨الی 11
عیسی قبل از حنا و قیافا،
پطرس او را انکار کرد
 12 :1٨الی 14
 15 :1٨الی 1٨

 1٩ :1٨الی 24

 25 :1٨الی 2٧

عیسی در برابر پیالتس
 2٨ :1٨الی 32

 12 :1٨الی 14
پطرس عیسی را انکار کرد
 1٩ :1٨الی  1٧الف
 1٧ :1٨ب
1٨ :1٨
کاهن اعظم از عیسی
بازجويی میکند
 1٩ :1٨الی 21
22 :1٨
23 :1٨
24 :1٨
پطرس دوباره عیسی را
انکار کرد
 25 :1٨الف
 25 :1٨ب
26 :1٨
2٧ :1٨
عیسی در برابر پیالتس
 2٨ :1٨الی 2٩
30 :1٨
 31 :1٨الف
31 :1٨ب الی 32
33 :1٨
34 :1٨
35 :1٨
36 :1٨

NRSV
دستگیری ،محاکمه،
مصلوب کردن و دفن
عیسی
 1 :1٨الی 11

NKJV

UBS4

خیانت و دستگیری در
گتسمانه

خیانت و دستگیری عیسی

 1 :1٨الی 11

 1 :1٨الی 11

 12 :1٨الی 14
پطرس عیسی را انکار کرد
 15 :1٨الی 1٨

عیسی در مقابل کاهن
اعظم
 12 :1٨الی 14
کار عیسی توسط پطرس
 15 :1٨الی 1٨

در مقابل کاهن اعظم

 1٩ :1٨الی 24

عیسی توسط کاهن اعظم
مورد بازجويی قرار گرفت
 1٩ :1٨الی 24

کاهن اعظم از عیسی
بازجويی میکند
 1٩ :1٨الی 24

 25 :1٨الی 2٧

پطرس دوبار ديگر انکار
میکند
 25 :1٨الی 2٧

پطرس دوباره عیسی را
انکار کرد
 25 :1٨الی 2٧

در دادگاه پیالتس
 2٨ :1٨الی 3٨

عیسی در برابر پیالتس
 2٨ :1٨الی  3٨الف

 12 :1٨الی 14
 15 :1٨الی 1٨

 2٨ :1٨الی 32

 33 :1٨الی  3٨الف
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 3٧ :1٨الف
3٧ :1٨ب
 3٨ :1٨الف
عیسی به مرگ محکوم شد
( 3٨ :1٨ب الی 16 :1٩
الف)
 3٨ :1٨ب الی 3٩

گرفتن جای باراباس
3٨ :1٨ب الی ٧ :1٩

عیسی محکوم به مرگ شد
(3٨ :1٨ب الی 16 :1٩
ث)
3٨ :1٨ب الی ٧ :1٩

 3٩ :1٨الی 40
 40 :1٨الی 3 :1٩
چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
زمینه برای آیات  1 :18الی 40
 .Aيوحنا عذاب عیسی در گتسمانه را حذف کرد (هر چند فصل  1٧میتوانند همسو باشد) .ظاهرا به دلیل اين بود که او بر شخصیت پويای عیسی که
در تمامی حاالت تحت کنترل بود ،تاکید میکرد .او خود زندگیاش را تقديم کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :10و  15و  1٧و .)1٨
 .Bترتیب رخدادهای اين فصل به نوعی با ساير اناجیل متفاوت است .اين تفاوت میتواند وابسته به يکی از موارد زير باشد:
 .1ماهیت شهادتهای عینی
 .2اهداف خداشناسی نگارنده
 .Cانجیل يوحنا خیلی با ساير اناجیل تفاوت دارد .چرا و چگونه سواالتی هستند که اساتید نمیتوانند به آنها پاسخ دهند .بهترين بحثی که در اين
زمینه داشتم در کتاب گوردون فی و داگالس استوارت بنام  How To Read the Bible For All Its Worthاست که چندين نظريه را ارائه
میکند ،ديده میشود .ظاهرا نويسندگان انجیل که تحت الهام بودند ،اين آزاديها را
 .1انتخاب
 .2مطابقت دادن
 .3تنظیم و سازماندهی مجدد کردن
در کالم و کارهای عیسی داشتند .من فکر نمیکنم که آنها میتوانستند که از خودشان حرف و کار بسازند ،ولی میتوانستند برای اهداف بشارتی
آنها را وفق دهند تا عیسی را به گروههای مختلف نشان دهند .به خاطر داشته باشید که اناجیل کتب تاريخی غربی نیستند (يعنی داليل و تاثیرات
و زمان بندی تاريخی) ،بلکه تاريخ شرقی هستند .آنها بیوگرافی نیستند ،بلکه تراکتهای بشارت هستند.
 .Dيک کتاب مرجع خوب در اين فصل و در باره مقامات قانونی محاکمه عیسی (مراجعه شود به سانهدرين )1 :4 ،کتاب آ .ان .شروين-وايت به نام
 Roman Society and Roman Law in the NTاست.
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :18الی 11
1عیسی پس از ادای این سخنان ،با شاگردانش به آن سوی درۀ قدرون رفت .در آنجا باغی بود ،و عیسی و شاگردانش به آن درآمدند2 .اماّ
ِ
3
مأموران
یهودا ،تسلیمکنندۀ او ،از آن محل آگاه بود ،زیرا عیسی و شاگردانش بارها در آنجا گرد آمده بودند .پس یهودا گروهی از سربازان و نیز
ِ
َ
سران کاهنان و فریسیان را برگرفته ،به آنجا آمد .ایشان با چراغ و مشعل و سالح به آنجا رسیدند4 .عیسی ،با آنکه میدانست چه بر وی خواهد
گذشت ،پیش رفت و به ایشان گفت" :که را میجویید؟" 5پاسخ دادند" :عیسای ناصری را" .گفت" :من هستم" .یهودا ،تسلیمکنندۀ او نیز با
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آنها ایستاده بود6 .چون عیسی گفت" ،من هستم" ،آنان پس رفته بر زمین افتادند7 .پس دیگر بار از ایشان پرسید" :که را میجویید؟" گفتند:
"عیسای ناصری را"8 .پاسخ داد" :به شما گفتم که خودم هستم .پس اگر مرا میخواهید ،بگذارید اینها بروند"9 .این را گفت تا آنچه پیشتر گفته
بود به حقیقت پیوندد که" :هیچیک از آنان را که به من بخشیدی ،از دست ندادم".
َ
خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید .نام آن خادم مالخوس بود.
11آنگاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت ،برکشید و ضربتی بر
ِ
11عیسی به پطرس گفت" :شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را که پدر به من داده است ،بنوشم؟"
" 1 :18درۀ ِقدرون" اصطالح "دره" يعنی "نهر زمستانی" يا "وادی"" .قدرون" ( )BDB 871يعنی ( )1درختان سرو يا ( )2سیاه .اين وادی بود که در تابستان
کامال خشک ولی در طول زمستان در آن آب جاری است .مکانی بود که خون قربانیان از کوه موريا به آن سرازير میشد .میتواند منشا توصیف "سیاه" باشد.
اين مکان میان کوه معبد و موه زيتون بود (مراجعه شود به  LXXدوم سموئل  ،23 :15دوم پادشاهان  4 :23و  6و  ،12دوم تواريخ :30 ،16 :2٩ ،16 :15
 ،14ارمیا .)40 :31
در اين مقطع اختالفی در نسخ دستنويس يونانی وجود دارد:
 .1در مورد درختان سرو ( )kedrōnدر cא  L ،C ،B،MSSو چندين دستنويس ديگر
 .2در مورد درخت سرو ( )kedrouدر *א  D ،MSSو W
 .3در مورد قدرون در  MSS Aو S
 UBS4از گزينه شماره  3استفاده میکند.
■ "باغ" اين فصل به صورت کامل عذاب عیسی در گتسمانه را حذف کرده است ،ولی محل دستگیری او در باغی بوده است .اينجا محل استراحت مورد عالقه
عیسی بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،2 :1٨انجیل لوقا  .)3٩ :22عیسی ظاهرا در طول آخرين هفته زندگی خود در اينجا میخوابیده است (مراجعه
شود به انجیل لوقا .)3٧ :21
در اورشلیم داشتن باغ مجاز نبود زيرا کود ،شهر را کثیف میکرد .اما بسیاری افراد ثروتمند در کوه زيتون تاکستان و باغ داشتند.
 2 :18اين هم يک توضیح ديگر از سوی نگارنده است.
■ "یهودا" حدس و گمانهای زيادی در مورد يهودا و انگیزههای او وجود دارند .اغلب در انجیل يوحنا از او نام برده شده و بدگويی میشود (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  ٧0 :6الی  2 :13 ،4 :12 ،٧1و  26و  2 :1٨ ،2٧و  3و  .)5در قالب نمايش مدرن" ،عیسی مسیح سوپر استاری" است که او را به عنوان شاگردی
وفادار ولی ناامید کننده میبیند که سعی مینمايد عیسی را وادار به تحقق نقش عهد عتیقی مسیح يهود کند – که سرنگونی روم ،مجازات ضعفا و برقرار کردن
اورشلیم به عنوان پايتخت جهان است .با اين وجود ،يوحنا انگیزه او را به عنوان طمعی که ناشی از شیطان است ،نشان میدهد.
مسئله اصلی ديدگاه خداشناسی  ،پادشاهی خدا و آزادی اراده است .آيا خدا يا عیسی او را تحت کنترل داشتند؟ آيا اگر شیطان او را کنترل میکرد،
يهودا مسئول اعمالش بود يا خدا تقدير او را تعیین کرده بود و باعث شده بود که او به عیسی خیانت کند؟ انجیل اين سواالت را به صورت صريح پاسخ نمیدهد.
خدا کنترل همه چیز را بر عهده دارد .خدا عادل است نه اينکه با افراد بازی کند.
کتاب جديدی هست که سعی میکند از يهودا دفاع کند  Judas Betrayer or Friend of Jesus? -نوشته ويلیام کالسن ،انتشارات فورترس ،سال
 .1٩٩6من با اين کتاب موافق نیستم زيرا شهادت يوحنا علیه يهودا را بی ارزش نشان میدهد ،ولی جالب و تفکر برانگیز است.
موضوع خاص :انتخاب

موضوع خاص :یهودا اسخریوطی
SPECIAL TOPIC: ISCARIOT

يهودا برای سالها ديد و شنید و با سرورمان عیسی رفاقت نزديک داشت ،ولی ظاهرا هنوز رابطه فردی با او از طريق ايمان نداشت (مراجعه شود به
انجیل متی  7:21الی  .) 23پطرس هم به همان شدت يهودا وسوسه شد ولی نتايج آن تفاوت فاحشی داشت (مراجعه شود به انجیل متی .)26:75
بحثهای زيادی حول خیانت يهودا صورت گرفته است:
 .1اساسا مسائل مالی بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا )12:6
 .2اساسا مسائل سیاسی بود (مراجعه شود به ?)William Klassen, Judas Betrayer or Friend of Jesus
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 .3مسائل معنوی (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،22:3انجیل يوحنا  13:2 ،6:7۰و )27
در مورد نفوذ شیطان يا جن زده شدن (موضوع خاص :جن زدگی در عهد جديد را مطالعه کنید) منابع متعددی وجود دارند (به ترتیبی به آنها
اعتماد دارم فهرست کردهام)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Merrill F. Unger, Biblical Demonology, Demons in the World Today
Clinton E. Arnold, Three Crucial Questions About Spiritual Warfare
Kurt Koch, Christian Counseling and Occultism, Demonology Past and Present
C. Fred Dickason, Demon Possession and the Christian
John P. Newport, Demons, Demons, Demons
John Warwick Montgomery, Principalities and Powers

مراقب اسطورههای فرهنگی و خرافات باشید .شیطان در انجیل متی  16:23بر پطرس تاثیر گذاشت تا به همان شیوه او را بر علیه عیسی وسوسه
کند – بجای ديگری مردن .شیطان ُم ِصر است .او هر شیوهای برای متوقف کردن کار رستگاری عیسی از طرف ما را امتحان میکند.
 .1وسوسه عیسی ،انجیل لوقا 4
 .2استفاده از پطرس
 .3استفاده از يهودا و سانهدرين
عیسی حتی يهودا را در انجیل يوحنا  6:7۰به عنوان شیطان توصیف میکند .انجیل در مورد شیطان و نفوذ او بر مومنین بحث نمیکند .ولی مشخص
است که مومنین تحت تاثیر گزينههای اختیاری و شیطان درونی قرار میگیرند (موضوع خاص :شیطان فردی را مطالعه کنید).
ريشه يابی "اسخريوطی" مبهم است ولی احتماالتی وجود دارند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 ،Keruithشهر يهوديه (مراجعه شود به يوشع )15:25
 ،Kartanشهری در جلیل (مراجعه شود به يوشع )21:32
 ،Karōidesنام درخت خرما که در اورشلیم يا جريکو رشد میکند
 ،Scorteaپیش بند يا کیف چرمی (مراجعه شود به انجیل يوحنا )13:29
 ،Ascaraخفه کردن (عبری) از انجیل متی 27:5
چاقوی آدمکش مزدور (يونانی) ،به معنی اينکه او همانند شعمون يک زيلوت بود (مراجعه شود به انجیل لوقا )6:15

3 :18
"یک کوهورت رومی"
NASB
"یک گروه از نظامیان"
NKJV
"یک گروه از سربازان"
NRSV
"یک گروه از سربازان رومی"
TEV
"یک کوهورت"
NJB
يک کوهورت اشاره به يک واحد نظامی دارد ،که يک دهم هنگ بوده و میتواند يا  600سرباز مستقر در پادگان آنتونیو ،در کنار معبد باشد (مراجعه شود
به اعمال رسوالن  31 :21و  .)33مهم است که يک چنین گروه عظیمی فرا خوانده شده بود .رومیان برای يک شورش در اورشلیم در طول اين جشنها آماده
شده بودند .آنها تمامی احتیاطهای الزم را برای انتقال سربازان از سزاريا در کنار دريا انجام داده بودند .اين کار معموال چند روز طول میکشید ،آنها میتوانستند
اين کار را فقط با اجازه دولت روم و همکاری آنها انجام دهند.
مأموران سران کاهنان" الويان پلیس معبد همراه ارتش روم بودند .آنها پیشتر يکبار در دستگیری عیسی شکست خورده بودند (مراجعه شود به انجیل
■"
ِ
يوحنا  32 :٧و .)45
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■ "سالحها" سربازان رومی شمشیر حمل میکردند ،و پلیسهای معبد گرز داشتند (مراجعه شود به انجیل متی  ،43 :26انجیل مرقس  ،43 :14انجیل لوقا
.)52 :22
■ "عیسی ،با آنکه میدانست چه بر وی خواهد گذشت" اين يک تاکید قوی بر آگاهی و کنترل خود عیسی بر دستگیری ،محاکمه و مصلوب شدنش است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  11 :10و  15و  1٧و  .)1٨تصادفی نبود که عیسی مصلوب شد (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،45 :10اعمال رسوالن ،23 :2
 .)2٨ :4 ،1٨ :3اين موضوع مشخصه انجیل يوحنا است و میتواند دلیل اين باشد که چرا يوحنا درگیری گتسمانه عیسی را ثبت نکرد.
5 :18
"عیسی ناصری"
NASB, NJB
NKJV,
"عیسی از ناصره"
NRSV,TEV
بحثهايی در مورد ريشه "ناصری" وجود دارد .اين احتمال هست که به معنی ( )1ناصری ( )Nazareneيا ( )2ناصره (( )Nazariteمراجعه شود به اعداد
 )6و يا ( )3اصل ناصره باشد .استفاده عهد جديد (مراجعه شود به انجیل متی  )23 :2شماره  3را تائید میکند .برخی حتی حروف بیصدای عبری  nrzرا به
عنوان مسیحی "شاخه" (مراجعه شود به اشعیا  )21 :60 ،1٩ :14 ،1 :11ربط میدهند.
موضوع خاص :عیسی ناصری
■ "من هستم" از نظر مفهومی اين همان "من هستم" است (موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  20 :6را مطالعه کنید) ،که يهوديان آن را به يهوه
ربط میدهند ،نام پیمان خدا (مراجعه شود به کتاب خروج  14 :3و اشعیا  .)4 :41عیسی اين تصريح جالب خدايی بودن را به همان شیوه دستور زبانی زيبا
( )ego eimiدر انجیل يوحنا  24 :٨ ،26 :4و  2٨و  5٨و  1٩ :13بیان میدارد .در اين متن ،اين عبارت سه مرتبه برای تاکید تکرار میشود (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  6 :1٨و  .)٨اين ساختار دستور زبانی متفاوت از عبارتهای "من هستم" معروف عیسی است.
■ "یهودا ،تسلیمکنندۀ او نیز با آنها ایستاده بود" اين هم يک توضیح ديگر نگارنده و بر اساس شهادت عینی نگارنده انجیل يوحنا است.
" 6 :18آنان پس رفته بر زمین افتادند" يوحنا برای تاکید بر شخصیت پويا و حضورش اين واقعه را ثبت کرد.
اين داللت بر ادای احترام ندارد (تعظیم کردن در برابر کسی) بلکه بر ترس داللت دارد.
" 7 :18پس دیگر بار از ایشان پرسید" احتماال عیسی میخواست توجه را از شاگردان به سوی خودش منحرف کند .اين با متن بعدی در آيه  ٨مطابقت دارد.
" 8 :18اگر" اين جمله شرطی نوع اول است .آنها از او سوال میکنند.
■ "بگذارید اینها بروند" اين زمان آئوريست فعال امری است .تحقق نبوت از زکريا ( ٧ :13مراجعه شود به انجیل متی  ،31 :26انجیل يوحنا .)32 :16
" 9 :18این را گفت تا آنچه پیشتر گفته بود به حقیقت پیوندد" به نظر میرسد که اين اشارهای به انجیل يوحنا  32 :16داشته باشد ولی  12 :1٧نقل
شده است.
َ
خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید" هدف پطرس گوش او نبود،
" 10 :18آنگاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت ،برکشید و ضربتی بر
ِ
بلکه سرش بود! اين تمايل پطرس را نشان میدهد که آماده بود بجای عیسی بمیرد .عمل پطرس میتواند از درک نادرست بیان در انجیل لوقا  36 :22الی
 3٨باشد .انجیل لوقا  51 :22به ما میگويد که عیسی با يک لمس گوش مرد را شفا داد.
■ "نام آن خادم مالخوس بود" فقط يوحنا در يادداشت توضیحی خود نام اين فرد را ذکر میکند .اين هم يک شهادت عینی تلقی میشود .نويسنده انجیل
يوحنا در باغ حاضر بود.
" 11 :18جام" اين استعارهای است که در عهد عتیق به عنوان سرنوشت فرد استفاده شده است ،معموال مفهوم منفی دارد (مراجعه شود به مزمور ،6 :11
 ،٨ :٧5 ،3 :60اشعیا  1٧ :51و  ،22ارمیا  15 :25و  16و  2٧الی .)2٨
حالت دستور زبانی سوال عیسی انتظار پاسخ "بله" را دارد .پطرس مجددا به عنوان کسی عمل کرد که فکر میکند میداند بهترين کاری که میتوان
کرد چیست (مراجعه شود به انجیل متی  ،22 :16انجیل يوحنا .)٨ :13
استفاده "جام" در اينجا کامال متفاوت از استفاده "جام" در ساير اناجیل در مور عذاب عیسی در گتسمانه است .برای يوحنا ،عیسی کنترل کامل همه
چیز را در دست دارد! يوحنا عیسی را با اعتماد به نفس معرفی میکند نه ترسو (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :13 ،4 :1٨و !)11
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 :NASBانجیل یوحنا  12 :18الی 14
ّ
َ
13
 12آنگاه سربازان ،همراه با فرماندۀ خویش و مأموران یهودی عیسی را گرفتار کردند .آنها دستهای او را بستند و نخست نزد حنا بردند .او
اعظم آن زمان بود14 .قیافا همان بود که به یهودیان توصیه کرد بهتر است یک تن در راه قوم بمیرد.
پدرزن قیافا ،کاهن
ِ
12 :18
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

" کوهورت رومی و فرمانده"
"یگان نظامی و کاپیتان"
"سربازان و افسرشان"
"سربازان رومی و افسر فرمانده"
" کوهورت و فرمانده آن"

اسامی واحدهای نظامی رومی از تعداد يک يگان کامل سربازان گرفته میشد
 .1کوهورت :اشاره به يک واحد  600نفری از سربازان دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )3 :1٨
 .2فرمانده – از عدد  1000است (سرخدار ،يعنی اعمال رسوالن )٧ :24 ،10 :23 ،24 :31،22 :21
اين عناوين مشخص نمیکنند که واحد نظامی که عیسی را دستگیر کرد ،چقدر بزرگ يا کوچک بودند .در فلسطین ،شماره  2فقط به معنی فرمانده و
رهبر يک گروه کوچک از سربازان بود.
■ "دستهای او را بستند" اين عبارت داللت بر اين ندارد که آنها از عیسی میترسیدند ،.بلکه به نظر میرسد که اين صرفا يک کار معمول بوده است (مراجعه
شود به آيه .)24
" 13 :18نخست نزد َح ّنا بردند" بحثهای زيادی میان ترتیب وقوع اين محاکمهها در برابر حنا و قیافا وجود دارد .ساير اناجیل هرگز از مالقات با حنا ،نامی
نبردهاند .آيه  24به نظر میرسد يادداشت پی نويس در انجیل يوحنا باشد ،ولی بخش کامل ساير اناجیل از محاکمه عیسی باشد (مراجعه شود به انجیل متی
 ،5٧ :26انجیل مرقس .)53 :14
در عهد عتیق ،سمت کاهن اعظم مادامالعمر بود و هر فرد بايد از نوادگان آرون بوده باشد .با اين وجود ،رومیان اين مقام را به يک عنوان سیاسی تبديل
کردند که توسط خانوادههای فريسی قابل خريد بود .کاهن اعظم مجری و ناظر بر تمامی معامالت بخش زنان در معبد بود .تطهیر معبد توسط عیسی ،اين
خانواده را خشم آورده بود.
بر طبق فالوويوس جوزفوس ،حنا از سال  6الی  14میالدی به عنوان کاهن اعظم بود .او توسط کويرينیوس ،حاکم سوريه منسوب شده بود و توسط
والريوس گراتوس عزل گرديد .اقوام او ( 5پسر و يک نوه) جانشینان او در اين مقام بودند .قیافا (سال  1٨الی  36میالدی) ،داماد او (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  ،) 13 :1٨جانشین بالفصل او بود .حنا قدرت واقعی در پشت اين مقام بود .يوحنا او را به عنوان نخستین فرد که عیسی را به نزد او بردند توصیف کرد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :1٨و  1٩الی .)22
" 14 :18قیافا" توجه عمده يوحنا بر قیافا بر اين بود که او ناآگاهانه مرگ عیسی را پیشگويی کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)50 :11او داماد حنا بود و
از  1٨الی  36میالدی کاهن اعظم بود .به يادداشت مربوط به انجیل يوحنا  4٩ :11مراجعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  15 :18الی 18
َ
15شمعون پطرس و شاگردی دیگر نیز از پی عیسی روانه شدند .آن شاگرد از آشنایان کاهن اعظم بود .پس با عیسی به حیاط خانۀ کاهن
اعظم درآمدّ 16 .اما پطرس پشت در ایستاد .پس آن شاگرد دیگر که از آشنایان کاهن اعظم بود ،بیرون رفت و با زنی که دربان بود ،گفتگو کرد و
پطرس را به داخل برد17 .آنگاه آن خادمۀ دربان از پطرس پرسید" :آیا تو نیز از شاگردان آن مرد نیستی؟" پطرس پاسخ داد" :نیستم".
18هوا سرد بود .خادمان و مأموران آتشی با زغال افروخته و بر ِگرد آن ایستاده بودند و خود را گرم میکردند .پطرس نیز با آنان ایستاده بود و
خود را گرم میکرد.
َ
" 15 :18شمعون پطرس و شاگردی دیگر نیز از پی عیسی روانه شدند" بحثهای زيادی در مورد هويت اين شاگرد ديگر وجود دارد.
 .1تئوری سنتی میگويد که اين شاگرد ،به واسطه عبارت مشابهی که در انجیل يوحنا  2 :20و  3و  4و  ٨آمده ،خود يوحنا است .همچنین احتمال
ارتباط ديگر با انجیل يوحنا  25 :1٩است که از مادر يوحنا نام برده میشود ،که احتماال مادر مريم بود ،که بدين معنی است که او ممکن است الوی
بوده باشد ،و بنابراين از يک خانواده کشیش (مراجعه شود به شهادت پلیکراپ).
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 .2اين ممکن است يک پی رو گمنام محلی همانند نیقوديموس يا يوسف از آريماتئا به واسطه ارتباط با کاهن اعظم و خانواده او باشد (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  15 :1٨الی .)16
■ "آن شاگرد از آشنایان کاهن اعظم بود" اين يک اصطالح قوی در مورد آشنايی است و به نظر میرسد به معنی "دوست نزديک" باشد (مراجعه شود به
انجیل لوقا  44 :2و  .)4٩ :23اگر يوحنا باشد ،اين ممکن است به شغل ماهیگیری او مرتبط باشد که خانوادهاش به صورت منظم به اورشلیم ماهی میبردند.
 " 17 :18آنگاه آن خادمۀ دربان از پطرس پرسید" :آیا تو نیز از شاگردان آن مرد نیستی؟"" اين حالت دستور زبانی همانند انجیل يوحنا  ،25انتظار پاسخ
"نه" دارد .به نظر میرسد کسانی که با عیسی در ارتباط بودند ،سعی میکردند از اسم او استفاده نکنند .ممکن است او اين سوال را پرسیده باشد به دلیل:
( )1رابطه پطرس با يوحنا ،يا ( )2لهجه جلیلی پطرس.
■ "نیستم" ممکن است پطر س حاضر بوده باشد که به خاطر عیسی بمیرد ،ولی آمادگی اين را نداشت که صادقانه به سوال يک زن برده پاسخ دهد! در ساير
اناجیل ،اين سه انکار در پی يکديگر آمدهاند ،ولی در انجیل يوحنا در میان بازجويی عیسی توسط حنا تفکیک شدهاند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :1٨
.)24
عبارت "من هستم" پطرس دقیقا مخالف عبارت "من هستم" عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)5 :1٨
 18 :18اين ماجرا بر اساس شهادت عینی و با جزئیات بیان شده است .هر دو آيه  1٨و  25دارای الفاظ زائد غیر کامل هستند.
 :NASBانجیل یوحنا  19 :18الی 24
1٩پس کاهن اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیمش پرسید .او پاسخ داد" :من به جهان آشکارا سخن گفتهام و همواره در کنیسه و
در معبد که محل گرد آمدن همۀ یهودیان است ،تعلیم دادهام و چیزی در نهان نگفتهام21 .چرا از من میپرسی؟ از آنان بپرس که سخنان مرا
شنیدهاند! آنان نیک میدانند به ایشان چه گفتهام" 22 .چون این را گفت ،یکی از نگهبانان که آنجا ایستاده بود ،بر گونهاش سیلی زد و گفت:
"اینگونه به کاهن اعظم پاسخ میدهی؟" 23عیسی جواب داد" :اگر خطا گفتم ،بر خطایم شهادت ده؛ ّاما اگر راست گفتم ،چرا مرا میزنی؟"
َ ّ
24آنگاه حنا او را دستبسته نزد قیافا ،کاهن اعظم ،فرستاد.
20

" 19 :18پس کاهن اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیمش پرسید" اين اشاره به حنا دارد نه قیافا .حنا قدرت در پس پرده حکومت بود .او از سال 6
تا  15میالدی حکومت کرد .بالفاصله پس از او دامادش و بعد پنج پسرانش و نوادگانش بر مسند بودند .حنا قدرت تجارت در محوطه معبد را داشت ،و بیشتر
میخواست عیسی را که معبد را پاکسازی کرده ب ود (احتماال دو مرتبه) بازجويی کند .جالب است که حنا در مورد شاگردان عیسی و همچنین تعالیم او نگران
بود.
 20 :18يقینا اين درست است که عیسی به صورت عمومی تعلیم می داد .همچنین اين هم درست است که بسیاری از تعالیم او بر عام پنهان بودند (مراجعه
شود به انجیل مرقس  10 :4الی  .)12علت اصلی کوری معنوی شنوندگان بود.
کلمات و روشهای عیسی به طرق متفاوت در انجیل يوحنا و ساير اناجیل ثبت شدهاند .در ساير اناجیل ،هیچ عبارت "من هستم" ديده نمیشود .تعالیم
عیسی به صورت تمثیل بودند ،يوحنا هیچ تمثیلی را ثبت نکرده است .به نظر من تفاوتها میتوانند توسط تعالیم عمومی عیسی ثبت شده در ساير اناجیل
توضیح داده شوند و يوحنا فقط تعالیم خصوصی را ثبت کرده است.
" 21 :18چرا از من میپرسی" در انجیل يوحنا  20 :1٨عیسی ماهیت طبیعی تعالیم و بشارت خود را تصريح میکند .عیسی به حنا خطاب میکند که
سواالت او بر اساس شريعت يهود و نیز آگاهی عمومی غیر قانونی هستند.
" 22 :18یکی از نگهبانان که آنجا ایستاده بود ،بر گونهاش سیلی زد و گفت" اين اصطالح در اصل به معنی "کشیده زدن" و يا "با ترکه زدن" است .میتواند
به معنی سیلی زدن با دست باز باشد .اين اشاره به اشعیا  6 :50دارد .عیسی تصريح میکند که اگر کار اشتباهی انجام داده به آن متهم شود ،در غیر اين
صورت چرا کتک میخورد؟
" 23 :18اگر...اگر" اينها هر دو عبارات شرطی نوع اول هستند که از ديدگاه نگارنده و يا از ديدگاه نگارش ،درست هستند .در اينجا ،اولی يک شیوه مفهومی
برای نشان دادن يک دروغ حقیقی است .عیسی حنا را برای ارائه دادن شواهد به چالش میکشد.
 24 :18ترتیب اين محاکمه در ساير اناجیل معکوس است.
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 :NASBانجیل یوحنا  25 :18الی 27
َ
25در همان حال که شمعون پطرس ایستاده بود و خود را گرم میکرد ،برخی از او پرسیدند" :آیا تو نیز یکی از شاگردان او نیستی؟" او انکار
ْ
کرد و گفت" :نه !نیستم"26 .یکی از خادمان کاهن اعظم که از خویشان آن کس بود که پطرس گوشش را بریده بود ،گفت" :آیا من خود تو را با او
در آن باغ ندیدم؟" 27پطرس باز انکار کرد .همان دم خروسی بانگ برآورد.
" 26 :18یکی از خادمان کاهن اعظم که از خویشان آن کس بود که پطرس گوشش را بریده بود ،گفت" تناقضاتی در میان اناجیل در خصوص اينکه چه
کسی از پطرس اين سواالت را پرسید وجود دارد.
 .1در انجیل مرقس ،اين يک پیشخدمت است که اولین سوال را میپرسد (مراجعه شود به انجیل مرقس )6٩ :14
 .2در انجیل متی ،يک دختر خدمتکار ديگر است (مراجعه شود به انجیل متی )٧1 :26
 .3در انجیل لوقا يک مرد است (مراجعه شود به انجیل لوقا 5٨ :22
 .4در انجیل يوحنا يکی از بردگان/خدمتکاران کاهن اعظم
از ديداه تاريخی بديهی است که يک نفر در کنار آتش اين سواالت را پرسید و ديگرانی هم به ملحق شدند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)1٨ :1٨
ْ
" 26 :18آیا من خود تو را با او در آن باغ ندیدم" بر خالف دو سوال اول در انجیل يوحنا  1٧ :1٨و  ،25اين حالت دستوری انتظار پاسخ "بله" را دارد.
" 27 :18پطرس باز انکار کرد" از انجیل مرقس  ٧1 :14و انجیل متی  ٧4 :26در میيابیم که پطرس با لعنت و سوگند انکار کرد.
■ "همان دم خروسی بانگ برآورد" زمانبندی وقوع اين رخداد در هر چهار انجیل داللت بر اين دارد که بین ساعت  12شب تا  3بامداد رخ داده است.
يهوديان اجازه نداشتند که در داخل شهر مرغ و خروس نگاهداری کنند ،بنابراين بايد يک خروس رومی باشد.
انجیل لوقا تصريح میکند که در اين زمان عیسی به پطرس نگاه میکند .تصور میشود که قیافا و حنا در يک خانه زندگی میکنند و محافظین عیسی
را از نزد حنا به ن زد قیافا و سانهدرين بردند .در اين جابجايی بود که عیسی به پطرس نگاه کرد .اين تماما حدس است زيرا اطالعات تاريخی کاملی در اختیار
نداريم تا در مورد توالی رخدادهای اين محاکمه در اين شبها متعصب باشیم.
 :NASBانجیل یوحنا  28 :18الی 32
ُ
َ
29
28عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند .سحرگاه بود .آنان خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پسخ را بخورند .پس پیالتس
ِ
نزد ایشان بیرون آمد و پرسید" :این مرد را به چه جرمی متهم میکنید؟" 30جواب داده ،گفتند" :اگر مجرم نبود ،به تو تسلیمش نمیکردیم".
ُ
31پیالتس به ایشان گفت" :شما خود او را ببرید و بنا بر شریعت خویش محاکمه کنید" .یهودیان گفتند" :ما اجازۀ اعدام کسی را نداریم".
32بدینسان گفتۀ عیسی در مورد چگونگی مرگی که در انتظارش بود ،به حقیقت میپیوست.
28 :18
" JB NASB, NKJV,پرتئوریوم"
"مقر پیالتس"
NRSV
"کاخ فرماندار"
TEV
اين اصطالح يونانی اشاره به محل اقامت رسمی حاکم رومی در زمانی که در اورشلیم بودند ،است .اين ممکن است پادگان آنتونیو باشد ،که در کنار
معبد يا کاخ هیرود بزرگ بوده است.

موضوع خاص :گارد محافظ ()PRÆTORIAN
)(SPECIAL TOPIC: PRÆTORIAN GUARD
در ابتدا اصطالح " "praetorianبه خیمه افسران رومی ( )praetorاشاره داشت ،ولی پس از فتح روم تبديل به مفهوم مديريتی شد در قالبی که اشاره
به مقر فرماندهی يا اقامت فرماندهای سیاسی/نظامی داشت (مراجعه شود به انجیل متی  ،2٧ :2٧انجیل يوحنا  2٨ :1٨و  ،٩ :1٩ ،33اعمال رسوالن
 ،35 :23فیلیپیان .)13 :1
با اين حال ،در روم قرن اول اين اصطالح برای افسرانی استفاده میشد که گارد سلطنتی را تشکیل میدادند .اين گروه سربازان نخبه توسط آگوستوس
در  2٧قبل از میالد تشکیل شد ولی نهايتا در روم توسط تايبريوس متمرکز شدند .آنها
 .1همگی از يک درجه نظامی برخوردار بودند
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 .2حقوق دو برابر دريافت میکردند
 .3امتیازات خاصی داشتند (بجای  25سال ،پس از  16سال خدمت بازنشسته میشدند)
 .4فوقالعاده قدرتمند شدند به صورتی که انتخاب و تصمیم آنان برای امپراتور همیشه محترم بود
در دوران کنستانتین ،اين گروه سیاسی نخبه و قدرتمند باالخره منحل شد.
■ "سحرگاه بود" از سوابق و مستندات رومی میدانیم که در فلسطین مقامات رومی صبح زود و سپیده دم مالقاتهای خود را انجام میدادند .ظاهرا ،اين
درست بود که در سحرگاه مقامات سانهدرين مالقات کردند تا برخی شواهد ظاهری و قانونی برای محاکمه شبانه خود ارائه دهند .آنها بالفاصله عیسی را نزد
پیالتس بردند.
■ "آنان خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پ َسخ را بخورند" با وارد شدن به محل اقامت يک کافر آنها برای شام پسخ نجس میشدند .اين يک
ِ
دوگانگی است که آنها خیلی در مورد آداب مراسم سختگیر بودند ولی هیچ ابايی نداشتد که کسی را محکوم به مرگ کنند.
اين آيه مرکز جدلها بر سر تناقضات تاريخی میان ديگر اناجیل است که تصريح میکنند عیسی شام پسخ را با شاگردانش خورد (مراجعه شود به انجیل
متی  ،1٧ :26انجیل مرقس  ،12 :14انجیل لوقا  ،)! :22و انجیل يوحنا که تصريح میکند اين واقعه يک روز قبل (پنج شنبه) ،روز آماده سازی جشن سنتی
پسخ روی داده است .استاد برجسته يوحناشناس کاتولیک رم ريموند براون ،در تفسیر انجیل جروم اين تفسیر را ارائه میدهد:
"چنانچه زمانبندی تاريخی رخدادها بر اساس سنن نسبت به شهادتهای يوحنا ترجیح داده شوند ،اين متن – يعنی گزارش شهادت کسی
که به خوبی با سنتها آشنايی داشت – مشکالت الينحلی را به وجود میآورد .به عبارت ديگر ،چنانچه بپذيريم که شهادت عینی از آنچه يوحنا
ارائه میدهد ،نزديکتر به رخدادهای واقعی است تا زمانبندی آداب و سنتها ،در اين صورت قابل درکتر میشود( ".صفحه )45٨
همچنین اين احتمال هست که به پسخ از دو تاريخ متفاوت مشاهده شده باشد ،در پنج شنبه و در جمعه .همچنین مسئله ديگری اضافه میشود که
اصطالح پسخ را میتوان برای جشن يک روزه و جشن هشت روزه استفاده کرد (پسخ که با نان خاص همراه میشود ،مراجعه شود به خروج .)12
■ "بتوانند پ َسخ را بخورند" هنوز مسائلی در رابطه با تاريخ دقیق شام آخر وجود دارد .به نظر میرسد که ساير اناجیل داللت بر اين دارند که غذای پسخ بود،
ِ
ولی يوحنا میگويد که روز قبل از غذای رسمی پسخ بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :1٩و اين آيه) .پاسخ میتواند در
 .1اين حقیقت باشد که اصطالح پسخ میتواند اشاره به هفته ،غذا و يا روز بخصوص شبات داشته باشد
 .2اين حقیقت باشد که برخی گروههای جدايی طلب يهود (مثال اسنها) از تقويم قمری کتاب تعاملی جبیلی پیروی میکردند
 .3اين حقیقت باشد که معنی دوگانه يوحنا عیسی را به عنوان بره قربانی پسخ ( )2٩ :1نشان میدهد ،که روز قبل از پسخ سالخی میشود.
 29 :18خدا از شخصیت پیالتس بیشتر شبیه شخصیت فرعون در کتاب خروج استفاده میکند .او به عنوان نايب يهوديه در سال  26میالدی توسط امپراتور
تیبريوس منصوب شد .او جايگزين والريوس گراتوس (که حنا را از مقام کاهن اعظم برکنارکرده بود) شد .پونتیوس پیالتس پنجمین نايب روم بود .او پادشاهی
آرکهالو (پسر هیرود کبیر) را اداره میکرد ،که شامل سامره و يهوديه ،غزه و بحر المیت بود .بیشتر اطالعات درباره پیالتس از نوشتههای فالويوس جوزفوس
بدست میآيند.

موضوع خاص :پونتیوس پیالتوس
)(SPECIAL TOPIC: PONTIUS PILATE
.I

. II

شخص
 .Aمحل و تاريخ تولد نامشخص
 .Bجزو ارتش سواره نظام (از رده متوسط جامعه روم باالتر)
 .Cازدواج کرده بود ولی در مورد فرزندانش اطالعی در دست نیست
 .Dانتصابهای مديريتی قبلی (که بايد تعدادشان زياد باشد) مشخص نیست
شخصیت
 .Aدو ديدگاه متفاوت
 .1فیلو ( )Legatio and Gaium, 299-305و جوزفوس ( )Antiq. 18.3.1 and Jewish Wars 2.9.2-4او را به عنوان
ديکتاتوری بیرحم تجسم میکردند.
291

. III

 .2عهد جديد (اناجیل ،اعمال رسوالن) او را به عنوان نايب رومی ضعیف که به راحتی میتواند بازيچه قرار گیرد نشان میدهند
 Paul Barnett, Jesus and the Rise of Early Christianity .Bتوضیحات محتملی را در مورد اين دو ديدگاه ارائه میدهند.
 .1در سال  26میالدی به توصیه سجانوس ،مشاور ارشد و ضد يهود تیبريوس ،به عنوان نايب توسط تیبريوس که فردی طرفدار
يهوديان بود (مراجعه شود به  )Philo, Legatio and Gaium, 160-161منصوب شد.
 .2تیبريوس قدرت سیاسی خود را در برابر  L. Aelius Sejanusافسر گارد خودش که قدرت اصلی پشت پرده بود و يهوديان متنفر
بود ،از دست داده بود (.)Philo, Legatio land Gaium, 159-160
 .3پیالتوس شاگرد سجانوس بود و تالش میکرد او را با کارهايش تحت تاثیر قرار دهد
 .aآوردن استانداردهای رومی به اورشلیم (در سال  26میالدی) ،که ساير حاکمین قبلی انجام نداده بودند .اين نمادهای
خدايان رومی يهوديان را برافروخته میکرد (مراجعه شود به )Josephus' Antiq. 18.3.1; Jewish Wars 2.9.2-3
 .bضرب سکه ( 29الی  31میالدی) که تصاوير پرستش رومی بر روی آنها ضرب شده بودو جوزفوس میگويد او به عمد سعی
داشت قوانین و سنتهای يهود را از بین ببرد (مراجعه شود به )Josephus, Antiq. 18.4.1-2
 .cاز خزانه معبد پول برمیداشت صرف کانال کشی اورشلیم کند (مراجعه شود به Josephus, Antiq. 18.3.2; Jewish
)Wars 2.9.3
 .dجلیلیهای زيادی را در حالیکه برای پسح در اورشلیم قربانی هديه میکردند به قتل رساند
 .eدر سال  31میالدی نیروهای محافظی رومی را به اورشلیم آورد .پسر هیرود بزرگ از او درخواست کرد که آنها را ببرد ،ولی او
اين کار را نکرد در نتیجه ،آنها به تیبريوس نامه نوشتند و تقاضا کردند که آنها به سزاريه به کناره دريا منتقل شوند (مراجعه
شود به )Philo, Legatio and Gaium, 299-305
 .fسامريان زيادی را در کوه گريزيم (سالهای  36/37میالدی) در حالیکه در جستجوی اشیا مقدس مذهبی گم شده خود
بودند ،قتل عام کرد .اين باعث شد مافوق محلی پیالتس ( )Vitellius, Prefect of Syriaاو را از سمت خود برکنار
کرده و به روم بازگرداند (مراجعه شود به .)Josephus, Antiq. 18.4.1-2
 .Cسجانوس در سال  31میالدی اعدام شد و تیبريوس قدرت کامل سیاسی خود را مجددا احیا کرد ،بنابراين گزينههای  1و  2و  3و  4فوق
احتماال توسط پیالتس انجام شدند تا اعتماد سجانوس را بدست آورد ،شماره  5و  6میتوانند تالشی برای جلت اعتماد تیبريوس باشند
ولی شکست خوردند.
 .Dبديهی است با احیا قدرت امپراتور طرفدار يهوديان ،به اضافه يک نامه رسمی به حاکم مجلی از طرف تیبريوس که با يهوديان مهربان
باشند (مراجعه شود به  ،)Philo, Legatio and Gaium, 160-161باعث شد که رهبران يهود در اورشلیم بر آسیبپذيری سیاسی
پیالتوس در برابر تیبريوس برتری يافته و او را بازيچه قرار دهند و مجبورش کنند که عیسی را مصلوب کند .اين نظريه بارنت دو ديدگاه در
باره پیالتوس را به شیوهای محتمل در کنار هم قرار میدهد.
سرنوشت او
 .Aپس از مرگ تیبريوس او به روم فراخوانده شد (سال  37میالدی)
 .Bاو به مقام ديگری منصوب نشد
 .Cپس از اين ،از زندگی او اطالعی در دست نیست .بعدها نظريات زيادی مطرح شدند ولی هیچکدام بر اساس واقعیت نیستند.

" 30 :18اگر مجرم نبود ،به تو تسلیمش نمیکردیم" اين عبارت جمله شرطی نوع دوم است که اغلب "برخالف واقعیت" نامیده میشود .عیسی مجرم
نبود .اين طعنه پیالتس برای رد اتهامات مذهبی بیارزش يهوديان بود.
فعل "تحويل دادن" مشابه همان فعلی است که معموال وقتی که در مورد يهودا صحبت میشود" ،خیانت کردن" ترجمه میگردد (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  64 :6و  2 :13 ،4 :12 ،٧1و  11و  2 :1٨ ،21و  .) 5اين اصطالح از نظر مفهومی به معنی "تحويل دادن به مقامات" يا "واگذار کردن به يک سنت"
است .در رابطه با يهودا ،اين اصطالح در معنی توسط مترجمین انگلیسی شدت پیدا کرده است.
" 31 :18ما اجازۀ اعدام کسی را نداریم" رهبران يهود عیسی را متهم به ارتداد کرده بودند ،ولی آنها از اتهام قیام و شورش استفاده کرده بودند که توسط
رومیان اعدام شود .برای رهبران يهود خیلی مهم بود که عیسی به واسطه کتاب تثنیه  23 :21مصلوب شود (مصلوب کردن در قرن اول توسط روحانیون به
عنوان مورد لعن خدا قرار گرفتن درک میشد) .عیسی اين را در انجیل يوحنا  32 :12 ،2٨ :٨ ،14 :3 ،32 :1٨و  ،33غالطیان  13 :3پیشبینی کرده بود.
" 32 :18بدینسان گفتۀ عیسی در مورد چگونگی مرگی که در انتظارش بود ،به حقیقت میپیوست" چرا رهبران يهود میخواستند عیسی مصلوب
شود؟ از اعمال رسوالن  ٧مشخص است که آنها مردم را به اتهام ارتداد با سنگسار فورا اعدام میکردند .احتماال اين موضوع در رابطه با نفرين الهی عهد عتیق
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کتاب تثنیه  22 :21الی  23است .اساسا اين اشاره به نمايش عمومی پس از مرگ دارد ،ولی روحانیون معاصر اين آيه را در نور مصلوب کردن رومیان تفسیر
کردند .آنها میخواستند عیسی ،کسی که ادعای مسیح بودن دارد ،مورد لعن خدا قرار گیرد .اين برنامه خدا برای رستگاری انسان گمراه بود .عیسی ،بره خدا
(يعنی  ،)2٩ :1خودش را به عنوان جايگزين پیشکش کرد (مراجعه شود به اشعیا  ،53دوم قرنتیان  .)21 :5عیسی تبديل به لعنتی بر ما شد (مراجعه شود به
غالطیان .)13 :3
 :NASBانجیل یوحنا  33 :18الی  38الف
ُ
ْ
34
33پس پیالتس به کاخ بازگشت و عیسی را فرا خوانده ،به او گفت" :آیا تو پادشاه یهودی؟" عیسی پاسخ داد" :آیا این را تو خود میگویی ،یا
ُ
دیگران دربارۀ من به تو گفتهاند؟" 35پیالتس پاسخ داد" :مگر من یهودیام؟ قوم خودت و سران کاهنان ،تو را به من تسلیم کردهاند؛ چه
کردهای؟" 36عیسی پاسخ داد" :پادشاهی من از این جهان نیست .اگر پادشاهی من از این جهان بود ،خادمانم میجنگیدند تا به دست یهودیان
ُ
گرفتار نیایمّ .اما پادشاهی من از این جهان نیست"37 .پیالتس از او پرسید" :پس تو پادشاهی؟" عیسی پاسخ داد" :تو خود میگویی که من
ّ
پادشاهم .من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم .پس هر کس که به حقیقت تعلق دارد ،به ندای من گوش
ُ
فرا میدهد"38 .پیالتس پرسید" :حقیقت چیست؟"
" 33 :18کاخ" به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2٨ :1٨مراجعه کنید.
■ "آیا تو پادشاه یهودی؟" عیسی به خیانت محکوم شده بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،11 :2٧انجیل مرقس  ،2 :15انجیل لوقا  2 :23و انجیل يوحنا
 3 :1٩و  12و  15و  1٩الی .)22
ْ
" 34 :18آیا این را تو خود میگویی ،یا دیگران دربارۀ من به تو گفتهاند؟" اگر پیالتس سوالی در رابطه با پادشاهی سیاسی میکرد ،عیسی آن را انکار
میکرد .اگر يهوديان اين را گفته بودند ،پس اين اشاره به مسیح بودن دارد و عیسی آن را تائید میکرد .مشخص بود که پیالتس آمادگی بحث بر سر پیچیدگیهای
تفکرات يهوديان نداشت (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)35 :1٨
 35 :18اولین سوال انتظار پاسخ نه را دارد .پیالتس تحقیر خود را نسبت به دين يهود ابراز میدارد.
" 36 :18اگر پادشاهی من از این جهان بود ،خادمانم میجنگیدند" اين عبارت جمله شرطی نوع دوم است که خالف واقعیت نامیده میشود .بايد بدين
گونه ترجمه شود که "اگر پادشاهی من از اين جهان بود ،و نیست ،پس خادمانم میجنگیدند ،که نمیجنگند" .عبارت "خادمانم" میتواند اشاره به ()1
شاگردان يا ( )2فرشتگان داشته باشد (مراجعه شود به انجیل متی .)53 :26
ُ
 " 37 :18پیالتس از او پرسید" :پس تو پادشاهی؟"" اين نهايت دوگانگی لبها در اين نماد قدرت زمینی است (يعنی روم) ،که با عیسی و پادشاهی معنوی
او مقابله میکند .اين سوال انتظار پاسخ "بله" را دارد.
■ "تو خود میگویی که من پادشاهم .من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم" عبارت اول را به واسطه ابهامش به
سختی میتوان ترجمه کرد .اين يک تائید صالحیت است (مراجعه شود به انجیل متی  ،11 :2٧انجیل مرقس  ،2 :15انجیل لوقا  .)3 :23عیسی میدانست
که کیست (دو فعل زمان کامل) ،و چرا آمده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :13و  ،3انجیل مرقس  ،45 :10انجیل لوقا  ،4٩ :2انجیل متی .)22 :16
پیالتس درک نکرده بود.
■ "از این رو زاده شدم" عیسی به وظیهاش مبنی بر آشکار ساختن پدر اشاره میکند (يعنی" ،شهادت بر حقیقت") .اساسا سه دلیل وجود دارد که چرا عیسی
آمد:
 .1که به صورت تمام و کمال شخصیت و اهداف خدا را آشکار نمايم (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :1و )32 :3
 .2که به عنوان بره معصوم خدا بمیرم تا گناه را از جهان برگیرم (مراجعه شود به انجیل يوحنا )2٩ :1
 .3تا به مومنین نمونهای نشان دهم که چگونه بايد زندگی کرد و خدا را راضی نمود
ّ
■ "پس هر کس که به حقیقت تعلق دارد ،به ندای من گوش فرا میدهد" من همیشه تحت تاثیر عباراتی مثل "هرکسی"" ،هر کس"" ،هر کس که" قرار
میگیرم .يهوه پیدايش  15 :3را در مسیح تحقق میبخشد .عیسی تصوير خدا را در میان گمراهان احیا کرد .دوستی صمیمانه و فردی دوباره امکانپذير است
(اسکاتولوژی تشخیص داده شده).
فقط کسانی که چشم و گوش معنويت دارند (يعنی انجیل يوحنا  3 :10و  16و  )3٧ :1٨ ،2٧میتوانند حقیقت را درک کنند (مراجعه شود به انجیل
متی  ٩ :13 ،15 :11و  16و  ،43انجیل مرقس  ٩ :4و  ،23انجیل لوقا  23 :10 ،٨ :٨و  ،35 :14 ،24مکاشفه  ٧ :2و  11و  1٧و  6 :3 ،2٩و  13و .)22
عیسی حقیقت است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  !)6 :14وقتی که صحبت میکند ،پیروانش گوش میدهند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :10الی .)5
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در انجیل يوحنا "ديدن" يا "شنیدن" ححقیقت از ديدگاه الهیات معادل پذيرفتن "حیات جاويدان" است.
ُ
" 38 :18پیالتس پرسید" :حقیقت چیست؟"" پیالتس اين سوال را پرسید ولی ظاهرا قبل از اينکه پاسخ خود را دريافت کند ،رفت .پیالتس میخواست
اطمینان حاصل کند که عیسی تهديدی برای امپراتوری روم نیست .او اين کا ر را کرد .سپس او سعی کرد عیسی را آزاد کند زيرا سنت يهود در آن روز در طول
پسخ بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،3٩ :1٨انجیل متی  .)15 :2٧يوحنا ،همانند لوقا مینويسد تا نشان دهد که مسیحیت تهديدی برای امپراتوری روم
نبود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3٨ :1٨ب ،4 :1٩ ،انجیل لوقا  4 :23و  14و .)22
 :NASBانجیل یوحنا 38 :18ب الی 40
ّ
39
چون این را گفت ،باز نزد یهودیان بیرون رفت و به آنها گفت« :من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم .اما شما را رسمی هست که
در عید پ َسخ یک زندانی را برایتان آزاد کنم؛ آیا میخواهید پادشاه یهود را آزاد کنم؟" 40آنها در پاسخ فریاد سر دادند" :او را نه ،بلکه باراباس را
ِ
آزاد کن!" ّاما باراباس راهزن بود.
" 39 :18شما را رسمی هست" اين در انجیل متی  15 :2٧و انجیل لوقا  1٧ :23توضیح داده شده است (ولی در مستندات تاريخی خارج از عهد عتیق
چنین رسمی ناشناخته است).
" 40 :18او را نه ،بلکه باراباس را آزاد کن" اين يک دوگانگی شديد است زيرا باراباس عضو گروه زيلوت و به همان اتهام عیسی محکوم بود (مراجعه شود به
انجیل مرقس  ،٧ :15انجیل لوقا  1٩ :23و  .)25جمعیت ظاهرا منتظر بودند که از قهرمان خود حمايت کنند .مقامات يهود از اين موقعیت جهت اطمینان از
محکوم شدن عیسی استفاده کردند (مراجعه شود به انجیل مرقس .)11 :15
اينهم يک دوگانگی عجیب ديگر است زيرا اسم "باراباس" يعنی "پسر يک پدر" .يوحنا با اين کلمات در طول انجیل يوحنا بازی کرده است! جمعیت "پسر
پدر" را بجای "پسر آن پدر" میخواستند  .تاريکی به صورت کامل آمد!
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه
قطعی.
 .1چرا عیسی به جايی رفت که میدانست يهودا او را پیدا میکند؟
 .2چرا يهودا شکنجه عیسی در گتسمانه را حذف کرد؟
 .3چرا سانهدرين عیسی را نزد پیالتس بردند؟
 .4چرا ترتیب زمانی رخدادها میان انجیل يوحنا و ساير اناجیل اينقدر گیج کننده است؟
 .5چرا يوحنا اين گونه نشان میدهد که پیالتس میخواهد عیسی را آزاد کند؟
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یوحنا 19
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
عیسی در برابر پیالتس
( 2٨ :1٨الی )11 :1٩

TEV

NRSV

عیسی به مرگ محکوم
میشود
(3٨ :1٨ب الی )16 :1٩

(3٨ :1٨ب الی )1٧ :1٩

 33 :1٨الی 3 :1٩

NKJV
سربازان عیسی را تمسخر
میکنند

UBS4
عیسی به مرگ محکوم شد
(3٨ :1٨ب الی :1٩
16الف)
33 :1٨ب الی ٧ :1٩

33 :1٨ب الی ٧ :1٩
 40 :1٨الی 3 :1٩

 4 :1٩الی ٧

 4 :1٩الی 5

 ٨ :1٩الی 11

6 :1٩الف
6 :1٩ب
٧ :1٩
 ٨ :1٩الی ٩الف
٩ :1٩ب الی 10
11 :1٩
12 :1٩

عیسی به مرگ محکوم
میشود
 12 :1٩الی 16ب

مصلوب شدن
 16 :1٩ب الی 22

 13 :1٩الی 14
 15 :1٩الف
15 :1٩ب
15 :1٩پ
 16 :1٩الف
عیسی مصلوب میشود
16 :1٩ب الی 21

 1 :1٩الی 4
تصمیم پیالتس
 5 :1٩الی 16

 ٨ :1٩الی 12

 ٨ :1٩الی 12

 13 :1٩الی  16الف

 13 :1٩الی  16الف

پادشاه بر روی صلیب
16 :1٩ب الی  25الف

مصلوب شدن عیسی
16 :1٩ب الی 22

 1٧ :1٩الی 24
لباس عیسی پاره میشود
 23 :1٩الی 24
عیسی و مادرش
 25 :1٩الی 2٧
مرگ عیسی
2٨ :1٩

پهلوی سوراخ شده
 31 :1٩الی 3٧

22 :1٩
 23 :1٩الی 24
 25 :1٩الی 26
2٧ :1٩
مرگ عیسی
2٨ :1٩
 2٩ :1٩الی  30الف
 30 :1٩ب
پهلوی عیسی سوراخ
میشود
 31 :1٩الی 3٧

 23 :1٩الی 2٧
25 :1٩ب الی 2٧

 2٨ :1٩الی 30

 31 :1٩الی 3٧
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مادرت را ببین
 25 :1٩الی 2٧
تمام شد
 2٨ :1٩الی 30

مرگ عیسی
 2٨ :1٩الی 30

پهلوی عیسی سوراخ
میشود
 31 :1٩الی 3٧

سوراخ کردن پهلوی عیسی
 31 :1٩الی 3٧

دفن

دفن عیسی

 3٨ :1٩الی 42
 3٨ :1٩الی 42
چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود

 3٨ :1٩الی 42

عیسی در گور يوسف دفن
میشود
 3٨ :1٩الی 42

دفن عیسی
 3٨ :1٩الی 42

دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :19الی 7
ُ
1آنگاه پیالتس عیسی را گرفته ،دستور داد تازیانهاش زنند .و سربازان تاجی از خار بافته ،بر سرش نهادند و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند،
3و نزدش آمده ،میگفتند" :درود بر تو ،ای پادشاه یهود!" و او را سیلی میزدند.
ُ
4سپس پیالتس دیگر بار بیرون آمد و یهودیان را گفت" :اینک او را نزد شما بیرون میآورم تا بدانید که من هیچ سببی برای محکوم کردن
ُ
او نیافتم" 5پس عیسی تاج خار بر سر و ردای ارغوانی بر تن بیرون آمد .پیالتس به آنها گفت" :اینک آن انسان"6 .چون سران کاهنان و نگهبانان
ُ
ْ
معبد او را دیدند ،فریاد برآورده ،گفتند" :بر صلیبش کن! بر صلیبش کن!" پیالتس به ایشان گفت" :شما خود او را ببرید و مصلوب کنید ،چون
من سببی برای محکوم کردن او نیافتهام"7 .یهودیان در پاسخ او گفتند" :ما را شریعتی است که بنا بر آن او باید بمیرد ،زیرا ادعا میکند پسر
خداست".
2

ُ
" 1 :19آنگاه پیالتس عیسی را گرفته ،دستور داد تازیانهاش زنند" مدت زمان و تعداد تازيانه ها مشخص نیست .تمامی زندانیانی که به مصلوب شدن
محکوم میشدند ،تازيانه میخوردند .تجربه بسیار بیرحمانهای که منجر به مرگ بسیاری از آنان میشد .با اين وجود ،در متن ،به نظر میرسد که پیالتس
عیسی را تازيانه زد تا شايد ترحم آنها را بدست آورده و رهايش سازند (مراجعه شود به انجیل لوقا  16 :23و  ،22انجیل يوحنا  .)12 :1٩اين ممکن است تحقق
نبوت اشعیا  5 :53باشد.
تازيانههای رومیان بسیار دردناک و بیرحمانه بود که مختص غیر رومیان بود .تازيانههايی از نوارهای چرمی با تکههای استخوان يا فلز که به انتهای هر
ريسمان گره خورده بودند ،استفاده میشدند و دستان فردی که تازيانه میخورد ،به چوبی کوتاه بسته میشد تا خم شود .تعداد ضربات مشخص نشده است.
اين کار همیشه قبل از مصلوب کردن انجام میشد (مراجعه شود به .)Livy XXXIII: 36
اناجیل از کلمات متفاوتی برای توصیف تازيانه خوردنها به دست رومیان استفاده میکند.
 .1انجیل متی  ،16 :2٧انجیل مرقس  phragelloō -15 :15تازيانه زدن
 .2انجیل لوقا  16 :23و  paideuō -22که برای تنبیه کردن کودکان و آموزش نظم به آنها استفاده میشد (مراجعه شود به عبرانیان  6 :12الی  ،٧و
 )10ولی در اينجا همانند دوم قرنتیان  ٩ :6برای کتک زدن استفاده شده است
 .3انجیل يوحنا  mastigoō - 1 :1٩اين اصطالح اساسا نام يک نوع تازيانه است ،انجیل متی  ،34 :23 ،1٩ :20 ،1٧ :10اعمال رسوالن 24 :22
الی  ،25عبرانیان 36 :11
اينها ممکن است همه مترادف باشند و ممکن هم هست که به دو نوع متفاوت کتک زدن اشاره داشته باشند.
 .1تازيانههای کمتر توسط پیالتس
 .2تازيانه زدن قبل از مصلوب کردن
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" 2 :19سربازان تاجی از خار بافته ،بر سرش نهادند" اين يک حالت شکنجه بود که خارها بر پیشانی عیسی فشرده میشدند .با اين حال ،احتمال اين هم
هست که معرف نوعی تاج از برگهای نخل باشد که به شیوه ديگری از نشان دادن عیسی به عنوان پادشاه است (مراجعه شود به انجیل متی  2٧ :2٧الی ،31
انجیل مرقس  15 :15الی .)20
اصطالح يونانی "تاج" ( )stephanosبرای پیروزيهای ورزشی استفاده میشد و يا امپراتور تاجی از گل سرخ يا الله بر سر میگذاشت.
■ "و ردایی ارغوانی بر او پوشاندند" رنگ ارغوانی ( )porphyrosنشان سلطنت بود ،اين رنگ بسیار گرانقیمت بود و از صدف حلزون درست میشد .قرمز
متمايل به زرد رنگ جامه افسران رومی بود (انجیل مرقس  1٧ :15و  .)20رنگ قرمز متمايل به زرد از فلس حشرهای درست میشد که بر روی درختان بلوط
يافت میشدند .اين لباس اشاره به شنل سلطنتی دارد که توسط پادشاه بر تن میشد ،ولی واقعیت اين است که احتماال شنل رنگ پريده يک افسر رومی بوده
باشد (مراجعه شود به انجیل متی .)2٨ :2٧
3 :19
"و آنها به نزد او آمدند و گفتند"
NASB
"سپس آنها گفتند"
NKJV
"مرتب جلو آمده به او میگفتند"
NRSV
"نزد او آمده و میگفتند"
TEV
" مرتب به نزد او امده و به او میگفتند "
NJB
اينها زمان غیر کامل هستند .ظاهرا سربازان يکی پس از ديگری اين کار را میکردند .در کل ،اين تحقیر کردنها ،يهوديان را بیشتر مسخره میکرد تا
عیسی را .ظاهرا پیالتس با اين کار میخواست کاری کند که به عیسی ترحم کنند ولی کارگر نیافتاد.
مجددا در نوشتههای يوحنا اغلب بیانات نبوت از دهان مخالفان بیرون میآيد .اين سربازان بیش از آنچه که درک میکردند ،بر زبان میآوردند.
■ "و او را سیلی میزدند" اين کلمه اساسا به مفهوم " با شالق زدن" است ،ولی در اينجا به معنی "با دست باز کشیده زدن" است .اين هم میتواند بیشتر به
مفهوم ادای احترام سلطنتی باشد تا بیرحمانه بر صورت کسی زدن.
4 :19
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم"
" من هیچ خطایی برای علیه او نیافتم "
"من هیچ دلیلی برای محکوم کردن او نیافتم"
"من هیچ دلیلی برای محکوم کردن او نمیبیینم"
"من هیچ دلیلی برای محکوم کردن او نیافتم"

يکی از اهداف يوحنا اين بود که نشان دهد مسیحیت هیچ تهديدی علیه دولت روم يا مقامات آن نیست .يوحنا ثبت کرده که بارها پیالتس سعی داشته
است که عیسی را رها کند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،6 :1٩ ،3٨ :1٨انجیل لوقا  4 :23و  14و .)22
5 :19
"این مرد را شاهد باشید"
NASB, NKJV
"ببینید! مرد اینجاست!"
TEV, NET
" NRSV, NJB, REBاینک آن انسان"
به چندين شیوه میتوان اين عبارت را درک کرد
 .1عیسی را به صورت يک پادشاه مسخره لباس پوشاندند
 .2عیسی کتک خورد تا ترحم نسبت به او ايجاد شود
 .3اشاره ای به زکريا ( 12 :6مرجع مسیحی "شاخه")
 .4تائید آتی که عیسی انسان بود (ضربهای بر علیه عرفان روز يوحنا)
 .5اشاره به بیان "پسر انسان" آرامی ،bar nashā( ،اشاره ديگری به مسیحیت پنهان)
" 6 :19فریاد برآورده ،گفتند" :بر صلیبش کن! بر صلیبش کن!" " دلیل اينکه رهبران يهود میخواستند عیسی مصلوب شود ،نفرين کتاب تثنیه 23 :21
بود که به اجرا درآمده بود .اين يکی از داليلی بود که احتماال پولس نس بت به مسیح خدا بودن عیسی ناصری دچار ترديد بزرگی شده بود .با اين وجود ،از
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غالطیان  13 :3درمیيابیم که عیسی ،لعنتی که بر روی ما بود را بر صلیبش با خود حمل کرد (مراجعه شود به کولسیان .)14 :2
■ "من سببی برای محکوم کردن او نیافتهام" پیالتس سه مرتبه اين را تکرار کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3٨ :٨و .)4 :1٩
" 7 :19او باید بمیرد ،زیرا ادعا میکند پسر خداست" عیسی ادعا میکرد که با خدا يکی است ،پسر او است .يهوديان که اين اظهارات را میشنیدند و نیت
او را درک میکردند ،ترديدی نداشتند که او از خداست (مراجعه شود به انجیل يوحنا  53 :٨ ،1٨ :5الی  .)33 :10 ،5٩اتهام اصلی يهوديان علیه عیسی
ارتداد بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،65 :26 ،3 :٩انجیل مرقس  ،64 :14 ،٧ :2انجیل لوقا  ،21 :5انجیل يوحنا  33 :10و  .)36مجازات اتهام ارتداد،
سنگسار بود (مراجعه شود به الويان  .)16 :24اگر عیسی دوباره متولد نشده بود ،از قبل وجود نداشت و از خدا نبود ،بايد سنگسار میشد!
 :NASBانجیل یوحنا  8 :19الی 12
ُ
ّ
٩
٨چون پیالتس این را شنید ،هراسانتر شد ،و باز به درون کاخ بازگشت و از عیسی پرسید" :تو از کجا آمدهای؟" اما عیسی پاسخی به او نداد.
ُ
10پس پیالتس او را گفت" :به من هیچ نمیگویی؟ آیا نمیدانی قدرت دارم آزادت کنم و قدرت دارم بر صلیبت ِکشم؟" 11عیسی گفت" :هیچ
ُ
گناه آن که مرا به تو تسلیم کرد ،بسی بزرگتر است"12 .از آن پس پیالتس
قدرت بر من نمیداشتی ،اگر از باال به تو داده نشده بود؛ از این روِ ،
کوشید آزادش کندّ ،اما یهودیان فریادزنان گفتند" :اگر این مرد را آزاد کنی ،دوست قیصر نیستی .هر که ادعای پادشاهی کند ،بر ضد قیصر
سخن میگوید".
ُ
" 8 :19چون پیالتس این را شنید ،هراسانتر شد" همسر پیالتس پیشتر در مورد عیسی به او هشدار داده بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،)1٩ :2٧و اينک
رهبران يهود ادعا می کردند که او تصريح کرده است که پسر خدا است .پیالتس که ترسیده بود ،هراسانتر شد .در اعتقادات رومیان و يونانیان کامال امکانپذير
بود که خدايان در قالب انسان به ديدار انسانها بیايند.
9 :19
"اهل کجایی"
NASB, NKJV,
NRSV
" TEV, NJB, NIVتو از کجا آمدهای"
پیالتس در مورد شهری که از آنجا آمده بود سوال نمیکرد ،بلکه از جايی که آمده بود میپرسید .پیالتس اهمیت کسی را که در مقابلش بود را احساس
میکرد .از توضیحات او در انجیل يوحنا  3٨ :1٨عیسی او را شناخته بود و میدانست که پیالتس به حقیقت عالقهای ندارد بلکه به تسهیل روابط سیاسی
عالقمند است و بنابراين پاسخ نداد.
پیالتس هم به جمع کسانی پیوست که از عیسی حیرت زدن شده بودند ولی منشا او را درک نمیکرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا :٧ ،42 :6 ،12 :4
 2٧الی الی  41 ،2٨الی  2٩ :٩ ،14 :٨ ،42الی  .)30اين هم بخش ديگری از دوالیسم عمودی يوحنا است .عیسی از باال است و هیچ کس از پائین نمیتواند
بدون خواست پدر او را بشناسد  /درک کند  /ببیند  /بشنود (مراجعه شود به  44 :6و .)2٩ :10 ، 65
■ "عیسی پاسخی به او نداد" پیالتس بايد پاسخ او را به خاطر داشته باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  !)3٧ :1٨برخی اين را به عنوان تحقق اشعیا :53
 ٧میبینند.
" 10 :19و قدرت دارم بر صلیبت ِکشم" پیالتس تصريح میکند که از نظر سیاسی اختیار زندگی و مرگ دارد ،با اين وجود ،در برابر جمعیت ياغی میتواند
از اين حق چشم پوشی کند .از نظر دستور زبانی سوال پیالتس انتظار پاسخ "بله" دارد.
" 11 :19هیچ قدرت بر من نمیداشتی ،اگر از باال به تو داده نشده بود" اين عبارت جمله شرطی نوع دوم است که "بر خالف واقعیت" نامیده میشود.
عیسی توسط پیالتس مرعوب نشده بود .او میدانست که کیست و چرا آمده است! انجیل تصريح میکند که خدا در پس تمامی اختیارات نوع بشر است
(مراجعه شود به رومیان  1 :13الی .)٧
گناه آن که مرا به تو تسلیم کرد ،بسی بزرگتر است" با يکبار خواندن ،به نظر میرسد که اين اشاره به يهودای اسخريوطی دارد (مراجعه شود به انجیل
■" ِ
يوحنا  64 :6و  )11 :13 ،٧1ولی بیشتر مفسرين معتقدند که اين به قیافا اشاره دارد که رسما عیسی را به رومیان تحويل داد .اين عبارت میتواند در مجموع
بدين صورت درک شود که به ( )1رهبران غیر قانونی يهودی ،يا ( )2مردم يهود در کل (مراجعه شود به انجیل متی  33 :21الی  ،46انجیل مرقس  1 :12الی
 ،12انجیل لوقا  ٩ :20الی  ،1٩رومیان  ٩الی  )11اشاره میکند.
ُ
" 12 :19پیالتس کوشید آزادش کند" اين زمان غیر کامل است که به معنی تکرار عمل در گذشته دارد .او چندين مرتبه تالش کرده بود.
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■ "اگر این مرد را آزاد کنی ،دوست قیصر نیستی" اين يک عبارت شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع يک عمل است .رهبران يهود تهديد
میکردند که بر علیه پیالتس به مقامات مافوق او در رم (که با آگوستوس يا وسپاسیان شروع میشود) اگر او به خواست آنان عمل نکند و عیسی را محکوم به
مرگ ننمايد ،گزارش خواهند فرستاد.
سزار عنوان امپراتور روم بود .اين عنوان از ژولیوس سزار آمده و بعدا آگوستوس از آن استفاده کرد.
 :NASBانجیل یوحنا  13 :19الی 16
ُ
13چون پیالتس این سخنان را شنید ،عیسی را بیرون آورد و خود بر مسند داوری نشست ،در مکانی که به مسنگفرشس معروف بود و به زبان
ُ
عبرانیان َ
مج ّباتاس خوانده میشد14 .آن روز ،روز متهیۀس عید پ َسخ و نزدیک ساعت ششم از روز بود .پیالتس به یهودیان گفت" :اینک پادشاه شما"!
ِ
ُ
15آنها فریاد برآوردند " :او را از میان بردار! او را از میان بردار و بر صلیبش کن!" پیالتس گفت" :آیا پادشاهتان را مصلوب کنم؟" سران کاهنان
ُ
پاسخ دادند" :ما را پادشاهی نیست جز قیصر"16 .سرانجام پیالتس عیسی را به آنها سپرد تا بر صلیبش ِکشند.
ُ
" 13 :19چون پیالتس این سخنان را شنید ،عیسی را بیرون آورد و خود بر مسند داوری نشست" اين متن مبهم است زيرا مشخص نیست که چه کسی
بر روی صندلی داوری نشست .هر دو ترجمه ويلیامز و گاد اسپید تصريح میکنند که اين عیسی خود بود که بر روی صندلی داوری نشست تا بدين شیوه
پادشاه يهود را تحقیر کنند .با اين حال ،متن داللت بر پیالتس دارد که بايد حکم را صادر میکرد.
" NASB, NKJV,در مکانی که به مسنگفرشس معروف بود و به زبان عبرانیان َ
مج ّباتاس خوانده میشد"
NJB
َ
ّ
"در مکانی که به مسنگفرشس معروف یا زبان عبرانیان مجباتاس خوانده میشد"
NRSV
َ
ّ
"در مکانی که به مسنگفرشس معروف بود (به زبان عبرانیان مجباتاس خوانده میشد)"
TEV
استفاده يوحنا از کلمات عبری/آرامی و مفاهیم آنها نشان میدهد که خوانندگان هدف يوحنا برای انجیلش کفار بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 .)1٧ :1٩اين پیاده رو سنگفرش محل اعالم احکام قانونی رومیان بود .اصطالح آرامی جباتا به معنی "سنگهای بلند شده" يا "مکان بلندتر" است.
" 14 :19آن روز ،روز متهیۀس عید پ َسخ بود" يک تناقض کامال مشهود میان انجیل يوحنا و ساير اناجیل در ارتباط با تاريخها وجود دارد .در ساير اناجیل
ِ
عیسی قبل از دستگیری غذای روز پسخ را با شاگردانش میخورد (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،)42 :15ولی در انجیل يوحنا مراسم خوراک يک روز قبل از
عید و در روز تهیه برگزار میشود .به يادداشت کامل در بخش مربوط به اجیل يوحنا  2٨ :1٨مراجعه کنید.
■ "نزدیک ساعت ششم از روز بود" جدول رخداد زمانی محاکمه عیسی در برابر پیالتس و مصلوب شدن او
انجیل متی
حکم پیالتس
مصلوب شدن
شروع تاريکی
عیسی فرياد میزند

انجیل مرقس

انجیل لوقا

انجیل یوحنا
ساعت ششم ()14 :1٩

ساعات ششم تا نهم (:2٧
)45
ساعت نهم ()46 :2٧

ساعت سوم ()25 :15
ساعات ششم تا نهم ()33 :15

ساعات ششم تا نهم ()44 :23

ساعات ششم تا نهم

ساعت نهم ()34 :15

وقتی که اين زمانها را با يکديگر مقايسه میکنیم ،دو امر بديهی مشخص میشوند:
 .1آنها مشابه هم هستند .يوحنا از زمانبندی رومی که از ساعت  12بامداد شروع میشود ،استفاده میکند (مراجعه شود به ،Gleason L. Archer
 ،Encyclopedia of Bible Difficultiesصفحه  ،)364و ساير اناجیل از زمانبندی يهودی استفاده میکنند که از ساعت  6صبح شروع میشود.
 .2يوحنا زمان ديرتری را برای مصلوب شدن عیسی تصريح میکند که اين هم مثال ديگری است از تفاوتهای میان انجیل يوحنا و ساير اناجیل.
از انجیل يوحنا  3٩ :1و  6 :4اين چنین به نظر میرسد که او از ساعت يهودی استفاده میکند نه ساعت رومی (مراجعه شود به M. R. Vincent, Word

 ،Studiesجلد اول ،صفحه .)403
اعالم ساعتها در اناجیل میتواند همگی نمادين باشند زيرا آنها در ارتباط هستند با:
 .1زمان قربانی کردنهای روزانه در معبد ( ٩صبح و  3بعد از ظهر ،مراجعه شود به اعمال رسوالن )1 :3 ،15 :2
 .2فقط بعد از ظهر زمانی سنتی بود که بره پسخ را در  14نیسان قربانی میکردند
انجیل يک کتاب شرقی است و برخالف کتب تاريخی غربی ،بر زمانبندی دقیق تمرکز ندارد.
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■ "اینک پادشاه شما" همانطور که آيه  5میتواند اشارهای به زکريا  12 :6باشد ،اين آيه هم میتواند اشارهای به زکريا  ٩ :٩باشد (مراجعه شود به F. F.
 ،Bruce, Answers to Questionsصفحه .)٧2
 14 :19جمله اول يک توضیح ديگر از سوی نگارنده است.
" 15 :19او را از میان بردار! او را از میان بردار و بر صلیبش کن" اين عبارت سه فعل آئوريست فعال امری دارد .ريشه "مصلوب کردن" به معنی "بلند کردن"
يا "برخیزاندن" است ،اين میتواند يکی از دوگانگیهای نگارشی يوحنا باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)32 :12 ،2٨ :٨ ،14 :3
■ "سران کاهنان پاسخ دادند" :ما را پادشاهی نیست جز قیصر" " دوگانگی حیرت انگیز است .اين سران يهود آنها خودشان مرتد بودند ،همان اتهامی که
عیسی را بدان متهم میکردند .در عهد عتیق فقط خدا پادشاه مردم است (مراجعه شود به اول سموئل .)٨
" 16 :19آنها" در انجیل متی  26 :2٧الی  2٧و انجیل مرقس  15 :15الی  16اين ضمیر اشاره به سربازان رومی دارد .در انجیل يوحنا میتواند اشاره به
پیالتس داشته باشد که عیسی را تسلیم خواست رهبران يهود میکند.
 :NASBانجیل یوحنا  17 :19الی 22
ُ ُ
17عیسی صلیب بر دوش بیرون رفت ،به سوی محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان جلجتا خوانده میشود .آنجا او را بر صلیب
ُ
کردند .با او دو تن دیگر نیز در دو جانبش مصلوب شدند و عیسی در میان قرار داشت19 .پیالتس کتیبهای نوشت و آن را بر باالی صلیب نصب
کردند .بر آن نوشته شده بود :معیسای ناصری ،پادشاه یهود‘20 .بسیاری از یهودیان آن کتیبه را خواندند ،زیرا جایی که عیسی بر صلیب شد
ُ
کاهنان یهود به پیالتس گفتند" :منویس مپادشاه
سران
نزدیک شهر بود و آن کتیبه به زبان عبرانیان و التینی و یونانی نوشته شده بود21 .پس
ِ
ِ
ُ
یهودس ،بلکه بنویس این مرد گفته است که من پادشاه یهودم"22 .پیالتس پاسخ داد" :آنچه نوشتم ،نوشتم".
18

" 17 :19عیسی صلیب بر دوش بیرون رفت" شکل صلیب در فلسطین قرن نخست مشخص نیست ،صلیب میتوانست به يکی از اشکال حرف  Tيا  tيا
حرف  Xباشد .گاهی اوقات چندين زندانی بر روی يک داربست مصلوب میشدند .شکل صلیب هر چه که میبود ،زندانی محکوم شده که تازيانه خورده بود،
بايد بخشی از صلیب را به محل مصلوب شدن با خود حمل میکرد (مراجعه شود به انجیل متی  ،32 :2٧انجیل مرقس  ،21 :15انجیل لوقا :23 ،2٧ :14
.)26
ُ
■ " محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان ُجلجتا خوانده میشود" معنی دقیق اين عبارت مشخص نیست .اصطالح عبری/آرامی به تپهای که شبیه
يک جمجمه کامل باشد اشاره نمیکند ،بلک ه به يک تپه کم ارتفاع خشک در خیابان اصلی دراورشلیم اشاره میکند .رومیان برای ارعاب شورشیان مصلوب
میکردند .در باستان شناسی مدرن دقیق ديوارهای باستانی شهر مشخص نیست .عیسی در بیرون از ديوارهای شهر در مکانی که به محل اعدامهای عمومی
معروف بود ،کشته شد!
" 18 :19آنجا او را بر صلیب کردند" هیچیک از اناجیل وارد جزئیات فیزيکی مصلوب کردن نشدهاند .رومیان مصلوب کردن را از کارتاژينها فراگرفته بودند،
که آنها هم از پارسیان ياد گرفته بودند .حتی شکل دقیق صلیب هم مشخص نیست .با اين وجود ،میدانیم که يک مرگ تدريجی و بیرحمانه بود! اين کار برای
فرد چندين روز با درد زياد همراه بود .مرگ معموال بر اثر جراحت صورت میگرفت .هدف از اين کار ترساندن شورشیان و ياغیانی که بر علیه امپراتوری روم
بودند ،بود.
■ "دو تن دیگر" اين نبوت اشعیا  ٩ :53را تحقق میبخشد که در انجیل متی  ،3٨ :2٧انجیل مرقس  2٧ :15و انجیل لوقا  33 :23ثبت شده بود.
ُ
 " 19 :19پیالتس کتیبهای نوشت" احتماال پیالتس اين دستور داده کسی اين عنوان را ( )titlonبر روی يک تکه چوب به صورت پالکارد بنويسد .متی از
اين به عنوان "اتهام" ( aitianمراجعه شود به انجیل متی  )3٧ :2٧ياد میکند در حالیکه مرقس و لوقا به آن "تقصیرنامه" گفتهاند ( epigraphēمراجعه شود
به انجیل مرقس  ،26 :15انجیل لوقا .)3٨ :23
" 20 :19به زبان عبرانیان و التینی و یونانی نوشته شده بود" اصطالح "عبرانیان" اشاره به زبان آرامی دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  13 :1٩ ،2 :5و
 ،16 :20 ،1٧جوزفوس .)2.13.1 Antiq ،تفاوتها میان کلمات دقیقی که برای اتهام عیسی که بر باالی سرش بر روی صلیب نوشته بود ،خیلی جالب هستند
و بايد به آنها توجه شود.
 .1انجیل متی " 3٧ :2٧اين است عیسی ،پادشاه يهوديان"
 .2انجیل مرقس " 26 :15پادشاه يهوديان"
 .3انجیل لوقا "اين است پادشاه يهوديان"
 .4انجیل يوحنا " 1٩ :1٩عیسی ناصری ،پادشاه يهوديان"
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هر کدام متفاوت از ديگری هستند ،ولی اساسا همگی يکسان میباشند .در مورد بیشتر رخدادهای تاريخی و جزئیات میان اناجیل ،اين امر درست
است .هر نگارنده خاطرات خود را با شیوههای کمی متفاوت از ديگری نوشته است ،ولی همه آنها يک شهادت عیسی هستند.
پیالتس میخواست با همان عبارتی که سران يهود از آن میترسیدند ،و قراردادن آن بر باالی سر عیسی ،آنها را اذيت کند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 21 :1٩الی .)22
" 22 :19آنچه نوشتم ،نوشتم" اينها دو فعال زمان کامل هستند که تاکید بر کامل شدن کاری دارند و اينکه آنچه نوشته شده است ،نهايی است.
 :NASBانجیل یوحنا  23 :19الی 24
23چون سربازان عیسی را به صلیب کشیدند ،جامههای او را گرفته ،به چهار سهم تقسیم کردند و هر یک سهمی برگرفتند .و جامۀ زیرین
او را نیز ستاندندّ .اما آن جامه درز نداشت ،بلکه یکپارچه از باال به پایین بافته شده بود24 .پس به یکدیگر گفتند" :این را تکه نکنیم ،بلکه قرعه
ّ
بیفکنیم تا ببینیم از ِآن که شود ".بدینسان گفتۀ کتب مقدس به حقیقت پیوست که" :جامههایم را میان خود تقسیم کردند و بر تنپوش من
قرعه افکندند" پس سربازان چنین کردند.
" 23 :19جامههای او را گرفته ،به چهار سهم تقسیم کردند و هر یک سهمی برگرفتند" سربازان بر سر لباس عیسی قمار کردند .اين فقط اشاره به جامه
بیرونی او دارد .مشخص نیست که چگونه لباس عیسی به چهار قسمت تقسیم شد .اين بايد اشاره به کفشها ،شال عبادت ( ،)tallithشال کمر بند ،و جامه
بیرونی او داشته باشد .مشخص نیست که آيا عیسی تورانی بر سر میگذاشت يا نه .با برهنگی کامل بر يهوديان توهین میشد .اين هم يک تحقق ديگر نبوت
در انجیل يوحنا  24 :1٩است (مراجعه شود به مزمور .)1٨ :22
■ "لباس زیر" به لباس بیرونی عیسی با کلمه  himatiaبه صورت جمع اشاره شده است .ردای بلند زير جامه که بر روی بدن بود ،لباس زير نامیده میشد
( .)chitōnتمايز میان اينها را میتوانید در انجیل متی  40 :5و انجیل لوقا  2٩ :6مالحظه کنید .دورکاس همه اين لباسها را دوخته بود (مراجعه شود به
اعمال رسوالن  .)3٩ :٩ظاهار يهوديان قرن نخست يک لباس زير اضافی میپوشیدند که نام آن لباس کمر بود .عیسی را به صورت کامل برهنه نکردند.
آخرين عبارت در انجیل يوحنا  23 :1٩يک تضیح ديگر از جانب نگارنده است.
■ " ّاما آن جامه درز نداشت ،بلکه یکپارچه از باال به پایین بافته شده بود" ممکن است از ديدگاه خداشناسی اين دارای اهمیت باشد .لباس زير مانند اين
غیر معم ول بود و ممکن است گران قیمت بوده باشد .از شخصیت عیسی به دور است که چنین لباس گرانقیمتی داشته باشد .از جوزفوس (،)3.٧.4 Antiq
میدانیم که کاهن اعظم ،به عنوان سنت روحانیون که موسی تاکید کرد ،لباسی اين چنین میپوشید .اين میتواند اشارهای باشد به عیسی به عنوان:
 .1کشیش اعظم (مراجعه شود به عبرانیان)
 .2کسی که قانون جديدی وضع میکند
معنی دوگانه همیشه در انجیل يوحنا ديده میشود ،ولی مفسرين بايد همیشه سخت تالش کنند نه اينکه به تمثیلی از جزئیات قناعت کنند.
ّ
" 24 :19بدینسان گفتۀ کتب مقدس به حقیقت پیوست" مزمور  22زمینه مصلوب کردن را توصیف میدهد.
 .1مزمور  1 :22الی  – 2انجیل متی  ،46 :2٧انجیل متی 34 :15
 .2مزمور  ٧ :22الی  2٩ :2٧ – ٨و  ،43انجیل مرقس  ،2٩ :15انجیل لوقا 35 :23
 .3مزمور  – 15 :22انجیل متی  – 4٨ :2٧انجیل مرقس  ،36 :15انجیل لوقا  ،36 :23انجیل يوحنا  2٨ :1٩و 2٩
 .4مزمور  – 16 :22انجیل متی  ،35 :2٧انجیل مرقس  ،24 :15انجیل يوحنا 25 :20
 .5مزمور  ،1٨ :22انجیل متی  ،35 :2٧انجیل مرقس  ،24 :15انجیل لوقا  ،34 :23انجیل يوحنا 24 :1٩
 .6مزمور  2٧ :22الی  -2٨انجیل متی  ،54 :2٧انجیل مرقس  ،3٩ :15انجیل لوقا ( ،4٧ :23انجیل يوحنا  ،31 :20انجیل متی  1٨ :2٨الی ،20
انجیل لوقا  46 :24الی  ،4٧اعمال رسوالن )٨ :1
 :NASBانجیل یوحنا  25 :19ب الی 27
ْ
َ َ
ّ
خواهر مادرش ،و نیز مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند .چون عیسی مادرش و آن شاگردی
25نزدیک صلیب عیسی ،مادر او و
ِ
را که دوست میداشت در کنار او ایستاده دید ،به مادر خود گفت" :بانو ،اینک پسرت"27 .سپس به آن شاگرد گفت" :اینک مادرت" .از آن
ساعت ،آن شاگرد ،او را به خانۀ خود برد.
26

ْ
َ
خواهر مادرش ،و نیز مریم زن کلوپاس و مریم َمجد ّلیه ایستاده بودند" بحثهای زيادی میان اينکه سه نفر يا
" 25 :19نزدیک صلیب عیسی ،مادر او و
ِ
چهار نفر آنجا بودند وجود دارد .اين احتمال هست که چهار نفر بودند زيرا دو خواهر به اسم مريم نبودند .از خواهر مريم سالومه ،در انجیل مرقس  40 :15و
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 1 :16نام برده شده است .اگر اين درست باشد ،پس به معنی اين است که يعقوب ،يوحنا ،و عیسی پسر خاله بودند .يک سنت قرن دوم ()Hegesippus
میگويد که کلوپاس برادر يوسف بود .مريم مجدلیه کسی بود که عیسی از او هفت ديو بیرون رانده بود ،و اولین کسی بود که انتخاب کرد تا پس از رستاخیز بر
او ظاهر شود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :20الی  :11 ،2الی  ،1٨انجیل مرقس  ،11 :16انجیل لوقا  1 :24الی .)10
" 26 :19آن شاگردی را که دوست میداشت" از آنجا که در انجیل از يوحنا نامی برده نشده است ،بسیاری تصور میکنند که اين يک شیوه معرفی خودش
است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٧ :21 ،26 :1٩ ،23 :13و  .)20در هر يک از اينها او از اصطالح  agapaōاستفاده میکند ولی درانجیل يوحنا 2 :20
از همان عبارت ولی با  phileōاستفاده میکند .در انجیل يوحنا اين اصطالحات مترادف هستند phileō 20 :5 ،agapaō 35 :3 ،را ،زمانی که به محبت
پدر به پسر اشاره میکند ،با هم مقايسه کنید.
" 27 :19از آن ساعت ،آن شاگرد ،او را به خانۀ خود برد" اين الزاما بدين معنی نیست که بالفاصله يوحنا مريم را به خانه خود برد ،هر چند میتواند داللت
بر اين حقیقت داشته باشد که از وی در میان ساير زنان در انجیل متی  56 :2٧و انجیل مرقس  40 :15نامی برده نشده است .سنت میگويد که يوحنا مريم
را تا زمان مرگ دوست داشت و سپس به آسیای صغیر (به خصوص افسس) جايی که او بشارت طوالنی و موفق داشت ،کوچ کرد .به خواست بزرگان افسس بود
که يوحنا ،به عنوان يک پیر مرد ،خاطراتش را از زندگی عیسی بنويسد (يعنی انجیل يوحنا را).
 :NASBانجیل یوحنا  28 :19الی 30
ّ
2٨آنگاه عیسی آگاه از اینکه همه چیز به انجام رسیده است ،برای آنکه کتب مقدس تحقق یابد ،گفت" :تشنهام" در آنجا ظرفی بود پر از
شراب ترشیده .پس اسفنجی آغشته به شراب بر شاخهای از زوفا گذاشته ،پیش دهان او بردند30 .چون عیسی شراب را چشید ،گفت" :به انجام
رسید" .سپس سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود.
29

ّ
" 28 :19آنگاه عیسی آگاه از اینکه همه چیز به انجام رسیده است ،برای آنکه کتب مقدس تحقق یابد ،گفت" :تشنهام" " مبهم است که کتب مقدس
به "همه چیز به انجام رسیده است" اشاره میکند يا "من تشنهام" .اگر به شیوه سنتی بررسی کنیم ،پس "من تشنهام" اشاره به مزمور  21 :6٩دارد.
 " 29 :19در آنجا ظرفی بود پر از شراب ترشیده بود" اين يک شراب ارزان قیمت بود ،شراب ترش .هم برای سربازان و هم برای مصلوبین بود .به آنان هر
بار اندکی میدادند تا مدت زمان مصلوب بودن طوالنیتر باشد.
■ "شراب ترشیده" منظور در واقع همان سرکه است که نوشیدنی مردم فقیر بود .توجه داشته باشید که عیسی شرابی را که زنان اورشلیم به او تعارف کرده
بودند،قبول نکرد (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،23 :15انجیل متی  .)34 :2٧احتماال دلیل اينکه عیسی اين نوشیدنی را پذيرفت تحقق بخشیدن به مزمور
 15 :22بود .او بسیار آفتاب سوخته شده بود و حرف ديگری برای گفتن داشت.
■ "بر شاخهای از زوفا" برخی اين را به عنوان استفاده نمادين از يک گیاه خاص که برای مراسم پسخ استفاده میشد (مراجعه شود به خروج  )22 :12قلمداد
میکنند .ديگران معتقدند که در نوشتههای باستانی مفهوم اين اصطالح عوض شده و اساسا به معنی "صخره"" ،زوبین" ،و "عصا" میباشد (مراجعه شود به
 NEBولی  REBآن را به زوفا تغییر داده است) .در انجیل متی  4٨ :2٧و انجیل مرقس " 36 :15نی" نوشته شده است.
علت بسیاری از اين اختالف نظرات در نسخ دستنويس اين است که نی شاخه درازی ندارند (فقط حدود  60تا  120سانتیمتر) ،ولی اين را هم بايد به
خاطر داشت که صلیبها زياد از زمین بلند نمیشدند.
تصاوير سنتی ما از صلیب میتوانند باعث درک نادرست انجیل يوحنا  14 :3میشوند .احتماال پاهای عیسی  30الی  60سانتیمتر از زمین فاصله
داشتند.
" 30 :19به انجام رسید" اين زمان کامل مجهول اخباری داللتی است .از ساير اناجیل درمیيابیم که او با صدای بلند فرياد میزند (مراجعه شود به انجیل
مرقس  ،3٧ :15انجیل لوقا  ،46 :23انجیل متی  .)50 :2٧اين اشاره به کار رستگاری دارد که خاتمه يافته است .اين حالت اصطالح ( )telosدر زبان مصری
پاپیری ( )Moulton and Milliganيک اصطالح تجاری به معنی "به صورت کامل پرداخت شد" است.
■ "سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود" عبارت "سر خم کرد" يک اصطالح به معنی به خواب رفتن است .مرگ عیسی برای او لحظه آرامی بود .استنتاج
اين است که در مرگ روح فرد از جسم فیزيکی جدا میشود .به نظر میرسد که اين بیان کننده حالت ترک بدن میان مرگ و روز رستاخیز باشد (مراجعه شود
به دوم قرنتیان  ،5اول تسالونیکیان  13 :4الی  ،1٨به کتاب  The Bible On the Life Hereafterاثر  William Hendriksenمراجعه کنید).
انجیل مرقس  3٧ :15و لوقا  46 :23با يکديگر در اين رابطه همسو بوده میگويند "او نفس آخر را کشید" .واژه عبری برای "روح" و "نفس" يکی
است .نفس آخر او به شکل روحش بدنش را ترک کرد ديده میشود (مراجعه شود به پیدايش .)٧ :2
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 :NASBانجیل یوحنا  31 :19الی 37
َ
ُ
ّ
31آن روز ،روز متهیهس بود ،و روز بعد ،شبات بزرگ .از آنجا که سران یهود نمیخواستند اجساد تا روز بعد بر صلیب بماند ،از پیالتس خواستند
تا ساق پاهای آن سه تن را بشکنند و اجسادشان را از صلیب پایین بیاورند32 .پس سربازان آمدند و ساق پاهای نخستین شخص و آن دیگر را که
با عیسی بر صلیب شده بود ،شکستندّ 33 .اما چون به عیسی رسیدند و دیدند مرده است ،ساقهای او را نشکستندّ 34 .اما یکی از سربازان نیزهای
به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد35 .آن که این را دید ،شهادت میدهد تا شما نیز ایمان آورید .شهادت او راست است و او
ّ
میداند که حقیقت را میگوید36 .اینها واقع شد تا کتب مقدس به حقیقت پیوندد که" :هیچیک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد"3٧ ،و
نیز بخشی دیگر از کتاب که میگوید" :بر آن که نیزهاش زدند ،خواهند نگریست".
َ
" 31 :19آن روز ،روز متهیهس بود ،و روز بعد ،ش ّبات بزرگ .از آنجا که سران یهود نمیخواستند اجساد تا روز بعد بر صلیب بماند" يهوديان بسیار نسبت
به آلوده شدن مراسم و زمین توسط جسد ،اهمیت میدادند (مراجعه شود به کتاب تثنیه  ،)23 :21به خصوص در شبات پسخ در سرزمین مقدس.
َ
■ "روز بعد ،ش ّبات بزرگ" اين عبارت را به دو شیوه میتوان تفسیر کرد:
 .1در اين سال خاص ،شبات و غذای پسخ با هم همزمان شده بودند (يهوديان از تقويم قمری استفاده میکردند)
 .2جشن نان مقدس و پسخ در اين با هم همزمان شده بودند
جشن پسخ و نان (مراجعه شود به کتاب خروج  )12يک جشن هشت روزه بودند.
■ "خواستند تا ساق پاهای آن سه تن را بشکنند و اجسادشان را از صلیب پایین بیاورند" ظاهرا اين حالت قبال پیش آمده بود .از يک پتک بزرگ برای
شکستن پاهای کسانی که مصلوب شده بودند استفاده میشد .مصلوب شدن معموال همراه با مرگ به وسیله آسیب ديدگی و جراحت بود .معموال با شکسته
شدن پاها اين کار بالفاصله رخ میداد زيرا فرد نمیتوانست از شدت درد پاهای خود را جمع کند و نفس بکشد.
ّ " 33 :19اما چون به عیسی رسیدند و دیدند مرده است ،ساقهای او را نشکستند" اين میتواند تحقق نبوتی باشد که در خروج  ، 46 :12اعداد 12 :٩
و مزمور  20 :34در مورد آن گفته شده بود.
" 34 :19یکی از سربازان نیزهای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد" اين شهادت عینی پزشکی با جزئیات است که نشان میدهد
او واقعا مرده بود و بخش انسان بودن عیسی مسیح را تائید میکرد .انجیل يوحنا ،و همچنین اول يوحنا در دورانی نوشته شدند که عرفانی در حال رشد بود که
خدايی بودن عیسی را تائید ،ولی انسان بودن او را انکار میکرد.
 35 :19اين آيه توضیحی از سوی يوحنا است ،که تنها شاهد عینی بر تمامی رخدادهای ( )1شب محاکمه )2( ،محاکمه توسط رومیان ،و ( )3مصلوب شدنش
بود .اين توضیح در مورد مرگ عیسی همسو با  30 :20الی  31است که هدف بشارت انجیل را نشان میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)24 :21موضوع
خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا) را مطالعه کنید.
در مورد فعل آخرين جمله اختالفی در نسخه دستنويس انجیل وجود دارد .برخی متون زمان حال و برخی زمان آئوريستی را نشان میدهند .اگر در ابتدا زمان
فعل آئوريستی بوده ،تمرکز آن بر غیر مومنین بود ،همانند  30 :20الی  .31با اين وجود ،اگر حال است تمرکز آن بر تداوم و بسط ايمان است .به نظر میرسد
انجیل يوحنا بر هر دو گروه توجه دارد.
■ "حقیقت ....حقیقت" به موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧مراجعه کنید.
 36 :19اين ممکن است اشارهای به بره پسخ از کتاب خروج  ،46 :12اعداد  12 :٩يا مزمور  20 :34باشد بستگی به اين دارد که به کدام عبارت اشاره
میکند )1( :سوارخ کردن يا ( )2شکستن .عیسی خودش کتب مقدس را در کلیسای اولیه در طول  40روزی که پس از رستاخیز بر زمین بود ،نشان داد
(مراجعه شود به انجیل لوقا  ،2٧ :24اعمال رسوالن  2 :1الی  .)3موعظه کلیسای اولیه (در اعمال رسوالن) منعکس کننده تحقق نبوتهای عهد عتیق است
که عیسی آنها را نشان داد.
 37 :19اين نقل قولی از زکريا  10 :12است که يکی از بزرگترين وعدهها میباشد:
 .1روزی اسرائیل با ايمان به عیسی مسیح روی میآورد (مراجعه شود به مکاشفه )٧ :1
 .2بسیاری از يهوديان که ايمان آورده بودند برای عیسی عزاداری میکردند
 .3اين اشاره به سربازان رومی دارد (مراجعه شود به انجیل متی  )54 :2٧که معرف کفار و پیروان ساير اديان بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :12
.)32
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جالب است که اين نقل قول به صورت بديهی از متن عبری مازراتی آمده ،نه از انجیل يونانی که معموال توسط نگارندگان انجیل از آن نقل قول میشود.
در کتاب مقدس يونانی "مسخره میکنند" ولی متن مازراتی "سوراخش میکنند" آمده است.
 :NASBانجیل یوحنا  38 :19الی 42
ُ
ّ
3٨آنگاه یوسف ،اهل َ
رامه ،از پیالتس اجازه خواست که جسد عیسی را برگیرد .یوسف از پیروان عیسی بود ،اما در نهان ،زیرا از یهودیان بیم
ُ
داشت .پیالتس به او اجازه داد .پس آمده ،جسد عیسی را برگرفت39 .نیقودیموس نیز که پیشتر شبانه نزد عیسی رفته بود ،آمد و با خود
آمیختهای از ُمر و عود به وزن یکصد لیترا آورد40 .پس آنها جسد عیسی را برگرفته ،آن را به رسم تدفین یهود با عطریات در کفن پیچیدند41 .آنجا
که عیسی بر صلیب شد ،باغی بود و در آن باغ مقبرهای تازه وجود داشت که هنوز مردهای در آن گذاشته نشده بود42 .پس چون روز متهیۀس یهود
بود و آن مقبره نیز نزدیک ،جسد عیسی را در آن گذاشتند.
 38 :19الی " 39یوسف....نیقودیموس" اين دو ثروتمند با نفوذ اعضای سانهدرين و از پیروان پنهان عیسی بودند که در اين زمان حساس و خطرناک خود
را افشا کردند.
" 39 :19آمیختهای از ُمر و عود به وزن یکصد لیترا آورد" اين ماده سنتی معطر برای تدفین بود که يهوديان در قرن نخست از آن استفاده میکردند .اين
مقدار به نوعی زياده روی است ،بسیاری اين را به عنوان نمادين برای عیسی به عنوان پادشاه تلقی میکنند (مراجعه شود به دوم قرنتیان  .)14 :16موضوع
خاص تدهین در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2 :11را مطالعه کنید.
کلمه يونانی برای "آمیخته" ( )migmaدر 2 ،MSS P66א L ،D ،Aديده میشود و بسیاری از پدران کلیسا و نسخههای مختلف انجیل آن را به "بسته"
( )eligmaدر *א  W ،B ،MSSو برخی نسخ قطبی تغییر دادند UBS4 .به "آمیخته" رتبه  Bرا میدهد (تقريبا يقین).

موضوع خاص :مراسم تدفین
SPECIAL TOPIC: BURIAL PRACTICES
 .Aبینالنهرين
 .1تدفین مناسب برای زندگی پس از مرگ بسیار مهم بود ،زيرا اغلب به عنوان ادامه اين زندگی به آن نگاه میشد (موضوع خاص:
مردگان کجا هستند؟ را مطالعه کنید)
 .2مثالی از نفرين بینالنهرينی اين بود که "زمین جسدت را نگیرد".
 .Bعهدعتیق
 .1تدفین مناسب بسیار مهم بود (مراجعه شود به امثال .)6:3
 .2بسیار سريع انجام میشد (مراجعه شود به سارا در پیدايش  23و راشل در پیدايش  35:19و به تثنیه  21:23توجه کنید)
 .3تدفین نامناسب نشانی از ترد و گناه بود
 .aتثنیه 2۸:26
 .bاشعیا 14:2۰
 .cارمیا 22:19 ،۸:2
 .4در صورت امکان تدفین در مکانی در اطراف خانه و آرامگاه خانوادگی انجام میشد (مثال "با پدرانش آرمید").
 .5مومیايی انجام نمیشد ،آنطور که در مصر انجام میشد .انسان از خاک آمده و بايد به خاک بازگردد (پیدايش  ،3:19مزمور
 .)1۰4:29 ،1۰3:14همچنین به موضوع خاص :مراسم ترحیم مراجعه کنید.
 .6در روحانیت يهود برقراری توازن میان ادای احترام مناسب و درخور و خاکسپاری با مفهوم نابودی آن در رابطه با جسد مرده بسیار
مشکل بود.
 .Cعهد جديد
 .1تدفین خیلی سريع پس از مرگ انجام میشد ،معموال ظرف  24ساعت .يهوديان اغلب برای سه روز به قبر نگاه میکردند ،آنها
اعتقاد داشتند که ممکن است طی يک دوره زمانی مشخص روح دوباره به بدن باز گردد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)11:39
 .2تدفین شامل شستن/تمیز کردن جسد و پیچیدن آن با ادويهجات معطر بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  19:39 ،11:44الی
.)4۰
 .3در فلسطین قرن اول ،تمايز خاصی میان مراسم تدفین مسیحیان و يهوديان (يا چیزهايی که در قبر میگذارند) وجود نداشت
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موضوع خاص :خوشبو کننده هایی که برای تدفین استفاده میشدند
)(SPECIAL TOPIC: BURIAL SPICES
 .Aمر ،عطری از درختان عربی ( ،BDB 600, KB 629به  ،UBS, Fauna and Flora of the Bibleصفحات  147و  14۸مراجعه
شود)
 .1از اين ماده  12مرتبه در عهد عتیق استفاده شده است ،بیشتر در نوشته های عرفانی به عنوان عطر نام برده شده (مراجعه شود به مزمور
 ،45:۸غزل غزلها  5:1 ،4:14 ،1:13و )5
 .2يکی از هدايايی بود که مگی برای عیسی نوزاد برده بود (مراجعه شود به انجیل متی )2:11
 .3نمادگرايی آن قابل توجه است
 .aدر "روغن مقدس تدهین" از آن استفاده میشود (مراجعه شود به کتاب خروج  3۰:23الی )25
 .bبرای هديه دادن به پادشاه استفاده شده است (انجیل متی )2:11
 .cاز آن برای تدهین عیسی در موقع دفن استفاده شد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،19:39و به صورت نمادين در انجیل يوحنا
 .)11:2اين کار بر اساس سنتهای يهودی که در تلمود توصیف شده انجام میشود ()Berakhoth 53a
 .dتوسط زنان اورشلیم به مردان محکوم در راه مصلوب شدن داده میشد تا آن را بنوشند
 .Bالوئه ،يک نوع چوب معطر ()BDB 14 III, KB 19
 .1مرتبط با عطرهای خوشبو است (مراجعه شود به اعداد  ،24:6مزمور  ،45:۸امثال  ،7:17غزل غزلها  ،4:14به UBS, Fauna
 and Flora of the Bibleصفحات  9۰و  91مراجعه شود.
 .2همراه با مر توسط مصريان در طی مراحل مومیايی کردن استفاده میشد.
 .3نیقوديموس مقدار زيادی از آن را با خود برد و عیسی را با آن تدهین کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)19:39اين کار بر اساس سنتهای
يهودی که در تلمود توصیف شده انجام شد ()Berakhoth 6a
" 40 :19پس آنها جسد عیسی را برگرفته ،آن را به رسم تدفین یهود با عطریات در کفن پیچیدند" کفن کردن دو دلیل داشت )1( :از بین بردن بود و
( )2مرتب و صاف نگاهداشتن جسد.
 " 41 :19آنجا که عیسی بر صلیب شد ،باغی بود و در آن باغ مقبرهای تازه وجود داشت" اين مهم است که بايد درک کنیم چرا نیقوديموس و يوسف با
عجله کار میکردند .عیسی در ساعت  3بعد از ظهر مرد و بايد تا ساعت  6بعد از ظهر در مقبره قرار میگرفت که شروع پسخ شبات يهود بود.
■ "در آن باغ مقبرهای تازه وجود داشت که هنوز مردهای در آن گذاشته نشده بود" اين يک وجه شرطی مجهول کامل است .از انجیل متی 60 :2٧
میدانیم که اين قبر خود يوسف بود .اين تحقق اشعیا  ٩ :53بود که در انجیل متی  5٧ :2٧نقل شده است.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1چرا سربازان عیسی را مسخره میکردند؟
 .2اهمیت تالشهای مکرر پیالتس در سعی بر آزاد ساختن عیسی چیست؟
 .3چرا بیانات کشیش يهودی در آيه  15بسیار حیرت انگیز است؟
 .4چرا جزئیات مصلوب شد عیسی در اناجیل مختلف متفاوت است؟
 .5چگونه کتاب تثنیه  23 :21با مصلوب شدن عیسی رابطه دارد؟
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یوحنا 20
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
قبر خالی
 2۰-1الی 2
 3 :2۰الی 1۰
ظاهر شدن بر مريم مجدلیه

TEV
قبر خالی
 1 :2۰الی 1۰

عیسی بر مريم مجدلیه
ظاهر میشود
 11 :2۰الی  13الف
 11 :2۰الی 1۸
13 :2۰ب
 14 :2۰الی  115الف
15 :2۰ب
 16 :2۰الف
16 :2۰ب
17 :2۰
1۸ :2۰
عیسی بر شاگردانش ظاهر
ظهور عیسی بر شاگردان
میشود
 19 :2۰الی 23
 19 :2۰الی 23
عیسی و توما
 24 :2۰الی  25الف
 24 :2۰الی 29
25 :2۰ب
 26 :2۰الی 27
2۸ :2۰
29 :2۰
هدف کتاب
نخستین جمع بندی
 3۰ :2۰الی 31
 3۰ :2۰الی 31
چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود

NRSV
قیام عیسی از مردگان
 1 :2۰الی 1۰

 11 :2۰الی 1۸

 19 :2۰الی 23
 24 :2۰الی 29

 3۰ :2۰الی 31

NKJV

UBS4

قبر خالی
 1 :2۰الی 1۰

قیام عیسی از مردگان
 1 :2۰الی 1۰

مريم مجدلیه خدای
برخاسته را میبیند
 11 :2۰الی 1۸

ظهور عیسی بر مريم
مجدلیه
 11 :2۰الی 1۸

به شاگردان ماموريت داده
میشود
 19 :2۰الی 23
ديدن و ايمان آوردن
 24 :2۰الی 29

ظاهر شدن عیسی بر
شاگردان
 19 :2۰الی 23
عیسی و توما
 24 :2۰الی 29

که شايد ايمان آوريد
 3۰ :2۰الی 31

هدف کتاب
 3۰ :2۰الی 31

دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :20الی 10
َ َ
ّ
1در نخستین روز هفته ،سحرگاهان ،هنگامی که هوا هنوز تاریک بود ،مریم مجدلیه به مقبره آمد و دید که سنگ از برابر آن برداشته شده است.
َ
2پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد دیگر که عیسی دوستش میداشت ،رفت و به آنان گفت" :سرورمان را از مقبره بردهاند و
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نمیدانیم کجا گذاشتهاند" 3 .پس پطرس همراه با آن شاگرد دیگر بیرون آمده ،به سوی مقبره روان شدند4 .و هر دو با هم میدویدند؛ ّاما آن
شاگرد دیگر تندتر رفته ،از پطرس پیش افتاد و نخست به مقبره رسید5 .پس خم شده ،نگریست و دید که پارچههای کفن در آنجا هستّ ،اما
َ
درون مقبره نرفت6 .شمعون پطرس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفته ،دید که پارچههای کفن در آنجا هستّ 7 ،اما دستمالی که گرد سر عیسی
بسته بودند نه در کنار پارچههای کفن ،بلکه جداگانه تا شده و در جایی دیگر گذاشته شده است8 .پس آن شاگرد دیگر نیز که نخست به مقبره
ّ
رسیده بود ،به درون آمد و دید و ایمان آورد9 .زیرا هنوز کتب مقدس را درک نکرده بودند که او باید از مردگان برخیزد10 .آنگاه آن دو شاگرد به
خانۀ خود بازگشتند.
" 1 :20در نخستین روز هفته" اين روز يکشنبه بود ،اولین روز کاری پس از هفته شبات پسخ ،وقتی که اولین میوهها به معبد تقديم میشدند .عیسی
نخستین میوه از مردگان بود (مراجعه شود به اول قرنتیان  .)23 :15ظهور عیسی در سه يکشنبه شب متوالی منجر به اين شد که مسیحیان در روزهای يکشنبه
عبادت کنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :20و  ،26انجیل لوقا  ،36 :24اعمال رسوالن  ،٧ :20اول قرنتیان .)2 :16
■ "مریم مجدلیه" اين يکی از زنانی بود که عیسی و شاگردان را همراهی میکردند .در جلیل عیسی چندين ديو را از او بیرون رانده بود (مراجعه شود به انجیل
مرقس  ٩ :16و انجیل لوقا  .)2 :٨او در زمان مصلوب شدن عیسی در آنجا حضور داشت .به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا  25 :1٩مراجعه کنید.
هرچند انجیل يوحنا مشخص نمیکند که مريم مجدلیه به چه منظوری آمده بود ،ولی انجیل مرقس  1 :16و انجیل لوقا  2 :٨میگويند که چندين زن
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  )2 :20زودتر آمدند تا بدن و کفن عیسی را تدهین کرده و عطر بزنند .ظاهرا آنها از تدهین توسط يوسف و نیقوديموس اطالع
نداشتند و يا فکر میکردند بايد کاملتر شود.
■ "هنگامی که هوا هنوز تاریک بود" ظاهرا او (مريم مجدلیه) و سايرين هنوز هوا تاريک بود که خانه را ترک کردند ،ولی زمانی که رسیدند ،سحر بود (مراجعه
شود به انجیل متی  ،1 :2٨انجیل مرقس .)2 :16
■ " سنگ از برابر قبر برداشته شده است" اين عبارت به مفهوم "توسط کسی به کناری گذاشته شده است" (ضمیر مفعولی مجهول کامل) میباشد (مراجعه
شود به انجیل متی  .) 2 :2۸به خاطر داشته باشید که برداشته شده بود تا بتوان به چشم داخل قبر را ديد ،نه اينکه اجازه داده شود که عیسی بیرون بیايد .او
میدانست که بدن برخاسته از مرگ محدوديتهای بدن زمینی را ندارد (يعنی  19 :2۰و .)26
■ "پس او دوان دوان رفت" ظاهرا او قبر خالی را رها کرد تا به شاگردان اطالع دهد که عیسی آنجا نبوده است (مراجعه شود به انجیل متی .)5 :2٨
■ "آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست داشت" اين کلمه يونانی برای دوست داشتن  phileōاست که به مفهوم "دوست داشتن برادرانه" است .با اين
وجود ،در زبان يونانی کوين ( 300قبل از میالد الی  300بعد از میالد) به صورت مترادف با  agapaōاستفاده میشد .به نظر میرسد که شاگرد اشاره شده
يوحنا ،نويسنده انجیل باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :20الی  ،٨و  .)23 :13در اينجا او با پطرس همراه است.
■ "سرورمان را از مقبره بردهاند" اين زمان آئوريست فعال اخباری داللتی است (يعنی عمل به صورت کامل انجام شده است) .عیسی رفته بود .از نظر مريم،
"آنها" به رهبران يهود اشاره میکند .ظاهرا ،شاگردان حاضر در اتاق طبقه باال از قیام عیسی از مردگان حیرت زده شده بودند!
■ "ما" اين شامل مريم مجدلیه ،مريم مادر عیسی ،سالومه ،جوانا و ساير زنان میشود (مراجعه شود به انجیل متی  ،1 :2٨انجیل مرقس  ،1 :16انجیل لوقا
.)10 :24
■ " ّاما آن شاگرد دیگر تندتر رفته ،از پطرس پیش افتاد و نخست به مقبره رسید" احتماال يوحنا جوانترين شاگرد بود.
■ "خم شده" قبرهای آن دوران ورودی کوتاهی داشتند که حدود  ٩0الی  120سانتیمتر بود .برای وارد شدن به غار/سوراخ بايد شخص دوال میشد (انجیل
يوحنا .)11 :20
■ "دید" اين به مفهوم "نگاه انداختن" است .اين به دلیل کنتراست میان نور صبح و تاريکی قبر است.
■ "پارچههای کفن در آنجا هست" اينکه کجا و چگونه پارچه کفن قرار گرفته بود ،در متن يونانی مشخص نیست .اگر جسد دزديده شده بود ،کفن هم بايد
برده میشد زيرا عطر همانند چسب عمل میکرد!
■ "شمعون پطرس" سیمون/شمعون (سفاس) نام عبری (آرامی) او بود و پیتر (پطرس) نام يونانی او بود که عیسی برايش انتخاب کرده بود .در زبان يونانی
اين اسم به معنی "تخته سنگ" است (مراجعه شود به انجیل متی  .)1٨ :16در زبان آرامی تفاوتی میان پطرس و پطرا وجود ندارد.
■ "دستمالی که گرد سر" صورت با دستمال جداگانهای پیچیده میشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)44 :11اين احتمال هست که اين دستمال ( )1بر
روی صورت قرار میگرفت )2( ،دور صورت پیچیده میشد (مراجعه شود به  )NJBيا ( )3فک را محکم میبست (مراجعه شود به .)TEV
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■ "جداگانه تا شده و در جایی دیگر گذاشته شده است" اين هم يک ضمیر مفعولی مجهول کامل ديگر است که داللت بر توجه خاص کسی بر تا کردن آن
دارد .ظاهرا اين چیزی است که توجه يوحنا را به خود جلب کرده بود و ايمانش را تحريک کرده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)٨ :20
" 8 :20دید و ایمان آورد" يوحنا شواهد فیزيکی را ديد و ايمان آورد که عیسی زنده است! ايمان به رستاخیز و قیام از مردگان تبديل به يک نکته الهیاتی
حساس میشود
 .1رومیان  ٩ :10الی 13
 .2اول قرنتیان 15
اول قرنتیان  12 :15الی  1٩يک مثال خوب از عواقبی را بیان میکند که اگر عیسی از مردگان بر نمیخاست ،چه میشد .رستاخیز عیسی تبديل به
محور حقیقت در مراسم روحانی اولیه در اعمال رسوالن بنام گريگما ( )Kerygmaشد .موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  39 :5را مطالعه کنید.
ّ
" 9 :20هنوز کتب مقدس را درک نکرده بودند" اين هم يک توضیح ديگر توسط نگارنده است و میتواند به مزمور  10 :16اشاره داشته باشد که پطرس در
روز پنتیکاست در اعمال رسوالن  2٧ :2نقل میکند .با اين وجود ،میتواند به اشعیا  10 :53الی  12يا هوشع  2 :6هم اشاره داشته باشد .سانهدرين
پیشگويی عیسی از رساخیزش را درک کرده بودند (مراجعه شود به انجیل متی  62 :2٧الی  ،)66در حالیکه شاگردانش درک نکرده بودند.
اين آيه میتواند از نظر خداشناسی به عنوان مستحکم کننده اين حقیقت که روح هنوز به صورت کامل بر شاگردان حلول نکرده بود ،عمل کند .وقتی
که روح حلول کند؛ به شاگردان کمک میکند که کالم و اعمال عیسی را درک کنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)26 :14 ،22 :2
 10 :20اين میتواند به يکی از اين معانی باشد )1( :آنها به جلیل بازگشتند (مراجعه شود به انجیل متی  ٧ :2٨ ،32 :26و  10و  ،16يوحنا  21آنها را در
جلیل مشغول ماهیگیری ديد) يا ( ) 2آنها به اقامتگاه خود در اورشلیم بازگشتند .از آنجا که اتفاقات بعد از رستاخیر در اتاق طبقه باال رخ میدهند ،گزينه دوم
محتملتر است.
 :NASBانجیل یوحنا  11 :20الی 18
11و ّاما مریم ،بیرون ،نزدیک مقبره ایستاده بود و میگریست .او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد .آنگاه دو فرشته را دید که جامههای
سفید بر تن داشتند و آنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود ،یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بودند13 .آنها به او گفتند« :ای
زن ،چرا گریانی؟» او پاسخ داد" :سرورم را بردهاند و نمیدانم کجا گذاشتهاند"14 .چون این را گفت ،برگشت و عیسی را آنجا ایستاده دیدّ ،اما
نشناخت15 .عیسی به او گفت« :ای زن ،چرا گریانی؟ که را میجویی؟» مریم به گمان اینکه باغبان است ،گفت" :سرورم ،اگر تو او را برداشتهای،
به من بگو کجا گذاشتهای تا بروم و او را برگیرم"16 .عیسی صدا زد« :ماری!» مریم روی به جانب او گرداند و به زبان عبرانیان گفتَ :
«ر ّبونی!»
(یعنی استاد)17 .عیسی به او گفت" :بر من میاویز ،زیرا هنوز نزد پدر صعود نکردهام .بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر
َ
شما و خدای خود و خدای شما صعود میکنم"18 .مریم َمجد ّلیه رفت و شاگردان را خبر داد که «خداوند را دیدهام!» و آنچه به او گفته بود،
بدیشان بازگفت.
12

" 11 :20میگریست" اين به مفهوم زاری کردن است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)31 :11اين زمان غیر کامل است ،که از تداوم عملی در زمان گذشته
خبر میدهد .تدفین و عزاداری شرقی بسیار احساسی است و اين از مشخصههای آن است.
" 12 :20دو فرشته" يوحنا و لوقا ( )23 :24در مورد وجود دو فرشته با يکديگر اتفاق نظر دارند .انجیل متی که معموال هر چیزی را دوتا بیان میکند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،)30 :20 ،2٧ :٩ ،2٨ :٨فقط يک فرشته را مطرح میکند .اين مثالی از تفاوتهای غیر قابل توضیح میان اناجیل است.
اناجیل شهادتهای عینی منتخب هستند که ترکیبی از گفتهها و کارهای عیسی میباشند که از زبان خودشان (تحت الهام) و با ديد خداشناسی برای
گروههای مخاطب خاص خود نقل میکنند .خوانندگان عصر حاضر اغلب سواالتی مطرح میکنند مانند اينکه ( )1کدامیک از اناجیل از تاريخی دقیق و
درست هستند ،يا ( )2در جستجوی جزئیات تاريخی درباره يک رخداد يا آموزشهای عیسی هستند تا آنچه که نويسندگان تحت الهام ثبت شده است .مفسرين
ابتدا بايد نیت اصلی نگارنده را بر اساس آنچه که در هر يک از اناجیل ثبت شده ،درک نمايند .ما به جزئیات تاريخی دقیقتر برای درک انجیل نیاز نداريم.
■ "جامه سفید" دنیای معنوی يا موجودات روحانی با پوشیدن لباس سفید توصیف میگردند.
 .1ردای عیسی در زمان تغییر شکل – انجیل متی  ،2 :1٧انجیل مرقس  ،5 :16انجیل لوقا 2٩ :٩
 .2فرشتگان در قبر – انجیل متی  ،3 :2٨انجیل مرقس  ،5 :16انجیل لوقا  ،4 :24انجیل يوحنا 12 :20
 .3فرشتگان در زمان معراج – اعمال رسوالن 10 :1
 .4قديسان با عیسی جالل يافته – مکاشفه  4 :3الی  5و 1٨
 .5بزرگان (فرشتگان) اطراف بارگاه خدا – مکاشفه 11 :6
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شهیدان در راه خدا – مکاشفه 11 :6
تمامی رستگارشدگان – مکاشفه  ٩ :٧و  13الی ( 14مراجعه شود به دانیال )10 :12
ارتش فرشتگان در بهشت – مکاشفه 14 :1٩
تصوير عهد عتیق برای بخشش – مزمور  ،٧ :51اشعیا ( 1٨ :1به صورت نمادين برای نشان دادن خلوص خدا ،مراجعه شود به دانیال )٩ :٧

.6
.٧
.٨
.٩

" 14 :20عیسی را آنجا ایستاده دیدّ ،اما نشناخت" مريم مجدلیه عیسی را نشناخت .داليل احتمالی بدين شرح هستند:
 .1اشک در چشمانش بود
 .2او از تاريکی به سمت نور نگاه میکرد
 .3ظاهر شدن عیسی به نوعی متفاوت بود (مراجعه شود به انجیل متی  1٧ :2٨و انجیل لوقا  16 :24و )3٧
" 15 :20سرورم" اين کلمه معادل اصطالح يونانی  Kuriosاست .در اينجا به مفهوم غیر الهیاتی استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)21 :12
میتواند به معنی "آقا"" ،ارباب"" ،سرور"" ،شوهر" باشد .مريم تصور میکرد که ( )1با باغبان يا ( )2مالک باغ صحبت میکند.
اما به کاربرد الهیاتی آن در انجیل يوحنا  2۸ :2۰توجه کنید.
■ "اگر" اين يک عبارت شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده درست است .او تصور میکرد که کسی جسد را دزديده است.
" 16 :20ماریَ .....ر ّبونی" ماری همان مريم است .هر دو اين اصطالحات به زبان آرامی هستند (عبری يعنی آرامی ،مراجعه شود به انجیل يوحنا :1٩ ،2 :5
 13و  1٧و  .)20ظاهرا عیسی او را به شیوه خاصی صدا کرد .او بايد همین کار را با دو نفر ديگر هم که در جاده مسیر عمانوس ديده بود ،کرده باشد (مراجعه
شود به انجیل لوقا  3۰ :24الی  .)31حرف "ی" در انتهای "ربون" میتواند بیانگر "ربی من" يا "سرورم" يا "استادم" باشد.

موضوع خاص :ظاهر شدنهای عیسی پس از رستاخیز
)(SPECIAL TOPIC: JESUS' POST-RESURRECTION APPEARANCES
عیسی برای تائید قیامش ،خود را به چندين نفر نشان داد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.٧
.٨
.٩
.10
.11
.12
.13
.14
.15

زن در مقبره ،انجیل متی ٩ :2٨
يازده شاگرد در گردهمايی در جلیل ،انجیل متی 16 :2٨
شمعون ،انجیل لوقت 34 :24
دو نفر در جاده به سمت عمانوس ،انجیل لوقا 15 :24
شاگردان در اتاق طبقه باال ،انجیل لوقا 36 :24
مريم مجدلیه ،انجیل يوحنا 15 :20
ده شاگرد در اتاق طبقه باال ،انجیل يوحنا 20 :20
يازده شاگرد در اتاق طبقه باال ،انجیل يوحنا 26 :20
هفت شاگرد در کنار دريای جلیل ،انجیل يوحنا 1 :21
کیفا (پطرس) ،اول قرنتیان 5 :15
دوازده (شاگرد) ،اول قرنتیان 5 :15
 500نفر از برادران ،اول قرنتیان  ،6 :15همچنین انجیل متی  16 :2٨و 1٧
يعقوب (از خانواده زمینیاش) ،اول قرنتیان ٧ :15
تمامی شاگردان ،اول قرنتیان ٧ :15
پولس ،اول قرنتیان ( ٨ :15اعمال رسوالن )٩

بديهی است برخی از موارد فوق به يک نمايان شدن واحد اشاره دارند .عیسی میخواست آنان مطمئن شوند که او زنده است.
17 :20
NASB
NKJV
NRSV

"بر من نچسب"
"به من نچسب"
"من را نگیر"
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"من را نگیر"
TEV
"به من خود را نیانداز"
NJB
در " KJVبه من دست نزن" آمده است .اين زمان حال متوسط امری با ضمیر مفعولی منفی است که معموال به مفهوم "متوقف کردن عمل در حال
انجام" میباشد .مريم او را بغل کرده و نگاه داشته بود! اين هیچ مفهوم الهیاتی در مورد لمس کردن بدن عیسی قبل از معراج ندارد .در انجیل يوحنا 27 :2۰
عیسی به توما اجازه میدهد او را لمس کند و در انجیل متی  9 :2۸به زن اجازه میدهد پاهای او را لمس کند.
■ "هنوز صعود نکردهام" اين زمان کامل فعال اخباری است .عیسی تا  40روز پس از رستاخیزش صعود نخواهد کرد (مراجعه شود به اعمال رسوالن .)٩ :1
■ "نزد برادرانم برو" خدای از میان مردگان برخاسته و جالل يافته اين بزدالن را "برادران" میخواند (مراجعه شود به انجیل متی .)50 :12
■ "من صعود میکنم" اين زمان حال است .اين اتفاق واقعا تا قبل از چهل روز که در میان آنها بود ،رخ نخواهد داد (مراجعه شود به انجیل لوقا  50 :24الی
 ،52اعمال رسوالن  2 :1الی  .)3يوحنا دائما از اين دوالیسم عمودی "باال" و "پائین" استفاده میکند .عیسی از پدر است (از پیش وجود داشته است) و او به
نزد پدر باز میگردد (جالل میيابد).
■ "نزد پدرم و پدر شما" عجب بیان فوق العاده ای .با اين وجود ،بايد گفتداللت بر اين ندارد که فرزندی مومنین همانند فرزندی عیسی است .او يگانه فرزند
پدر است (انجیل يوحنا  ،)16 :3تماما خدا و تماما انسان .مومنین فقط از طريق او تبديل به اعضای يک خانواده میشوند .او هم خدا و سرور و هم برادر است!
 18 :20مريم هم يک شاهد عینی است!
 :NASBانجیل یوحنا  19 :20الی 23
1٩شامگاه همان روز ،که نخستین روز هفته بود ،آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود ،عیسی آمد و در میان
ایشان ایستاد و گفت" :آرامش بر شما"! 20چون این را گفت ،دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد .شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند.
21عیسی باز به آنان گفت" :سالم بر شما! همانگونه که پدر مرا فرستاد ،من نیز شما را میفرستم"22 .چون این را گفت ،دمید و فرمود:
"روحالقدس را بیابید23 .اگر گناهان کسی را ببخشایید ،بر آنها بخشیده خواهد شد؛ و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید ،نابخشوده خواهد
ماند".
" 19 :20شامگاه همان روز" زمان يهود با طلوع و غروب خاتمه می يابد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،)5 :1که در اينجا حدود ساعت  6بعد از ظهر روز
يکشنبه بود.
■ "که نخستین روز هفته بود" يکشنبه نخستین روز کاری بود ،همانند دوشنبه ما .اين تبديل به روز گردهمايی کلیسا برای قیام عیسی بود .او خودش اين
الگو را با سه بار ظاهر شدن در سه روز يکشنبه متوالی ايجاد کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :20و  ،26انجیل لوقا  ،36 :24اعمال رسوالن  ،٧ :20اول
قرنتیان .)2 :16
مومنین نسل اول مالقاتهای خود را در روزهای شنبه در کنیسه محلی و در روزهای عید در معبد برگزار میکردند .با اين وجود ،روحانیون "سوگند نفرينی"
را صادر کردند که اعضای کنیسه بايد عیسی را به عنوان مسیح انکار میکردند (پس از سال  ٧0میالدی) .در اين مقطع مراسم روز شنبه متوقف شد ولی
مومنین به گردهمايیهای خود در روز يکشنبه که روز رستاخیز بود ،برای يادبود عیسی ،ادامه دادند.
■ "درها قفل بود" اين وجه شرطی کامل مجهول است .حالت جمع داللت بر اين دارد که هم دربهای طبقه پائین و هم دربهای طبقه باال قفل شده بودند.
دلیل بیان اين امر ( )1تاکید بر ظهور عیسی يا ( )2نشان دادن ترس از دستگیری بود.
■ "شاگردان" توما حاضر نبود .ساير شاگردان به اضافه يازده شاگرد عیسی حاضر بودند (مراجعه شود به انجیل لوقا .)33 :24
■ "آرامش بر شما" اين هیجان ،و احتماال ترس آنها را نشان میدهد .عیسی به آنها وعده آرامش داده بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)33 :16 ،2٧ :14
احتماال منعکس کننده سالم عبری ( )shalomاست .عیسی اين را سه مرتبه تکرار میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  19 :2۰و  21و .)26
" 20 :20چون این را گفت ،دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد" ظاهرا انجیل يوحنا به سوراخ پهلوی عیسی بیشتر از ساير اناجیل توجه کرده است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  3٧ :1٩و  .)25 :20پاهای او ذکر نشده اند .فقط در انجیل لوقا  3٩ :24و مزمور  16 :22به آنها اشاره شده است .بدن جالل
يافته عیسی حاوی نشانهای مصلوب شدن او بود (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،23 :1غالطیان .)1 :3
■ "خداوند" اين عنوان به مفهوم کامال الهیاتی که در رابطه با يهوه در عهد عتیق است (مراجعه شود به کتاب خروج  )14 :3اشاره دارد .به کار بردن عنوان
عهد عتیقی برای خدا شیوه ای برای نگارندگان عهد جديد بود تا تماما خدايی بودن عیسی را تصريح کنند .به موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا
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 20 :6مراجعه کنید.
" 21 :20همانگونه که پدر مرا فرستاد" اين زمان کامل فعال اخباری داللتی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)1٨ :1٧کلیسا يک تعهد الهی دارد
(مراجعه شود به انجیل متی  1٨ :2٨الی  ،20انجیل لوقا  ،4٧ :24اعمال رسوالن  .)٨ :1مومنین به ماموريت قربانی شدن هم میروند (مراجعه شود به دوم
قرنتیان  14 :5الی  ،15اول يوحنا /)16 :3
عیسی از دو اصطالح متفاوت برای فرستادن استفاده میکندکه در انجیل يوحنا مترادف هستند .به وضوح میتوان اين را در فصل  ٨که  pempōبرای
فرستاده شدن عیسی توسط پدر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :٨و  1٨و  26و  ،)2٩و  apostellōدر انجیل يوحنا  42 :٨استفاده شده است .همین امر
در مورد فصلهای  5و  6هم درست است .موضوع خاص :فرستادن ( )Apostellōدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  24 :5را مطالعه کنید.
" 22 :20بر آنها دمید" اين يک بازی کلمات با اصطالح "نفس کشیدن" است .اصطالح  rauchدر زبان عبری و  pneumaدر زبان يونانی به معنی "نفس"،
"باد" و يا "روح" هستند .همین فعل در انجیل دستنويس يونانی  Septaugintدر مورد اقدامات خلقت خدا در پیدايش  7 :2و احیا اسرائیل در حزقیال :37
 5و  9استفاده شده است .ضمیر "آنها" اشاره به گروهی وسیعتر از شاگردان دارد (مراجعه شود به انجیل لوقا .)33 :24
■ "روحالقدس را بیابید" اين زمان آئوري ست فعال امری است .حال چگونه با آمدن روح در پنتیکاست ارتباط دارد ،مشخص نیست .عیسی بر هر آنچه به
شاگردان در اولین ظهورش وعده داده بود؛ عمل کرد .عبارت فوق اشاره به تجهیز کردن آنها توسط عیسی برای ماموريت بشارت جديد است همانطور که روح
او را در زمان تعمیدش بر او حلول کرد.
اين آيه در کلیسای اولیه در موقع نبرد بر سر اين سوال که روح از جانب پدر میآيد يا از جانب پدر و پسر مورد استفاده قرار میگرفت .در واقعیت هر سه
اين افراد تثلیث در تمامی اعمال رستگاری دخیل هستند.
در کتاب  A Theology of the New Testamentاثر جورج الد تفسیر احتمالی اين عبارت را خالصه میکند:
"اين عبارت مشکالتی را در نور آمدن روح در پنتیکاست ايجاد میکند ،که میتواند به يکی از اين سه روش آن را حل کرد .يا يوحنا در
مورد پنتیکاست اطالع نداشت و اين داستان را جايگزين کرد تا بر پنتیکاست يوحنايی تاثیر گذارد ،يا در واقع دو هديه روح وجود دارد،
و يا دمیدن عیسی بر شاگردان يک عمل تمثیلی و نمادين برای آمدن واقعی روح در پنتیکاست است" (صفحه .)2٨٩
پینويس شماره ( 24صفحه  )1٩65در انجیل  NETتصريح میکند که اين پیدايش  )LXX( 7 :2را بیاد میآورد .از آنجا که زندگی فیزيکی در کتاب
پیدايش داده شد ،زندگی جاودانی در عهد جديد داده میشود .اين تاکید بر "نفس خدا" همسو با حزقیال  37است که يهوه به مردمش با نفس روح زندگی
جديد میدهد.
" 23 :20اگر گناهان کسی را ببخشایید" اينها دو عبارت شرطی نوع سوم با يک حرف اضافه هستند که معموال در جمالت شرطی نوع دوم استفاده میشوند.
اين شرط مرکب ،احتمال افزايش هم کسانی که پیام خوش را پخش میکنند و هم کسانی که با ايمان به آن پاسخ میدهند ،را میدهد .کسی که دانش خبر
خوش را دارد آن را پخش میکند و کسی آن را میشنود و تصمیم میگیرد که آن را بپذيرد .هر دو جبنه الزم هستند .اين آيه به روحانیون قدرت يا اختیار مطلق
نمیدهد ،بلکه قدرت جذاب زندگی بخشیدن به شهادتهای ايمان آورندگان میدهد .اين اختیار/قدرت در طول سفر ماموريتی هفتاد نفر در طول زندگی
عیسی مشاهده شد.
■ "بر آنها بخشیده خواهد شد" اين ساختار دستور زبانی يک جمله کامل مجهول اخباری است .بیان مجهول داللت بر بخشش خداوند دارد ،که به صورت
کامل از طريق اعالن انجیل مهیا است .مومنین کلید پادشاهی را در اختیار دارند (مراجعه شود به انجیل متی  )1٩ :16اگر از آن استفاده کنند .اين وعده به
کلیسا است ،نه افراد .اين امر از ديدگاه خداشناسی همانند "بستن ...گشودن" در انجیل متی  1٨ :1٨است.
 :NASBانجیل متی  24 :20الی 25
24هنگامی که عیسی آمد ،توما ،یکی از آن دوازده تن ،که دوقلو نیز خوانده میشد ،با ایشان نبود .پس دیگر شاگردان به او گفتند" :خداوند
ْ
نشان میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخها نگذارم و دست خویش را در
را دیدهایم!" ّاما او به ایشان گفت" :تا خود
ِ
سوراخ پهلویش ننهم ،ایمان نخواهم آورد".
25

" 24 :20هنگامی که عیسی آمد ،توما ،یکی از آن دوازده تن ،که دوقلو نیز خوانده میشد ،با ایشان نبود" ديديموس در زبان يونانی يعنی "دوقلو"
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  .) 16 :11اغلب مردم از اين عبارت برای خطاب کردن توما به کسی که ترديد دارد استفاده میکنند ،ولی  16 :11را به خاطر
داشته باشید .توما بیش از هر کس ديگری در انجیل يوحنا ظاهر میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  24 :2۰ ،5 :14 ،16 :11و  26و  27و  2۸و :21 ،29
.)2
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" 25 :20تا ....ایمان نخواهم آورد" در اينجا تا جمله شرطی نوع سوم است با قدرت منفی مضاعف .بدون ديدن و لمس کردن "من هرگز ،به هیچ وجه ايمان
نمیآورم" .عیسی به اين درخواست احترام میگذارد .عیسی با ( )1معجزاتش و ( )2پیش گويیهايش بر روی ايمان شاگردانش کار میکند .پیام عیسی به
صورت بسیار ريشهای جديد است ،به آنها زمان میدهد تا تصريحات و داللتهای انجیل را درک تحلیل کنند.
■ "عالئم" موضوع خاص زير را مطالعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا  26 :20الی 29
26پس از هشت روز ،شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود .در آن حال که درها قفل بود ،عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و
گفت" :سالم بر شما!" 27آنگاه به توما گفت« :انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین ،و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار
و بیایمان مباش ،بلکه ایمان داشته باش"28 .توما به او گفت" :خداوند من و خدای من!" 29عیسی گفت" :آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا
به حال آنان که نادیده ،ایمان آورند".
" 26 :20پس از هشت روز" اين يک اصطالح عبری برای بیان يک هفته است .اين هم يک يکشنبه ديگر بود .عیسی در اتاق طبقه باال در سه يکشنبه شب
متوالی بر شاگردانش ظاهر شد (احتماال در خانه يوحنا و مرقس) که اين تبديل بر روز عبادت مسیحیان گرديد .به يادداشت مربوط به بخش انجیل يوحنا :2۰
 19مراجعه کنید.
" 27 :20و بیایمان مباش ،بلکه ایمان داشته باش" اين زمان حال متوسط امری با ضمیر مفعولی منفی است که معموال به مفهوم متوقف کردن يک عمل
در حال انجام میباشد .تمامی مومنین يک ترکیب عجیب از ترديد و ايمان هستند!
 28 :20اقرار توما میتواند از نگاه خداشناسی به آيه  1٧مرتبط باشد .اقرار توما ممکن است يک زمینه عهد عتیقی داشته بايد که در آن هر زمان عنوان يهوه
الوهیم ( - Elohimيعنی کتاب پیدايش  )4 :2با همديگر گفته میشوند ،اين اسم به "خدای سرور" ترجمه میگردد .عیسی به صورت کامل اين تصريح
حیرتانگیز خدايی بودنش را میپذيرد .در فصل  ،1آيه  ،1انجیل يوحنا خدايی بودن عیسی ناصری تصريح میشود.
عیسی خدايی بودنش را بارها در انجیل يوحنا تصريح میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )2٨ :20 ،٩ :14 ،30 :10 ،5٨ :٨و نگارنده خدايی بودن
او را در  1 :1و  14الی  1٨ :5 ،1٨تصريح میکند .ساير نگارندگان ديگر اناجیل هم به وضوح خدايی بودن عیسی را تصريح میکنند (مراجعه شود به اعمال
رسوالن  ،2٨ :20رومیان  ،5 :٩فیلیپیان  6 :2الی  ،٧دوم تسالونیکیان  ،12 :1تیتوس  ،13 :2عبرانیان  ،٨ :1دوم پطرس  1 :1و  ،11اول يوحنا .)20 :5
 29 :20اين عبارت آغازين میتواند يک جمله خبری و يا يک سوال باشد که پاسخ آن "بله" است .ساختار دستور زبانی آن مبهم است.
 :NASBانجیل یوحنا  30 :20الی 31
ّ
31
بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است .اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید
30عیسی معجزات
ِ
که عیسی همان مسیح ،پسر خداست ،و تا با این ایمان ،در نام او حیات داشته باشید.
 30 :20آيات  30الی  31مشخصا موضوع و هدف انجیل هستند .اين يک تراکت بشارتی است! نويسندگان اناجیل ،تحت الهام ،اين حق را داشتند تا با
توانايی داده شده از سوی خدا به آنان اعمال و بیانات عیسی را انتخاب و مرتب کرده ،آنها را مطابقت داده و يا خالصه کنند تا بتوانند به راحتی با مخاطبین
منتخب ،يهوديان ،رومیان و کفار و پیروان ساير اديان ارتباط برقرار کنند و حقیقت بزرگ عیسی را به آنان بشارت دهند .عهد جديد تلمود مسیحی نیست.
کارل اف هنری ،در مقدمه  The Authority and Inspiration of the Bibleدر کتاب  The Expositor's Bible Commentaryجلد اول میگويد:
"اعم از اينکه با خلقت سرو کار داشته باشد يا تاريخ رستگاری باشد که به آن تولد دوباره هم اضافه شده باشد ،انجیل هدفش ارائه زمان
و تاريخ رخدادها نیست .ولی هدف بیان شده نوشتههای انجیلی ارائه هر آنچه انسان برای نجات و رستگاری و اطاعت از خالقش الزم
دارد و کفايت میکند ،است .هر چند ،گاهی اوقات ،نويسندگان اناجیل به فردی که کارهای خدا را برای نجات بشر انجام میدهد ،از
زوايای مختلف و برای اهداف مختلف مینگرند ،آنچه به ما میگويند قابل اعتماد و کفايت کننده است .انجیل متی بیشتر از ترتیب
زمانی بشارت بر اساس ترتیب موضوعی و برای ارائه راهنمايی برای خدمت پیروی میکند .انجیل لوقا ببیشتر موادی را که در انجیل
مرقس ديده میشوند حذف و بر ترتیب موادی که دکترين مذهبی را اصالح میکند تمرکز دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)4 :1
يوحنا به وضوح بر مسائل منتخب در چهارمین انجیل به صورت ريشهای دست میگذارد ( 30 :20و ( ")31صفحات  2٧و .)2٨
بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید" اين "معجزات" را میتوان به شیوههای مختلف درک کرد:
■ "معجزات
ِ
 .1معجزاتی که نشان میدادند او واقعا زنده است
 .aدست زدن به زخمهايش
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 .bبا آنها غذا خوردن (مراجعه شود به انجیل لوقا )43 :24
 .2معجزات خاص ثبت نشدهای که در اتاق طبقه باال در حضور آنان انجام گرفتند
 .3اشاره به کارهايی که در طول زندگیش انجام داد (تمرکز بر گذشته) و آماده کردن آنها برای ثبت و نگارش اناجیل (مراجعه شود به انجیل لوقا :24
 46الی )4٨
31 :20
" NASB, NKJV,TEV, NJBکه شاید ایمان آورید"
"باشد که ایمان آورید"
NRSV
*
66
در برخی نسخ دستنويس اولیه يونانی ،P ،א B ،و متون يونانی که توسط اوريگن مورد استفاده قرار میگرفت ،وجه شرطی حال قید شده است ،و
داللت بر اين دارد که انجیل يوحنا برای تشويق کردن مومنین بر تداوم ايمان نوشته شده است.
در ساير نسخ يونانی (يعنی 2א ) A, C, D, L, N, W ،وجه شرطی آئوريست قید شده ،که داللت بر اين دارد که انجیل يوحنا برای کسانی که ايمان
نیاوردهاند نوشته شده است UBS4 .به متونی که در آنها زمان آئوريست استفاده شده رتبه  Cمیدهد و معنی آن اين است که به سختی میتوان تصمیمگیری
کرد .اين آيه بیان کننده هدف انجیل است .انجیل يوحنا همانند ساير اناجیل ،يک تراکت بشارتی است.
■ "مسیح" اين ترجمه يونانی از کلمه عبری "مساياح" است که مفهومش "آن تدهین شده" میباشد .او از نوادگان عهد عتیقی داوود بود که نبوت او برقراری
عصر عدالت و راستی بود .عیسی ناصری (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )45 :1مسیح يهود است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)2٧ :11
اين اسم برای عیسی را در انجیل قبال ديدهايم (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)2٧ :11با اين وجود ،عنوان ارباب Lord/و نه مسیح در متون کفار در
مورد عیسی استفاده شده است (مراجعه شود به رومیان  ٩ :10الی  ،13فیلیپیان  ٩ :2الی .)11
مفهوم مسیح داللتهای اسکاتولوژيک دارد )1( :برای فرسیسان انتظارات سیاسی و ملی و ( )2در نوشتههای يهودی مربوط به آخر زمان انتظارات جهانی
و آسمانی دارد.
■ "پسر خدا" در ساير اناجیل اين عنوان به صورت پراکنده مورد استفاده قرار گرفته است (احتماال به دلیل درک نادرست آن توسط کفار) ،ولی در انجیل يوحنا
استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :1و  34و  .)4٩اين شیوه منحصر به فرد يوحنا برای تصريح رابطه عیسی با پدر بود (استفاده از )huios
و يوحنا از اين استعاره آشنا به شیوههای مختلف استفاده کرده است:
 .1به صورت يک عنوان يا لقب
 .2در رابطه با تنها زاده شده ( ،monogenēsمراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :3 ،1٨ :1اول يوحنا )٩ :4
 .3ذکر آن در زمانی که از عنوان "پدر" استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا )1٧ :20
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1چه کسی وارد قبر شد؟ کی؟ چرا؟
 .2چرا شاگردان انتظار قیام از مردگان را نداشتند؟ آيا کسی انتظار آن را داشت؟
 .3چرا مريم عیسی را نشناخت؟
 .4چرا عیسی به مريم گفت که به او نچسبد؟
 .5با کلمات خود آيات  22الی  23را توضیح دهید.
 .6آيا منصفانه است که توما ،سست ايمان خوانده شود؟
 .٧کلمه ايمان را آن طور که در روزگار عیسی درک میشد و نه امروز توصیف کنید
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یوحنا 21
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
ظاهر شدن در ساحل
تیبريه
 1 :21الی 3

TEV
عیسی بر هفت شاگرد
ظاهر میشود
 1 :21الی  3الف
3 :21ب الی  5الف

 4 :21الی ۸

NRSV

UBS4

NKJV

خاتمه

صبحانه کنار دريا

 1 :21الی 3

 1 :21الی 3

ظاهر شدن عیسی بر هفت
تن از شاگردان
 1 :21الی 3

 4 :21الی ۸
5 :21ب
6 :21
 7 :21الی 1۰
 9 :21الی 14

 9 :21الی 14
 11 :21الی 14
عیسی و پطرس
 15 :21الی 19

 15 :21الف
 15 :21ب
 15 :21پ الی  16الف
16 :21ب
16 :21پ الی  17الف
17 :21ب
17 :21پ الی 19
عیسی و ساير شاگردان

 15 :21الی 19

عیسی پطرس را
بازمیگرداند
 15 :21الی 19

 15 :21الی 19

 2۰ :21الی 23

 2۰ :21الی 21
22 :21
23 :21
24 :21
جمع بندی
25 :21

 2۰ :21الی 23

آن شاگرد محبوب و انجیل
او
 2۰ :21الی 25

عیسی و آن شاگرد
محبوبش
 2۰ :21الی 23

جمع بندی دوم
24 :21
25 :21

 24 :21الی 25

عیسی و پطرس

24 :21
25 :21

چرخه سوم مطالعه به سمینار تفسیر انجیل رجوع شود
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف و غیره
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بینش مفهومی نسبت به آیات  1الی 25
 .Aبحثهای زيادی در مورد فصل  21وجود دارد که آيا اين يک فصل اضافه شده است يا نه زيرا به نظر میرسد که انجیل يوحنا در  31 :20به پايان
میرسد .با اين وجود ،هیچ نسخه دستنويس يونانی وجود ندارد که فصل  21از آن حذف شده باشد.
 .Bدر مورد آيه  25اغلب اين طور تصور میشود که بعدا اضافه شده باشد زيرا در برخی دستنويسها انجیل يوحنا  53 :٧الی  11 :٨بعد از آيه  24اضافه
شده است .همچنین در نسخه دستنويس  ،Sinaticusآيه  25حذف شده است و بايد برگشت و نشانه گذاريها را از آن حذف کرد تا بتوان آيه 25
را اضافه کرد.
 .Cهرچند فصل  21بخش مرتبطی از انجیل يوحنا نیست ،اما بطور يقین گفتههای خود يوحنا است .اين فصل به دو سوال کلیسای اولیه پاسخ
میدهد:
 .1آيا پطرس مجددا منصوب شد؟
 .2داستان مربوط به طول عمر يوحنا چیست؟
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBانجیل یوحنا  1 :21الی 3
َ
2
تیبریه بر شاگردان نمایان ساخت .او اینچنین نمایان گشت :روزی شمعون
1پس از این وقایع ،عیسی
بار دیگر خود را در کنار دریاچۀ ِ
َ3
ََ
پطرس ،تومای معروف به دوقلو ،نتنائیل از مردمان قانای جلیل ،پسران ِز ِبدی و دو شاگرد دیگر با هم بودند .شمعون پطرس به آنها گفت« :من
به صید ماهی میروم ».آنها گفتند« :ما نیز با تو میآییم ».پس بیرون رفته ،سوار قایق شدندّ .اما در آن شب چیزی صید نکردند.
" 1 :21دریاچه تیبریه" تیبريه مقر فرماندهی رومیان در جلیل بود .به اين درياچه" ،درياچه جلیل" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )1 :6يا "درياچه جنیسارت"
(مراجعه شود به انجیل متی  ،34 :14انجیل مرقس  ،35 :6انجیل لوقا  )1 :5و در عهد عتیق "درياچه کنرت" (مراجعه شود به اعداد  ،11 :34تثنیه ،1٧ :3
يوسع  ،35 :1٩ ،2٧ :13 ،3 :12 ،2 :11اول پادشاهان  )20 :15هم گفته میشود.
■ "او اینچنین نمایان گشت" اين فعل به مفهوم "به طور کامل و يا به وضوح نشان دادن" است (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،3 :٩ ،4 :٧ ،11 :2 ،31 :1
اول يوحنا  .)٩ :4 ،2 :3 ،2٨ :2 ،2 :1در انجیل متی گردهمايی در جلیل است که در کوه صورت میگیرد (مراجعه شود به  ٧ :2٨ ،32 :26و  10و  .)16در
انجیل يوحنا عیسی خود را در کنار درياچه تیبريه نمايان ساخت .در اين مواجهه ،عیسی بر روی دو سوال که کلیسای اولیه به آنها عالقمند بود تمرکز میکند:
 .1آيا پطرس مجددا به عنوان رهبر گمارده شد؟
 .2اين افسانه که يوحنا تا قبل از بازگشت عیسی نخواهد مرد چیست؟
َ
ََ
" 2 :21شمعون پطرس ،تومای معروف به دوقلو ،نتنائیل از مردمان قانای جلیل ،پسران ِز ِبدی و دو شاگرد دیگر با هم بودند" موضوع خاص :اسامی
شاگردان در بخش مربوط به انجیل يوحنا  45 :1مراجعه کنید .ظاهرا هفت نفر از يازده شاگرد به ماهیگیری مشغول شده بودند.
■ "فرزندان زبیدی" اين اشاره به جیمز يا يعقوب و يوحنا (جانان ،مراجعه شود به انجیل متی  )21 :4دارد .نه از يعقوب و نه از يوحنا در انجیل يوحنا نامی
برده نشده است.
َ
" 3 :21شمعون پطرس به آنها گفت« :من به صید ماهی میروم "».اين زمان حال است .نظريات زيادی در مورد اين سفر ماهیگیری وجود دارد.
 .1اين سفر تفريحی برای گذراندن وقت تا زمان مالقات با عیسی بود (مراجعه شود به انجیل متی  ٧ :2٨ ،32 :26و )10
 .2برای پول درآوردن بود
 .3بازگشت پطرس به شغل ماهیگیری بود
اين فصل بسیار شبیه انجیل يوحنا  5است.
■ "در آن شب چیزی صید نکردند" توجه کنید که افراد که قدرت درمان بیماران و بیرون راندن ديوها را داشتند ،قدرت معجزه کردن در تمامی اوقات را
نداشتند .اين فعل در هیچ جای ديگر در عهد جديد برای ماهیگیری استفاده نشده است .معموال از اين فعل برای دستگیری کسی استفاده میشود.
 :NASBانجیل یوحنا  4 :21الی 8
ّ
4سحرگاهان ،عیسی در کنار ساحل ایستاد؛ اما شاگردان درنیافتند که عیسی است .او به آنها گفت« :ای فرزندان ،ماهی برای خوردن
ندارید؟» پاسخ دادند" :نه!" 6گفت" :تور را به جانب راست قایق بیندازید که خواهید یافت ".ایشان چنین کردند و از فراوانی ماهی قادر نبودند
َ
تور را به درون قایق بکشند7 .شاگردی که عیسی دوستش میداشت ،به پطرس گفت« :سرورمان است!» شمعون پطرس چون شنید که خداوند
5
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است ،در دم جامۀ خود را گرد خویش پیچید  -زیرا آن را از تن به در آورده بود  -و خود را به دریا افکندّ 8 .اما دیگر شاگردان با قایق آمدند ،در
تور پر از ماهی را با خود میکشیدند ،زیرا فاصلۀ آنها با ساحل فقط دویست ِذراع بود.
حالی که ِ
ّ " 4 :21اما شاگردان درنیافتند که عیسی است" نظريات زيادی در مورد علت ناتوانی شاگردان در خصوص شناسايی عیسی وجود دارد.
 .1بسیار تاريک بود
 .2فاصله او خیلی زياد بود
 .3آنها خیلی خسته بودند
 .4عیسی کمی متفاوت به نظر میرسید (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،12 :21انجیل متی  16 :2٨الی  ،1٧انجیل لوقا )13 :24
 .5توسط خدا منع شده بودند که بتوانند او را شناسايی کنند (مراجعه شود به انجیل لوقا )16 :24
" 5 :21فرزندان" اين کلمه به صورت استعارهای استفاده شده است .دو اصطالح به صورت متداول برای "بچههای کوچک" در عهد جديد استفاده شده
است .اين يکی ( )paidionکمتر استفاده شده و از ديگری ( )teknionکه به صورت متداول در انجیل يوحنا و اول يوحنا استفاده میشود متفاوت است .اين
اصطالح در انجیل فقط در يوحنا  21 :16 ،49 :4و در اينجا استفاده شده است .اين اصطالحات به نظر میرسند به صورت مترادف در اول يوحنا و paidion
در  13 :2و  1۸استفاده شده باشند ولی  Teknionدر يوحنا  1 :2و  12و  2۸استفاده شده است.
■ "ماهی برای خوردن ندارید" اصطالح ماهی ( )proshagionدر واقع به مفهوم هر نوع خوردنی با نان است ،ولی در اين متن "ماهی" مصداق دارد .اين
سوال انتظار پاسخ "نه" را دارد.
 6 :21عیسی به همان شیوهای با آنها برخورد کرد که نخستین بار آنها را صدا کرده بود ،انجیل لوقا  1 :5الی  .11به عنوان مشخصه اين فصل( ،به يادداشت
مربوط به انجیل يوحنا  15 :21مراجعه کنید) دو اصطالح متفاوت يونانی برای قايق استفاد شده است ploion ،در انجیل يوحنا  3 :21و  6و ploiaron
(قايق کوچک) در انجیل يوحنا  .۸ :21يوحنا اين تنوع مفهومی را چندين مرتبه در اين فصل نشان میدهد.
" 7 :21شاگردی که عیسی دوستش میداشت" اين اشاره به نگارنده انجیل ،يوحنای شاگرد دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2 :20 ،23 :13و  3و ،٨
 .)20 :21يوحنا هرگز اسمش را در انجیل نیاورده است.
"او جامه بیرونی خود را پوشید (زیرا برای کار کردن آن را درآورده بود)"
NASB
"لباس بیرونیش را پوشید (زیرا آن را درآورده بود)"
NKJV
"لباسی پوشید زیرا برهنه بود"
NRSV
"لباس بیرونیش را دورش پیچید (زیرا لباسش را درآورده بود)"
TEV
"پطرس لباس بیرونیش را دورش پیچید (زیرا چیزی بر تن نداشت)"
NJB
در فلسطین قرن نخست مردم ردای بلندی را بر روی زيرجامه برتن میکردند که لباس بیرونی بود و لباس زير را به صورت کامل میپوشاند .پطرس ردای
بیرونش را درآورده بود و لباس زيرش را تا کمر پائین کشیده بود.
■ "سرورمان است" اصطالح  kuriosکلمه يونانی است به معنی "استاد"" ،آقا"" ،ارباب"" ،مالک" يا "سرور" .در برخی متون اين اصطالح به بیان ساده برای
نشان دادن احترام به کار میرود ،ولی در اينجا و در مفهوم خداشناشی ،برای تصريح الهی بودن عیسی استفاده شده است .در اين متن ماهیگیران اين فرد را
در ساحل به عنوان سرور قیام کرده و جالل يافته شناختند.
مبدا ترجمه از استفاده آن در عهد عتیق می آيد ،جايی که يهوه به عنوان سرور ترجمه شده است .از آنجا که يهوديان از بر زبان آوردن نام خدا
میترسیدند ،آن را جايگزين با کلمه  Adonaiکردند که به  kuriosاشاره میکند .موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  2۰ :6را مطالعه کنید.
سرور اصطالحی است که در فیلیپیان  9 :2الی  11باالتر از هر اسم ديگری است .اين بخشی از مراسم اقرار و تعمید کلیسای اولیه بود" :عیسی سرورم
است" (مراجعه شود به رومیان  9 :1۰الی .)13
" 8 :21دیگر شاگردان" ظاهرا تمامی اعضای حلقه داخلی شاگردان همراه پطرس و يوحنا برای کسب معاش و پول درآوردن به ماهیگیری رفته بودند (آنها
ديگر نمیتوانستند به زنی که همراه با عیسی مسافرت میکرد اتکا کنند).
تور پر از ماهی" حتی در زمان دير وقت عیسی هنوز بر روی اين سه موضوع کار میکرد:
■" ِ
 .1ساختن ايمان آنان
 .2تامین نیازهايشان
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 .3تائید رستاخیز و اقتدارش
 :NASBانجیل یوحنا  9 :21الی 14
 ٩چون به ساحل رسیدند ،دیدند آتشی با زغال افروخته است و ماهی بر آن نهاده شده ،و نان نیز هست .عیسی به ایشان گفت" :از آن
ماهیها که هم اکنون گرفتید ،بیاورید"َ 11 .شمعون پطرس به درون قایق رفت و تور را به ساحل کشیدْ .
تور پر از ماهیهای بزرگ بود ،به تعداد صد
و پنجاه و سه ماهی .و با اینکه شمار ماهیها بدین حد زیاد بود ،تور پاره نشد12 .عیسی به ایشان گفت« :بیایید صبحانه بخورید ».هیچیک از
شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد« ،تو کیستی؟» زیرا میدانستند که خداوند است13 .عیسی پیش آمده ،نان را برگرفت و به آنها داد ،و نیز ماهی
را14 .این ّ
سومین بار بود که عیسی پس از برخاستن از مردگان بر شاگردان خویش نمایان میشد.
10

" 9 :21آتشی با زغال افروخته است و ماهی بر آن نهاده شده ،و نان نیز هست" هدف اين صبحانه زود هنگام برای دوستی و برای تفکر در الهیات است.
داللتهای خداشناسی بدين شرح هستند:
 .1اين بخش در رابطه با انکار پطرس و نمايش آن به صورت يک هیزم سوزان ديگر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )1٨ :1٨است .اين اصطالح در
بخشهای مختلف ديده میشود.
 .2انجیل يوحنا و اول يوحنا برای مبارزه با کفر که حقیقت انسان در عیسی ،مسیح را انکار میکند ،میباشد .عیسی با آنها غذا خورد.
 10 :21دو اصطالح متفاوت برای ماهی در اين پاراگراف وجود دارد )1( .در يوحنا  ٩ :21و  10و  13اين اصطالح  opsarionيعنی ماهی کوچک و ( )2در
يوحنا  6 :21و  ۸و  11اصطالح  ichthusبه معنی ماهی بزرگ میباشد .به نظر میرسد در اين متن هر دو قابل جايگزينی با يکديگر میباشند.
" 11 :21صد و پنجاه و یک" به نظر میرسد اين عدد هیچ اهمیتی در متن نداشته باشد ،فقط يک شهادت عینی است .با اين وجود ،گرايش نامناسب
کلیسای اولیه بر تمثیل بودن تمامی اعداد معتقد است که اين آيه به يکی از معانی زير است:
 .1سايرل میگويد که  100نماينده کفار 50 ،برای يهوديان و  3برای تثلیث است.
 .2آگوستین تصريح میکند که اين عدد اشاره به  10فرمان و هفت برکت روح که برابر با عدد هفده است ،میکند .اگر اعداد  4 ،3 ،2 ،1الی  1٧را با
يکديگر جمع کنیم ،حاصل عدد  153میشود .اگوستین میگويد اين اعداد از طريق قوانین و شريعت به عیسی منتقل گرديدند.
 .3جروم میگويد  153نوع مختلف ماهی وجود دارند ،بنابراين ،به صورت نمادين اين عدد معرف تمامی مللی است که به عیسی ايمان میآورند .اين
روش مجازی تفسیر از هوش مفسرين سخن میگويد نه از قصد اولیه نويسنده تحت الهام.
■ "و با اینکه شمار ماهیها بدین حد زیاد بود ،تور پاره نشد" اين يا يک شهادت عینی معمولی با جزئیات است و يا بیان يک معجزه.
" 14 :21این ّ
سومین بار بود که عیسی پس از برخاستن از مردگان بر شاگردان خویش نمایان میشد" اين اشاره به دو مرتبهای است که در فصل  20بر
شاگردان نمايان شد و اين مرتبه هم به آنها اضافه میشود.
 :NASBانجیل یوحنا  15 :21الی 19
َ
َ
15پس از صبحانه ،عیسی از شمعون پطرس پرسید" :ای شمعون ،پسر یوحنا ،آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟" او پاسخ داد" :بله سرورم؛
َ
تو میدانی که دوستت میدارم ".عیسی به او گفت" :از برههای من مراقبت کن"16 .بار ّ
دوم عیسی از او پرسید" :ای شمعون ،پسر یوحنا ،آیا مرا
محبت میکنی؟" پاسخ داد" :بله سرورم؛ میدانی که دوستت میدارم ".عیسی گفت" :گوسفندان مرا شبانی کن"17 .بار ّ
سوم عیسی به او
َ
گفت" :ای شمعون ،پسر یوحنا ،آیا مرا دوست میداری؟" پطرس از اینکه عیسی سه بار از او پرسید" ،آیا مرا دوست میداری؟" آزرده شد و پاسخ
داد" :سرورم ،تو از همه چیز آگاهی؛ تو میدانی که دوستت میدارم" .عیسی گفت" :از گوسفندان من مراقبت کن18 .آمین ،آمین ،به تو
میگویم ،زمانی که جوانتر بودی کمر خویش برمیبستی و هر جا که میخواستی میرفتی؛ ّاما چون پیر شوی دستهایت را خواهی گشود و
دیگری کمر تو را بربسته ،به جایی که نمیخواهی خواهد برد"19 .عیسی با این سخن به چگونگی مرگی اشاره میکرد که پطرس با آن خدا را
جالل میداد .سپس عیسی به او گفت" :از پی من بیا".
َ
" 15 :21شمعون ،پسر یوحنا" توجه کنید که عیسی او را "شمعون پطرس" خطاب نمیکند ،اين مرد هر چیزی بود به غیر از تخته سنگ!
در نسخ دستنويس تفاوتهای در نام پدر شمعون وجود دارد.
 .1يوحنا 1 -אW ،L ،D ،C* ،B ،
 .2يونا – C2 ،A
*
 .3حذف شده است  -א
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 UBS4به گزينه شماره  1رتبه  Bرا میدهد (تقريبا يقین) و بدنبالش  ،P72 ،P66( 42 :1א.)W ،L ،B* ،
■ "دوست داشتن....دوست داشتن  ....دوست داشتن" يک تکرار سه مرتبهای بديهی است و به نظر میرسد در رابطه به سه مرتبه انکار عیسی در حیاط
کاهن اعظم باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  17 :1۸و  25و  .)27در سراسر اين بخش همسويیها و تضادهايی وجود دارند.
 .1دوست داشتن ( )phileōدر مقابل دوست داشتن ()agapaō
 .2بره در مقابل گوسفند
 .3دانستن ( )ginoskōدر برابر دانستن ()oida
بحثهای زيادی وجود دارند که آيا اين بیان صرفا يک تنوع مفهومی است يا تعمدی در تضاد میان اينها وجود دارد .يوحنا اغلب از تنوع استفاده میکند،
به خصوص در اين فصل (دو اصطالح برای "کودکان"" ،قايق" و "ماهی") .به نظر میرسد تمايزاتی در اين متن میان کلمات يونانی  agapaōو  phileōوجود
دارند ،ولی نمیتواند مالک قرار گیرد زيرا در يونانی کوين اينها مترادف هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  3 :11 ،20 :5 ،35 :3و .)5
■ "آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی" حالت دستور زبانی برای فاعل مبهم است .برخی تصريح میکنند که به يکی از اينها اشاره دارد:
 .1ماهیگیری به عنوان تفريح
 .2گفته قبلی پطرس در مورد محبت کردن عیسی بیش از ساير شاگردان (مراجعه شود به انجیل متی  ،33 :26انجیل مرقس  ،2٩ :14و انجیل يوحنا
.)3٧ :13
 .3اولی بايد خدمتگزار همه باشد (مراجعه شود به انجیل لوقا  46 :٩الی  24 :22 ،4٨الی )2٧
■ "از برههای من مراقبت کن" اين زمان حال امری فعال است .هر سه اين عبارتها از يک حالت دستور زبانی استفاده میکنند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 16 :21و  ،)1٧فقط کلمات آنها متفاوت هستند (شبان گوسفندانم باش و از برههای من مراقبت کن).
" 17 :21سرورم ،تو از همه چیز آگاهی" پطرس ياد میگیرد که سريع صحبت نکند .او الهیات را خوب بیان میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،25 :2
 61 :6و .)30 :16 ،11 :13 ،64
■ "تو میدانی که دوستت میدارم" اين يک تغییر در کلمه يونانی است برای دانستن میان انجیل يوحنا  )oida( 16 :21و انجیل يوحنا oida ( 1٧ :21
 .)and ginoskōعلت دقیق مشخص نیست و ممکن است فقط يک تنوع باشد.
" 18 :21دستهایت را خواهی گشود" اين ممکن است يک اصطالح فنی باشد که ( )1در کلیسای اولیه استفاده میشد و يا ( )2در ادبیات يونانی برای
مصلوب شدن استفاده میشده است.
" 19 :21به چگونگی مرگی اشاره میکرد که پطرس با آن خدا را جالل میداد" روايت است که پطرس با سر و ته مصلوب شدن مرد .در کتاب The
 Ecclesiastical Historyجلد  1 :3يوسبیوس میگويد "چنین اعتقاد است که پطرس در پونتیوس ،غالطیا ،کاپادوسیا و آسیا برای يهوديان در غربت
موعظه میکرد .پس از رفتن به روم به درخواست خودش به صورت سر و ته مصلوب شد ".به يادداشت مربوط به بخش انجیل  14 :1مراجعه کنید.
■ "از پی من بیا" اين زمان حال امری فعال است ،همانند زمان مربوط به انجیل يوحنا  .22 :21اين در رابطه با تجديد و تائید مجدد فراخواندن پطرس به
رهبری است (مراجعه شود به انجیل متی  1٩ :4الی .)20
 :NASBانجیل یوحنا  20 :21الی 23
20آنگاه پطرس برگشت و دید آن شاگردی که عیسی دوستش میداشت از پی آنها میآید .او همان بود که در وقت شام بر سینۀ عیسی تکیه زده
و از او پرسیده بود" ،سرورم ،کیست که تو را تسلیم دشمن خواهد کرد؟" 21چون پطرس او را دید ،از عیسی پرسید" :سرور من ،پس او چه
میشود؟" 22عیسی به او گفت" :اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند ،تو را چه؟ تو از پی من بیا!" 23پس این گمان در میان برادران شایع شد
که آن شاگرد نخواهد مرد ،حال آنکه عیسی به پطرس نگفت که او نخواهد مرد ،بلکه گفت "اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند ،تو را چه؟"
" 20 :21آن شاگردی که عیسی دوستش میداشت" اين به کسی باز میگردد که در انجیل يوحنا  25 :13ذکر شده است .چرا از او به اين شیوه مرموز ياد
میشود ،مشخص نیست (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٧ :21 ،2 :20 ،26 :1٩ ،23 :13و  .)20نظريات احتمالی بدين شرح هستند:
 .1نوشتههای اولیه يهودی قرن نخست از نويسنده نام نبردهاند
 .2يوحنا وقتی که شاگرد عیسی شد جوان بود
 .3يوحنا تنها شاگردی بود که در طول محاکمه و مصلوب شدن با عیسی بود
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" 22 :21اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند ،تو را چه" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است .بايد به خاطر داشته باشیم که ما با برکات و بشارتهای
خود سروکار داريم و برنامه های خدا برای ديگران به ما ربطی ندارند! دلیل احتمالی برای فصل  21پاسخ دادن به سو تفاهم بر سر همین مسئله است .ظاهرا
شايعاتی پیشتر (احتماال از سوی کفار) وجود داشته که يوحنا تا آمدن دوم زنده خواهد ماند (يوحنا از حضورش [ ]Parousiaسخن نمیگويد).
■ "تو از پی من بیا" اين عبارت تقريبا دعوت فردی انجیل يوحنا را خالصه میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٩ :21 ،26 :12 ،2٧ :10 ،43 :1و .)22
اين تائید بر جنبه فردی انجیل دارد ،در حالیکه "ايمان داشتن" بر جنبه محتوايی انجیل تاکید دارد.
 :NASBانجیل یوحنا 24 :21
24همان شاگرد است که بر این چیزها شهادت میدهد و اینها را نوشته است .ما میدانیم که شهادت او راست است.
■ "اینها را نوشته است" آيا اين اشاره به ( )1انجیل يوحنا  20 :21الی  23يا ( )2فصل  21يا ( )3کل انجیل اشاره دارد؟ پاسخ نامشخص است.
■ "ما میدانیم که شهادت او راست است" گروه مشخصی که با ضمیر "ما" بدان اشاره شده مشخص نیست .بديهی است که ديگرانی برای تائید حقیقت
انجیل يوحنا آورده شدهاند .احتماال میتواند اشاره به پیران افسیان باشد .اين منطقهای بود که يوحنا در آنجا زندگی میکرد ،بشارت میداد و مرد .روايات
اولیه تصريح میکنند که بزرگان افسیان به يوحنای سالخورده اصرار میکنند که انجیل خود را بنويسد زيرا همه ديگر شاگردان مرده بودند و عرفان در مورد
عیسی در حال گسترش بود .موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٨ :1را مطالعه کنید.
 :NASBانجیل یوحنا 25 :21
25عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک نوشته میشد ،گمان نمیکنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشتهها را میداشت.
 25 :21به دو دلیل بر سر آيه  25نزاع وجود دارد )1( :در چندين دستنويس انجیل يوحنا  53 :٧الی  11 :٨میان آيات  24و  25وارد شده است ( )2در
دستنويس ( Sinaiticusא) منشیها عالمتگذاريها را حذف و بعدا در  25 :21اضافه کردهاند .اين امر در موره بريتانیا با استفاده از اشعه ماورا بنفش مشاهده
شده است .اين آيه به خصوص به ما میگويد که نويسندگان انجیل در نگارشهای خود از مباحث انتخابی استفاده میکردند .سوال هرمنوتیک (هرمنوتیک
علم روش شناسی و نظریه و تفسیر و ترجمه انجیل است) اين است که همیشه بايد پرسید "چرا به اين شیوه نوشتند و چرا هر چهار انجیل را با هم ادغام نکرده
و يک کتاب ننوشتند؟" (به کتاب  How To Read the Bible For All Its Worthنوشته گوردون فی و داگالس استورات مراجعه کنید).
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1چگونه انجیل يوحنا  21شبیه انجیل لوقا  5است؟
 .2چرا شاگردان بالفاصله عیسی را نشناختند؟
 .3کدام شاگرد است که عیسی دوستش میداشت؟
 .4چرا عیسی سه مرتبه از پطرس در باره اينکه او را دوست دارد يا نه سوال کرد؟
 .5آيا عیسی تصريح کرد که يوحنا تا زمانیکه او مجددا بیايد زنده خواهد ماند؟
 .6در آيه  24به چه کسی اشاره میشود؟
 .٧آيا آيه  25اصل است؟
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مقدمهای بر اول یوحنا
منحصر به فرد بودن کتاب
 .Aکتاب اول يوحنا نه يک نامه شخصی است و نه نامهای به يک کلیسا بلکه يک "يادداشت دفتری از مقر فرماندهی" است (نامه شرکتی).
معرفی مرسومی در آن به عمل نیامده (از چه کسی و برای چه کسی).
 .1هیچ
ِ
شخصی خاصی يا پیام پايانی خاصی در آن قید نشده است.
سالم
 .2هیچ ِ
ِ
 .Bاز هیچ فردی اسمی آورده نشده است .اين امر بسیار نامتعارف است مگر در کتبی که برای چندين کلیسا نوشته شده باشند مانند افسسیان يا
يعقوب .تنها نامه عهد ع تیق که در آن اسم نويسنده ذکر نشده به زبان عبری است .با اين وجود ،بديهی است که اول يوحنا برای مومنینی نوشته
شده است که در حال حاضر در خصوص معلمین دروغین در داخل کلیسا مشکل دارند (عرفان).
 .Cاين کتاب يک رساله قدرتمند الهیات است
 .1مرکزيت عیسی
 .aتماما خدا و تماما انسان
 .bرستگاری از طريق ايمان به مسیح حاصل میشود ،يک تجربه اسطورهای يا دانش پنهان نیست (معلمین دروغین)
 .2درخواست برای زندگی به شیوه مسیحی (سه آزمون اصیل مسیحیت)
 .aعشق برادرانه
 .bاطاعت
 .cانکار سیستم جهان سقوط کرده
 .3تضمین رستگاری ابدی از طريق ايمان به عیسی ناصری ( 27مرتبه "شناختن" استفاده شده است)
 .4چگونه معلمین دروغین را شناخت
 .Dنوشته های يوحنا (به خصوص اول يوحنا) کمترين پیچیدگی يونانی کوين را در میان ساير نويسندگان عهد جديد دارد ،با اين وجود ،کتابهای او ،و
بر خالف سايرين ،اعماق حقیقت جاودان خدا در عیسی مسیح را شخم میزند (مانند خدا نور است ،اول يوحنا  ،5 :1خدا عشق است ،اول يوحنا
 ۸ :4و  ،16خدا روح است ،انجیل يوحنا .)24 :4
 .Eاين احتمال هست که اول يوحنا به عنوان  cover letterبرای انجیل يوحنا بوده باشد .ارتداد قرن اول زمینه چهار کتاب را شکل میدهد .انجیل
قدرت بشارت و دعوت دارد ،درحالیکه اول يوحنا برای مومنین نوشته شده است (يعنی شاگردان و پیروان).
مفسر برجسته وستکات تصريح میکند که انجیل خدايی بودن عیسی را تائید میکند ،در حالیکه اول يوحنا انسان بودن او را تائید میکند .اين
کتابها مکمل همديگر هستند.
 .Fيوحنا با اصطالحات سیاه و سفید (دوالیسم) مینويسد .اين مشخصه کتیبه بحرالمیت و معلمین عرفان دروغین است .ساختار دوالیسم مفهومی
اول يوحنا هم کالمی (روشنی در برابر تاريکی) و هم سبکی (يک بیان منفی و بدنبالش يک بین مثبت) است .اين با انجیل يوحنا تفاوت دارد که از
دوالیسم عمودی استفاده میکند (عیسی از باال و تمامی انسانها از پائین).
 .Gبه واسطه طرح مکرر موضوعات ،مشکل میتوان طرح کلی اول يوحنا را ترسیم کرد .اين کتاب همانند يک پردهای بافته شده از حقايق است که
الگوی آن مرتب تکرار میشود (مراجعه شود به  Tapestries of Truth, The Letters of Johnاثر بیل هندريکس).
نویسنده
 .Aاول يوحنا بخشی از جدل بر سر نويسندگی مجموعه نوشتههای يوحنا است – انجیل يوحنا ،اول يوحنا ،دوم يوحنا ،سوم يوحنا و مکاشفه.
 .Bدو وضعیت ابتدايی وجود دارند.
 .1سنتی
 .aدر کلیسای اولیه تمامی پدران با يکديگر متفقالقول بودند که يوحنا ،شاگرد محبوب ،نگارنده اول يوحنا است.
 .bخالصهای از شواهد کلیسای اولیه
 )1کلمنت روم (سال  9۰میالدی) اشاراتی به اول يوحنا مینمايد
 )2پلیکارپ از سیمرنا ،فیلیپیان  11۰( 7تا  14۰میالدی) از اول يوحنا نقل میکند
 )3شهید جاستین 15۰( 9 :123 ،Dialogue ،الی  16۰میالدی) از اول يوحنا نقل میکند
 )4اشاراتی به اول يوحنا در نوشتههای زير هست
 )aايگناتیوس از آنتیوک (تاريخ نوشته مشخص نیست ولی حدودا اوايل  1۰۰میالدی است)
 )bپاپیاس از هیراپولیس (بین  5۰تا  6۰میالدی متولد شده و حدود  155میالدی شهید شد)
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 )5ايرانئوس از لیون ( 13۰الی  2۰2میالدی) اول يوحنا را از مشخصههای يوحنا اعالم میکند .ترتولیان ،رسالهنويس که  5۰کتاب
بر علیه عرفان نوشته ،اغلب از اول يوحنا نقل قول میکند.
 )6ساير نويسندگان اولیه که نوشتن آن را به يوحنای شاگرد منتسب میدانند کلمنت ،اوريگن و ديونیسیوس هستند که هر سه
اهل اسکندريه از موراتورين ( 1۸۰تا  2۰۰میالدی) ،اوسبیوس (قرن سوم)
 )7جروم (نیمه دوم قرن چهارم) تائید میکند که يوحنا نويسنده آن است ولی ضمنا تائید هم میکند که برخی مخالف آن هستند.
 )۸تئودور از موپسوئستیا ( ،)Mopsuestiaاسقف آنتیوک از  392الی  42۸میالدی ،انکار میکند که يوحنا نويسنده اين کتاب
است.
 .cشايد يوحنا ،ما از يوحنای شاگرد چه میدانیم؟
 )1او فرزند زبیدی و سالومه بود
 )2او ماهیگیری در کنار دريای جلیل بود و با برادرش يعقوب ماهیگیری میکردند (و احتماال مالک چندين قايق ماهیگیری هم
بودند)
 )3برخی معتقدند که مادرش خواهر مريم ،مادر عیسی بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)25 :19انجیل مرقس )2۰ :15
 )4ظاهرا او ثروتمند بود زيرا
 )aچندين خدمتکار استخدام کرده بود (مراجعه شود به انجیل مرقس )2۰ :1
 )bمالک چندين قايل ماهیگیری بود
 )cدر اورشلیم خانه داشت
 )5يوحنا به خانه کاهن اعظم در اورشلیم رفت و آمد داشت ،که نشان میدهد دارای اعتبار و حسن شهرت بوده است (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  15 :1۸الی )16
 )6اين يوحنا بود که از مريم ،مادر عیسی مراقبت میکرد و نسبت به او مسئول بود
 .dکلیسای اولیه متفقالقول شهادت دادند که يوحنا از ساير شاگردان بیشتر عمر کرد ،و پس از مرگ مريم در اورشلیم او به آسیای صغیر
رفت و در افسس بزرگترين شهر آن منطقه اقامت کرد .او از اين شهر به جزيره پاتموس تبعید شد (در نزديک ساحل) و بعدا آزاد شد و
به افسس بازگشت (اوسبیوس از پلیکارپ ،پاپیاس و ايرنانیئوس نقل میکند)
 .2اساتید مدرن
 .aجمع کثیری از اساتید تشابه میان تمامی نوشتههای يوحنايی را به رسمیت میشناسند ،به خصوص جملهبندی ،حاالت دستور زبان،
شیوه نگارش و امال .مثال خوبی از اين امر تضادی است که از مشخصههای اين نوشتهها است :زندگی در برابر مرگ ،حقیقت در برابر
دروغ و خطا .مشابه اين دوگانگی شديد را میتوان در ساير نوشتههای آن دوران ديد ،کتیبه بحرالمیت و نوشتههای عرفانی اولیه.
 .bنظريات بیشماری در مورد ارتباط درونی میان پنج کتابی که منتسب به يوحنا هستند وجود دارند .برخی گروهها تصريح میکنند که
نويسنده همه آنها يک نفر ،دو يا سه نفر يا بیشتر هستند .به نظر میرسد که محتملترين وضعیت اين است که همه نوشتههای يوحنايی
در نتیجه تفکرات يک نفر هستند ،حتی اگر احتمال آن باشد که توسط چند نفر از شاگردانش نوشته شده باشند.
 .cعقیده شخصی من اين است که يوحنا ،شاگرد سالخورده ،در پايان دوره بشارت خود در افسس آنها را نوشته است.
 .3اينکه چه کسی نويسنده است ،به علم تفسیر مربوط میشود نه الهام و وحی .در نهايت ،نويسنده کتب الهی خدا است!
تاریخ – بديهی است که اين به نويسنده مرتبط میشود
 .Aاگر يوحنای شاگرد ،اين نامهها و بخصوص اول يوحنا را نوشته باشد ،پس در مورد حدود زمانی دوره اواخر قرن اول صحبت میکنیم .اين زمان
فرصت می دهد که سیستم الهیات/فلسفه عرفان دروغین بسط يابد و همچنین اصطالح و ادبیات اول يوحنا ("فرزندان کوچک") هم مصداق پیدا
میکند و اين چنین به نظر میرسد يک مرد سالخورده با گروه جوانی از مومنان سخن میگويد .جروم میگويد يوحنا تا  6۸سال پس از به صلیب
کشیده شدن عیسی زندگی کرد .با اين توصیف اين وضعیت با شرايط مطابقت پیدا میکند.
 .Bآ تی رابرتسون فکر میکند اول يوحنا بین سالهای  ۸5تا  95میالدی نوشته شده باشد ،در حالیکه انجیل تا سال  95میالدی نوشته شده است.
 The New International Commentary Series on 1 John .Cاثر هاوارد مارشال تصريح میکند که اين تاريخ بین  60الی  100میالدی
بوده است که اين دوره به دوره تخمینی نوشتههای يوحنايی توسط اساتید مدرن نزديک است.
دریافت کنندگان
 .Aروايتها تصريح میکنند که اين کتاب برای بخش رومی آسیای صغیر (ترکیه غربی) که افسس بزرگترين شهر آن منطقه در آن بود نوشته شده است.
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 .Bاين نامه ها برای گروه خاصی از کلیساهای آسیای صغیر که درگیر مشکالتی با معلمین دروغین (مانند کولسیان و افسسیان) بودند ارسال شده
بودند
 .1عرفانی که انسان بودن مسیح را انکار و تصريح میکرد خدا است
 .2عرفان متضاد که الهیات را از اخالقیات جدا میکرد
 .Cآگوستین (قرن چهارم میالدی) میگويد برای پارتها (بابل) نوشته شده است .کاسیودروس (اوايل قرن ششم) هم از او پیروی کرد .اين نظريه احتماال
از ابهام در عبارت "خانم منتخب" دوم يوحنا  1و عبارت "آن زن که در بابل است" ،اول پطرس  13 :5نشات میگیرد.
 .Dبخش موراتوريان ،يعنی فهرست استاندارد اولیه کتب عهد جديد بین سالهای  1۸۰تا  2۰۰میالدی در رم نوشته شد ،و تصريح میکند که اين نامه
پس از تشويق شاگردان و اسقفها (در آسیای صغیر) نوشته شده است.
ارتداد
 .Aاين نامه خودش مشخص است که در واکنش به تعالیم دروغین نوشته شده است (مثال "اگر بگوئیم "...اول يوحنا  6 :1و "او که میگويد "...اول
يوحنا  29 :2و )2۰ :4
 .Bمیتوانیم برخی ايدههای اولیه ارتداد را از در درون نوشتههای اول يوحنا فراگیريم
 .1انکار تولد عیسی مسیح
 .2انکار مرکزيت عیسی مسیح در رستگاری
 .3فقدان شیوه زندگی مسیح گونه مناسب
 .4تاکید بر آگاهی و دانش (عموما دانش پنهان و رازها)
 .5گرايش به سوی انحصارگرايی
 .Cوضعیت قرن اول
دنیای روم قرن اول ،دوران انتخاب میان مذاهب شرق و غرب بود .خدايان يونانی و پانتئونهای رومی در بدنامی بودند .مذاهب رمز و راز
بسیار محبوب بودند به واسطه تاکید بر رابطه فردی با خدا و دانش پنهان .فالسفه سکوالر يونانی محبوبیت داشتند ديدگاههای آنان با ساير
جهانبینیها ادغام می شد .در اين جهان انتخاب مذهب ،انحصارگرايی مسیحیت در ايمان (عیسی تنها راه به سوی خدا ،مراجعه شود به انجیل
يوحنا  )6 :14مطرح شد .زمینه دقیق عرفان هر چه که باشد ،تالشی بود برای اينکه مسیحیت راه باريکی به نظر رسد و از نظر عقالنی برای طیف
وسیعی از يونانیان و رومیان قابل قبول باشد.
 .Dگزينههای احتمالی که کدام گروه از عرفان را يوحنا مورد خطاب قرار داده است
 .1عرفان بدوی
 .aبه نظر میرسد تعالیم اولیه عرفان در قرن اول تاکیدی بر دوالیسم هستیشناسی (دوالیسم جاودانی) میان روح و جسم بود .روح
(خدای واال) خوب تلقی میشد ،در حالیکه جسم بصورت ذاتی و به طور موروثی شیطانی بود .اين دوگانگی شباهت با ايدهآل
افالطونی در برابر فیزيکی ،بهشتی در برابر زمینی ،نامرئی در برابر مرئی بود .همچنین تاکید بیش از حد بر روی دانش پنهان بود
(رمزها ،کدهای مرموزی که اجازه میدهد روح انسان از دنیای فرشتگان [ ]aeonsعبور کند و به طرف باال به سوی خدا برود و اين
برای رستگاری الزم است.
 .bدو حالت عرفان وجود دارند که ظاهرا میتوانند زمینهای برای اول يوحنا باشند.
 )1عرفان عقالنی ،که انسان واقعی بودن عیسی را انکار میکند زيرا جسم شیطانی است
 )2عرفان قرنتیان ،که معتقد است عیسی در میانه يکی از سطوح فرشتگان و در حد میانی خدای خوب و جسم شیطانی است.
اين "روح مسیح" جسم عیسی انسان را در زمان تعمید و قبل از مصلوب شدن ترک میکند.
 )3از اين دو گروه برخی رياضت (اگر جسم بخواهد ،شیطانی است) ،ديدگاه ديگر ،يعنی آنتینومیانیسم (اگر جسم بخواهد ،بدان
عمل کن) را تجربه میکردند .هیچ سند مکتوبی در مورد توسعه يک سیستم عرفانی در قرن اول وجود ندارد .تا اواسط قرن دوم
سندی وجود ندارد ولی از اواسط قر ن دون به بعد اسناد مدارک متعددی وجود دارند .برای اطالعات بیشتر در مورد عرفان به
منابع زير مراجعه کنید
The Gnostic Religion )aنوشته  Hans Jonasاز انتشارات بیکن
 The Gnostic Gospels )bنوشته  Elaine Pagelsاز انتشارات رندم هاوس
 The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible )cنوشته Andrew Helmbold
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 .2ايگناتیوس به نوع ديگری از ارتداد در نوشتههايش خطاب به سمیرنائیان اشاره میکند .آنها قیام عیسی را منکر بوده و در يک سبک زندگی
دوگانه زندگی میکرد.
 .3با اين وجود ،يک احتمال ضعیفتر در مورد منشا ارتداد مئاندر از آنتیوک است که از نوشتههای ايرنائیوس  Against Heresies XXIIIاو
را میشناسیم .او شاگرد شمعون سامره ای و مدافع دانش اسرار بود.
 .Eارتداد امروز
 .1وقتی که مردم سعی میکنند حقیقت مسیحیت را با ساير مکاتب فکری ادغام کنند ،روح ارتداد در میان ما حاضر خواهد بود.
 .2وقتی که مردم بر دکترين " درست" تاکید کنند تا رابطه فردی و زندگی بر اساس ايمان را کنار بگذارند ،روح ارتداد در میان ما حاضر خواهد
بود.
 .3وقتی که مردم مسیحیت را تبديل به يک نخبگی فکری بکنند ،روح ارتداد در میان ما حاضر خواهد بود.
 .4وقتی که افراد مذهبی به رياضت و آنتیسمیسم (کنار گذاشتن قوانین اخالقی و رهايی از مراسم مذهبی) روی آورند ،روح ارتداد در میان ما
حاضر خواهد بود.
هدف
 .Aتمرکز عملی بر مومنین دارد برای اينکه
 .1به آنها لذت داده شود (مراجعه شود به انجیل يوحنا )4 :1
 .2تشويق شوند به شیوه خداپسندانه زندگی کنند (مراجعه شود به  7 :1و )! :2
 .3به آنها دستور دهد (و يادآوری کند) که به يکديگر محبت کنند (مراجعه شود به اول يوحنا  7 :4الی  )21و نه به جهان (مراجعه شود به اول
يوحنا  15 :2الی .)17
 .4رستگاری در مسیح را به آنان تضمین کند (مراجعه شود به اول يوحنا .)13 :5
 .Bتمرکز ،دکترينی برای مومنین دارد برای اينکه
 .1برای رد کردن خطای جدا کردن الهی بودن و انسانی بودن عیسی
 .2برای رد کردن خطای تفکیک کردن معنويت و روحانیت در روشنفکری که زندگی خداپسندانه در آن جايی ندارد
 .3برای رد کردن اين اشتباه که با انزوا و دوری از ديگران میتوان نجات يافت و رستگار شد
چرخه مطالعه اول
اين يک را هنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوع کلی کتاب را با کلمات خود بیان کنید.
 .1موضوع کل کتاب
 .2نوع ادبیات کتاب
چرخه مطالعه دوم
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
کل کتاب انجیلی را يکجا بخوانید .موضوعات اصلی را مشخص کنید و آنها را در يک جمله بیان کنید.
 .1موضوع اولین نکته
 .2موضوع دومین نکته
 .3موضوع سومین نکته
 .4موضوع چهارمین نکته
.... .5
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اول یوحنا  1 :1الی 2 :2
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن*
NJB
کالم حیات و رفاقت با پدر و
پسر
 1 :1الی 4
گام برداشتن در نور
( 5 :1الی )2۸ :2
 5 :1الی 7
شرط نخست :دوری از
گناه
 ۸ :1الی 2 :2

NRSV

TEV

NKJV

UBS4
کالم زندگی

کالم زندگی

مقدمه

 1 :1الی 4
خدا نور است

 1 :1الی 4
گرايش درست بر برابر گناه

آنچه ديده ،شنیده و لمس
شد
 1 :1الی 4
اساس رفاقت با او

 1 :1الی 4
خدا نور است

 5 :1الی 7

 5 :1الی 1۰

 5 :1الی 2 :2

 5 :1الی 1۰

 ۸ :1الی 1۰

* تقسیمبندی پاراگرافها ،تحت تاثیر الهام صورت نگرفته ،بلکه کلید درک مطلب و دنبال کردن عزم اولیه نويسنده میباشند .هر يک از ترجمههای مدرن
پاراگرافها را تقسیمبندی و خالصه کردهاند .هر پاراگراف يک موضوع ،حقیقت و يا تفکر اصلی دارد.
هر نسخه آن موضوع را به شیوه خاص و متمايز خود تحت پوشش قرار میدهد .در حین اينکه متن را مطالعه میکند ،از خود سوال کنید کدامیک از
ترجمهها با آنچه شما خودتان از موضع و تقسیمبندی آيه درک کرديد بیشتر مطابقت دارد.
در هر فصل ،ما بايد اول انجیل را بخوانیم و سعی کنیم موضوعات (پاراگرافهای) آن را شناسايی کنیم ،سپس درک خود را با نسخه مدرن مقايسه کنیم.
فقط زمانی که ما نیت نويسنده اصلی را ،با دنبال کردن منطق خودش و آنچه که ارائه داده درک کرديم ،میتوانیم انجیل را واقعا درک کنیم .فقط نويسنده
اصلی تحت الهام و وحی بوده است – خوانندگان حق ندارند که پیام را عوض کرده و يا تغییر دهند .خوانندگان انجیل مسئولیت دارند تا حقیقت تحت الهام را
با روزگار خود و زندگی خود مطابقت دهند.
توجه کنید که تمامی اصطالحات فنی و اختصارات به صورت کامل در اسناد زير توضیح داده شدهاند :اصطالحات دستور زبان يونانی ،موضوع خاص:
انتقاد متنی و واژه نامه.
چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4و غیره
زمینه الهیات
 .Aاين متن در واقع پیش درآمدی بر انجیل يوحنا است ( 1 :1الی  ،1٨قبل از خلقت فیزيکی) ،که به پیدايش ( 1 :1پیدايش فیزيکی) مرتبط است.
با اين وجود ،به آغاز بشارت عمومی عیسی اشاره میکند.
 .Bتاکید بر اين موارد است
 .1تماما انسان بودن عیسی مسیح
 .aصفتهای مفعولی که در رابطه با انسان بودن او دارند :بینش ،صدا ،لمس کردن (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :1و  .)3عیسی واقعا
انسان و فیزيکی بود
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 .bالقاب کامل عیسی
 )1کالم زندگی (مراجعه شود به اول يوحنا )! :1
 )2فرزندش عیسی مسیح (مراجعه شود به اول يوحنا )3 :1
 .2خدايی بودن عیسی ناصری
 .aاز پیش وجود داشتن (اول يوحنا  1 :1و )2
 .bتولدش (اول يوحنا )2 :1
اين حقايق بر علیه تعالیم جهانبینی عرفانی معلمین دروغین هستند.
نحو
 .Aآيات  1الی 4
 .1آيات  1الی  3الف در زبان يونانی يک جمله را تشکیل میدهند.
 .2فعل اصلی "اعالم کردن" در اول يوحنا  3 :1قرار دارد .تاکید بر محتوای موعظه شاگرد است.
 .3چهار عبارت مرتبط در اول يوحنا  1 :1قرار دارند که برای تاکید در ابتدای جمله قرار گرفتهاند.
 .aآنچه از آغاز وجود داشت
 .bآنچه شنیدهايم
 .cآنچه با چشمان خود ديدهايم
 .dآنچه بدان نگاه کردهايم و با دستان خود لمس کردهايم
 .4به نظر میرسد آيه  2يک متن داخل پرانتز در مورد تولد عیسی باشد .اين حقیقت که از نظر دستور زبانی بسیار عجیب است ،باعث جلب
توجه میشود.
 .5آيات  3و  4هدف اعالن يوحنای شاگرد را تعريف میکنند :رفاقت و لذت .شهادتهای عینی شاگرد يکی از شرايط تقديس در کلیساهای
نخستین بود.
 .6به جريان حرکت زمان افعال در آيه  1توجه کنید.
 .aغیر کامل (از پیش وجود داشته)
(حقیقت اطاعت کردن)
 .bکامل ،کامل
ِ
 .cآئوريست ،آئوريست (مثالهای خاص و مشخص)
 .Bآيات  5 :1الی 2 :2
 .1ضماير در اول يوحنا  5 :1الی  2 :2بسیار مبهم هستند ،ولی من فکر میکنم که تقريبا تمامی آنها به استثنای اول يوحنا  ،5 :1اشاره به پدر
دارند (مشابه افسسیان  3 :1الی .)14
 .2تمامی "اگر"ها جمله شرطی نوع سوم هستند که از احتمال وقوع رخداد سخن میگويند.
 .3تنوع الهیاتی مهمی میان اينها وجود دارند:
 .aدر رابطه با "گناه" ،زمان فعل حاضر در مقابل آئوريست
 .bمفرد و جمع" ،گناه" در برابر "گناهان"
مرتدها
 .Aادعاهای دروغین مرتدها را میتوان در اول يوحنا  1 :1و  6و  ٨و  4 :2 ،10و  6و  ٩ديد
 .Bآيات  5الی  10در رابطه با تالش خداشناسانه بر جدايی خدای دانا (الهیات) از خدای دنبالهرو (اخالقیات) دارد .اين معرف عرفانی است که
بیش از حد بر دانش تاکید میکند .آنان که خدا را میشناسند ،ويژگیهای او را در شیوه زندگی کردن خود نشان میدهند.
 .Cآيات  ٨ :1الی  2 :2را بايد در توازن با آيات  6 :3الی  ٩ديد .آنها دو روی يک سکه هستند .آنها احتماال نشان دهنده دو خطای متفاوت هستند:
 .1خطاهای خداشناسی (گناه نیستند)
 .2خطاهای اخالقی (گناه اهمیت ندارد)
 .Dاول يوحنا  1 :2الی  2تالشی است بر برقراری توازن میان گناهان کوچک (آنتینومیانیسم) و مسئله داوری مکرر مسیحیت ،قوانین فرهنگی و يا
رياضت.
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مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBاول یوحنا  1 :1الی 4
1آنچه از آغاز بود ،آنچه شنیده و با چشمان خود دیدهایم ،آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم ،یعنی کالم حیات ،آن را به شما
اعالم میکنیم2 .حیات ظاهر شد؛ ما آن را دیدهایم و بر آن شهادت میدهیم .ما حیات جاویدان را به شما اعالم میکنیم ،که با پدر بود و بر ما
ظاهر شد3 .ما آنچه را دیده و شنیدهایم به شما نیز اعالم میکنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید؛ رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح
است4 .ما این را به شما مینویسیم تا شادیمان کامل گردد.
" 1 :1آنچه" کتاب با ضمیر اشاره خنثی آغاز میشود .از دو جنبه پیام خدا سخن میگويد که اينها هستند:
 .1پیام درباره عیسی
 .2شخص خود عیسی
انجیل پیام ،فرد و شیوه زندگی است.
■ "بود" اين زمان غیر کامل اخباری است .از پیش وجود داشتن عیسی را تصريح میکند (اين يک موضوع تکراری در نوشتههای يوحنا است ،مراجعه شود به
اول يوحنا  ،2 :1انجیل يوحنا  1 :1و  5٧ :٨ ،13 :3 ،15الی  .)5 :1٧ ،5٨اين يکی از شیوههای تصريح کردن خدايی بودن عیسی است .عیسی پدر را نشان
داد زيرا از ابتدا با پدر بوده است.
■ "از آغاز" اين يک اشاره بديهی به کتاب پیدايش  1و انجیل يوحنا  1است ،ولی در اينجا اشاره به شروع بشارت عمومی عیسی دارد (به موضوع خاص :منشا
در انجیل يوحنا  1 :1مراجعه کنید) .آمدن عیسی "برنامه پشتیبان" نبود .انجیل همیشه برنامه خدا برای رستگاری بود (مراجعه شود به کتاب پیدايش ،15 :3
اعمال رسوالن  .)2٩ :13 ،2٨ :4 ،1٨ :3 ،23 :2اين عبارت در اين متن به شروع مالقات  12شاگرد با عیسی اشاره میکند .يوحنا اغلب از اين مفهوم منشا
( )Archēاستفاده میکند .در بیشتر جاهايی که ديده میشود ،به دو گروه کلی طبقه بندی میشوند:
 .1از زمان خلقت
 .aانجیل يوحنا  1 :1و ( 2عیسی در آغاز)
 .bانجیل يوحنا  ،44 :٨اول پادشاهان ( ٨ :3شیطان از آغاز قاتل و دروغگو بود)
 .cمکاشفه  6 :21 ،14 :3و ( 12عیسی در آغاز و در پايان)
 .2از زمان تولد عیسی و شروع بشارت او
 .aانجیل يوحنا  ،25 :٨اول يوحنا ( ٧ :2دو مرتبه) ،11 :3 ،دوم يوحنا  5و ( 6تعالیم عیسی)
 .bانجیل يوحنا ( 4 :16 ،2٧ :15با عیسی)
 .cاول يوحنا ( 1 :1از آغاز بشارت عیسی)
 .dاول يوحنا  13 :2و ( 24دو مرتبه) (از اعتماد بر عیسی)
 .eانجیل يوحنا ( 64 :6از انکار عیسی)
 .3در متن شماره  2غلبه دارد.

موضوع خاص :مقایسه انجیل یوحنا  1با اول یوحنا 1
)(SPECIAL TOPIC: John 1 Compared to 1 John 1
انجیل

نامه

در ابتدا ( 1 :1و )2

از آغاز ()1 :1

کالم ()1 :1( )logos

کالم ()1 :1( )logos

زندگی () ()4 :1

زندگی () ( 1 :1و )2

نور در عیسی ()4 :1

نور در خدا ()5 :1

نور آشکار کرد ()4 :1

نور آشکار کرد ()5 :1
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تاريکی ()5 :1

تاريکی ()5 :1

شهادت به نور ( 6 :1الی )۸

شهادت به نور ( 3 :1و )5

انسانها به سوی خدا برده شدند ( 7 :1و  12الی )13

انسانها به سوی خدا برده شدند ()3 :1

شکوهش را ببینید )14 :1

شکوهش را ببینید ( 1 :1الی )3

■ "ما" اين داللت بر جمع دارد و با اين حال بر شهادت فردی شاگردان هم داللت دارد (يعنی نگارندگان عهد جديد) .اين شهادت جمعی از مشخصههای اول
يوحنا است .بیش از پنجاه مرتبه استفاده شده است.
■ "شنیدهایم ....دیدهایم" اينها هر دو زمان کامل فعال اخباری داللتی هستند که بر نتايج اطاعت تاکید میکنند .يوحنا با تکرار استفاده از ضماير در رابطه
با پنج احساس در اول يوحنا  1 :1و  3بر انسان بودن عیسی تصريح میکند .بدين وسیله او ادعا میکند که شاهد عینی بر زندگی و تعالیم عیسی ناصری بوده
است.
■ "نگریستهایم  ...لمس کردهایم" اينها هر دو زمانهای آئوريست اخباری داللتی هستند که بر رخدادهای مشخصی تاکید میکنند" .نگريستهايم" به معنی
"از نزديک مشاهده کردن" است (مراجعه شود به انجیل يوحنا " ،)14 :1لمس کردهايم" يعنی "از نزديک و با احساس کردن آزمودن" (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  20 :20و  ،2٧انجیل لوقا .)3٩ :24
اصطالح يونانی برای "لمس کردن" يا "دست زدن" ( )psēlaphaōفقط در دو آيه در عهد جديد ديده میشود .در اينجا و در انجیل لوقا  .3٩ :24در
انجیل لوقا در مورد ديدار با عیسی پس از قیام استفاده شده است .اول يوحنا به همان شیوه استفاده میکند.
■ "کالم زندگی" کاربرد اصطالح  logosبرای جلب توجه معلمین دروغین يونانی به خدمت گرفته شده است ،همانند مقدمهای بر انجیل يوحنا (مراجعه شود
به اول يوحنا  .)1 :1در فلسفه يونانی اين کلمه بسیار استفاده شده است .در زندگی عبری هم اين کلمه زمینهای دارد (مراجعه شود به مقدمهای بر انجیل
يوحنا  .)C ،1اين عبارت در اينجا هم به محتوای انجیل و هم به فرد انجیل اشاره میکند.
 2 :1اين آيه يک متن داخل پرانتز در تعريف "زندگی" است.
■ "زندگی" "( "Zōēدو مرتبه در اول يوحنا  )2 :1به صورت مکرر در نوشتههای يوحنا برای زندگی معنوی ،زندگی پس از قیام و زندگی عصر جديد ،يا زندگی
خدا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  15 :3 ،4 :1و  36دو مرتبه 14 :4 ،و  24 :5 ،36دو مرتبه و  26دو مرتبه 3٩ ،2٩ ،و  2٧ :6 ،40و  33و  35و  40و  4٧و
 4٨و  51و  53و  54و  63و  10 :10 ،12 :٨ ، 6٨و  25 :12 ،25 :11 ،2٨و  2 :1٧ ،6 :14 ،50و  ،31 :20 ،3اول يوحنا  1 :1و  14 :3 ،25 :2 ،2الی ،15
 11 :5و  12و  13و  16و  )20استفاده شده است .عیسی خود را "زندگی" مینامد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)6 :14
■ "اعالم میکنیم" اين فعل دو مرتبه در اين آيه استفاده شده است و هر دو زمان آئوريست مجهول اخباری داللتی هستند .حالت مجهول اغلب برای نماينده
خدای پدر استفاده میشود .اين اصطالح ( )phaneroōداللت بر "آوردن در نوری که از پیش وجود داشته است" دارد .اين اصطالح مورد عالقه يوحنا است
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،6 :1٧ ،3 :٩ ،21 :3 ،31 :1اول يوحنا  2 :1دو مرتبه 5 :3 ،1٩ :2 ،و  ٨و  .)٩ :4 ،10فعل زمان آئوريست بر تولد تاکید دارد
(مراجعه شود به انجیل يوحنا  )14 :1که معلمین دروغین آن را انکار میکنند.
■ "شهادت میدهیم" اين اشاره به تجربه شخ صی خود يوحنا دارد (زمان حال اخباری داللتی) .اين اصطالح اغلب برای شهادت دادن در محاکمه مورد
استفاده قرار میگیرد .به موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٨ :1مراجعه کنید.
■ "اعالن کردن" اين اشاره به شهادت مجاز يوحنا دارد (زمان حال فعال اخباری) که اظهار شد و در موعظهها و نوشتههايش به ثبت رسیدند .اين فعل اصلی
اول يوحنا  1 :1الی  3است .اين فعل دو مرتبه تکرار شدهاست (مراجعه شود به اول يوحنا  2 :1و اول يوحنا .)3 :1
■ "با پدر بود" همانند اول يوحنا  1 :1اين هم يک تصريح ديگر در خصوص از پیش وجود داشتن عیسی است .عبارات همانند انجیل يوحنا  1 :1است .خدا
در کالبد انسان متولد شد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)14 :1شناختن عیسی شناختن خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ۸ :14الی  .)11اين هم
يک مثال ديگر از دوالیسم عمودی يوحنا است.
" 3 :1ما آنچه را دیده و شنیدهایم به شما نیز اعالم میکنیم" اين پنجمین عبارت در مورد نزديکی است که تفکر اول يوحنا  1 :1را پس از پرانتز اول يوحنا
 2 :1از سر میگیرد .افعال احساسی که در اول يوحنا  1 :1ديده میشودند ،تکرار میگردند.
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■ "به شما نیز اعالم میکنیم" اين فعل اصلی در اول يوحنا  1 :1الی  3است .زمان اين فعل حال فعال اخباری است .شناختن خدا نیازمند رفاقت با
فرزندانش است!
■ "تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید" اين جمله هدفمند ( )hinaاست با ضمیر مفعولی حال فعال .هدف اعالم شده انجیل اين بود که آنان که هرگز اسم
عیسی را نشنیده و او را نديده بودند شايد توسط شهادت شاگردان نجات يابند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  29 :2۰ ،2۰ :17الی  .)31رفاقت در رحمت
آشکار است که شادی ،آرامش و اطمینان ايجاد میکند! کلیسا جمعیتی از مومنین است ،اجتماعی از مومنین! انجیل برای تمام جهان است.
■ "با پدر  ...با پسرش" اين عبارتها از نظر دستور زبانی از نظر حرف اضافه و فاعل مشخص با يکديگر همسو هستند .اين نحوه خدايی بودن و برابر بودن
عیسی را تصريح میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)7 :19 ،33 :1۰ ،1۸ :5غیر ممکن است که بتوان پدر (خدای واال) را بدون پسر (خدای متولد شده)
داشت چنانکه معلمین دروغین میگويند (مراجعه شود به اول يوحنا  1۰ :5 ،23 :2الی  .)12اين رفاقت با پدر و پسر بسیار مشابه دوستی دوجانبه در عبارت
 23 :14است.
" 4 :1ما این را به شما مینویسیم" اين میتواند اشاره به کل کتاب و يا فقط به اول يوحنا  1 :1الی  3داشته باشد .مشابه همین ابهام در اول يوحنا 1 :2
ديده میشود .نويسنده يکی از هدافش را در اينجا مطرح میکند (مراجعه شود به اول يوحنا .)1 :2
■ "تا شادیمان کامل گردد" اين وجه شرطی کامل مجهول است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2۰ :16 ،11 :15و  22و  ،13 :17 ،24دوم يوحنا  ،12سوم
يوحنا  .)4شادی مومنین با دوستی با پدر ،پسر و روح القدس کامل میشود .در نور اختالالت معلمین دروغین ،اين يک عنصر مهم است .اهداف بیان شده
توسط يوحنا در نگارش اين کتاب به شرح زير میباشند:
 .1دوستی با خدا و فرزندانش
 .2شادی
 .3اطمینان
 .4در بعد منفی ،هدف او تجهیز کردن مومنین علیه الهیات دروغین معلمین عرفان است
در نسخه يونانی بیان متفاوتی در اين آيه ديده میشود
" .1شادی ما" ،א L ،B ،MSS؛ NIV ،REB ،NJB ،NRSV ،NASB
" .2شادی شما"MSS A, C; NKJV ،
 UBS4شماره  1را ترجیح میدهد .آيا "ما" اشاره به شهادتهای عینی شاگردان دارد يا مومنین؟ به واسطه اعتماد الهیات به اول يوحنا نسبت به اطمینان
مسیحیت ،من تصور میکنم منظور تمامی مومنین باشد.
 :NASBاول یوحنا  5 :1الی 2 :2
5این است پیامی که از او شنیدهایم و به شما اعالم میکنیم :خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست .اگر بگوییم با او رفاقت داریم ،حال
آنکه در تاریکی گام میزنیم ،دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیمّ 7 .اما اگر در نور گام برداریم ،چنانکه او در نور است ،با یکدیگر رفاقت
داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک میسازد.
9
8اگر بگوییم َبری از گناهیم ،خود را فریب دادهایم و راستی در ما نیست .ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم ،او که امین و عادل است ،گناهان
ما را میآمرزد و از هر نادرستی پاکمان میسازد10 .اگر بگوییم گناه نکردهایم ،او را دروغگو جلوه میدهیم و کالم او در ما جایی ندارد.
ْ ّ
1ای فرزندانم ،این را به شما مینویسم تا گناه نکنیدّ .اما اگر کسی گناهی کرد ،شفیعی نزد پدر داریم ،یعنی عیسی مسیح پارسا2 .او خود کفارۀ
گناهان ما است ،و نه گناهان ما فقط ،بلکه گناهان تمامی جهان نیز.
6

" 5 :1پیامی که از او شنیدهایم" ضمیر "ما" اشاره به يوحنا و ساير شاهدان و شنودگان عینی و پیروان عیسی در طول زندگی زمینی او دارد .يوحنا مستقیما
با خوانندگانش (شما) در اول يوحنا  1 :2صحبت میکند ،احتماال به کلیساهای آسیای صغیر اشاره دارد.
فعل "شنیدهايم" زمان کامل فعال اخباری است .اين منعکس کننده تکرار مشهود شرايط در اول يوحنا  1 :1الی  4در قالب فیزيکی است .به بیانی،
اين يوحنای شاگرد است که حضور شخصی خود را در دورههای آموزشی عیسی تائید میکند .يوحنا آشکار شدن عیسی را مرور میکند! حتی اين احتمال
هست که عبارات منحصر به فرد "من هستم" انجیل يادآور تعالیم خصوصی عیسی برای يوحنا باشند.
■ "از او" عبارت "از او" تنها ضمیری است که در طول تمام بخش اول يوحنا  5 :1الی  2 :2به عیسی اشاره میکند .عیسی آمد تا پدر را نشان دهد (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  .)1٨ :1اگر از لحاظ خداشناسی بخواهیم صحبت کنیم ،آمدن عیسی سه هدف داشت:
 .1نشان دادن پدر (مراجعه شود به اول يوحنا )5 :1
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 .2نشان دادن مثال و الگويی به مومنین برای پیروی (مراجعه شود به اول يوحنا )٧ :1
 .3از طرف انسان گناهکار مردن (مراجعه شود به اول يوحنا )2 :2 ،٧ :1
■ "خدا نور است" هیچ حرف تعريفی وجود ندارد .اين تاکیدی بر نشان دادن و جنبه اخالقی ماهیت خدا است (مراجعه شود به مزمور  ،1 :2٧اشعیا :60
 ،20میکاه  ،٨ :٧اول تیموتائوس  ،16 :6يعقوب  .)1٧ :1معلمین دروغین عرفان میگويند که نور اشاره به دانش و آگاهی دارد ولی يوحنا تصريح میکند که
به خلوص اخالق هم اشاره دارد" .روشنايی" و "تاريکی" اصطالحات متداولی بودند (دوالیسم اخالقی که از اين اصطالحات استفاده میکند در کتیبه
بحرالمیت و عرفان اولیه يافت میشوند) .اين اصطالحات در رابطه با دوالیسم میان نیکی و شیطانی هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :12 ،12 :٨ ،5 :1
 ) 46و احتماال کالبد در مقابل روح در دوالیسم عرفانی .اين يکی از تصريحات ساده و در عین حال خدا شناسی عمیق يوحنا در مورد خدا است .سايرين
عبارتند از" )1( :خدا محبت است" (مراجعه شود به اول يوحنا  ٨ :4و  )16و (" )2خدا روح است" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)24 :4خانواده خدا ،همانند
عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،)5 :٩ ،12 :٨بايد منعکس کننده شخصیت او باشند (مراجعه شود به انجیل متی  .)14 :5اين محبت ،بخشش و خلوص
تغییر يافته و تغییر دهنده زندگی ،يکی از شواهد تغییر واقعی است.
■ "هیچ تاریکی در او نیست" در اين عبارت د و نفی برای تاکید امده است .اين تصريحی است بر قابل تغییر نبودن شخصیت خدا (مراجعه شود به اول
تیموتائوس  ،16 :6يعقوب  ،1٧ :1مزمور  ،2٧ :102مالکی .)6 :3
" 6 :1اگر بگوییم" اين يکی از چندين عبارت شرطی نوع سوم است که اشاره به ادعاهای معلمین دروغین دارد (مراجعه شود به اول يوحنا  ٨ :1و 4 :2 ،10
و  6و  .)٩اين اظهارات تنها راه برای شناسايی و تصريح معلمین دروغین است .به نظر میرسید آنها عرفای اولیه باشند.
به تکنیک ادبی يک چنین اعتراضی سخن تلخ گفته میشود .اين شیوه مطرح کردن حقیقت در قالب سوال و جواب بود .اين شیوه را میتوان به وضوح
در مالکی (مراجعه شود به مالکی  2 :1و  6و  7و  14 :2 ،12و  7 :3 ،17و  )14و در رومیان (مراجعه شود به رومیان  3 :2و  17و  21الی  1 :3 ،23و  7الی ۸
و  9و  )7 :7 ،1 :6 :1 :4 ،31ديد.
■ "بگوییم با او رفاقت داریم" يونانیان ادعا میکردند که رفاقت فقط بر اساس دانش و آگاهی است .اين يکی از ابعاد فلسفه يونانی افالطون بود .با اين وجود،
يوحنا تصريح میکند که مسیحیان بايد همانند مسیح زندگی کنند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،٧ :1الويان  ،٧ :20 ،2 :1٩انجیل متی .)4٨ :5
■ "حال آنکه در تاریکی گام میزنیم" "گام میزنیم" وجه شرطی حال فعال است .اين يک استعاره انجیلی است که به شیوه زندگی بر اساس اخالقیات اشاره
میکند (مراجعه شود به افسسیان  1 :4و  2 :5 ،1٧و  .)15خدا نوری بدون هیچگونه تاريکی است .فرزندانش هم بايد مثل او باشند (مراجعه شود به انجیل
متی .)4٨ :5
■ "دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم" اينها هر دو افعال زمان حال هستند .يوحنا چندين گروه از مردمان مذهبی را دروغگو خطاب میکند
(مراجعه شود به اول يوحنا  4 :2 ،10 :1و  ،20 :4 ،22اشعیا  .)13 :2٩اعمال و شیوه زندگی واقعا قلب انسان را نشان میدهند( .مراجعه شود به انجیل متی
 .)٧موضوع خاص :حقیقت در نوشتههای يوحنا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6را مطالعه کنید.
ّ " 7 :1اما اگر در نور گام برداریم" اين زمان حال ديگر است که بر تداوم و ادامه عمل تاکید میکند" .قدم زدن" يک استعاره عهد جديدی برای زندگی مسیحی
است (مراجعه شود به افسسیان  1 :4و  2 :5 ،1٧و .)15
توجه کنید که چگونه در اغلب موارد گام برداشتن و افعال زمان حال چگونه به زندگی مسیحی مرتبط هستند .حقیقت چیزی است که ما با آن زندگی
میکنیم نه اينکه چیزی باشد که از آن اطالع داشته باشیم! حقیقت يک مفهوم کلیدی در انجیل يوحنا است .موضوعات خاص در بخش مربوط به انجیل
يوحنا  55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید.
■ "چنانکه او در نور است" مومنین بايد همانند خدا فکر کنند و زندگی کنند (مراجعه شود به انجیل متی  .)4٨ :5ما بايد منعکس کننده شخصیت او بر
جهان گمراه باشیم .رستگاری بازيابی چهره خدا بر نوع بشر است (پیدايش  26 :1و  ،)2٧که با سقوط انسان در پیدايش  3آسیب ديد.
■ "یکدیگر رفاقت داریم" اصطالح رفاقت ترجمه اصطالح يونانی  koinōniaاست ،که به معنی حضور و نزديک بودن دو فرد میباشد (به موضوع خاص در
بخش مربوط به اول يوحنا  3 :1مراجعه کنید) .مسیحیت بر اساس به اشتراک گذاشتن شیوه زندگی مسیح است .اگر ما زندگی او را در بخشش ديگران بپذيريم،
پس ما بايد بشارت محبت کردن او را هم بپذيريم (مراجعه شود به اول يوحنا  .)16 :3شناختن خدا يک حقیقت جزمی نیست ،بلکه با شروع رفاقت و زندگی
خداپسندانه شروع میشود .هدف مسیحیت نه فقط پس از مرگ به بهشت رفتن است بلکه اينک همانند مسیح زندگی کردن هم هست .کفار يونانی گرايش به
انحصارطلبی داشتند .با اين وجود ،وقتی کسی به صورت درست با خدا ارتباط برقرار کند ،به صورت درست هم با دوستان مسیحی ارتباط برقرار میکند.
فقدان محبت نسبت به ديگر مسیحیان يک نشانه بارز از وجود مشکل در رابطه ما با خدا است (مراجعه شود به اول يوحنا  2۰ :4الی  ،21و همچنین انجیل
متی  14 :6 ،7 :5الی  21 :1۸ ،15الی .)35
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■ "خون عیسی" اين اشاره به مرگ ناشی از قربانی شدن مسیح دارد (مراجعه شود به اشعیا  13 :52الی  ،53انجیل مرقس  ،45 :10دوم قرنتیان .)21 :5
اين بسیار شبیه به  2 :2است" ،با فداکاری کفاره دادن (استمالت) برای گناهان ما" .اين است تاکید يحیی تعمید دهنده "اين است بره خدا که گناه از جهان
برمیگیرد" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)2٩ :1يک معصوم بجای يک گناهکار مرد!
عرفای اولیه انسان بودن عیسی را انکار میکردند .ذکر خون عیسی توسط يوحنا تاکیدی بر انسان واقعی بودن عیسی دارد .در رابطه با نام ،تفاوتهايی
در نسخ دستنويس وجود دارند
 .1عیسی – NET ،REB ،NJB ،NRSV ،NASB
 .2مسیح  -א C ،B ،MSS
 .3عیسی مسیح NKJV -
اين مثالی است که توسط  Bart D. Ehrmanدر  ،The Orthodox Corruption of Scriptureصفحه  153استفاده شده تا نشان دهد
چگونه نسخ دستنويس اولیه سعی داشتند تا متن دقیقتر بوده و بتوانند مرتدها را رد کنند .گزينه شماره  3تالشی بود به عنوان میانجی با نسخه .MSS
■ "ما را از هر گناه پاک میسازد" اين زمان حال اخباری فعال است .اصطالح "گناه" مفرد بوده و هیچ حرف اضافهای ندارد .اين داللت بر هر گونه گناه دارد.
توجه کنید که اين آيه تمرکزش بر يکبار پاک شدن گناهان نیست (رستگاری ،اول يوحنا  .)٧ :1بلکه پاک ساختن مستمر است (زندگی مسیح گونه ،اول يوحنا
 .)٩ :1هر دو بخشی از تجربه مسیحیت هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)10 :13
" 8 :1اگر بگوییم َبری از گناهیم" اين يک جمله شرطی نوع سوم ديگر است .گناه يک واقعیت معنوی در دنیای سقوط کرده در گناه است ،حتی برای
مومنین (مراجعه شود به رومیان  )٧است .انجیل يوحنا اغلب اين مسئله را بیان میدارد (مراجعه شود به اول يوحنا  22 :15 ،41 :٩و  .)11 :1٩ ،24اين آيه
تمامی ادعاهای باستانی و جديد را که ادعای مسئولیت فردی و اخالقی دارند را رد میکند.
■ "خود را فریب دادهایم" جمله يونانی به رد کردن فردی و ارادی حقیقت اشاره میکند ،نه ناديده انگاشتن آن.
■ "راستی در ما نیست" راه پذيرش توسط خدای مقدس انکار کردن نیست ،بلکه قبول کردن گناهانمان و پذيرش شرط او در مسیح است (مراجعه شود به
رومیان  21 :3الی  .)31راستی میتواند به پیام درباره عیسی يا شخص عیسی اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)6 :14موضوع خاص در
بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید.
 8 :1و " 9اگر" اينها هر دو جمله شرطی نوع سوم هستند که به معنی احتمال وقوع رخداد هستند.
" 9 :1اعتراف" اين يک اصطالح مرکب يونانی است که از "سخن گفتن" و "مشابه" میآيد .مومنین همچنان با خدا موافق هستند که آنها تقدس او را خدشهدار
کردهاند (مراجعه شود به رومیان  .)23 :3زمان آن حال است ،که داللت بر عمل در حال وقوع دارد .اعتراف داللت بر اين موارد دارد:
 .1انواع مشخصی از گناهان (اول يوحنا )٩ :1
 .2پذيرش گناهان در مال عام (مراجعه شود به انجیل متی  ،32 :10يعقوب )16 :5
 .3دوری کردن از گناهان خاص (مراجعه شود به انجیل متی  ،6 :3انجیل مرقس  ،5 :1اعمال رسوالن  ،1٨ :1٩يعقوب )16 :5
در اول يوحنا اغلب از اين اصطالح استفاده شده است (مراجعه شود به اول يوحنا  2 :4 ،٩ :1و  3و  ،15دوم يوحنا  .)٧مرگ عیسی وسیلهای برای
بخشش است ولی انسان گناهکار بايد پاسخ دهد و با حفظ ايمانش به آن ادامه دهد تا نجات يابد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :3 ،12 :1موضوع
خاص :اعتراف در بخش مربوط به انجیل يوحنا  22 :٩الی  23را مطالعه کنید.
■ "گناهان ما" به جمع بودن کلمه دقت کنید .اشاره به گناهان خاصی دارد.
■ "او که امین است" اين اشاره به خدای پدر دارد (مراجعه شود به تثنیه  ،4 :32 ،٩ :٧مزمور  1 :٨٩ ،10 :40 ،5 :36و  2و  5و  ،٩0 :11٩ ،2 :٩2 ،٨اشعیا
 ،٧ :4٩رومیان  ،3 :3اول قرنتیان  ،13 :10 ،٩ :1دوم قرنتیان  ،1٨ :1اول تسالونیکیان  ،24 :5دوم تیموتائوس  .)13 :2شخصیت پدر غیر قابل تغییر ،با
ثبات ،بخشنده ،و امین خدا مطمئنترين امید است! اين عبارت با ثبات بودن کالم خدا را تشديد میکند (مراجعه شود به عبرانیان  .)11 :23،11 :1۰اين
هم میتواند به وعده پیمان جديد که در ارمیا  34 :31داده شد که قول بخشش از گناهان را داده بود اشاره داشته باشد.
■ "و عادل است" اين اصطالح نامعمول در متن در رابطه با خدای مقدس ،آزادانه مردم غیر مقدس را میبخشايد .با اين وجود ،از ديدگاه خداشناسی درست
است زيرا خدا گناهان ما را جدی میگیرد ،اما ابزاری هم برای بخشايش با جايگزين شدن مرگ مسیح فراهم میآورد (مراجعه شود به رومیان  21 :3الی .)31
موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا  2٩ :2را مطالعه کنید.
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■ "میآمرزد  ....پاکمان میسازد" اينها هر دو وجه شرطی آئوريست فعال هستند .اين دو اصطالح در اين متن مترادف هستند آنها هر دو به رستگاری فرد
گمراه و پاکسازی مستمر که برای رفاقت با خدا ضروری هستند اشاره میکنند (مراجعه شود به اشعیا  ،22 :44 ،25 :43 ،1٧ :3٨ ،1٨ :1مزمور  3 :103و
 11الی  ،13میکاه  .)1٩ :٧معلمین دروغین که انجیل را انکار کردند ،به رستگاری نیاز داشتند .مومنین که همچنان به ارتکاب گناه ادامه میدهند ،به تجديد
حیات رابطه دوستی نیاز دارند .به نظر میرسد که يوحنا گروه نخست را به صورت ضمنی و به گروه دوم را به صراحت مورد خطاب قرار میدهد.
" 10 :1اگر ما بگوئیم" به يادداشت مربوط به اول يوحنا  6 :1مراجعه کنید.
■ "گناه نکردهایم" اين زمان کامل اخباری فعال است و داللت بر اين دارد که فرد هرگز نه در گذشته و نه در حال گناه نکرده است .اصطالح "گناه" مفرد بوده
و به گناه در کل اشاره میکند .معنی اصطالح يونانی "از دست دادن نشان" است .اين يعنی که گناه چیزهای اضافه و حذف شده در کالم خدا است .معلمین
دروغین ادعا میکردند رستگاری فقط در ارتباط با دانش و آگاهی است و نه در زندگی.
■ "او را دروغگو جلوه میدهیم" انجیل بر پايه گناه آلود بودن تمام نسل نشر است (مراجعه شود به رومیان  ٩ :3الی  1٨و  .)32 :11 ،1 :5 ،23يا خدا
(مراجعه شود به رومیان  )4 :3و يا آنها که ادعای بیگناهی دارند ،دروغگو هستند.
■ "کالم او در ما جایی ندارد" اين شامل جنبه دوگانه اصطالح  logosاست ،هم به عنوان پیام و هم به عنوان فرد (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :1و  ،۸انجیل
يوحنا  .)6 :14يوحنا اغلب از اين به عنوان "حقیقت" اشاره میکند.
■ "ای فرزندانم" يوحنا از دو اصطالح کوچک متفاوت برای فرزندان در اول يوحنا استفاده میکند:
( teknion .1مراجعه شود به اول يوحنا  1 :2و  12و  ٧ :3 ،2٨و  ،21 :5 ،4 :4 ،1٨انجیل يوحنا )33 :13
( paidion .2مراجعه شود به اول يوحنا  14 :2و )1٨
اينها هر دو با هم مترادف هستند و هیچگونه وجه تمايز الهیاتی با يکديگر ندارند .اين اصطالحات محبت آمیز ،احتماال ناشی از سن باالی يوحنا در
زمان نگارش بوده است.
عیسی از اصطالح "فرزندان" برای اشاره به شاگردان در انجیل يوحنا  33 :13استفاده کرده است.
■ "این را به شما مینویسم تا گناه نکنید" اين وجه شرطی آئوريست فعال است .يوحنا تمايز مشخصی میان زمان حال ،شیوه گناه کردن به صورت عادی
در زندگی روزمره (مراجعه شود به اول يوحنا  6 :3و  )٩و اعمال گناه فردی که برای وسوسه مسیحیان صورت میگیرد ،قائل میشود .او تالش میکند که
تعادلی میان اين دو حد نهايت ايجاد کند:
 .1گناه کوچک انجام دادن (مراجعه شود به رومیان  ،1 :6اول يوحنا  ٨ :1الی  6 :3 ،10الی )16 :5 ،٩
 .2خشونت مسیحی و شکنندگی بر پايه گناهان فردی
اين دو نهايت احتماال منعکس کننده دو مکتب آموزشی عرفان هستند .يک گروه احساس میکرد که رستگاری يک موضوع روشنفکرانه است ،مهم
نیست چگونه فرد زندگی میکند زيرا کالبد شیطانی است .گروه ديگر عرفا هم باور داشتند که کالبد شیطانی است و بنابراين بايد نیازها را محدود کرد.
■ " ّاما اگر کسی گناهی کرد" اين عبارت شرطی درجه سوم است که از احتمال وقوع رخدادی سخن میگويد .حتی گناهان مسیحیان (مراجعه شود به
رومیان .)٧
■ "شفیعی نزد پدر داریم" اين زمان حال فعال اخباری است که اشاره به شفاعت مداوم عیسی به عنوان حامی بهشتی داشته ( )paraklētosو يک اصطالح
قانونی برای وکالی مدافع يا "همراهی که برای کمک فراخوانده شده" (از  ،paraبه اضافه  ،kaleōصدا زدن يا فراخواندن) است .اين اصطالح در گفتگوهای
اتاق طبقه باال در انجیل يوحنا ،برای روحالقدس ،و حامی زمینی ما استفاده شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  16 :14و  .)٧ :16 ،26 :15 ،26با اين
وجود ،اين اصطالح تنها برای عیسی استفاده شده است (هر چند بر انجیل يوحنا  ،16 :14رومیان  ،34 :٨عبرانیان  14 :4الی  24 :٩ ،25 :٧ ،16هم داللت
دارد) .پولس از مفهوم مشابه برای شفاعت مسیح در رومیان  34 :٨استفاده کرد .در همین متن ،او همچنین از شفاعت روحالقدس در رومیان  26 :٨سخن
میگويد .ما شفیعی در بهشت داريم (عیسی) و شفیعی در میانمان (روحالقدس) که هر دوی اينها را پدر دوست داشتنی از طرف خود فرستاده است.
■ "یعنی عیسی مسیح پارسا" اين مشخصه در رابطه با خدای پدر در اول يوحنا  ٩ :1استفاده شده است .نويسندگان عهد جديد از شیوههای نگارشی
متعدد برای تصريح الهی بودن عیسی استفاده میکنند.
 .1عنوانی که برای خدا استفاده شده برای عیسی هم استفاده شده
 .2بیان کارهای خدا که توسط عیسی انجام شده است
 .3استفاده از عبارات همسو از نظر دستور زبانی که به هر دو اشاره دارند (فاعل يا مفعول فعل)
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از بدون گناه بودن عیسی سخن میگويد (مقدس ،همانند خدا بودن) مسیح (مراجعه شود به اول يوحنا  ،5 :3دوم قرنتیان  ،21 :5عبرانیان ،1٨ :2
 ،26 :٧ ،15 :4اول پطرس  .)22 :2او ابزار پدر بود تا برای مردم پارسايی را به ارمغان آورد.
2 :2
"او خودش عامل بخشوده شدن گناهان ما است"
NASB, NKJV
"او قربانی جایگزین برای گناهان ما است"
NRSV
"مسیح خود ابزاری است که توسط او گناهان ما بخشوده میشود"
TEV
"او قربانی برای بخشش گناهان ما است"
NJB, RSV
اصطالح  hilasmosدر انجیل  Septuagintبرای هدايت کشتی پیمان استفاده شده و به آن صندلی رحمت يا مکان کفاره گفته میشود .عیسی
خود را بجای ما گناهکاران در برابر خدا قرار داد (مراجعه شود به اول يوحنا  ،1۰ :4رومیان .)25 :3
در دنیای يونان-روم اين کلمه به مفهوم احیا دوستی با خدای متعال و پرداخت بهای آن است ،ولی مفهوم اين کلمه در انجیل  Septuagintچنین
نیست (به خاطر داشته باشید که نگارندگان اناجیل به استثنای لوقا تفکر عبری داشتند که به يونانی کوين مینوشتند) .اين کلمه در انجیل  Septuagintو
عبرانیان  5 :9استفاده شده و ترجمهای که برای آن به کار رفته "صندلی رحمت" است ،که کشتی پیمان را که در قدس االقداس معبد اورشلیم قرار دارد،
مکانی که قربانیان در روز کفاره از طرف مردم اهدا میشوند (مراجعه شود به الويان .)16
با اين اصطالح بايد به نحوی برخورد شود که نفرت خدا از گناه را کاهش ندهد ،اما نگرش مثبت رستگاری او نسبت به گناهکاران را تأيید کند .بحث
جالبی در کتاب جیمز استوارت "مردی در مسیح" ،صفحه  224-214وجود دارد .يکی از راههای انجام اين کار اين است که اصطالح را ترجمه کنید تا کار
خداوند در مسیح را نشان دهد" :قربانی جايگزين" يا "قربانی با اختیار جايگزينی".
ترجمههای انگلیسی مدرن در چگونگی ترجمه اصطالح قربانی تفاوتهايی دارند .اصطالح "جايگزين" داللت بر اين دارد که عیسی خشم خدا را تسکین
داد (مراجعه شود به رومیان  ،9 :5 ،1۸ :1افسسیان  ،6 :5کولسیان  .)6 :3به تقدس خدا با گناه کردن نوع بشر اهانت شد .با بشارت عیسی به اين مسئله
رسیدگی شد (مراجعه شود به رومیان  ،25 :3دوم قرنتیان  ،21 :5عبرانیان .)17 :2
برخی اساتید (مانند  )C. H. Doddاحساس میکنند که کفار (يونانیان) مفهوم (تسکین دادن خشم خدا) را نبايد به يهوه داللت داد ،بنابراين اصطالح
"کفاره دادن" را ترجیح میدهند که بشارت عیسی با گناهان نوع بشر در برابر خدا را نشان میدهد .با اين وجود ،از لحاظ انجیلی هر دو درست هستند.
ْ ّ
■ "او خود کفارۀ گناهان ما است ،و نه گناهان ما فقط ،بلکه گناهان تمامی جهان نیز" اين اشاره به کفاره به میزان نامحدود دارد (مراجعه شود به اول
يوحنا  ،14 :4انجیل يوحنا  16 :3 ،2٩ :1و  ،4٧ :12 ،1٧رومیان  ،1٨ :5اول تیموتائوس  ،10 :4تیتوس  ،11 :2عبرانیان  .)25 :٧ ،٩ :2عیسی برای گناه
و گناهان تمام جهان مرد (مراجعه شود به پیدايش  .)15 :3گناه تنها چیزی نیست که جهان را از از نجات و رستگاری دور نگاه میدارد ،بلکه بی ايمانی هم
هست .با اين وجود ،انسانها بايد با ايمان ،توبه و استقامت پاسخ دهند و به آن پايبند باشند.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه
قطعی.
 .1چرا يوحنا افعال زيادی را در رابطه با  5حس استفاده میکند؟
 .2اصطالحات مربوط به قربانی کردن که در اول يوحنا  ٧ :1و  ٩يافت میشوند را فهرست کنید.
 .3باورهای مرتدها را که يوحنا با آنها مبارزه میکرد ،توضیح دهید
 .4چگونه اول يوحنا  ٩ :1با عرفان و مومنین در ارتباط است؟
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اول یوحنا  3 :2الی 27
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
در نور قدم زدن
( 5 :1الی )2۸ :2
شرط اول :کار گذاشتن
گناه
( ۸ :1الی )3 :2
شرط دوم :پايبندی به
احکام ،به خصوص محبت
کردن
 3 :2الی 11

شرط سوم :دل کندن از
دنیا
 12 :2الی 17

شرط چهارم :آمادگی بر
علیه دشمنان مسیح
 1۸ :2الی 2۸

NRSV

TEV

NKJV

UBS4

مسیح ياور ما

اطاعت

مبنای رفاقت با او
( 5 :1الی )2 :2

مسیح مدافع ما

 1 :2الی 2

 1 :2الی 2

آزمايش شناختن او

 1 :2الی 6

 3 :2الی 6
حکم جديد
 7 :2الی ۸
 9 :2الی 11

 3 :2الی 6
به يکديگر محبت کردن
 7 :2الی 11
رابطه با خدا در مسیح

 3 :2الی 11

وضعیت روحانی آنها

 12 :2الی 13
14 :2
 15 :2الی 17
دشمن مسیح

 12 :2الی 14
ارزيابی واقعی جهان
 15 :2الی 17
وفاداری به ايمان واقعی

 12 :2الی 14
عاشق دنیا نباشید
 15 :2الی 17
نیرنگهای آخرين ساعت

 15 :2الی 17
ضد مسیح

 1۸ :2الی 19
 2۰ :2الی 21
 22 :2الی 23

 1۸ :2الی 25

 1۸ :2الی 23

 1۸ :2الی 25

 24 :2الی 25
 26 :2الی 27

حکم جديد
 7 :2الی 14

سعی کنید حقیقت در شما
پايدار بماند
 24 :2الی 27
 26 :2الی 27

 26 :2الی 27

چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که داريم
حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4و غیره
بینش متنی نسبت به آیات  3 :2الی 27
 .Aبه سختی میتوان طرح کلی اول يوحنا را به واسطه موضوعات تکراری ترسیم کرد .با اين وجود ،اکثر مفسرين موافق هستند که فصل  2ادامه
موضوعات فصل  1است ،که مشخصههای رفاقت با خدا را هم مثبت و هم منفی در بر میگیرد.
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 .Bيک ساختار همسو میان فصلهای  1و  2وجود دارد .يوحنا پیامی را بر علیه عرفان ارائه میدهد.
فصل 2
فصل 1
 .1اگر میگوئیم ( ...اول يوحنا  6 :2الی  .1 )٧آن که میگويد ( ...اول يوحنا  4 :2الی )5
 .2اگر میگوئیم ( ...اول يوحنا  ٨ :2الی  .2 )٩آن که میگويد ( ...اول يوحنا )6 :2
 .3اگر میگوئیم ( ...اول يوحنا )10 :2

 .3آن که میگويد ( ...اول يوحنا  ٨ :2الی )11

 .Cاين متن چندين آزمون و مدرک که ماهیت واقعی مومن را نشان میدهند ارائه میکند (اول يوحنا  3 :2الی )25
 .1تمايل در اعتراف به گناه (در آغاز و ادامه آن) (اول يوحنا )٨ :1
 .2شیوه زندگی مطیعانه (اول يوحنا  3 :2الی )6
 .3زندگی همراه با محبت (اول يوحنا  ٧ :2الی )11
 .4غلبه بر شیطان (اول يوحنا  12 :2الی )14
 .5چشم پوشی از دنیا (اول يوحنا  15 :2الی )1٧
 .6پايداری (اول يوحنا )1٩ :2
 .٧دکترين درست (اول يوحنا  20 :2الی  1 :4 ،24الی )3
 .Dمفاهیم خاص خداشناسی (در اول يوحنا  1٨ :2الی )1٩
" .1ساعت آخر" (اول يوحنا )1٨ :2
 .aاين عبارت و عبارات مشابه ،همانند "آخرين روزها" ،اشاره به دوره زمانی از تولد عیسی در بیتالحم تا بازگشت مجدد او دارند .پادشاهی
آمده است ،ولی هنوز به صورت کامل تحقق نیافته است.
 .bمردم اسرائیل در طول دوره  interbiblicalشروع به زندگی در دو عصر کردند ،عصر حاضر شیطانی و عصر عدالت که روح آن را
هدايت میکند ،و هنوز آينده تلقی میشود .آنچه که عهد عتیق به وضوح مشخص نکرد ،دو بار آمدن مسیح است ،بار اول به عنوان
ناجی و نجات دهنده و بار دوم به عنوان تحقق دهنده به آن .اين دو عصر همپوشانی دارند .موضوع خاص در بخش مربوط به اول
يوحنا  1٧ :2را مطالعه کنید.
 .cاين استفاده استعارهای از اصطالح "ساعت" ( )kairosبه عنوان يک دوره زمانی نامشخص است (مراجعه شود به انجیل يوحنا :4
 21و  25 :5 ،23و .)2 :16 ،2٨
 .2ضد مسیح (اول يوحنا )1٨ :2
فقط يوحنا از اصطالح ضد مسیح استفاده میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  1٨ :2و  ،3 :4 ،22دوم يوحنا  .)٧توجه کنید که در اول
يوحنا  1٨ :2هم مفرد و هم به صورت جمع استفاده شده است (مراجعه شود به دوم يوحنا .)٧
 .aاينها اشاراتی هستند که فرد آخر زمان در نوشتههای انجیلی ساير نويسندگان
 .1دانیال – ديو چهارم (مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :٧الی  ٨و  23الی  24 :٩ ،26الی )2٧
 .2عیسی – مکروه ويرانگر (مراجعه شود به انجیل مرقس  ،13انجیل متی )24
 .3يوحنا – هیوال از دريا بیرون میآيد (مراجعه شود به مکاشفه )13
 .4پولس – انسان گناه – مراجعه شود به دوم تسالونیکیان )2
 .bيوحنا هم میان فرد اسکاتولوژيک و روح يا گرايشی که همیشه در جهان حاضر است تمايز قائل میشود (مراجعه شود به اول يوحنا :2
 ،3 :4 ،1٨دوم يوحنا  ،٧انجیل مرقس  6 :13و  ،22انجیل متی  5 :24و )24
بجای باشد .اين نکته به همان میزان که استفاده مفرد و جمع کلمه
 .cپیشوند  antiدر زبان يونانی میتواند به معنی ( )1ضد و يا ()2
ِ
در اول يوحنا  1٨ :2اهمیت داشت ،اهمیت دارد .تاريخ تکرار کسانی است که بر ضد خدا و مسیح او بودند.
 .1آنتیوخوس اپیفانس (شیپور کوچک دانیال 36 :11 ،٨الی )45
 .2نرون و دمتیان (ادعای خدايی میکردند ولی نه مسیح بودن)
 .3کمونیسم ضد خدا
 .4انسانگرايی سکوالر
اما اين موضوع همچنین بر کسانی که ضد مسیح نیستند ،ولی ادعای مسیح بودن دارند هم داللت دارد (شماره )2
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 .1معلمین دروغین انجیل مرقس  6 :13و  22و انجیل متی  5 :24و 24
 .2رهبران فرقههای مدرن
 .3ضد مسیح (دانیال  ٨ :٧و  23الی  24 :٩ ،26الی  ،2٧دوم تسالونیکیان  ،3 :2و مکاشفه )13
 .dمسیحیان در هر عصری با معلمین دروغینی برخورد خواهند کرد که منکر مسیح هستند و مسیحهای دروغینی که مسیح نیستند .با
اين وجود ،در آخرين روز ،يک تولد شیطانی (ضد مسیح) هر دو را انجام خواهد داد!
" .3ايستادگی در شما" (اول يوحنا  1٩ :2و  24و  2٧و )2٨
 .aبیشتر مبلغین نیاز به تصمیم اولیه فردی در اعتماد/ايمان/باور در مسیح را اظهار میدارند  ،و اين بطور يقین درست است .با اين وجود،
تاکید انجیل بر تصمیم نیست بلکه بر شاگردی است (مراجعه شود به انجیل متی  1٩ :2٨الی )20
 .bدکترين امنیت مومن بايد به صورت جدايی ناپذير با دکترين پايداری مرتبط باشد .موضوع خاص :استقامت در بخش مربوط به انجیل
يوحنا  31 :٨را مطالعه کنید اين يک گزينه يا اين يا آن نیست ،بلکه يک واقعیت دوگانه انجیلی است .در واقعیت" ،پايداری" يک هشدار
انجیلی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا !)15
 .cساير متون در مورد پايداری عبارتند از انجیل متی  1 :12 ،22 :10الی  ٩و  1٨الی  ،23انجیل مرقس  ،13 :13انجیل يوحنا ،31 :٨
 1 :15الی  ،2٧اول قرنتیان  ،2 :15غالطیان  ،1 :6مکاشفه  2 :2و  ٧و  11و  1٧و  5 :3 ،26و  12و  .٧ :21 ،21موضوع خاص:
استقامت در بخش مربوط به اول يوحنا  10 :2را مطالعه کنید.
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBاول یوحنا  3 :2الی 6
ّ
4
3از این جا میدانیم او را میشناسیم که از احکامش اطاعت میکنیم .آن که میگوید او را میشناسد ،اما از احکامش اطاعت نمیکند،
دروغگوست و راستی در او جایی نداردّ 5 .اما آن که از کالم او اطاعت میکند ،محبت به خدا براستی در او به کمال رسیده است .از این جا میدانیم
که در او هستیم6 :آن که میگوید در او میماند ،باید همانگونه رفتار کند که عیسی رفتار میکرد.
" 3 :2از این جا میدانیم او را میشناسیم" در مفهوم واقتی ،اين جمله میگويد "میدانیم که او را شناختهايم" .اين زمان حال فعال اخباری داللتی است
که در پی آن يک زمان کامل اخباری آمده و تاکید میکند که مسیحیان اين کلیساهای آسیب ديده میتوانند اطمینان کامل بر رستگاری در نور تعالیم معلمین
دروغین عرفان داشته باشند.
کلمه "شناختن" در مفهوم عبری آن به معنی رابطه فردی استفاده شده است (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا  )5 :1و مفهوم يونانی آن
حقايق و واقعیات درباره چیزی يا فردی است .انجیل هم فرد و هم کالبد حقیقت است .در اين عبارت بر موارد زير تاکید میشود:
 .1میتوانیم خدا را بشناسیم
 .2میتوانیم بفهمیم او برای زندگی ما چه میخواهد
 .3میتوانیم بدانیم که میدانیم! (مراجعه شود به اول يوحنا )3 :15
يکی از تضمینهای رابطه ما با خدا در اعمال و انگیزههايمان آشکار میگردد (مراجعه شود به انجیل متی  ،)٧يعقوب ،اول پطرس) .اين موضوع تکراری
در اول يوحنا است (مراجعه شود به اول يوحنا  3 :2و  2 :5 ،13 :4 ،24 :3 ،5و .)13
يوحنا در نوشته ها خو د از دو کلمه يونانی برای "شناختن" استفاده میکند ( ginōskōو  )oidaکه اغلب ( 2٧مرتبه در  5فصل اول اول يوحنا) با
يکديگر مترادف هستند .به نظر می رسد هیچ تمايز معنايی قابل تشخیصی در زبان يونانی کوين میان در میان اين دو اصطالح وجود ندارند .اين يک انتخاب
سلیقهای است .همچنین خیلی جالب است که يوحنا از اصطالح شديدتر  epiginōskō.استفاده نکرده است.
يوحنا برای تشويق مومنین و رد کردن مرتدها مینويسد .انجیل يوحنا و اول يوحنا از اصطالح شناختن بیش از ساير ديگر کتابهای عهد جديد استفاده
میکند .اول يوحنا کتاب تضمین بر اساس دانش انجیل و تحقق يافتن شیوه زندگی در محبت و اطاعت است (مراجعه شود به کتاب يعقوب).
■ "اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد میباشد.
■ "از احکامش اطاعت میکنیم" به عنصر شرطی توجه کنید (وجه شرطی حال فعال) .در خصوص پیشنهاد خدا ،پیمان بی قید و شرط است ولی در خصوص
توبه از روی ايمان نوع بشر و پاسخ همراه با اطاعت ،مشروط است (مراجعه شود به اول يوحنا  3 :2الی  22 :3 ،5و  2 :5 ،24و  ،3انجل يوحنا  51 :٨الی ،52
 15 :14و  21و  ،10 :15 ،23مکاشفه  ٨ :3 ،26 :2و  .)12 :14 ،1٧ :12 ،10يکی شواهد پاسخ واقعی پیروی در نور است ( هم عیسی و هم انجیل ،مراجعه
شود به انجیل لوقا  .)46 :6حتی در عهد عتیق اطاعت بهتر از مراسم قربانی کردن بود (مراجعه شود به اول سموئیل  ،22 :15ارمیا  22 :٧الی  .)23اطاعت
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رستگاری مطمئنی به ارمغان نمیآورد ،بلکه مدرکی برای رستگاری است .مبنا نیست (مراجعه شود به افسسیان  ٨ :2الی  ،)٩بلکه ثمر است (مراجعه شود به
افسسیان .)10 :2
■ "آن که میگوید" اين يک انتقاد از جانب يوحنا به شکل يک انتقاد تلخ است.
■ "او را میشناسد" اين يکی از چندين تصريحات در مورد معلمین دروغین است (مراجعه شود به اول يوحنا  6 :1و  ٨و  4 :2 ،10و  6و  .)٩اين يک کالم تند
("آن که میگويد") مشابه مالکی ،رومیان و يعقوب است .معلمین دروغین ادعای شناختن خدا میکردند (زمان کامل) ولی سعی میکردند رستگاری را از
زندگی خداپسندانه تفکیک کنند .آنها عدالت را از تقدس جدا میکردند .آنها ادعای دانش واالی خدا را میکردند ولی شیوه زندگی ايشان انگیزههای واقعی
آنها را آشکار میساخت.
■ " ّاما از احکامش اطاعت نمیکند" اين صفت مفعولی کامل فعال است که از عمل شیوه زندگی به صورت عادت سخن میگويد .زندگی ما گرايش معنوی
زندگیمان را آشکار میسازد (مراجعه شود به انجیل متی  .)٧آيه  4حقیقت را به صورت منفی نشان میدهد در حالیکه آيه  5همان حقیقت را به شکل مثبت
نشان میدهد.
■ "دروغگوست" هیچ چیز بدتر از فرد خود را فريب دهد .اطاعت مدرک ايمان واقعی است .بايد آنها را از روی ثمرهشان بشناسید (مراجعه شود به انجیل متی
.)٧
يوحنا مردمان مذهبی مختلفی را (معلمین ،واعظین) دروغگو خطاب میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  4 :2 ،6 :1و  .)20 :4 ،22آنها مذهبی هستند
ولی در مسیر درست با خدا نیستند.
■ " ّاما آن که از کالم او اطاعت میکند" اين وجه شرطی حال فعال است که سخن از شیوه زندگی به صورت عادت دارد .نويسندگان UBS A Handbook
) on The Letters of John (Haas, Jonge, Swellenrebelتفسیر جالبی در مورد اين ساختار يونانی ارائه میکنند" .يک ضمیر نسبی با حرف
اضافه يونانی  anيا  eanو بدنبال آنها فعل به صورت وجه شرطی در اول يوحنا  17 :3و  ،15 :5 ،15 :4 ،22سوم يوحنا تکرار میشود .به نظر میرسد اين
شیوه شرايطی را که در کل رخ میدهند ،بیان میکند" (صفحه  .)4۰اطاعت جنبه حیاتی پیمان ايمان است .اين محور پیام اول يوحنا و يعقوب است .کسی
نمیتواند بگويد خدا را میشناسد و با اين حال هم کالم زنده و هم کالم مکتوب را با شیوه زندگی آلوده به گناه انکار کند (مراجعه شود به اول يوحنا  6 :3و .)9
■ "محبت به خدا براستی در او به کمال رسیده است" اين زمان مجهول کامل اخباری داللتی است که از کامل شدن انجام عمل سخن میگويد (مراجعه
شود به اول يوحنا  12 :4و  1٧و  .)1٨اگر از نظر دستور زبانی صحبت کنیم ،مشخص نیست که حالت مضاف الیه از کدامیک از اين موارد سخن میگويد:
 .1محبت خدا به ما (مراجعه شود به اول يوحنا )12 :4
 .2عشق ما به خدا (مراجعه شود به اول يوحنا )3 :5
 .3به طور کلی محبت خدا در قلبهای ما
اصطالح کامل ( telosمراجعه شود به اول يوحنا  12 :4و  17و  ) 1۸يعنی بالغ ،کامل يا به طور کامل تجهیز شده برای ماموريتی خاص (مراجعه شود
به افسسیان  )12 :4نه بدون گناه (مراجعه شود به اول يوحنا  ٨ :1و .)10
■ "از این جا میدانیم که در او هستیم" در اينجا مجددا بر توانايی مومنین در با اطمینان ايمان داشتن در رابطه خود با خدا تاکید میشود (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  20 :14و  4 :15 ،23الی  21 :1٧ ،10و  23و  ،26اول يوحنا  24 :2الی  6 :3 ،2٨و  13 :4 ،24و .)16
" 6 :2میماند" موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا  1۰ :2را مطالعه کنید .عهد جديد همچنین تصريح میکند که هم پدر و هم پسر در ما پايدار
هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،23 :14و  .)21 :17توجه کنید که در عبارتی که بر تضمین تاکید دارد نیازی برای آن وجود دارد و هشداری از الزام
داده میشود (مراجعه شود به اول يوحنا  ،6 :2حال نامحدود" ،در او پايدار است") .انجیل يک پیمان مشروط با حقوق و مسئولیتهای خاص است!
■ "باید همانگونه رفتار کند که عیسی رفتار میکرد" اين يک تاکید ديگر بر ايمان واقعی به عنوان ايمان در شیوه زندگی است (مراجعه شود به يعقوب :2
 14الی  .)26ايمان نه فقط يک تصمیم ،بلکه رابطه مستمر با عیسی است که طبیعتا منجر به شیوه زندگی به سبک عیسی میشود .زندگی جاويدان
مشخصههای قابل مشاهدهای دارد .اين با  ٧ :1همسو است .هدف مسیحیت اين نیست که وقتی مرديم به بهشت برويم بلکه اين است که هم اکنون همانند
عیسی زندگی کنیم (مراجعه شود به رومیان  2٩ :٨الی  ،30دوم قرنتیان  ،1٨ :3غالطیان  ،1٩ :4افسسیان  ،4 :1اول تسالونیکیان  ،3 :4 ،13 :3اول پطرس
 !)15 :1ما نجات میيابیم که خدمت کنیم .ما به ماموريت فرستاده میشويم همانطور که او فرستاده شد .همانطور که او جانش را به خاطر ديگران تقديم کرد،
ما هم بايد همین کار را انجام دهیم ،بايد خود را به عنوان خدمتگزار ببینیم (مراجعه شود به اول يوحنا .)16 :3
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"او" در اينجا به مفهوم "آن شخص خاص" است که در نوشتههای يوحنا اصطالح مرسومی است برای اشاره به عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا :2
 ،35 :1٩ ،21اول يوحنا  3 :3 ،6 :2و  5و  ٧و  .)1٧ :4 ،16اغلب اين اصطالح به شیوه خاصی به کار میرود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :٩ ،11 :٧و
.)21 :1٩ ،2٨
اگر "آن فرد خاص" اشاره به عیسی دارد ،پس "در او" به چه کسی اشاره میکند؟ يوحنا اغلب از ابهامات تعمدی استفاده میکند .میتواند به پدر اشاره
داشته باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :15الی  2و  ٩الی  )10يا به پسر (انجیل يوحنا  4 :15الی  .)6همین ابهام را میتوان در خصوص "آن مقدس"
در اول يوحنا  20 :2مشاهده کرد.
 :NASBاول یوحنا  7 :2الی 11
7ای عزیزان ،حکمی تازه به شما نمینویسم ،بلکه حکمی دیرین که از آغاز داشتهاید .این حکم دیرین ،همان پیام است که شنیدید .در عین
حقیقت آن در او و نیز در شما نمایان است ،زیرا تاریکی سپری میشود و نور حقیقی
حال ،حکمی که به شما مینویسم حکمی تازه است که
ِ
هم اکنون درخشیدن آغاز کرده است.
ّ
10
9آن که میگوید در نور است ّاما از برادر خود نفرت دارد ،هنوز در تاریکی به سر میبرد .اما آن که برادر خود را محبت میکند ،در نور ساکن
است و در او هیچ سبب لغزش نیستّ 11 .اما آن که از برادر خود نفرت دارد ،در تاریکی است و در تاریکی گام برمیدارد .او نمیداند کجا میرود،
زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است.
8

" 7 :2ای عزیزان" يوحنا اغلب خوانندگانش را با اصطالحات احساسی مورد خطاب قرار میدهد (مراجعه کنید به اول يوحنا  .)1 :2اين اصطالح توسط پدر
در زمان تعمید عیسی (مراجعه شود به انجیل متی  )1٧ :3و تغییر شکل (مراجعه شود به انجیل متی  )5 :1٧استفاده شده است .اين يک اسم متداول در
نوشتههای يوحنا برای نجات يافتن است (مراجعه شود به اول يوحنا  2 :3و  1 :4 ،21و  ٧و  11و سوم يوحنا  1و  2و  5و .)11
در  Textus Receptusاصطالح برادران نوشته شده ( )MSS K, L, NKJVولی از اين اصطالح فقط در اول يوحنا  13 :3استفاده شده است.
"ای عزيزان" در نسخ يونانی (א A, B, C, P, Vulgate, Peshitta, Coptic,و ارمنی) پشتیبانی میشود (به A Textual Commentary On the
 Greek New Testamentاثر  ،Bruce Metzgerصفحه  ٧0٨مراجعه کنید).
■ "حکمی تازه به شما نمینویسم" اين يکی از مشخصههای نوشتههای يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  12 :15 ،34 :13و  .)1٧حکم از بعد
زمانی جديد نیست ،ولی از لحاظ کیفیت جديد است .به مومنین فرمان داده میشود تا همانطور که عیسی به آنها محبت کرد ،به يکديگر محبت کنند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا .)34 :13
حکم قديمی را میتوان به دو مفهوم درک کرد:
 .1قانون موسی (مراجعه شود به الويان )1٨ :1٩
 .2تعالیم عیسی که در انجیل يوحنا به ثبت رسیدهاند (انجیل يوحنا  12 :15 ،34 :13و )1٧
■ "حکم دیرین" در اول يوحنا  3 :2کلمه "حکم/فرمان" جمع است ،ولی در اينجا مفرد است .به نظر میرسد اين داللت بر آن داشته باشد که محبت به تمامی
احکام تحقق میبخشد (مراجعه شود به غالطیان  ،22 :5اول قرنتیان  .)13 :13محبت الزام انجیل است.
■ "که از آغاز داشتهاید" اين زمان غیر کامل فعال اخباری داللتی است که اشاره به نخستین برخورد شنوندگان با پیام انجیل دارد (مراجعه شو به اول يوحنا
 ،11 :3 ،1 :1 ،24 :2دوم يوحنا  5الی .)6
■ "شنیدید"  Textus Receptusعبارت "از آغاز" را اضافه میکند( .در بخش پیشتر همین آيه استفاده شده است).
حقیقت آن در او" نوع ضمیر استفاده شده از مونث در اول يوحنا  ٧ :2که با حکم مطابقت دارد عوض شده است به خنثی تغییر يافته و در سراسر
" 8 :2که
ِ
انجیل مورد استفاده قرار گرفته است .مشابه همین تغییر در نوع ضمیر در افسسیان  :2الی  9هم ديده میشود.
■ "تاریکی سپری میشود" اين زمان حال متوسط اخباری داللتی است (بر طبق  Word Pictures in the New Testamentاثر A. T.
 ،Robertsonصفحه  .)212برای کسانی که خدا را در عیسی میشناسند ،عصر جديد طلوع کرده است و به طلوع خود در قلبها و اذهان ادامه میدهد
(اسکاتولوژی مشخص).
■ "نور حقیقی هم اکنون درخشیدن آغاز کرده است" عیسی نور جهان است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  4 :1الی  5و  ،)12 :٨ ،٩که استعارهای برای
حقیقت ،رستگاری و خلوص اخالفی و فکری است .به يادداشت مربوط به اول يوحنا  5 :1و  ٧ :1مراجعه کنید .عصر جديد طلوع کرده است!
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ّ " 9 :2اما از برادر خود نفرت دارد" اين ضمیر فاعلی حال فعال است که از يک گرايش در حال انجام و ادامه سخن میگويد .نفرت يکی از شواهد تاريکی
است (مراجعه شود به انجیل متی  21 :5الی .)26
ّ " 10 :2اما آن که برادر خود را محبت میکند ،در نور ساکن است" افعال زمان حال بر اين عبارت حاکم هستند .محبت يکی از شواهد رستگاری مومن و
رابطه فردی با دانش حقیقت و نور است .اين فرمان جديد و در عین حال قديمی است (مراجعه شود به اول يوحنا  11 :3و  3 :4 ،23و  11و .)21
موضوع خاص :مراسم تدفین

NASB, NKJV
NRSV
TEV
NJB

"و هیچ دلیلی برای لغزش در او نیست"
"در چنین فردی دلیلی برای لغزش نیست"
"هیچ چیزی در ما نیست که بتواند باعث شود فرد دیگری گناه کند"
"هیچ چیز در او نیست که به راه خطا برود"

دو احتمال برای ترجمه اين آيه وجود دارد:
 .1مومنی که در محبت گام برمیدارد شخصا نمیلغزد (مراجعه شود به اول يوحنا )11 :2
 .2مومنی که در محبت گام برمیدارد باعث به راه خطا رفتن فرد ديگری نمیشود (مراجعه شود به انجیل متی  ،6 :1٨رومیان  ،13 :14اول قرنتیان
)13 :٨
هر دو درست هستند .انجیل هم به نفع مومن است و هم ديگران (هم ساير مومنین و هم بیايمانان و پیروان ساير اديان).
در عهد عتیق "لغزش" در مقابل ايمان است (موضع پايدار) .اراده و فرمان خدا با راه مشخص و روشن به تصوير کشیده شده است .به اين شیوه است
که "قدم زدن/گام برداشتن" میتواند به عنوان استعاره برای شیوه زندگی باشد.
موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ايمان و وفاداری در عهد عتیق در انجیل يوحنا  14 :1را مطالعه کنید.
ّ " 11 :2اما از برادر خود نفرت دارد ،هنوز در تاریکی به سر میبرد" در اينجا "نفرد دارد" زمان حال فعال است که به دنبال آن زمان حال اخباری فعال
داللتی آمده است (به سر میبرد/قدم میزند) .نفرت نشانه ايمان نداشتن است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)20 :4 ،15 :3نور و تاريکی ،محبت و نفرت
نمیتوانند همزمان در يک فرد وجود داشته باشند .اين يکی از اظهارات متداول سفید يا سیاه يوحنا است .او از ايده آن میگويد! اغلب ،مومنین درگیر تعصب،
بی محبتی و ناديده گرفته شدن هستند! انجیل تغییر همزمان و پیشرفت آن را به ارمغان میآورد.
■ "تاریکی چشمانش را کور کرده است" اين میتواند يا به مومنین که همچنان در ماهیت گناه خود ماندهاند اشاره داشته باشد (مراجعه شود به دوم پطرس
 5 :1الی  )٩و يا کارهای شیطان (مراجعه شود به دوم قرنتیان  .)4 :4سه دشمن برای نوع بشر وجود دارند )1( :سیستم دنیای سقوط کرده )2( ،شخصیت
وسوسه انگیز ،يعنی شیطان ،و ( )3طبیت انسانی سقوط کرده خودمان (مراجعه شود به افسسیان  2 :2الی  3و  ،16يعقوب .)4
 :NASBاول یوحنا  12 :2الی 14
12ای فرزندان ،به شما مینویسم ،زیرا گناهانتان بهخاطر نام او آمرزیده شده است .ای پدران ،به شما مینویسم ،زیرا او را که از آغاز است،
شناختهاید .ای جوانان ،به شما مینویسم ،زیرا بر آن شریر غلبه یافتهاید .ای بچهها ،به شما مینویسم ،زیرا پدر را شناختهاید.
14ای پدران ،به شما مینویسم ،زیرا او را که از آغاز است ،شناختهاید .ای جوانان ،به شما مینویسم ،زیرا توانایید و کالم خدا در شما ساکن است،
و بر آن شریر غلبه یافتهاید
13

 12 :2الی  14تمامی افعال در اين آيات (به استثنای "مینويسم" [ ،]NASB 1970نوشتهام [ UBS4 ،]NASB 1995به گزينه دوم رتبه [Aيقین]
میدهد) زمان کامل هستند ،که از وقوع عملی در گذشته صحبت میکنند که منجر به ادامه وضعیت شدهاند .همانطور که متن قبلی خطاب به معلمین
دروغین بود ،اين متن خطاب به مومنین است .سه عنوان به مومنین اطالع شده است" :فرزندان کوچک"" ،پدران" ،و "مردان جوان" .اين پاراگراف به راحتی
در قالب شواهد شیوه زندگی و تضمین قرار نمیگیرد .ممکن است که ما با سه گروه سرو کار نداشته باشیم بلکه با وضعیتی که شرايط موجود مسیحیان را
توصیف میکند سروکار داشته باشیم.
چهار چیز فهرست شدهاند که مومنین از آنها آگاهی دارند:
 .1اينکه گناهانشان بخشیده میشوند (اول يوحنا )12 :2
 .2اينکه از طريق عیسی بر شیطان غلبه میکنند (اول يوحنا )13 :2
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 .3اينکه میدانند با پدر (اول يوحنا  )14 :2و پسر (اول يوحنا  13 :2و  )14رابطه دوستانه دارند
 .4اينکه آنها در کالم خدا محکم و قوی هستند
به صورت دستور زبانی اين در ( )1عبارت "به شما مینويسم" و شش ( hotiبرای اينکه) بیان شده است.
" 12 :2زیرا گناهانتان بهخاطر نام او آمرزیده شده است" تنها امید برای بخشش بشارت عیسی است (زمان اخباری مجهول کامل) .در درک زبان در زبان
عبری ،نام برابر با شخصیت فرا است (مراجعه شود به اول يوحنا  ،23 :3دوم يوحنا  ،٧رومیان  ٩ :10الی  ،13فیلیپیان  6 :2الی .)11
يک مجموعه عبارات شش  hotiدر اول  12 :2الی  14وجود دارند .آنها ممکن است عبارات هدف باشند (" ،NJB،NRSV،NASBبرای اينکه") يا
خیلی ساده يک شیوه مفهومی برای بیان حقیقت (" ،NETکه").
" 13 :2او را که از آغاز است" ضمايری که در اول يوحنا هستند ،مبهم میباشند و میتوانند به خدای پدر يا خدای پسر اشاره داشته باشند .در متن اين به
عیسی اشاره میکند .اين يک بیان از پیش وجود داشتن است و بدينوسیله ،خدايی بودن او (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1و  4٧ :٨ ،13 :3 ،15الی ،5٩
 5 :1٧و  ،24دوم قرنتیان  ،٩ :٨فیلیپیان  6 :2و  ،٧کولسیان  ،1٧ :1عبرانیان .)3 :1
■ "بر آن شریر غلبه یافتهاید" اين وعده و هشداری است که مرتب در اول يوحنا تکرار میشود (مراجعه شود به اول يوحنا  4 :5 ،4 :4 ،14 :2ال  1٨ ،5الی
 .)1٩اين عبارت با زمان اخباری کامل فعال بیان شده است که صحبت از نقطه اول فرايند میکند .در اينجا ،دوباره ،يوحنا با اصطالحات سیاه و سفید
می نويسد (اين پیروزی اسکاتولوژی تشخیص داده شده بیشتر يادآور انجیل يوحنا است) .برندگان مومنین هستند ،با اين حال ،به واسطه تنش "از پیش ولی
نه هنوز" پادشاهی خدا ،آنها همچنان درگیر گناه ،وسوسه ،آزار و اذيت و مرگ هستند.
■ "آن شریر" اين اشاره به شیطان دارد ،که مجددا در اول يوحنا  14 :2به آن اشاره شده است .آيات  13و  14همسو هستند .موضوع خاص در بخش مربوط
به انجیل يوحنا  13 :12را مطالعه کنید.
■ "پدر را شناختهاید" مفهوم انجیلی "شناختن" شامل مفهوم عبری احساس رابطه فردی صمیمی (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،1 :4ارمیا  )5 :1و مفهوم
مورد" است.انجیل هم فردی است که (به عیسی") خیر مقدم میگويد ،يک پیام (دکترين) برای پذيرش و عمل بر اساس آن و شیوه زندگی بر
يونانی "حقايق در ِ
آن اساس است.
موضوع خاص :دانستن (بر مبنای تثنیه)
" 14 :2توانایید" توجه داشته باشید که قدرت آنان در اطاعت از کالم خدا است .اين مشابه هشدارهای پولس در فاسسیان  10 :6الی  1٨است .کالمی که
بايد از آن اطاعت شود انجیل است .هم مفهومی است و هم فردی ،خدا قدم جلو گذاشت و فرد میپذيرد ،هم تصمیم و هم شاگردی است ،هر دو حقیقت و
قابل اعتماد هستند.
■ "کالم خدا در شما ساکن است" اين مفهوم کالم خدا را شخصی میکند (انجیل ،مراجعه شود به اول يوحنا  .)24 :2اين اشاره به انجیل يوحنا  15است.
در مفهوم منفی در انجیل يوحنا  3٨ :5و  3٧ :٨استفاده شده است.
■ "بر آن شریر غلبه یافتهاید" اين تاکیدی بر استقامت قديسان واقعی است .مجددا اين مفهوم در اول يوحنا  1٧ :2و  1٩و  24و  2٧و  1٨ :5 ،2٨و دوم
يوحنا  ٨ديده میشود .دکترين امنیت مومن نیاز به تعادل با اين حقیقت دارد که آنانی که واقعا رستگار شدهاند ،تا پايان حفظ میشوند (مراجعه شود به مکاشفه
 ٧ :2و  11و  1٧و  5 :3 ،26و  12و  .)21موضوع خاص نیاز به استقامت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :٨را مطالعه کنید .اين داللت بر اين ندارد که در
حال حاضر گناه نمیکنیم ،هر جند يک احتمال نظری در کار خاتمه يافته مسیح است (مراجعه شود به رومیان .)6
 :NASBاول یوحنا  15 :2الی 17
محبت پدر در او نیست .زیرا هر چه در دنیاست ،یعنی هوای
15دنیا و آنچه را در آن است ،دوست مدارید .اگر کسی دنیا را دوست بدارد،
ِ
َْ
غرور مال و مقام ،نه از پدر بلکه از دنیاست17 .دنیا و هوسهای آن گذراستّ ،اما آن که ارادۀ خدا را به جا میآورد ،تا ابد
نفس ،هوسهای چشم و
ِ
باقی میماند.
16

" 15 :2دوست مدارید" اين زمان حال فعال امری با حرف اضافه نفی است ،که به معنی متوقف کردن عمل در حال انجام است .دوست داشتن دنیا مشخصه
گروه معلمین دروغین است.
■ "دنیا" اين اصطالح در دو مفهوم کامال متفاوت در عهد جديد استفاده شده است )1( :سیاره فیزيکی و يا جهان خلق شده (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 ،33 :16 ،16 :3اول يوحنا  )14 :4و ( )2جامعه انسانی که به دور از خدا سازماندهی شده و اداره میشود (مراجعه شود به اول يوحنا  15 :2الی 1 :3 ،1٧
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و  4 :4 ،13الی  4 :5 ،5الی  5و  .)1٩الی اشاره به خلقت اولیه دارد (مراجعه شود به پیدايش  1الی  )2و دومی به مخلوقات سقوط کرده دارد (مراجعه شود
به پیدايش  .)3مراجعه شود به موضوع خاص :جهان در بخش مربوط به انجیل يوحنا .)1٧ :14
■ "دنیا و آنچه را در آن است" به نظر میرسد که اشاره به دوست داشتن به اشیا مادی دارد (مراجعه شود به اول يوحنا  )16 :2يا چیزهايی که دنیا ارائه
میدهد :قدرت ،پرستیژ ،نفوذ ،و غیره (مراجعه شود به رومیان  ،2 :12يعقوب  .)2٧ :1اين سیستم دنیای سقوط کرده تالش میکند که تمامی نیازهای
انسان را به دور از خدا ارائه دهد .زندگی را به شیوهای شکل می دهد که انسانها را مستقل نشان دهد .رسومی که همه ما آنها را دوست داريم و وقتی اجازه
میدهند جدا از خدا باشیم ،میتوانند تبديل به بت پرستی شوند .مثالهايی از اين قبیل شامل ( )1سیستم دولتی انسانی )2( ،سیستم آموزشی انسانی)3( ،
سیستم اقتصادی انسانی )4( ،سیستم پزشکی انسانی ،و غیره.
همانطور که آگوستین به زيبايی بیان کرد" ،در زندگی انسان شکافی به شکل خدا وجود دارد" .ما سعی میکنیم آن شکاف را با چیزهای زمینی پر کنیم،
ولی فقط میتوانیم با تحقق يافتن در او به آرامش برسیم .استقالل نفرين بهشت است.
■ "اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع عملی میباشد .آنچه دوست داريم شاهدی بر اين است که متعلق به چه کسی
هستیم ....خدا  ...يا شیطان.
َْ
" 16 :2یعنی هوای نفس" اين اشاره به جیزهايی دارد که انسان در خودش جستجو میکند (مراجعه شود به غالطیان  16 :5الی  ،21افسسیان  ،3 :2اول
پطرس  .)11 :2موضوع خاص :گوشت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  14 :1را مطالعه کنید.
■ "هوسهای چشم" يهوديان معتقد بودند که چشمها پنجرهای به روح هستند .گناه در فکر شروع میشود و راه خود را برای عمل کردن به بیرون پیدا میکند.
عمل فرد در شیوه حاکم بر زندگی او بسط پیدا میکند (مراجعه شود به امثال .)٧ :23
غرور مال و مقام" اين اشاره به غرور انسان دور از خدا دارد (انسانها به منابع خودشان اتکا میکنند) .در The Jerome Bible Commentary,
■" ِ
 Raymond Brown ،vol. IIيک استاد برجسته يوحنا شناس ،اين چنین میگويد:
"با اين وجود ،غرور که در يعقوب  16 :4هم ديده میشود ،معنی اخالقی فعالی نسبت به غرور محض دارد :داللت بر تکبر ،افتخار ،و
اعتقاد به خودکفايی دارد" (صفحه .)40٨
اصطالح زندگی ،به زندگی زمینی ،فیزيکی و موقتی در اين سیاره اشاره دارد (آنچه نوع بشر با حیوان و گیاهان مشترک است ،مراجعه شود به اول يوحنا
 .)1٧ :3اين شخصیت پردازيها هر دو گروه معلمین دروغین و انسان گناهکار سقوط کرده را توصیف میکنند .خدا به ما کمک میکند ،آنها همچنین مسیحیان
بی تجربه را هم توصیف میکنند.
■ "نه از پدر بلکه از دنیاست" دو دلیل وجود دارد که مسیحیان نبايد دنیا را دوست داشته باشند:
 .1که محبت از پدر نیست (مراجعه شود به اول يوحنا )16 :2
 .2دنیا گذرا است (مراجعه شود به اول يوحنا .)1٩ :2
" 17 :2دنیا گذرا است" اين زمان حال میانی اخباری است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)٨ :2اين در رابطه با دو عصر يهودی است .عصر جديد و تحقق يافته
میآيد ،عصر قديم گناه و شورش گذرا است (مراجعه شود به رومیان  1٨ :٨الی .)25
موضوع خاص :اين عصر و عصری که خواهد آمد
■ " ّاما آن که ارادۀ خدا را به جا میآورد ،تا ابد باقی میماند" توجه کنید که چگونه حیات جاويدان (يعنی اطاعت در عصر) با شیوه محبتآمیز زندگی مرتبط
است ،نه فقط ايمان قبلی (مراجعه شود به انجیل متی  31 :25الی  ،46يعقوب  14 :2الی  .)26به موضوع خاص اراده خدا در بخش مربوط به انجیل يوحنا
 34 :4مراجعه کنید.
 :NASBاول یوحنا  18 :2الی 25
ّ
ّ
مسیحان بسیار ظهور کردهاند ،و از همین درمییابیم
ساعت آخر است و چنانکه شنیدهاید مضدمسیحس میآید ،هم اکنون نیز ضد
18بچهها ،این
ِ
ِ
که ساعت آخر است19 .آنها از میان ما بیرون رفتندّ ،اما از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودند ،با ما میماندند .ولی رفتنشان نشان داد که هیچیک از
ایشان از ما نبودند.
ّ
21
ّ 20اما شما مسحی از آن قدوس یافتهاید و همگی دارای معرفت هستید .من اینها را به شما مینویسم ،نه از آن رو که حقیقت را نمیدانید ،بلکه
بودن عیسی را انکار
از آن رو که آن را میدانید ،و نیز میدانید که هیچ دروغی از حقیقت پدید نمیآید22 .دروغگو کیست ،جز آن که مسیح
ِ
ّ
میکند .چنین کسی همان مضدمسیحس است که هم پدر و هم پسر را انکار میکند23 .هر که پسر را انکار کند ،پدر را هم ندارد و هر که پسر را
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اقرار کند ،پدر را نیز دارد.
24بگذارید آنچه از آغاز شنیدهاید در شما بماند؛ ا گر آنچه از آغاز شنیدهاید در شما بماند ،شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند  .و این است
آنچه او به ما وعده داده است ،یعنی حیات جاویدان.
25

" 18 :2بچهها" به يادداشت مربوط به اول يوحنا  1 :2مراجعه کنید.
■ "این ساعت آخر است" اين به مفهوم واقعی "ساعت آخر" بدون حرف اضافه است (فقط در اينجا ديده میشود) .همانند "آخرين روزها" ،يکی از عباراتی
است که در عهد جديد برای آمدن دوم عیسی توصیف شده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  39 :6الی  4۰و  )44و يک مفهوم مهم در انجیل يوحنا است
زيرا در روزگار ما بسیاری از مفسرين تحت تاثیر اسکاتولوژی تشخیص داده شده ( C.H. Doddيک اصل مهم هزاره گرايی) قرار گرفتهاند .بطور يقین درست
است که يوحنا به صورت منحصر به فرد و با قدرت تعلیم میداد که پادشاهی خدا در عیسی آمده است .با اين وجود ،متن نشان میدهد اين آيندهای است که
تحقق خواهد يافت (رخداد يا دوره ای) .هر دو درست هستند .به بیان ديگر ،تنش عهد جديد (پارادوکس) میان "قبال و با اين حال نه هنوز" (يعنی آمدن) دو
عصر يهود است که اينک در زمان يکديگر را همپوشانی میکنند.
■ "ضد مسیح  ....ضد مسیحیان" اين عبارت توصیفی هم مفرد و هم جمع است ،هیچکدام از اصطالحات حرف اضافه ندارند (*א  .)C ،B ،MSSفقط
يوحنا در عهد جديد از اين اصطالح استفاده میکند (مراجعه شود به اول يوجنا  1٨ :2و  ،3 :4 ،22دوم يوحنا  .)٧توضیحات بیشتر را در بینش به متن 3 :2
الی  2٧مطالعه کنید.
■ "میآید" اين زمان حال میانی اخباری (دپوننت) داللتی است .در يونانی کوين برخی از حاالت فعل يونانی استفاده خود را از دست میدهند برخی حاالت
ديگر عملکرد خود را نشان میدهند .افعال دپوننت در حالت میانی يا مجهول هستند ،ولی با مفهوم فعال ترجمه میشوند .در اينجا حال استفاده میشود تا
قطعیت رخداد در آينده را نشان دهد .ضد مسیح ،مفرد ،میآيد و بسیاری معلمین دروغین يا مسیحهای دروغین مشابه او پیشتر آمدهاند (ضدمسیحیان).
از ديد خداشناسی اين امکان هست که از آنجا که شیطان زمان آمدن مسیح را نمیداند ،او پیشتر کسی را آماده کرده که در هر زمان و فرصتی وارد
رهبری اين دنیا شود.
■ "ظهور کردهاند" اين زمان فعال کامل اخباری داللتی است .روح ضد مسیح حاضر و در اين دنیای سقوط کرده فعال است (يعنی معلمین دروغین) ،با اين
حال ،يک ظهور آتی وجود دارد .برخی مفسرين آن را به عنوان اشاره به اپراتوری روم در روزگار عیسی درک کرده ،در حالیکه ديگران آن را به عنوان امپراتوری
جهانی در روز آخر تلقی می کنند .در بسیاری حاالت ،هر دو درست هستند .آخرين ساعت با تولد دوباره مسیح آغاز شد و تا تحقق کامل ادامه خواهد يافت
(آمدن دوم مسیح).
" 19 :2آنها از میان ما بیرون رفتندّ ،اما از ما نبودند" اين مثال خوبی از تعالیم دروغین از کلیسا است (مراجعه شود به انجیل متی  21 :٧الی 1 :13 ،23
الی  1٨ ،٩الی  24 ،23الی  .)30فقدان حقیقت ،محبت و استقامت در آنها شواهدی هستند که آنان ايمان نیاوردهاند .ارتداد همیشه از درون شروع میشود.
آيه  1٩منعکس کننده موارد زير است:
 .1معلمین دروغین رفتهاند (آئوريست)
 .2آنها هیچوقت واقعا جزئی از ما نبودهاند (غیر کامل)
 .3آگر بخشی از ما بودهاند ،نمیرفتند (جمله شرطی نوع دوم با فعل جمع کامل)
موضوع خاص :ارتداد ( )APHISTĒMIدر بخش مربوط به انجیل يوحنا  64 :6را مطالعه کنید.
■ "اگر" اين عبارت شرطی نوع دوم است که به آن بر خالف واقعیت گفته میشود .اين عبارت بدين شکل بايد ترجمه شود" :اگر آنها به ما تعلق داشتند ،که
ندارند ،پس آنها با ما میماندند؛ که نماندند".
■ "با ما میماندند" اين عبارت جمع کامل است که سخن از کامل شدن عملی در گذشته میگويد .اين يکی از چندين اشارات به دکترين استقامت و پايداری
است (مراجعه شود به اول يوحنا  24 :2و  2٧و  .)2٨ايمان واقعی باقی میماند و ثمر میدهد (مراجعه شود به انجیل متی  1 :13الی  .)23موضوع خاص در
بخش انجیل يوحنا  31 :٨را مطالعه کنید.
ّ
■ " ّاما شما مسحی از آن قدوس یافتهاید" "شما" جمع است که در متن يونانی تاکید بر تمايز با آنانی که رفاقت با مسیح را کنار گذاشتند ،دارد .اين احتمال
هست که عرفا تحت تاثیر اديان رمز و راز قرار کرفته و مسح خاصی را آموزش میدادند که دانش و شناسايی خدا را به همراه داشت .يوحنا تصريح میکند که
اين مومنان بودند نه عرفا که مسح (شروع خاص) از خدا داشتند.
موضوع خاص :آن مقدس ()The Holy One
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■ "مسح" موضوع خاص :تدهین در انجیل در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2 :11را مطالعه کنید
"و هر آنچه میدانید"
NASB
"و شما همه چیز میدانید"
NKJV
"و شما تمامی آگاهی را داريد"
NRSV
"و بنابراين شما حقیقت را میدانید"
TEV
"و همه اگاهی را درخواهید يافت"
NJB
در نور معلمین مغرور و دروغین عرفان اين عبارت مهمی در مورد دانش پنهان آنان است  .يوحنا تصريح میکند که مومنین دانش مسیحی ابتدايی
داشتند (اول يوحنا  2٧ :2و انجیل يوحنا  ٧ :16الی  14و ارمیا  ،)34 :31هیچ دانش جامعی در مذهب يا در ساير قلمروهای آگاهی نداشتند (مراجعه شود
به اول يوحنا  .)2 :3برای يوحنا حقیقت هم مفهومی و فردی است همانطور که تدهین و مسح میتوانند اشاره به انجیل و يا روح داشته باشند.
يک نگارش ديگر از اين عبارت در نسخه دستنويس يونانی وجود دارد .نسخه  NKJVاز نسخ يونیکال  K ،C ،Aپیروی میکند و  pantaدر آن نوشته
شده است ،يک جمع خنثی که به عنوان مفعول بیواسطه به کار رفته است ،در حالیکه  NASBاز دستنويس א P ،B ،پیروی میکند و  ،pantesجمع مذکر
استفاده شده است که تمرکز بر "همه شما" دارد .در نور ادعاهای انحصاری معلمین دروغین ،آخرين گزينه بهترين است UBS4 .امتیاز ( Bتقريبا يقین)
میدهد .تدهین و آگاهی به تمامی مومنین داده میشود نه به تعداد منتخب اندکی روشنفکر ،يا روحانی.
 21 :2اين يکی از بسیار آياتی است که تصريح میکنند خوانندگان يوحنا تضمین رستگاری ايمان دارند و حقیقت را میدانند .در اين آيه تضمین بر
اساس مسح از روح که به مومنین گرسنگی دانش انجیلی دارند ،داده میشود.
" 22 :2دروغگو کیست" اين عبارت حرف تعريف مشخص دارد ،بنابراين ،يوحنا به يکی از اينها اشاره میکند:
 .1يک معلم دروغین به خصوص (احتماال سرينتوس)
" .2دروغ بزرگ" و انکار انجیل (مراجعه شود به اول يوحنا .)10 :5
دروغگو همسو با ضد مسیح است .روح ضد مسیحی در هر عصری حاضر است ،يک معنی ابتدايی (دو مفهوم برای پیشوند "ضد") "کسی که منکر آن است
که عیسی ،همان مسیح است" يا "آن که سعی میکند ديگری را جايگزين مسیح کند" میباشد.
بودن عیسی"  ،The Jerome Biblical Commentaryصفحه  40٨به نکته خوبی اشاره میکند.
■ "که مسیح
ِ
"منظور نويسنده اين نیست که خیلی ساده تحقق يافتن عهد جديد توسط عیسی و توقعات يهوديان از مسیح نیست .در اينجا مسیح مفهوم
کامل خود را به عنوان ترجیح عهد جديد برای انتصاب عیسی به عنوان مسیح که حرفهايش و کارهايس تائید بر ناجی الهی نوع بشر است،
دارد (مراجعه شود به اعمال رسوالن  ،31 :2رومیان ".)4 :1
اين احتمال هست که اين تائید دکترين به عنوان يکی از موارد زير عمل کند
 .1جدل و مناظره علیه عرفان
 .2فرمول اعتقادی فلسطینی که به وضوح کنیسه را از کلیسا جدا میکند ،میتواند منعکس کننده فرمولهای بعد از جمینا (سال )٧0
روحانیون باشد.
 .3همانطور که عیسی سرور است ،میتواند تائید تعمید هم باشد.
 22 :2الی " 23هر که پسر را انکار کند" ظاهرا معلمین دروغین عرفان ادعا میکردند که خدا را میشناسند ،ولی مکان عیسی مسیح را انکار ،غیر متمرکز،
و کم بها میکردند (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :4الی  11 :5 ،6الی  ،12انجیل يوحنا .)23 :5
بر اساس نوشتههای عرفای قرن دوم میالدی ،تفاسیر عهد حديد و پدران کلیساهای اولیه ،باورهای زير پديدار شدند:
 .1عرفا سعی میکردند مسیحیت را با فلسفه يونانی (افالطون) و اديان رمز و راز شرقی در هم آمیزند
 .2آنها تعلیم میدادند که عیسی الهی بود و انسان نبود زيرا روح نیک است ولی کالبد (جسم و گوشت) شیطانی است .بنابراين تناسخ
فیزيکی خدا احتمالش وجود ندارد.
 .3آنها دو چیز در مورد رستگاری تعلیم میدادند:
 .aيک گروه تصريح میکرد که يک دانش خاص دنیای فرشتگان ( )aeonرستگاری روح را بدون توجه و رابطه با اعمال بدن در قالب
فیزيکی با خورد آورد
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 .bگروه ديگری اصول رياضت را آشکار کرد (مراجعه شود به کولسیان  20 :2الی  .)23آنها تصريح میکردند که انکار کامل خواستهها
و نیازهای جسمانی برای رستگاری واقعی الزم است.
 23 :2اين آيه در  ،Textus Receptusبدنبال دستنويسهای يونیکال  Kو  Lبه صورت تصادفی متن اصلی را با حذف عبارت موازی دوم که به پدر اشاره
میکرد و قويا توسط نسخه دستنويس يونیکال يونانی א B ،A ،و  Cپشتیبانی میشود ،کوتاه کرد.
■ "هر که اقرار کند" اين دقیقا بر خالف "هر کس که انکار کند" در اول يوحنا [ 22 :2دو مرتبه] و [ 23يک مرتبه] و [ 26يک مرتبه] است .موضوع خاص
اعتراف/اقرار در بخش مربوط به انجیل يوحنا  22 :٩الی  23را مطالعه کنید.
■ "پسر" رفاقت با خدا فقط از طريق ايمان در پسر ممکن است (مراجعه شود به اول يوحنا  10 :5الی  12و  .)13ايمان در عیسی تنها گزينه نیست .او تنها
راه به سوی پدر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،6 :14 ،23 :5انجیل لوقا .)16 :10
■ "بگذارید" اين يک تضاد محرز میان خوانندگان انجیل يوحنا و معلمین دروغین و پیروانی که از آنان باقی ماندهاند را نشان میدهد (مراجعه شود به اول
يوحنا .)2٧ :2
■ "بگذارید آنچه از آغاز شنیدهاید در شما بماند؛ اگر آنچه از آغاز شنیدهاید در شما بماند" اين زمان حال فعال امری با تاکید دستور زبانی بر "شما" (که
در نسخه يونانی در ابتدای جمله آمده) برای مقابله با پیام معلمین دروغین است .به انجیل شخصیت داده شده و به عنوان میهمان پذيرفته شده توصیف
میشود .اين اولین از دو دلیل ارائه شده برای غلبه مسیحیان بر معلمین دروغین (دروغگويان) است .دومی در اول يوحنا  2۰ :2و  27ديده میشود ،جايی که
مسح روح ذکر شده است .دوباره ،انجیل به عنوان هم شخص و هم پیام با عبارت "از آغاز" به يکديگر مرتبط میشوند (مراجعه شود به اول يوحنا  13 :2و 14
و [ 24دو مرتبه]) .کالم خدا هم محتوا و هم فرد است ،هر دو نوشته و زنده هستند (مراجعه شود به اول يوحنا  ۸ :1و  2۰ :2 ،1۰و  !)24به موضوع خاص:
پايداری در نوشتههای يوحنا در بخش مربوط به اول يوحنا  1۰ :2مراجعه کنید.
■ "اگر" اين عبارت شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد است .اين ادامه هشدار و احتیاط در رابطه با "اطاعت" است .پايان داده به اطاعت
نشان میدهد که آنها هرگز جدا از هم نبودهاند (مراجعه شود به اول يوحنا  1٨ :2و  .)1٩شاهد شیوه زندگی از روی اطاعت ،ايمان را تضمین میکند (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  .)15اطاعت پیامی است که شنیده شده و دريافت میشود و رفاقتی است با هم پسر و هم پدر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )23 :14که
در انتخاب شیوه زندگی آشکار میگردد ،هم مثبت (محبت) و هم نفی (انکار دنیا).
" 25 :2این است آنچه او به ما وعده داده است ،یعنی حیات جاویدان" دوباره ضماير در اول يوحنا  25 :2بسیار مبهم هستند و میتوانند به خدای پدر و
يا خدای پسر اشاره داشته باشند .شايد اين کار تعمدی بوده (همانند دوم پطرس  .)1ظاهرا اين عبارت بسیار شبیه انجیل يوحنا  15 :3الی  16و  40 :6است.
امید مومن به شخصیت و وعدههای خدا است (مراجعه شود به اشعیا  .)11 :55 ،23 :45رابطه صیمانه ما با تثلیث خدا امید به وجود میآورد ،بله ،وعده
حیات جاويدان (مراجعه شود به اول يوحنا  .)13 :5حیات جاويدان مشخصههای قابل مشاهده دارد.
 :NASBاول یوحنا  26 :2الی 27
ّ
27
26من اینها را به شما دربارۀ کسانی نوشتم که گمراهتان میکنند .اما دربارۀ شما باید بگویم آن مسح که از او یافتهاید ،در شما میماند و نیازی
ندارید کسی به شما تعلیم دهد ،بلکه مسح او دربارۀ همه چیز به شما تعلیم میدهد .آن مسح ،حقیقی است ،نه دروغین .پس همانگونه که به
ِ
شما تعلیم داده است ،در او بمانید.
 " 26 :2دربارۀ کسانی نوشتم که گمراهتان میکنند" اين زمان حال فعال است .در هر عصری گمراه کنندگانی وجود دارند (مراجعه شود به انجیل متی :٧
 11 :24 ،15و  ،24دوم يوحنا  .)٧اينان اغلب مذهبی نمايانی هستند که حضور دارند و در گردهمايیهای مسیحیان فعال هستند.
" 27 :2مسح" به نظر میرسد که اين بر نتايج تدهین و مسح تاکید دارد ،نه بر ابزارها (روح) يا عناصری (حقايق انجیلی) که با آن در ارتباط هستند .تدهین
يا مسح يک مفهوم خاص فراخواندن و تجهیز کردن عهد عتیقی است برای آماده کردن فرد برای وظیفهای که خدا برايش تعیین کرده است .پیامبران ،کشیشان،
و پادشاهان تدهین میشدند .اين اصطالح از لحاظ ريشهای با اصطالح مسیح مرتبط است .در اينجا به ثبات نتايج که روح قلب و ذهن مومن را روشن میسازد
و انجیل را به او مینماياند اشاره میکند .موضوع خاص :تدهین در انجیل را در بخش مربوط به انجیل يوحنا  2 :11مطالعه کنید.
معلمین دروغین مکاشفه خاصی از سوی خدا را ادعا میکردند (يک مسح خاص) .يوحنا تصريح میکند که تمامی مومنین قبال مسح واقعی را وقتی به آن
يگانه تدهین شده ايمان آوردند ،با لبريز شدن از روحالقدس و اطاعت از کالم خدا بدست آوردهاند.
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■ "که از او یافتهاید" اين زمان آئوريست فعال اخباری است که بر برخی کارهای کامل شده در گذشته اشاره میکند" .مسح" همسو با "شما شنیدهايد" در
اول يوحنا  24 :2است /انجیل بايد پذيرفته شود ( )1شخصا و با ايمان (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )16 :3 ،12 :1و ( )2به عنوان بدنه حقیقت (مراجعه
شود به دوم يوحنا  ٩الی  ،10اول قرنتیان  1 :15الی  ،4يهودا  .)3هر دو اين اعمال و کارها با وساطت روحالقدس انجام میشوند.
■ "و نیازی ندارید کسی به شما تعلیم دهد" آيه  2٧با اول يوحنا  20 :2همسو است (يعنی پیمان جديد ،مراجعه شود به ارمیا  .)34 :31يوحنا از موضوع
تکراری استفاده میکند (اول يوحنا  20 :2و  24و  .)2٧روحالقدس ،و نه معلمین دروغین عرفان ،معلم غايی و ضروری ما است (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 .)، 26 :14با اين وجود ،بدين معنی نیست که دفتر و هدايای معلم در کلیسای اولیه و امروز فعال نیستند (مراجعه شود به افسسیان  ،11 :4اعمال رسوالن
 ،1 :13اول قرنتیان  .)2٨ :12خیلی ساده ،بدين معنی است که چیزهای اولیه در ارتباط با رستگاری از روحالقدس و انجیل میآيند ،نه از هر گونه معلم خاص
برکت داده شده ،هرچند که او گاهی اوقات از آنان به عنوان ابزار استفاده میکند.
■ "بلکه مسح او دربارۀ همه چیز به شما تعلیم میدهد .آن مسح ،حقیقی است ،نه دروغین" اين اشاره به حقیقت معنوی دارد .هر فرد مسیحی
ِ
روحالقدس را دارد که وجدان او را هدايت میکند .ما بايد نسبت به رهبری ظريف روح در زمینههای حقیقت و اخالق حساس باشیم.
■ "پس همانگونه که به شما تعلیم داده است ،در او بمانید" اين زمان حال فعال امری است .يوحنا از مفهوم اطاعت به طور گسترده به عنوان عنصر ايمان
و تضمین ايمان برای خوانندگانش در نامههايش استفاده میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)15ايمان انجیلی پیمانی است که در آن خدا پیش قدم شده
و دستور کار را تعیین می کند ،ولی انسانها بايد پاسخ دهند و به آن ادامه دهند (اطاعت) .هم يک جنبه الهی و جنبه انسانی در اطاعت وجوددارد .موضوع
خاص :پايداری در نوشتههای يوحنا را مطالعه کنید.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1باورهای معلمین دروغین را توصیف کنید
 .2مدرکی ارائه کنید که به واسطه آن میتوانیم بدانیم که ما واقعا رستگار شدهايم.
 .3رابطه میان گناه از روی عادت و اعمال مشتق از گناه را بیان کنید
 .4رابطه میان استقامت قديسان و امنیت مومن را توصیف کنید
 .5سه دشمنان انسان را فهرست و تعريف کنید
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اول یوحنا  28 :2الی 24 :3
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB
زندگی کردن همانند
فرزندان خدا
( 2٩ :2الی )6 :4
 2٩ :2الی 2 :3

شرط اول :کنار گذاشتن
گناه
 3 :3الی 10

شرط دوم :حفظ فرامین،
به خصوص زندگی
 11 :3الی 24

TEV

NRSV

NKJV

UBS4

دشمن مسیح
( 1٨ :2الی )2٩

وفاداری به ايمان واقعی
( 1٨ :2الی )2٩

فرزندان خدا

فرزندان خدا
( 2٨ :2الی )10 :3

 2٨ :2الی 2٩
فرزندان خدا

2٨ :2
2٩ :2
رابطه زير مجموعهای
درست هدايت میشود
 1 :3الی 10

 2٨ :2الی 3 :3

 2٨ :2الی 3 :3

 1 :3الی 3

 4 :3الی 6
 ٧ :3الی ٨
 ٩ :3الی 10
به يکديگر محبت کنید
 11 :3الی 12
 13 :3الی 1٨
شهامت در برابر خدا
 1٩ :3الی 24

به يکديگر محبت کنید

گناه و فرزند خدا
 4 :3الی ٩

 4 :3الی 10

امر به محبت
 10 :3الی 15

به يکديگر محبت کنید

 11 :3الی 1٨
تضمین مسیحیان
 1٩ :3الی 24

 11 :3الی 1٨
محبت کردن
 16 :3الی 23
روح حقیقت و روح خطا
 24 :3الی 6 :4

اعتماد به نفس در برابر خدا
 1٩ :3الی 24

چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4و غیره
بینش متنی
 .Aفصل  2در خصوص معلمین دروغین عرفان است (به خصوص عرفان دوکسی که انسان بودن عیسی را انکار میکند)
 .Bفصل  3ادامه اشاره به معلمین دروغین است که رستگاری (عدالت) را از اعمال اخالقی (تقديس) جدا میسازد با اين وجود ،فصل  3بیشتر
مومنین را مستقیما مورد خطاب قرار میدهد.
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مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBاول یوحنا  28 :2الی 3 :3
28پس حال ،ای فرزندان ،در او بمانید تا آنگاه که او ظهور کند اطمینان داشته باشیم و هنگام آمدنش از وی شرمنده نشویم29 .اگر دریافتهاید که
او پارساست ،پس میدانید آن که پارسایی را به عمل میآورد ،از او مولود شده است.
1ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین روست که دنیا ما را نمیشناسد،
فرزندان خداییم ،ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده استّ .اما میدانیم آنگاه که او ظهور کند،
چرا که او را نشناخت2 .ای عزیزان ،اینک
ِ
مانند او خواهیم بود ،چون او را چنانکه هست خواهیم دید3 .هر که چنین امیدی بر وی دارد ،خود را پاک میسازد ،چنانکه او پاک است.
 28 :2بحث زيادی میان مفسرين وجود دارد که پاراگراف بايد از آيه  2٨شروع شود يا  2٩يا  .1 :3به دلیل تکرار میان اول يوحنا  2٧ :3و  ،2٨تقسیمبندی
پاراگراف بايد احتماال اينجا باشد.
■ "فرزندان" به يادداشت مربوط به اول يوحنا  1 :2مراجعه کنید.
■ "در او بمانید" اين زمان حال فعال امری است .اين سومین حال امری است که برای ترويج استقامت مسیحی استفاده شده است (مراجعه شود به اول
يوحنا  15 :3و  .)24موضوع خاص :پايداری در نوشتههای يوحنا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :٨و استقامت در بخش مربوط به اول يوحنا  10 :2را
مطالعه کنید.
ضماير مرجع را اغلب مشکل بتوان شناسايی کرد ،ولی در اين پاراگراف مشخص و بديهی هستند:
" .1در او" ،اول يوحنا  2٨ :3الف – عیسی
" .2از او" ،اول يوحنا 2٨ :3ب – عیسی
" .3او" ،اول يوحنا 2٨ :3ب – عیسی
" .4عدالت او" اول يوحنا  – 2٩ :3پدر
" .5متولد شده از او" ،اول يوحنا  – 2٩ :3پدر (يادداشت را مطالعه کنید)
" .6او را میشناسد" ،اول يوحنا  – 1 :3پدر (مراجعه شود به انجیل يوحنا  21 :15و  2 :16الی )3
" .٧او ظاهر میشود" ،اول يوحنا  – 2 :3عیسی
" .٨مانند او" ،اول يوحنا  – 2 :3عیسی
" .٩او را ديد" ،اول يوحنا  – 2 :3عیسی
" .10او هست" ،اول يوحنا  – 2 :3عیسی
" .11بر او" ،اول يوحنا  – 3 :3عیسی
" .12همانطور که او خالص است" ،اول يوحنا  – 3 :3عیسی
متن ،متن ،متن!
■ " هنگام آمدنش" اين جمله شرطی نوع سوم است ،همانند اول يوحنا  2٩ :3و همچنین " آنگاه که او ظهور کند" در اول يوحنا  .2 :3اين به معنی نقل
کردن يک رخداد غیر حتمی نیست ،بلکه يک زمان نامشخص (مشابه با استفاده عهد جديد از اصطالح "امید داشتن" ،مراجعه شود به اول يوحنا .)3 :3
■ "اطمینان داشته باشیم" اصطالح يونانی برای "اطمینان" ( )parrhēsiaاز ريشه "به آزادی سخن گفتن" است .اطمینان يک شیوه جاری زندگی بر اساس
آگاهی و اعتماد مومن بر انجیل عیسی مسیح است.
موضوع خاص :جسارت ( )parrhēsiaرا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  4 :٧مطالعه کنید.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"با شرمندگی خود را کنار نکشیم"
"در مقابلش خجالت نکشیم"
"در مقابلش خجالتزده باشیم"
"با شرمندگی خود را پنهان نکنیم"
"با خجالت سر خود را پائین نیاندازيم"

اين وجه شرطی آئوريست مجهول (دپوننت) است که میتوان به يکی از حاالت زير آن را درک کرد:
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 .1مومن خودش خجالت میکشد ()NJB ،TEV ،NASB
 .2کاری میشود که مومن خجالت بکشد ()NRSV
مومنین بايد در جستجوی بازگشت مسیح و شادی حاصل از آن باشند ،ولی آنان که در خودخواهی و دنیاپرستی زندگی کردهاند ،يقینا با ظهور او
شگفتزده و شرمنده خواهند شد! داوری مومنین خواهد بود (مراجعه شود به دوم قرنتیان .)10 :5
■ "هنگام آمدنش" اين اشاره به آمدن دوم دارد .اين کلمه ،Parousia ،در میان تمامی نوشتههای يوحنا ،فقط در اينجا استفاده شده است و مفهوم ديدار
قريب الوقوع پادشاه دارد.
اين به مفهوم "تا  "Parousiaاست که يعنی "حضور" و در مورد ديدارهای سلطنتی استفاده میشده است .اصطالحات ديگر عهد جديدی برای آمدن
دوم به شرح زير هستند:
" epiphaneia .1مالقات رو در رو"
" apokalupis .2آشکار شدن"
" .3روز سرور/خدا" و نگارشهای متفاوت اين عبارت

عناوین عهد عتیق برای آن موعود که میآید
)(Special Topic: NT Terms for Christ's Return
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

پیامبر – تثنیه  15 :1۸و 1۸
پادشاه
 .aاز قبیله يهود ،پیدايش  ،1۰ :49مزمور ۸ :1۰۸ ،7 :6۰
 .bاز خانواده داوود ،دوم سموئیل ( 7از ايشا ،اشعیا )1 :11
 .cاز ساير متون ،اول سموئیل  ،1۰ :2مزمور  3 :۸9و  ،4اشعیا  ،11 :9ارمیا  ۸ :3۰و  ،9حزقیال  21 :37و  ،22زکريا  9 :9و 1۰
پادشاه  /کشیش
 .aمزمور ( 11۰پادشاه ،3-1 ،کشیش ،بخش )4
 .bزکريا ( 14 :4دو درخت زيتون ،دو تدهین شده ،زروبابل (عصای داوود) و يوشع (عصای آرون))
آن تدهین شده (به موضوع خاص :مسیح مراجعه شود)
 .aپادشاه خدا ،مزمور 7 :45 ،2 :2
 .bحضور روح القدس ،اشعیا 1 :61 ،2 :11
 .cآن که می آيد ،دانیال 26 :9
 .dسه رهبر عهد عتیق تدهین شدند به عنوان نشانی مبنی بر فراخواندن توسط خدا و قدرت داده شدن به آنها (مراجعه شود به داوران
 ۸ :9و  ،15اول سموئیل  ،1۰ :24 ،16 :9 ،1۰ :2دوم سموئیل  ،1 :23 ،21 :19مزمور  ،)5۰ :1۸کشیشان (مراجعه شود به
کتاب خروج  ،41 :2۸الويان  ،)22 :6 ،3 :4و پیامبران (مراجعه شود به اول پادشاهان )16 :19
پسر پادشاه
 .aمزمور  7 :2و 12
 .bپادشاه اسرائیل به نماد پادشاهی خدا (مراجعه شود به اول سموئیل )۸
پسر انسان (دانیال  ،13 :7به موضوع خاص :پسر انسان مراجعه شود)
 .aانسان ،مزمور  ،4 :۸حزقیال 1 :2
 .bخدا ،دانیال 13 :7
عناوين رستگاری خاص
 .aخدمتگزار رنج ديده ،اشعیا  13 :52الی 12 :53
 .bچوپان رنج ديده ،زکريا  12الی 14
 .cسنگ زيرين ،مزمور  ،11۸اشعیا  14 :۸الی ( 16 :2۸ ،15به موضوع خاص :سنگ زيرين مراجعه شود)
 .dفرزند خاص ،اشعیا  6 :9 ،14 :7و  ،7میکاه 2 :5
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 .eشاخه ،اشعیا  1 :11 ،2 :4الی  ،2 :53 ،5ارمیا  5 :23الی  ،15 :33 ،6زکريا ( 12 :6 ،۸ :3به موضوع خاص :عیسی ناصری
مراجعه شود)
عهد عتیق از اين مراجع پراکنده درباره نمايندهاش برای رستگاری خاص استفاده میکند و آنها را توضیح داده و شفاف میسازد تا به حدی که به
اين درک برسیم که ع یسی به عنوان آن فرد خاصی است که خدا وعده داده بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،2۰ :13 :16يوحنا  25 :11الی  .)27دو
آمدن مسیح ابزاری هستند که توسط آن عملکردها و عناوين متفاوت و پراکنده به يکديگر مرتبط میشوند (به موضوع خاص :اين عصر و عصری که
خواهد آمد مراجعه شود).
برای مطالعه خوب در باره تمايز میان فرزند انسان به عنوان نماد اختیار در مقابل خدمتگزار رنج ديده ،به A Theology of the New
 Testamentنوشته  George E. Laddصفحات  14٩الی  15٨مراجعه کنید.
" 29 :2اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد است .در اينجا اشاره به دانش متصوری است که مومنین از آن برخوردار
هستند و آن را به اشتراک میگذارند ،ولی معلمین دروغین آن را ندارند.
■ "میدانید" در قالب دستور زبانی اين يا زمان حال فعال اخباری است که دانش موجود را بیان میدارد ،يا زمان حال فعال امری است که از دانش مورد نیاز
مومنین سخن میگويد .استفاده يوحنا از "دانستن" به عنوان مالکیت هر آنچه روح دارد داللت بر اخباری و داللتی بودن دارد.
■ "او" اين اشاره به عیسی دارد (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :2و  .)٧ :3 ،2٨با اين وجود ،ضمیر انتهايی "متولد شده از او" به نظر میرسد که اشاره به خدای
پدر دارد زيرا عبارت متولد شده از خدا اغلب استفاده شده است (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :5 ،٧ :4 ،٩ :3و  4و  ،1٨انجیل يوحنا .)13 :1
■ "پارسا ....پارسایی" اين مشخصهای است که از خانواده انتظار آن میرود.

موضوع خاص :صداقت/پارسایی
SPECIAL TOPIC: RIGHTEOUSNESS

"صداقت" يکی از موضوعات حساس است که هر دانشجوی انجیل بايد مطالعات فردی جامعی در خصوص اين مفهوم انجام دهد.
در عهد عتیق ،شخصیت خدا به صورت "عادل" و "صادق/صالح" (فعل ،BDB 842, KB 1003 ،اسم مذکر ،BDB 841, KB 1004 ،اسم
مونث )BDB 842, KB 1006 ،توصیف شده است .اين اصطالح بینالنهرينی از "ساقه نی" میآيد که از آن در ساختمان به عنوان ابزاری برای تشخیص
صاف بودن سطح افقی ديوارها و پرچینها استفاده میشد .خدا اين اسم را برای استفاده استعارهای برای ماهیت خودش انتخاب کرد .او يک سطح کامال
صاف است (مانند خطکش) که توسط آن همه چیز ارزيابی میشوند .اين مفهوم صادق بودن و همچنین حق داوری او را تصريح میکند.
انسان با تصويری از خدا خلق شد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  1:26الی  5:1 ،27و  .)9:6 ،3نوع بشر برای دوستی با خدا خلق شد (مراجعه
شود به کتاب پیدايش  .)3:۸کل خلقت مرحلهای است برای تعامل میان خدا و نوع بشر .خدا میخواست باالترين مخلوقش ،يعنی نوع بشر ،او را بشناسد،
دوستش داشته باشد ،به او خدمت کند ،و مانند او باشد! وفاداری نوع بشر آزمايش شد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  )3و اولین زوج در آزمايش شکست
خوردند .اين باعث شد رابطه خدا با انسان قطع شود (مراجعه شود به رومیان  5:12الی .)21
خدا قول داد که اين دوستی را مجددا برقرار کند (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،3:15به موضوع خاص :برنامه رستگاری جاودانی يهوه مراجعه
شود) .او اين کار را با اراده خود و توسط پسرش انجام داد .انسانها توانايی مرمت اين شکاف را نداشتند (مراجعه شود به رومیان  1:1۸الی  ،3:2۰مکاشفه
.)5
پس از سقوط ،نخستین گام خدا برای برقراری مجدد اين رابطه ،مفهوم پیمان بر اساس دعوت انسان به توبه ،وفاداری و پاسخ به اطاعت از وی بود
(مراجعه شود به ارمیا  31:31الی  ،34حزقیال  36:22الی  .)3۸به واسطه سقوط ،انسانها فاقد توانايی دادن پاسخ مناسب بودند (مراجعه شود به رومیان
 3:21الی  ،31غالطیان  .)3خدا خودش بايد نخستین گام را برمیداشت تا پیمان شکنی انسانها را مرمت کند .او اين کار را با اقدامات زير انجام داد:
.1
.2
.3
.4

از طريق کارهای مسیح نوع بشر را صادق اعالم کردن (عدالت قضايی)
از طريق مسیح به رايگان صداقت را به نوع بشر دادن (عدالت محسوب شده)
دادن روح به نوع بشر که صداقت را ايجاد میکند (مسیح گونه بودن ،بازيابی تصويری از خدا)
تجديد دوستی باغ عدن (کتاب پیدايش  1الی  2را با مکاشفه  21الی  22مقايسه کنید
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با اين وجود ،خدا میخواهد که به پیمانش پاسخ دهیم .خدا حکم میکند (به رايگان میدهد ،مراجعه شود به رومیان  )6:23 ،5:۸و تامین میکند
ولی انسانها بايد پاسخ داده و آن را ادامه دهند با
.1
.2
.3
.4

توبه
ايمان
پیروی شیوه زندگی
استقامت

بنابراين ،صداقت يک پی مان و اقدام دوجانبه میان خدا و باالترين مخلوقش است ،بر اساس شخصیت خدا ،کار عیسی و فعال کردن روح القدس،
که به آن هر فرد بايد شخصا و به صورت مداوم پاسخ مناسب بدهد .به اين مفهوم "دادن حق با لطف و از طريق ايمان" گفته میشود (مراجعه شود به
افسسیان  2:۸الی  .)9اين مفهوم در گاسپلها فاش میشود ،ولی نه با اين کلمات .در ابتدا توسط پولس ،که از اصطالح يونانی صداقت به اشکال مختلف
بیش از يکصد مرتبه استفاده شده مطرح شد.
پولس که يک روحانی آموزش ديده است ،از اصطالح  dikaiosunēدر مفهوم عبری کلمه  tsaddiqکه در نسخه عبری انجیل به کار رفته ،استفاده
میکند ،نه از نسخه يونانی .در نوشتههای يونانی اين کلمه به کسی گفته میشود که توقعات خدا و جامعه را برآورده میکند (مانند نوح ،يعقوب) .در
مفهوم عبری همیشه در قالب کلمات پیمان است (به موضوع خاص :پیمان مراجعه شود) .يهوه خدای عادل ،با اخالق و معنوی است .او میخواهد
مردمش منعکس کننده شخصیتش باشند .انسان آزاد شده تبديل به مخلوق جديدی میشود (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،5:1٧غالطیان  .)6:15اين
تازگی حاصلش تازگی شیوه جديد زندگی خداپسندانه است (مراجعه شود به انجیل متی  ،5:٧غالطیان  5:22الی  ،24جیمز ،اول يوحنا) .از آنجا که
اسرائیل يک حکومت مذهبی بود ،هیچ تعريف واضحی میان سکوالر و روحانی (اراده خدا) وجود نداشت .اين تمايز در قالب کلمات عبری و يونانی به
کلمه "( "justiceعدالت) (در رابطه با جامعه) و "صداقت" در رابطه با مذهب ترجمه شده است.
خبر خوب عیسی اين است که رابطه انسان سقوط کرده با خدا تجديد میشود .اين کار با عشق ،رحم و لطف خدا انجام میشود ،زندگی ،مرگ و
قیام از مردگان پسرش و با اظهار عشق روحالقدس و جلب توجه به سوی خبر خوش Justification .يک حرکت آزاد از جانب خداست ،ولی بايد در قالب
خداپسندانه باشد (وضعیت آگوستین ،که منعکس کننده شکل بخشی مجدد که بر آزادی گاسپل و کلیسای کاتولیک رم تاکید بر زندگی تغییر يافته بر
اساس عشق و وفاداری نسبت به خدا) .برای اصالح کنندگان کلمه "صداقت خدا" حالت اضافه عینی است (اين عمل که انسان گناهکار برای قابل پذيرش
شود) [تقديس موقعیتی] ،در حالیکه برای کاتولیکها اين يک مضاف الیه است ،که فرايند بیشتر تبديل شدن به خدا است [تقديس تجربی درحال
پیشرفت] .در واقعیت يقینا اين هر دو است.
در ديدگاه من از تمام انجیل ،از کتاب پیدايش  4گرفته تا مکاشفه  ، 2۰حکايت از اين دارد که خدا رابطه دوستی با بهشت را تجديد میکند .انجیل
از دوستی خدا با انسان از همان ابتدا شروع میشود (مراجعه شود به کتاب پیدايش  1الی  )2و انجیل با همین شیوه خاتمه میيابد (مکاشفه  21الی
 .)22تصوير و هدف خدا بازيابی میشود.
برای مستندسازی بحث فوق به عبارتهای منتخب از عهد جديد در زير بر اساس گروه کلمات يونانی مراجعه کنید
 .1خدا صادق است اغلب با اينکه خدا قاضی است مرتبط میباشد)
 .aرومیان 3:26
 .bدوم تسالونیکیان  1:5الی 6
 .cتیموتائوس 4:۸
 .dمکاشفه 16:5
 .2عیسی صادق است
 .aاعمال رسوالن ( 22:14 ،7:52 ،3:14عنوان مسیح)
 .bانجیل متی 27:19
 .cاول يوحنا  2:1و 3:7 ،29
 .3اراده خدا برای مخلوقش صداقت است
 .aالويان 19:2
 .bانجیل متی ( 5:4۸مراجعه شود به  5:17الی )2۰
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.4

.5

.6

.7

.۸

.9

.1۰

ابزار خدا برای تامین و ايجاد صداقت
 .aرومیان  3:21الی 31
 .bرومیان 4
 .cغالطیان  3:6الی 14
 .dرومیان  5:6الی 11
داده شده توسط خدا
 .aرومیان 6:23 ،3:24
 .bاول قرنتیان 1:3۰
 .cافسسیان  2:۸الی 9
دريافت با ايمان
 .aرومیان  3:22 ،1:17و  4:3 ،26و  5و  1۰:4 ،9:3۰ ،13و  6و 1۰
 .bدوم قرنتیان  5:7و 21
توسط کارهای پسر
 .aرومیان 5:21
 .bدوم قرنتیان 5:21
 .cفیلیپیان  2:6الی 11
اراده خدا اين است که پیروانش صادق باشند
 .aانجیل متی  5:3الی  7:24 ،4۸الی 27
 .bرومیان  5:1 ،2:13الی  6:1 ،5الی 23
 .cافسسیان 2:1۰ ،1:4
 .dاول تیموتائوس 6:11
 .eدوم تیموتائوس 3:16 ،2:22
 .fاول يوحنا 3:7
 .gاول پطرس 2:24
خدا جهان را با صداقت داوری میکند
 .aاعمال رسوالن 17:31
 .bدوم تیموتائوس 4:۸
صداقت يک مشخصه خدا است ،که آن را توسط مسیح به انسان گناهکار میدهد.
 .aيک حکم خدا
 .bهديهای از خدا
 .cيک کار مسیح
 .dزندگی که بايد زندگی کرد

ولی صالح شدن هم فرايندی دارد که بايد با نیرومندی و پايداری آن را طی کرد ،که با فرارسیدن بازگشت دوم ،به سرانجام خواهد رسید .دوستی با
خدا در رستگاری تجديد میشود ولی تداوم و پیشرفت آن در طی زندگی و مواجهه رو در رو با او (مراجعه شود به اول يوحنا  )3:2در زمان مرگ انجام
میشود.
برای جمع بندی اين بحث ،در اينجا نقل قول خوبی رابرگرفته  .از  Dictionary of Paul and His Lettersاز  IVPبیان میدارم :
"کالوين بیش از لوتر بر جنبه رابطهای صداقت و صالح بودن خدا تاکید دارد .به نظر میرسد ديدگاه لوتر از صداقت خدا دربردارنده جنبه برائت
باشد .کالوين بر طبیعت حیرتانگیز ارتباط يا رساندن صداقت خدا به ما تاکید میکند" (صفحه .)۸34
از نظر من ،رابطه مومن با خدا شامل اين سه جنبه است:
 .1گاسپل يک فرد است (تاکید کلیسای شرقی و کالوين)
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 .2گاسپل حقیقت است (تاکید آگوستین و لوتر)
 .3گاسپل زندگی تغییر يافته است (تاکید کاتولیک)
همه اينها درست هستند و بايد برای مسیحیت سالم و انجیلی با همديگر حفظ شوند .اگر هر کسی بیش از حد تاکید کرده يا مسامحه نمايد،
مشکالتی به وجود میآيند.
ما بايد عیسی را بپذيريم!
ما بايد به گاسپل ايمان داشته باشیم!
ما بايد همچون مسیح بودن را ادامه دهیم!
■ "متولد شده" اين زمان کامل مجهول اخباری است که به معنی برقرار شدن شرايط به وجود آمده توسط يک عامل خارجی است ،خدای پدر (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  .)3 :3به يک استفاده ديگر از استعاره خانوادگی (مراجعه شود به اول يوحنا  )٩ :3برای توصیف مسیحیت (يک خانواده است) توجه کنید.
يادداشت مربوط به اول يوحنا  1 :3را مطالعه کنید.
" 1 :3ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است" اصطالح محبت که در اينجا و در سراسر اول يوحنا استفاده شده است فعل  agapaōيا agapē
(اسم ،مراجعه شود به اول يوحنا  5 :2و  1 :3 ،15و  16و  ٧ :4 ،1٧و  ٨و  ٩و  10و  12و  16و  1٧و  )3 :5 ،1٨میباشد .اين اصطالح در يونانی کالسیک
استفاده میشد ولی نه زياد .به نظر میرسد که کلیسای اولیه در نور انجیل آن را مجددا تعريف کرده است .معنی آن بیانگر محبت مطیعانه و عمیق است.
منصفانه نیست که گفته شود "خدايی که به خودش محبت میکند" زيرا در انجیل يوحنا به صورت مترادف با  phileōاستفاده شده است (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  3 :11 ،20 :5و  15 :21 ،2 :20 ،2٧ :16 ،1٩ :15 ،25 :12 ،36و  16و  .)1٧با اين حال ،جالب است که همیشه (در اول يوحنا) در رابطه با
محبت مومنین نسبت به مومنین استفاده شده است .ايمان و رفاقت با عیسی رابطه ما با خدا و نوع بشر را تغییر میدهد!
■ "پدر به ما ارزانی داشته است" اين زمان کامل فعال اخباری است .استفاده از اين زمان مرتبط با هديه رستگاری خدا در مسیح يکی از پايههای انجیلی
دکترين امنیت مومن است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  35 :6الی  ،1 :10 ،40افسسیان  5 :2و  .)1 :5 ،٨موضوع خاص :تضمین مسیحیت در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  3٧ :6را مطالعه کنید.

موضوع خاص :برنامه رستگاری جاودانی یهوه
)(SPECIAL TOPIC: YHWH’S ETERNAL REDEMPTIVE PLAN

بايد به شمای خواننده اذعان دارم که در اين نقطه من متعصب هستم .نظام خداشناسی من بر پايه مکتب جان کالوين يا ساير مکاتب رياکار نیست،
بلکه ترويج قوی مسیحیت است (مراجعه شود به انجیل متی  1۸ :2۸الی  ،2۰انجیل لوقا  46 :24و  ،47اعمال  .)۸ :1من معتقدم خدا يک برنامه
جاودانی برای رستگاری تمامی بشريت دارد (برای مثال پیدايش  15 :3و  ،3 :12خروج  5 :19و  ،6ارمیا  31 :31الی  ،34حزقیال  22 :36 ،1۸الی
 ،39اعمال  ،29 :13 ،2۸ :4 ،1۸ :3 ،23 :2رومیان  9 :3الی  1۸و  19و  2۰و  21الی  ،)31تمامی آنها در تصور او به زيبايی خلق شدند (رجوع شود به
پیدايش  26 :1و  .)27تمامی آن وعدهها در عیسی جمع شدهاند (مراجعه شود به غالطیان  2۸ :3و  ،29کولسیان  .)11 :3عیسی راز خداست ،پنهان
بود ولی اينک هويدا شده است (رجوع شود به افسیسیان  11 :2و  !)13 :3انجیل عهد جديد ،و نه اسرائیل کلید کتاب مقدس است.
اين درک مقدماتی ،تمامی تفسیرهای مرا از کتاب مقدس رنگین میسازد .من تمامی متون را با اين ذهنیت خواندم! يقینا اين تعصب است (در تمامی
تفاسیر ديده میشود!) ،ولی اين يک پیشفرض ناشی بر مبنای آگاهی به کتاب مقدس است.
تمرکز پیدايش  1الی  2بر آن است که يهوه مکانی را خلق میکند که او و باالترين مخلوقش ،نوع بشر میتوانند با هم رفاقت کنند (رجوع شود به
آفرينش  26 :1و  .)۸ :3 ،27خلقت فیزيکی مرحلهای است برای اين اقدام الهی.
 .1سنت آگوستین به اين شخصیت حفره الهی شکل در انسان میدهد که فقط میتواند توسط خود خدا پر شود
 .2سی اس لوئیس به اين سیاره نام "سیاره لمس شده" را میدهد (توسط خداوند برای بشر تهیه شده).
عهد عتیق اشارات زيادی بر اين اقدام الهی دارد.
 .1آفرينش  15 :3نخستین وعدهای است که يهوه نوع بشر را در فاجعه و گناه و شورش رها نمیکند .به اسرائیل اشاره نمیکند زيرا اسرائیلی
وجود ندارد ،يا مردم تحت پیمان ،تا زمانیکه ابراهیم در آفرينش  12ظهور میکند.
 .2پیدايش  1 :12الی  3اولین نام بردن يهوه از رستگاری توسط ابراهیم است که مردم پیرو ،و اسرائیل را بوجود میآورد .ولی حتی در اين نخستین
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يادآوری ،خدا مجبور بود که مراقب تمام دنیا باشد .به پیدايش  3 :12توجه کنید!
 .3خروج ( 2۰سفر تثنیه  ) 5يهوه فرمان او (خدا) را به موسی داد تا مردم خاص خود را هدايت کند .توجه کنید که در خروج  5 :19و  ،6يهوه
رابطه خاصی را که اسرائیل خواهد داشت افشا میکند .ولی همچنین توجه داشته باشید که آنها ،همانند ابراهیم ،منتخب بودند تا جهان را
آن من است") .اسرائیل بايد مکانیزمی میبود برای ملتها تا يهوه را بشناسند و به خدا
برکت دهند (رجوع شود به خروج " 5 :19تمامی زمین از ِ
روی آورند .متاسفانه آنها موفق نشدند (رجوع شود به حزقیال  22 :36الی .)3۸
 .4در اول پادشاهان  ۸سلیمان معبدی را اهدا میکند تا همه بتوانند بسوی يهوه بیايند (رجوع شود به اول پادشاهان  43 :۸و .)6۰
 .5در مزمور  27 :22و ( 9 :۸6 ،4 :66 ،2۸مکاشفه )4 :15
 .6از میان پیامبران يهوه به طور مستمر برنامههای رستگاری او (خدا) را آشکار میکرد.
 .aاشعیا –  2 :2الی  4 :12 ،4و  6 :25 ،5و  6 :42 ،9و  1۰الی  5 :49 ،22 :45 ،12و  4 :51 ،6و  6 :56 ،5الی  1 :6۰ ،۸الی :66 ،3
 1۸و 23
 .bارمیا 19 :16 ،2 :4 ،17 :3
 .cمیکاه  1 :4الی 3
 .dماالشی 11 :1
تاکید کلی با به کارگیری "پیمان جديد" آسانتر میشود (ارمیا  31 :31الی  ،34حزقیال  22 :36الی  ،)3۸که بر بخشش يهوه تاکید دارد ،نه بر
عملکرد انسان انحطاط يافته .اين "قوت قلب جديدی" است" ،تفکری جديد" ،و "روحی جديد" .اطاعت ضروری ولی درونی است ،نه فقط اعمال ظاهری
(رجوع شود به رومیان  21 :3الی .)31
عهد جديد به وضوح برنامه رستگاری جهانی را به راههای مختلف به اجرا میگذارد.
 .1کمیسیون عالی (انجیل متی  1۸ :2۸الی  ،2۰انجیل لوقا  46 :24و  ،47اعمال )۸ :1
 .2برنامه جاودانه خدا (يعنی از پیش تعیین شده)  -انجیل لوقا  ،22 :22اعمال 29 :13 ،2۸ :4 ،1۸ :3 ،23 :2
 .3خدا میخواهد تمامی انسانها نجات يابند – انجیل يوحنا  ،42 :4 ،16 :3اعمال  34 :1۰و  ،35تیموتائوس  4 :2الی  ،6تیتوس  ،11 :2دوم
پطرس  ،9 :3اول يوحنا  2 :2و 14 :4
 .4مسیح عهد قديم و عهد جديد را متحد میسازد – غالطیان  2۸ :3و  ،29افسیسیان  11 :2الی  ،13 :3کولسیان  .11 :3تمامی موانع و تمايزات
در مسیح از بین میروند .عیسی "راز خداست" ،که پنهان بود ولی اينک آشکار شده است (افسیسیان  11 :2الی .)13 :3
عهد جديد بر عیسی تمرکز دارد ،نه اسرائیل .انجیل ،نه منطقهای و نه جغرافیايی ،بلکه در مرکزيت است .اسرائیل اولین مکاشفه بود ولی عیسی آخرين
است (رجوع شود به انجیل متا  17 :5الی .)4۸
امیدوارم زمانی را نیز صرف خواندن اين مقاله کنید :موضوع خاص :چرا به نظر میرسد که وعدهها و پیمانهای عهد عتیق با وعدهها و پیمانهای عهد
جديد متفاوت هستند؟ میتوانید آن را در  www.freebiblecommentary.orgبیابید
■ "تا خوانده شویم" اين وجه شرطی آئوريست مجهول است که به مفهوم عنوان افتخاری ("فرزندان خدا") که توسط خدا داده میشود ،استفاده شده است.
■ "فرزندان خدا" اول يوحنا  2٩ :2الی  10 :3بر روی اين تمرکز دارد .پیش قدم شدن خدا در رستگاری ما را تائید میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :6
 44و  .)65يوحنا از اصطالحات خانوادگی برای توصیف رابطه جديد مومن با خدا استفاده میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :3 ،2٩ :2و  2و  ٩و ،10
انجیل يوحنا .)12 :1
جالب است که يوحنا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )3 :3و پطرس (مراجعه شود به اول پطرس  3 :1و  )23از استعاره "تولد دوباره" يا "متولد شده از
باال" استفاده میکنند ،در حالیکه پولس از استعاره "به فرزندی قبول کردن" (مراجعه شود به رومیان  15 :٨و  ،4 :٩ ،23غالطیان  1 :4الی  ،5افسسیان :1
 )5و يعقوب از استعاره خانوادگی " :تولد" (مراجعه شود به يعقوب  )1٨ :1يا "جلو آوردن" برای توصیف رابطه جديد با خدا از طريق عیسی ،استفاده کردهاند.
مسیحیت رابطه خانوادگی است.
■ "و چنین نیز هستیم" اين زمان حال اخباری است .اين عبارت در انجیل نسخه  KJVديده نمیشود .زيرا در نسخ دستنويس يونانی جديدتر (يعنی  Kو
 )Lکه  KJVبر مبنای آنها است ديده نمیشود .با اين حال ،اين عبارت در بسیاری از قديمیترين نسخ دستنويس وجود دارد ( ،P47א UBS4 .)B ،A ،به
اضافه شدن آن رتبه ( Aيقین) میدهد .به ضمیمه  2در مورد انتقاد متنی مراجعه کنید.
■ "دنیا ما را نمیشناسد" اصطالح "دنیا" از ديدگاه خداشناسی به همان شیوه  15 :2الی  1٧استفاده شده است .جهان به معنی جامعه انسانی است که
توسط انسان سازماندهی شده و به دور از خدا اداره میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1٨ :15الی  14 :1٧ ،1٩الی  .)15شکنجه و انکار توسط جهان
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شاهد ديگری است بر موقعیت ما در عیسی (مراجعه شود به انجیل متی  10 :5الی .)16
■ "چرا که او را نشناخت" ظاهرا اين اشاره به خدای پدر است زيرا در انجیل يوحنا عیسی مرتب میگويد و میگويد که جهان او را نمیشناسد (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  1٩ :٨و  1٨ :15 ،55و  .) 3 :16 ،21ضماير در اول يوحنا مبهم هستند (به يادداشت مندرج در اول يوحنا  2٨ :2مراجعه کنید .در اين متن
از نظر دستوری مرجع ضمیر پدر است ،ولی اشاره الهیاتی در اول يوحنا  2 :3پسر است .با اين حال ،در انجیل يوحنا ابهام میتواند تعمدی باشد زيرا ديدن
عیسی همان ديدن پدر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)٩ :14 ،45 :12
" 2 :3ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است" اين سخن از ناتوانی يوحنا در توصیف رخدادهای پايان زمان دارد (مراجعه شود به اعمال رسوالن :1
 )٧يا ماهیت دقیق بدن قیام کرده دارد (مراجعه شود به اول قرنتیان  35 :15الی  .)4٩همچنین نشان میدهد که  2٧ :2به معنی دانش جامع در همه زمینهها
نیست .حتی دانش عیسی در حالیکه خودش قیام کرده بود ،در مورد اين رخداد محدود بود (مراجعه شود به انجیل متی  ،36 :24انجیل مرقس .)22 :13
■ "آنگاه که او ظهور کند" اصطال ح "آنگاه" جمله را تبديل به عبارت شرطی نوع سوم میکند .در اينجا برای سوال کردن در مورد آمدن دوم استفاده نشده
است بلکه برای بیان زمان نامشخص استفاده شده است .يوحنا ،هرچند اينک بر رستگاری کامل تاکید میکند ،ولی انتظار آمدن دوم را هم دارد.
■ "مانند او خواهیم بود" اين شامل تحقق يافتن مسیح گونه بودن ما میشود (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،1٨ :3افسسیان  ،13 :4فیلیپسان  ،21 :3و
کولسیان  .)4 :3اغلب به اين "جالل يافتن" گفته میشود (مراجعه شود به رومیان  2٨ :٨الی  .)30اين نقطه اوج رستگاری ما است! اين تحول اسکاتولوژيک
در رابطه با احیا کامل تصوير خدا در انسانهايی است که شبیه او خلق شدهاند (مراجعه شود به کتاب پیدايش 1 :5 ،26 :1و  .)6 :٩ ،3دوستی صمیمانه با
خدا دوباره امکانپذير است!
■ "چون او را چنانکه هست خواهیم دید"يعقوب در آرزوی ديدن خدا است (مراجعه شود به يعقوب  25 :1٩الی  .)2٧عیسی به ما گفت که قلب پاک و
خالص خدا را میبیند (مراجعه شود به انجیل متی  .)٨ :5برای دين او به صورت تمام و کمال يعنی که ما بايد به شکل او تغییر کنیم (مراجعه شود به اول
قرنتیان  .)12 :13اين اشاره به جالل يافتن مومنین دارد (مراجعه شود به رومیان  )2٩ :٨در آمدن دوم .اگر "برائت" به معنی رهايی از جريمه گناه باشد و
"تقدس" به معنی رهايی از قدرت گناه ،پس "جالل يافتن" به معنی رهايی از وجود گناه است!
" 3 :3هر که" اصطالح يونانی  pasهفت مرتبه در  29 :2تا  1۰ :3تکرار شده است .هیچ استثنايی وجود ندارد .يوحنا حقیقت را به صورت خشن ،سیاه و
سفید طبقهبندی میکند .فرد يا فرزند خدا است يا فرزند شیطان (مراجعه شود به اول يوحنا  3 :3 ،29 :2و  4و [ 6دو مرتبه] و  9و .)1۰
■ "چنین امیدی" در نوشتههای پولس اين اصطالح اغلب به روز رستاخیز اشاره دارد (مراجعه شود به اعمال رسوالن  6 :26 ،15 :24 ،6 :23الی  ،٧رومیان
 20 :٨الی  ،25اول تسالونیکیان  ،1٩ :2تیتوس  ،13 :2اول پطرس  3 :1و  .)21بیان کننده قطعیت رخداد است ،ولی عنصر زمانی مبهم است.
يوحنا اغلب از "امید" آمدن دوم همانند ساير نويسندگان عهد جديد سخن نمیگويد .اين تنها باری است که از اين اصطالح در نوشتههايش استفاده
میکند .او تمرکزش بر مزايا و وظايف اطاعت در مسیح در حال حاضر است! با اين وجو د ،داللت بر اين ندارد که او انتظار داوری شیطان (مراجعه شود به اول
يوحنا  )1٨ :2و جالل يافتن مومن (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :3الی  )3در پايان زمان را ندارد.
■ "خود را پاک میسازد ،چنانکه او پاک است" اين زمان حال فعال اخباری است .خلوص مهم است (مراجعه شود به انجیل متی  ٨ :5و  .)4٨ما بايد در
فرايند تقدس همکاری کنیم (مراجعه شود به دوم قرنتیان  ،1 :٧يعقوب  ،٨ :4اول پطرس  ،22 :1دوم پطرس  13 :3و  )14درست همانطور که انجیل يوحنا
 12 :1از همکاری ما در فرايند تقدس صحبت میکند .همین تنش میان سهم خدا (پادشاهی) در رستگاری ما و سهم ما (آزادی اراده انسانی) میتواند به
وضوح با مقايسه حزقیال  31 :1۸با  26 :36الی  27ديده میشود .خدا همیشه پیش قدم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  ،)65ولی خواسته
است که مردم بايد به پیمان با توبه اولیه و ايمان و تداوم آن با ايمان ،اطاعت ،خدمت کردن ،عبادت و پايداری پاسخ دهند.
اين میتواند اشارهای به دعای واالی عیسی در انجیل يوحنا  ،17و به خصوص اول يوحنا  17 :3و  19باشد .او خود را مقدس میکند و پیروانش خودشان
را .به نوعی حیرتانگیز است که حاالت متفاوتی از همین ريشه استفاده شده است:
 .1انجیل يوحنا  1٧ :1٧و  ،hagios( hagiazō – 1٩مراجعه شود به انجیل يوحنا )36 :10
 .2اول يوحنا  ،hagnos( hagnizō – 3 :3مراجعه شود به انجیل يوحنا )55 :11
بینش متنی نسبت به آیات  4 :3الی 10
 .Aاين عبارت محور جدل میان مسیحیان کاملگرا (مراجعه شود به رومیان  ،)6که گاهی اوقات تقدس نامیده میشود ،و مسیحیانی که به گناه ادامه
میدهند ،است (مراجعه شود به رومیان .)٧
 .Bما نبايد اجازه دهیم که گرايش الهیاتی ما بر تفسیر اين متن تاثیر گذارد .همچنین ما نبايد اجازه دهیم که تا زمانیکه مطالعه مستقل ما کامل نشده
و اطمینان حاصل نکردهايم که يوحنا هم در فصل  3و در تمام کتاب اول يوحنا چه میگويد ،ساير متون بر اين متن تاثیر گذارند.
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اين عبارت به وضوح هدفی را نشان میدهد که تمامی مومنین آرزويش را دارند ،دور بودن کامل از گناه .همین ايدهآل در رومیان  6هم ارائه شده
است .از طريق قدرت مسیح ما امکان زندگی بدون گناه را داريم.
اين عبارت ،اما ،بايد در قالب متنی بزرگتر کل کتاب اول يوحنا قرار گیرد.
 .1زيرا تفسیر اين متن بدون در نظر گرفتن  ٨ :1الی ( 2 :2مسیحیان همچنان گناه میکنند) نابخردانه است
 .2زيرا تفسیر اين متن به شیوهای که هدف اول يوحنا را که تضمین رستگاری در برابر ادعاهای معلمین دروغین شکست دهد ،نابخردانه است.
 .3اين عبارت بايد با ادعاهای معلمین دروغین در مورد بدون گناه بودن و يا بیاهمیت بودن گناه ربط داده شود .احتماال  ٨ :1الی  2 :2با
نهايت تعلیمات معلمین دروغین درگیر است ،در حالی که  1 :3الی  10با ديگری سروکار دارد .به خاطر داشته باشید که تفسیر نامههای
عهد جديد همانند شنیدن نیمی از يک مکالمه تلفنی است.
يک رابطه پارادوکسی میان اين دو عبارت وجود دارد .گناه در زندگی مسیحیان يک مشکل تکراری در عهد جديد است (مراجعه شود به رومیان .)٧
اين همان تنش گفتگويی را شکل میدهد که تقدير و اراده آزاد يا امنیت و استقامت ايجاد میکنند .پارادوکس يک تعادل الهیاتی ايجاد کرده و در
نهايت را کنترل میکند .معلمین دروغین دو اشتباه در زمینه گناه ارائه میکنند.
کل اين بحث الهیاتی بر اساس درک نادرست تفاوت میان اينها است:
 .1موقعیت ما در مسیح
 .2تالش ما در تحقق بخشیدن به موقعیت تجربی ما در زندگی روزانه
 .3وعده روزی پیروزی از آن ما است!
ما در مسیح از مجازات گناه در امان هستیم (تقدس)  ،با اين حال ،همچنان با قدرت او مقابله میکنیم (تقدس در حال پیشرفت) .و روزی از
وجودش رها خواهیم شد (جالل يافتن) .اين کتاب به عنوان يک کل ،اولويت قبول گناه کردن و تالش برای دوری از آن را آموزش میدهد.
گزينه ديگر از دوالیسم يوحنا ناشی میشود .او در قالب طبقهبندی سیاه و سفید مینويسد (که همچنین در کتیبه بحرالمیت يافت شده است).
زيرا وقتی کسی در مسیح باشد در نتیجه پارسا است و وقتی در شیطان باشد ،در گناه است .هیچ طبقهبندی سومی وجود ندارد .اين به عنوان يک
هشدار بیداری برای مسیحیت ثانوی ،فرهنگی ،نیمه وقت ،فقط-تشییع جنازه ،و فقط عید پاک است.
برخی منابع برای اين موضوع مشکل:
 .1برای هفت تفسیر سنتی اين عبارت به  The Epistles of Johnدر The Tyndale New Testament Commentariesنوشته
 John R. W. Stottاز انتشارات  Eerdman'sصفحه  130الی )136
 .2برای مطالعه در مورد کامل بودن به  ،Christian Theologyجلد دوم ،صفحه  440نوشته  H. Orlon Willieاز انتشارات Beacon
 Hill Pressمراجعه کنید
 .3برای مطالعه در مورد دکترين گناه مداوم در زندگی مسیحیان به  Perfectionismنوشته  B. B. Warfieldاز انتشارات The
 Presbyterian and Reformed Published Companyمراجعه کنید.

مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBاول یوحنا  4 :3الی 10
4هر کس در گناه زندگی میکند برخالف شریعت عمل میکند؛ گناه بهواقع مخالفت با شریعت است .شما میدانید که او ظهور کرد تا گناهان
را از میان بردارد .در او هیچ گناهی نیست6 .آن که در او میماند گناه نمیکندّ ،اما کسی که در گناه زندگی میکند ،او را نه دیده و نه شناخته
است.
5

7ای فرزندان ،کسی شما را گمراه نسازد .هر که پارسایانه عمل میکند ،پارساست ،چنانکه او پارساست8 .آن که در گناه زندگی میکند از ابلیس
است ،زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و میکند .از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد9 .آن که از خدا مولود شده
است گناه نمیکند ،زیرا سرشت خدا در او میماند؛ پس او نمیتواند در گناه زندگی کند ،چرا که از خدا مولود شده است10 .فرزندان خدا و
فرزندان ابلیس اینگونه آشکار میشوند :آن که پارسایانه عمل نمیکند ،از خدا نیست ،و نه آن که برادر خود را محبت نمیکند.
4 :3
NASB
NKJV
NRSV
TEV

"هر کس که گناه را تجربه کند ،بی قانونی را هم تجربه میکند"
"هر کس که مرتکب کناه شود ،مرتکب بی قانونی هم شده است"
"هر کسی که گناه کند گناهکار بی قانونی است"
"هر کسی که گناه میکند ،قانون خدا را میشکند"
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"هر کس که گناه میکند ،رفتارش شرم آور است"
NJB
ضمیر "هر کس" در اينحا و در اول يوحنا  6 :3در ابتدای جمله آمده است .اين عبارت در رابطه با تمام انسانها است!
اين زمان حال فعال و حال فعال اخباری است .افعال زمان حال بر اعمال شیوه زندگی از روی عادت و مستمر دارای اهمیت و در تضاد با آئوريست فعال
در اول يوحنا  1 :2الی  2هستند .با اين حال ،مسئله الهیاتی اين عبارت (مقايسه  ٧ :1الی  10با  6 :3الی  )٩نمیتواند به طور کامل با يک زمان فعال حل
شود .اين مسئله با در نظرگرفتن شرايط تاريخی دو نوع معلمین عرفان دروغین و کل متن کتاب قابل حل است.
يک نکته متمايز ديگر اين عبارت استفاده از اصطالح "بی قانونی" است .به اندازه گرايش نسبت به شورش و ياغیگری از شکستن قوانین (قوانین
موسی و سلیمان) سخن نمیگويد .همین کلمه برای توصیف ضد مسیحیان در دوم تسالونیکیان  3 :2و  7استفاده شده است .توصیف کاملتر گناه (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،41 :1رومیان  ،23 :14يعقوب  ،17 :4اول يوحنا  )17 :5میتواند مسیح گونه نبودن باشد (مراجعه کنید به اول يوحنا  ،)5 :3نه فقط
نقض قانون يا استاندارد.
" 5 :3او ظاهر شد" اين زمان آئوريست مجهول اخباری است که از رستاخیز عیسی صحبت میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،۸ :3دوم تیموتائوس .)1۰ :1
همین فعل ،phaneroō ،دو مرتبه در اول يوحنا  2 :3در مورد آمدن دوم او استفاده شده است .او اول به عنوان ناجی آمد (مراجعه شود به انجیل مرقس :1۰
 ،45انجیل يوحنا  ،16 :3دوم قرنتیان  ،)21 :5اما بعد به عنوان تحقق دهنده بازخواهد گشت Bill Hendricks .يکی از محبوبترين معلمین من ،در تفسیر
خود  The Letters of Johnمیگوید:
"دو تا از نافذترين اظهارات در مورد هدف آمدن مسیح در اين آيه و آيه  ۸يافت میشوند .او توسط خدا فرستاده شد تا گناهان را برگیرد (،)5 :3
و کارهای شیطان را نابود کند ( .)۸ :3جای ديگری لوقا ثبت کرده که هدف آمدن عیسی جستجو و يافتن کسانی است که گمراه شدهاند (انجیل
لوقا  .)1۰ :19انجیل يوحنا میگويد عیسی آمد تا شايد گوسفندانش زندگی سرشاری داشته باشند (انجیل يوحنا  .)1۰ :1۰متی میگويد
هدف آمدن عیسی داللت بر نامش است ،او بايد مردمش را از گناهانشان نجات دهد( .انجیل متی  .)21 :1حقیقت پايه در تمامی اين اظهارات
اين است که عیسی مسیح برای انسان کاری کرد که برای خودش نمیتوانست انجام دهد" (صفحه  79الی )۸۰
■ "گناهان را از میان بردارد" اين وجه شرطی آئوريست است .عمل مشروط به پاسخ انسان است (يعنی ،توبه و ايمان) .زمینه اين عبارت در رابطه با دو منبع
احتمالی است.
 .1روز رستگاری (مراجعه شود به الويان  )16که يکی از دو گوسفند فراری به صورت نمادين گناه را از کمپ اسرائیل برگرفت (مراجعه شود به استفاده
يحیی تعمید دهنده در انجیل يوحنا .)2٩ :1
 .2اشاره به آنچه عیسی بر باالی صلیب انجام داد (مراجعه شود به اشعیا  11 :53الی  ،12انجیل يوحنا  ،2٩ :1عبرانیان  ،2٨ :٩اول پطرس )24 :2
■ "در او هیچ گناهی نیست" اين زمان حال فعال اخباری است .بدون گناه بودن عیسی مسیح (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،46 :٨دوم قرنتیان ،21 :5
عبرانیان  ،26 :٧ ،15 :4اول پطرس  )22 :2 ،1٩ :1مبنای نیابت و جايگزينی از طرف ما است (اشعیا .)53
توجه کنید که "گناه" در بخش اول اول يوحنا  5 :3جمع است و در بخش بعدی مفرد است .اولی اشاره به اعمال گناه دارد و دومی به شخصیت پارسای
او .هدف اين است که مومنین هم موقعیت تقدسی و پیشرفت تقديس خود در مسیح را با يکديگر درمیان بگذارند .گناه برای مسیح و پیروانش يک بیگانه است.
موضوع خاص :آن مقدس ()The Holy One
" 6 :3آن که در او میماند گناه نمیکند" همانند  ، 4 :3اين يک زمان حال فعال و حال فعال اخباری ديگر است .اين عبارت بايد در تضاد با  ٨ :1الی 2 :2
و  16 :5باشد.
■ "کسی که در گناه زندگی میکند ،او را نه دیده و نه شناخته است" اين آيه يک زمان حال فعال دارد که در پی آن دو زمان کامل فعال اخباری آمده است.
گناهان زشت و ممتد نشان میدهند که فرد مسیح را نمیشناسد و هرگز او را نشناخته است .مسیحیانی که گناه میکنند
 .1ماموريت مسیح را خنثی میکنند
 .2هدف مسیح گونه بودن را خنثی میکنند
 .3ماهیت و منشا معنوی فرد را آشکار میکنند
" 7 :3کسی شما را گمراه نسازد" اين زمان حال فعال امری با حرف اضافه نفی است که معموال به معنی توقف عمل در حال انجام است .حضور معلمین
دروغین (مراجعه شود به اول يوحنا  )26 :2وضعیت تاريخی را برای درک الهیاتی مناسب اول يوحنا به صورت کل و به خصوص آيات  ٧ :1الی  10و  4 :3الی
 10فراهم میکند.
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■ "هر که پارسایانه عمل میکند ،پارساست" اين آيه را نمیتوان از کل متن جداکرد و برای دفاع يا محکوم کردن دکترين موقعیت (کارهای پارسايی) استفاده
نمود .عهد جديد به وضوح مشخص کرده که انسانها نمیتوانند بخاطر منافع شخصی به خدای مقدس نزديک شوند .انسانها با تالش خودشان به تنهايی
نجات پیدا نمیکنند .انسانها بايد به پیشنهاد رستگاری خدا در کار کامل شده مسیح پاسخ دهند .تالشهايمان ،ما را نزد خدا نمیبرند .آنها نشان میدهند که
ما او را ديدهايم .آنها به وضوح ماهیت معنوی و بلوغ پس از رستگاری ما را آشکار میسازند (مراجعه شود به مکاشفه  .)11 :22ما با کار خوب نجات نمیيابیم،
بلکه از طريق کارهای خوب نجات پیدا میکنیم .هدف هديه رايگان خدا در مسیح ،شبیه مسیح بودن پیروان است (مراجعه شود به افسسیان  ۸ :2الی  9و
 .)1۰اراده نهايی خدا برای هر مومن فقط بهشت پس از مرگ نیست (توجی ه قانونی) ،بلکه اينک شبیه مسیح بودن (تقدس دائمی) است (مراجعه شود به
انجیل متی  ،4۸ :5رومیان  2۸ :۸الی  ،29غالطیان  !)19 :4برای مطالعه در مورد پارسايی/رستگاری به موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا 29 :2
مراجعه کنید.
" 8 :3آن که در گناه زندگی میکند از ابلیس است" اين زمان حال فعال است .فرزندان خدا با مشاهده شیوه زندگی آنان شناخته میشوند ،همانطور که
فرزندان شیطان از شیوه زندگی آنان شناخته میشوند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،1۰ :3انجیل متی  ،13 :7افسسیان  1 :2الی .)3
■ "زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و میکند" اين حال فعال اخباری است .شیطان از همان آغاز گناه کرده و همچنان ادامه میدهد (مراجعه شود به
انجیل يوحنا  .)44 :۸آيا اين اشاره به خلقت يا قیام فرشتگان دارد؟
از نگاه خداشناسی مشکل بتوان مشخص کرد که کی شیطان علیه خدا قیام کرد .به نظر میرسد يعقوب  ،2 :1زکريا  3و اول پادشاهان  19 :22الی
 23نشان می دهند که شیطان خدمتگزار خدا و يکی از فرشتگان مشاور است .ممکن است (ولی احتمال ندارد) که غرور ،تعصب ،خودخواهی و جاهطلبی
پادشاهان شرقی (بابل ،اشعیا  3 :14الی  14يا تیريه ،حزقیال  12 :2۸الی  )16مورد استفاده قرار گرفت تا شیطان (حزقیال  14 :2۸الی و  )16قیام کند .با
اين حال ،در انجیل لوقا  1۸ :1۰عیسی گفت شیطان را ديد که از بهشت همانند رعد سقوط کرد ولی اين به ما نمیگويد که دقیقا کی .منشا و توسعه شیطان
بايد به واسطه عدم مکاشفه در عدم قطعیت باقی بماند .در مورد متون سیستماتیک ،دگم و مبهم مراقب باشید .بهترين بحث در مورد بسط عهد عتیقی شیطان
در از خدمتگزار به دشمن را میتوانید در کتاب  A. B. Davidson's Old Testament Theologyاز انتشارات T & T Clark,صفحات  300الی
 306مطالعه کنید .موضوع خاص :شیطان فردی در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :12را مطالعه کنید.
■ "پسر خدا" موضوع خاص زير را مطالعه کنید

موضوع خاص :پسر خدا
)(SPECIAL TOPIC: THE SON OF GOD
اين يکی از القاب اصلی عیسی در عهد جديد است .مطمئنا مفهومی الهی دارد .اين لقب عیسی "پسر" يا "پسرم" را هم شامل میکند ،همچنین
خدا به عنوان "پدر" خطاب میشود (به موضوع خاص :پدر بودن خدا مراجعه کنید) .بیش از  124مرتبه اين لقب در عهد جديد تکرار شده است .حتی
وقتی عیسی خودش را "پسر انسان" معرفی میکند ،بر طبق دانیال  7:13الی  ،14باز هم مفهوم الهی دارد.
در عهد عتیق اصطالح "پسر" به چهار رده خاص اشاره میکند (به موضوع خاص :پسر ....مراجعه شود).
 .Aفرشتگان (معموال به صورت جمع به کار میرود ،مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،6:2ايوب )2:1 ،1:6
 .Bپادشاه اسرائیل (مراجعه شود به دوم سموئیل  ،7:14مزمور  ۸9:26 ،2:7الی )27
 .Cمردم اسرائیل به صورت کل (مراجعه شود به کتاب خروج  4:22الی  ،23تثنیه  ،14:1هوشع  ،11:1مالکی )2:1۰
 .Dداوران اسرائیلی (مراجعه شود به مزمور )۸2:6
مفهوم دوم که به عیسی مرتبط است .بدين ترتیب" ،پسر داوود" و "پسر خدا" هر دو با دوم سموئیل  ،7مزمور  2و  ۸9مرتبط میشوند .در عهد عتیق
"پسر خدا" هرگز به صورت مشخص و صريح در مورد مسیح به کار نرفته است ،به جز بصورت پادشاه اسکاتولوژيک به عنوان يکی از "تدهین شدگان"
اسرائیل .با اين وجود ،در کتیبه بحر المیت ،لقب مسیح يک داللت عمومی دارد (به مراجع خاص در  ،Dictionary of Jesus and the Gospelsصفحه
 ٧٧0مراجعه شود .همچنین" ،پسر خدا" يک ل قب مسیحی در دو اثر يهودی بنیادی در مورد مکاشفه يوحنا است (مراجعه شود به دوم اسدارس ،٧:2٨
 13:32و  3٧و  14:1٩ ،52و اول انوش .)105:2
زمینه عهد جديدی آن ،چنان که به عیسی اشاره میکند را میتوان به بهترين شکل در چند گروه خالصه کرد:
 .1از قبل وجود داشتن او (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1:15الی  ۸:56 ،3۰الی  ،17:5 ،16:2۸ ،59دوم قرنتیان  ،۸:9فیلیپیان  2:6الی ،7
کولسیان  ،1:17عبرانیان  1۰:5 ،1:3الی )۸
 .2تولد منحصر به فرد بودنش (از يک باکره) (مراجعه شود به اشعیا  ،7:14انجیل متی  ،1:23انجیل لوقا  1:31الی )35
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 .3تعمیدش (مراجعه شود به انجیل متی  ،3:17انجیل مرقس  ،1:11انجیل لوقا  ،3:22صدای خدا از بهشت که پادشاه مزمور  2را با خدمتگزار
رنجديده اشعیا  53متحد میسازد)
 .4وسوسههای شیطان (مراجعه شود به انجیل متی  4:1الی  ،11انجیل مرقس  1:12و  ،13انجیل لوقا  4:1الی  .13او وسوسه شد تا نسبت به
فرزندی خود ترديد کند يا حداقل ماموريت خود را به شیوه ديگری غیر از مصلوب شدن انجام دهد)
 .5تأيید او توسط اعتراف کنندگان غیر قابل قبول
 .aشیاطین (مراجعه شود به انجیل مرقس  1:23الی  ،25انجیل لوقا  4:31الی  37و  ،41انجیل مرقس  3:11و  ،5:7 ،12به موضوع
خاص :شیطان (روح ناپاک) مراجعه شود)
 .bبیايمانان (مراجعه شود به انجیل متی  ،27:43انجیل مرقس  ،14:61انجیل يوحنا )19:7
 .6تائید او توسط شاگردانش
 .aانجیل متی 16:16 ،14:33
 .bانجیل يوحنا  1:34و 11:27 ،6:69 ،49
 .7تائید او توسط خودش
 .aانجیل متی  11:25الی 27
 .bانجیل يوحنا انجیل يوحنا 1۰:36
 .۸استفادههای استعارهای او در مورد خدا به عنوان پدر
 .aاستفاده او از  abbaبرای خدا
 )1انجیل مرقس 14:36
 )2رومیان ۸:15
 )3غالطیان 4:6
 .bاستفاده مکرر او از پدر ( )patērبرای توصیف رابطه خودش با خدا
به طور خالصه ،عنوان "پسر خدا" برای آنان که عهد عتیق و وعدههايش و طبقهبنديهايش را میدانند ،مفهوم الهیاتی عظیمی دارد ،ولی نويسندگان
عهد جديد نسبت به استفاده آن توسط پیروان ساير اديان به واسطه سابقه شرک آنان در مورد "خدايان" که با زنان صحبت میکردند که نتیجه آن تايتانها
و ژيانتها بودند ،نگران بودند.
■ "ظهور کرد" اين اصطالح يونانی  phaneroōاست که به معنی "در نور آوردن به منظور اينکه به وضوح ديده شود" .آيات  5و  ٨همسو هستند و هر دو از
اين فعل در حالت مجهول استفاده میکنند ،که سخن از اين دارد که مسیح به واقع در قیام از مردگان آشکار شد (مراجعه شود به اول يوحنا  .)2 :1مشکل
معلمین دروغین اين نبو د که انجیل برايشان شفاف و روشن نبود ،بلکه آنها ديدگاه الهیاتی و فلسفی خاص خود را داشتند.
■ "تا کارهای ابلیس را باطل سازد" هدف ظهور عیسی در زمان و جسم/گوشت نابودکردن (وجه شرطی آئوريست فعال از  )luōبود ،که به معنی "شل کردن"،
"رها کردن" يا "نابود کردن" است .ع یسی اين کار را در کالواری انجام داد ،ولی انسانها بايد به کاری به پايان رساند و هديه رايگان پاسخ دهند (مراجعه شود به
رومیان  ،23 :6 ،24 :3افسسیان  )٨ :2با دريافت او توسط ايمان (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)16 :3 ،12 :1
تنش "قبال ولی نه هنوز" عهد جديد همچنین به نابودی شیطان مرتبط است .شیطان شکست خورده است ،ولی او هنوز در جهان فعال است تا اينکه
پادشاهی خدا به صورت کامل تحقق يابد.
" 9 :3آن که از خدا مولود شده است گناه نمیکند" اين زمان کامل مجهول است (مراجعه شود به همو در اول يوحنا ٩ :3بخش سوم 2٩ :2 ،و  )1٨ :5که
سخن از برقرار شدن شرايطی خارج از دستور کار (خدا) دارد.
■ "گناه میکند" اين زمان حال فعال اخباری است و متضاد با  1 :2است که وجه شرطی آئوريست فعال بوده و دو مرتبه تکرار شده است .دو نظريه در مورد
اهمیت اين عبارت وجود دارند:
 .1در رابطه با معلمین دروغین عرفان است به خصوص اين حقیقت که رستگاری را محدود به مفاهیم روشنفکری میکرد و در نتیجه الزام به زندگی
اخالقی را حذف مینمود.
 .2فعل زمان حال بر تداوم ،عادت بودن و گناه کردن تاکید میکند (مراجعه شود به رومیان  ،)1 :6نه گناهان منفرد (مراجعه شود به رومیان .)15 :6
اين تمايز الهیاتی در رومیان  6به تصوير کشیده شده است (بدون گناه بودن در مسیح) و رومیان ( 7تالش مومن در کمتر گناه کردن).
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با نگاه تاريخی ،گزينه شماره  1بهترين گزينه است ولی فرد هنوز بايد برای اين نیاز به حقیقت امروز متقاضی باشد ،که شماره  2بیان میکند .بحث
جالبی در مورد اين آيه مشکل را میتوانید در  Hard Sayings of the Bibleنوشته  Walter Kaiser, Peter Davids, F. F. Bruceو Manfred
 Brauchصفحات  ٧36الی  ٧3٩مطالعه کنید.
■ "زیرا سرشت خدا در او میماند" اين زمان حال فعال اخباری است .نظريات زيادی وجود دارند در خصوص اينکه اين عبارت يونانی دقیقا چه معنايی
دارد .معانی "سرشت":
 .1آگوستین و لوتر میگويند که اشاره به کالم خدا دارد (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،11 :٨انجیل يوحنا  ،3٨ :5يعقوب  ،1٨ :1اول پطرس )23 :1
 .2کالوين میگويد به روح القدس اشاره میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  5 :3و  6و  ،٨اول يوحنا  4 :4 ،24 :3و )13
 .3ديگران میگويند به طبیعت الهی يا خود جديد اشاره دارد (مراجعه شود به دوم پطرس  ،4 :1افسسیان )24 :4
 .4احتمال دارد به خود مسیح به عنوان "از نسل ابراهیم" اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل لوقا  ،55 :1انجیل يوحنا  33 :٨و  ،3٧غالطیان
)16 :3
 .5برخی میگويند مترادف با عبارت "از خدا متولد شده" است
 .6ظاهرا اين اصطالحی بود که توسط عرفا برای صحبت کردن از جرقه الهی در تمامی انسانها استفاده میکردند.
شماره  4احتماال بهترين گرينه متنی از میان تمامی اين نظريات است ،ولی يوحنا از واژه نامه خود برای رد کردن عرفا استفاده میکند (يعنی شماره .)6
 10 :3اين خالصهای است از اول يوحنا  4 :3الی  . ٩دارای دو فعل زمان حال فعال اخباری و دو ضمیر مفعولی حال فعال است ،که اشاره به عمل در حال
اجرا دارند .از ديد الهیات اين همسو با گفته عیسی در موعظه باالی کوه است (مراجعه شود به انجیل متی  16 :٧الی  .)20چگونه فرد زندگی میکند قلب او
و گرايش معنوی را آشکار میسازد.
■ "فرزندان خدا ...فرزندان شیطان" اين ريشه سامی بودن يوحنا را نشان میدهد .زبان عبری که يک زبان باستانی بدون صفت است ،از "فرزند  "...به
عنوان راهی برای توصیف فرد استفاده میکند.
 :NASBاول یوحنا  11 :3الی 12
ْ
12
 11همین است پیامی که از آغاز شنیدید ،که باید یکدیگر را محبت کنیم .نه چون قابیل که از آن شریر بود و برادر خود را کشت .و چرا او را
کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب.
" 11 :3پیام" اين اصطالح يونانی ( ،aggeliaمعموال  /angeliaآگهی ترجمه میشود) فقط در اول يوحنا  5 :1و  11 :3استفاده شده است .اولین کاربرد
به نظر میرسد بر اساس دکترين باشد ،در حالیکه دومی اخالقی است .اين توازن يوحنايی را میان اين دو جنبه مسیحیت برقرار میکند (مراجعه شود به اول
يوحنا  ٨ :1و  20 :2 ، 10و .)14 :3 ،24
■ "از آغاز شنیدید" اين عبارت يک دستگاه ادبی است که عیسی را هم به عنوان کالم زنده خدا (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )1 :1و آشکار کننده کالم خدا
(مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :2 ،1 :1و  13و  14و  ،24دوم يوحنا  5و  )6به هم پیوند میزند.
■ "باید یکدیگر را محبت کنیم" اين شاهدی است که توسط آن مومنین بايد بدانند آنها واقعا رستگار شدهاند (مراجعه شود به اول يوحنا  10 :3و  .)14اين
منعکس کننده کالم عیسی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 :13الی  12 :15 ،35و  ،1٧اول يوحنا  ٧ :4 ،23 :3الی  ٨و  11الی  12و  1٩الی .)21
■ "قابیل" زندگی قابیل در کتاب پیدايش  4به ثبت رسیده است .مرجع دقیق کتاب پیدايش  4 :4است (مراجعه شود به عبرانیان  )4 :11که قربانی پیشکش
هابیل و قابیل در تضاد هستند .اعمال قابیل نفوذ سقوط انسان را آشکار میسازد (مراجعه شود به کتاب پیدايش  11 ،5 :6 ،٧ :4الی  13 ،12بخش ب) .در
هم سنتهای يهود و مسیحی قابیل مثالی از شورشی ضعیف است (عبرانیان  ،4 :11يهودا .)11
■ "که از ْ
آن شریر بود" ساختار دستور زبانی میتواند مذکر مفرد باشد (آن شرير ،مراجعه شود به اول يوحنا  )10 :3يا خنثی مفرد (شیطان) .مشابه همین
ابهام دستور زبانی در انجیل متی  1٩ :13 ،13 :6 ،3٧ :5و  ،3٨انجیل يوحنا  ،15 :1٧دوم تسالونیکیان  ،13 :3اول يوحنا  13 :2و  12 :3 ،14و 1٨ :5
الی  1٩ديده میشود .در بسیاری موارد متن به صورت مشهود به شیطان اشاره میکند (مراجعه شود به انجیل متی  ،3٨ :13 ،3٧ :5انجیل يوحنا .)15 :1٧
 :NASBاول یوحنا  13 :3الی 22
 13ای برادران ،از اینکه دنیا از شما نفرت دارد ،تعجب نکنید .ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شدهایم ،زیرا برادران را محبت
میکنیم .هر که محبت نمیکند ،در قلمرو مرگ باقی میماند15 .کسی که از برادر خود نفرت دارد ،قاتل است و شما میدانید که در هیچ قاتلی
حیات جاویدان سکونت ندارد.
14
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16محبت را از آنجا شناختهایم که او جان خود را در راه ما نهاد ،و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم17 .اگر کسی از مال دنیا برخوردار
باشد و برادر خود را محتاج ببیندّ ،اما شفقت خود را از او دریغ کند ،چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟ 18ای فرزندان ،بیایید
محبت کنیم ،نه به زبان و در گفتار ،بلکه به راستی و در کردار!
20
 19از این خواهیم دانست که به حق تعلق داریم ،و خواهیم توانست دل خود را در حضور خدا مطمئن سازیم؛ زیرا هر گاه دلمان ما را محکوم
کند ،خدا بزرگتر از دلهای ما است و از همه چیز آگاه است21 .ای عزیزان ،اگر دل ما ،ما را محکوم نکند ،در حضور خدا اطمینان داریم 22و هرآنچه
از او درخواست کنیم ،خواهیم یافت ،زیرا از احکام او اطاعت میکنیم و آنچه موجب خشنودی اوست ،انجام میدهیم.
" 13 :3تعجب نکنید" اين زمان حال فعال امری است با حرف اضافه نفی که اغلب به معنی متوقف ساختن عمل در حال انجام است (مراجعه شود به اول
پطرس  12 :4الی  .)16اين دنیا منصف نیست ،اين دنیايی نیست که خدا میخواست باشد!
■ "اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده يا از منظر نگارشی شرط را درست تصور میکند.
■ "دنیا از شما نفرت دارد" از عیسی متنفر است ،از پیروانش هم متنفر است .اين موضوع متداول در عهد جديد است (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،1٨ :15
 ،14 :1٧انجیل متی  10 :5الی  ،11دوم تیموتائوس  )12 :3و شاهد ديگری که فرد ايمان دارد.
" 14 :3ما میدانیم" اين زمان کامل فعال اخباری داللتی است ( oidaحالت کامل دارد ولی معنای آن زمان حال است) .اين هم يک موضوع متداول ديگر
است .اطمینان فرزندان خدا با ( )1تغییر فکر و ( )2تغییر رفتار مرتبط است ،که ريشه اصطالح يونانی "توبه" در زبانهای يونانی و عبری هستند.
■ "ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شدهایم" اين هم يک زمان کامل فعال اخباری ديگر است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)24 :5يکی از شواهد
عبور از مرگ به زندگی (يعنی ،تضمین مسیحیت ،موضوع خاص در بخش انجیل يوحنا  3٧ :6را مطالعه کنید) اين است که به يکديگر محبت کنیم .ديگری
اين است که جهان از ما نفرت دارد.
■ "زیرا برادران را محبت میکنیم" اين زمان حال فعال اخباری است .محبت ويژگی اصلی خانواده خدا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 :13الی
 12 :15 ،35و  ،1٧دوم يوحنا  ،5اول قرنتیان  ،13غالطیان  )22 :5زيرا مشخصه خود خدا است (مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :4الی  .)21محبت مبنای
رابطه فرد با خدا نیست بلکه نتیجه آن است .محبت مبنای رستگاری نیست بلکه شاهد ديگر آن است.
■ "هر که محبت نمیکند ،در قلمرو مرگ باقی میماند" اين وجه وصفی حال است که به عنوان فاعل با فعل حال فعال اخباری استفاده شده است.
همچنان که مومنین به محبت کردن ادامه میدهند ،بی ايمانان در نفرت باقی میمانند .نفرت ،همانند محبت شاهد گرايش معنوی فرد است .طبقهبنديهای
زيبا و دوگانه يوحنا را به خاطر داشته باشید ،فرد يا در قلمرو مرگ است يا زندگی .هیچ حد وسطی وجود ندارد.
" 15 :3کسی" يوحنا  ٨مرتبه از  2٩ :2از اين اصطالح ( )pasاستفاده کرده است .اهمیتش در آن است که هیچ استثنايی بر آنچه يوحنا میگويد وجود ندارد.
فقط دو نوع آدم وجود دارند :آنان که محبت میکنند و آنان که نفرت دارند .يوحنا زندگی را به صورت سیاه و سفید میبیند ،هیچ حد وسطی برای يوحنا وجود
ندارد.
■ "کسی که از برادر خود نفرت دارد ،قاتل است" اين زمان حال فعال است (نفرتی که ادامه دارد) .گناه ابتدا در فکر صورت میگیرد .در موعظه کوه عیسی
تعلیم داد که نفرت برابر با قتل است همانطور که شهوت برابر با زنا است (مراجعه شود به انجیل متی  21 :5الی .)22
■ "شما میدانید که در هیچ قاتلی حیات جاویدان سکونت ندارد" اين جمله نمیگويد کسی که مرتکب قتل میشود نمیتواند مسیحی باشد .گناه قابل
بخشش است ،ولی اعمال سبک زندگی نشان دهنده قلب هستند .میگويد کسی که به صورت عادت نفرت دارد نمیتواند مسیحی باشد .محبت و نفرت
انحصاری هستند .نفرت زندگی را میگیرد در حالیکه محبت زندگی میبخشد.
" 16 :3ما میدانیم" اين زمان کامل فعال اخباری است .اصطالح يونانی استفاده شده در اول يوحنا  oida 15 :3بود .در اينجا  ginōskōاست .در
نوشتههای يوحنا اين دو به صورت مترادف استفاده شدهاند.
■ "محبت را از آنجا شناختهایم" عیسی نهايت مثال از اينکه محبت چیست را نشان داد .مومنین بايد کار او را تکرار کنند (مراجعه شود به دوم قرنتیان :5
 14الی .)15
■ "او جان خود را در راه ما نهاد" اين زمان آئوريست است که به کالواری با استفاده از کالم خود عیسی اشاره میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا 11 :10
و  15و  1٧و .)13 :15 ،1٨
■ "ما باید" مومنین نسبت به مثال عیسی متعهد هستند (مراجعه شود به اول يوحنا /)11 :4 ،6 :2
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■ "جان خود را در راه برادران بنهیم" عیسی مثال و سرمشق است .همانطور که او جان خود را در راه ديگران نهاد ،مسیحیان هم بايد اگر الزم باشد جان
خود را برای برادران بنهند .مرگ خود-محوری
 .1سقوط را برعکس میکند
 .2تصوير خدا را احیا میکند
 .3زندگی برای نیکی است (مراجعه شود به دوم قرنتیان  14 :5الی  ،15فیلیپیان  5 :2الی  ،11غالطیان  ،20 :2اول پطرس ))21 :2
" 17 :3اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند" اينها افعال وجه شرطی حال هستند .دادن زندگی يک نفر در اول يوحنا 16 :3
اينک تبديل به يک کمک احتمالی و عملی به برادر ديگری میشود .اين آيات بسیار شبیه يعقوب هستند (مراجعه شود به يعقوب  15 :2و )16
■ " ّاما شفقت خود را از او دریغ کند" اين وجه شرطی آئوريست است .اصطالح قلب به مفهوم "درون" است ،يک اصطالح عبری برای احساسات .مجددا،
اعمال ما پدرمان را آشکار میکند.
■ "محبت خدا" بازهم آيا اين يک ابهام مفعولی يا فاعلی يا هدفمند است؟
 .1محبت برای خدا
 .2محبت خدا برای ما
 .3هر دو
شماره  3با نوشتههای يوحنا بهترين تطابق را دارد.
" 18 :3بیایید محبت کنیم ،نه به زبان و در گفتار" اعمال بلندتر از کلمات سخن میگويند (مراجعه شود به انجیل متی  ،24 :٧يعقوب  22 :1الی :2 ،25
 14الی .)26
■ "بلکه به راستی و در کردار" اصطالح "راستی" حیرتانگیز است .اصطالح "کردار" مترادف "عمل" است .به نظر میرسد اين اصطالح "اصل" ( )NJBيا
درست ( )TEVباشد ،همانند استفاده اصطالح پیام در اول يوحنا  5 :1و  11 :3که هم بر دکترين و هم بر شیوه زندگی تاکید میکند ،همینطور هم اصطالح
"درست" .به کردار و انگیزه بايد با مهرورزيدن انگیزه داده شود (محبت خدا) و نه فقط با اعمال نمايشی که خودخواهی فرد را به عنوان دهنده يا گیرنده ارضا
میکنند.
" 19 :3از این خواهیم دانست" اين اشاره به اعمال محبت آمیزی که قبال ب دانها اشاره شد ،دارد.اين زمان اخباری میانی (دپوننت) است که شاهد ديگری
از تحول واقعی است.
■ "که به حق تعلق داریم" شیوه زندگی محبتآمیز مومنین دو نکته را نشان میدهد )1( :که آنها در جهت راستی حرکت میکنند ،و ( )2که وجدان آنها پاک
است .موضوع خاص :حقیقت (مفهوم آن در نوشتههای يوحنا) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6را مطالعه کنید.
 19 :3الی  20ابهامات زيادی در مورد اينکه چگونه متن يونانی اين دو آيه بايد ترجمه شود وجود دارد .يک تفسیر احتمالی بر داوری خدا تاکید دارد ،در
حالیکه ديگری بر رحم و شفقت خدا تاکید دارد .به واسطه متن ،به نظر میرسد گزينه دوم مناسبتر باشد.
 20 :3الی  21هر دوی اين عبارت جمله شرطی نوع سوم هستند.
20 :3
"به هر شیوه که دلمان ما را محکوم کند"
NASB
"زیرا اگر دلمان ما را محکوم کند"
NKJV
"هر گاه دلمان ما را محکوم کند"
NRSV
"اگر وجدانمان ما را محکوم کند"
TEV
"حتی اگر احساساتمان ما را محکوم کند"
NJB
تمامی مومنین اندوه درونی را از اينکه بر اساس استانداری که اراده خدا برای زندگیشان تعیین کرده زندگی نمیکنند ،تجربه کردهاند (مراجعه شود به
رومیان  .)7آن دردهای وجدان میتوانند از روح خدا باشند (که باعث توبه میشوند) يا شیطان (که باعث تخريب خودمان میشوند) .هم گناه تعمدی وجود
دارد هم گناه سهوی .مومنین با خواندن کتاب خدا (يا شنیدن پیام خدا) ،فرق بین اين دو را میدانند .يوحنا سعی میکند مومنینی را که با استاندارد محبت
زندگی میکنند ولی همچنان با گناه درگیر هستند (عمدا يا سهوا) ،تسلی دهد .موضوع خاص :قلب/دل (عهد جديد) را در بخش مربوط به انجیل يوحنا :12
 4۰مطالعه کنید.
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■ "از همه چیز آگاه است" خدا انگیزههای واقعی را میداند (مراجعه شود به اول سموئیل  ،٧ :16 ،3 :2اول پادشاهان  ،3٩ :٨اول تواريخ  ،٩ :2٨دوم
تواريخ  ،30 :6مزمور  ،21 :44 ،٩ :٧امثال  ،2 :21 ،2٧ :20 ،11 :15ارمیا  ٩ :1٧ ،20 :11الی  ،12 :20 ،10انجیل لوقا  ،15 :16اعمال رسوالن ،24 :1
 ،٨ :15رومیان  26 :٨و .)2٧
" 21 :3اگر دل ما ،ما را محکوم نکند" اين يک عبارت شرطی نوع سوم است .مسیحیان همچنان با گناه و خود درگیر هستند (مراجعه شود به اول يوحنا :2
 16 :5 ،1الی  .)1٧آنها هنوز با شهوت مواجه هستند و در موقعیتهای خاص اعمال نامناسب از خود نشان میدهند .اغلب وجدانشان آنها را محکوم میکند.
همانند شعر "در حقیقت ،عصر خورشید غروب کرد" از  Henry Twellsکه میگويد:
"خداوندا ،هیچکس آرامش کامل ندارد
زيرا هیچکس بطور کامل از گناه به دور نیست
و آنان که سپاسگزارند بهتر به تو خدمت میکنند
خطاها در وجدان میمانند"
آگاهی نسبت انجیل ،رفاقت شیرين با عیسی ،رهبری روح و علم اليتناهی خدا دل غبارآلود ما را آرام میسازند (مراجعه شود به مزمور  ٨ :103الی .)14
■ "در حضور خدا اطمینان داریم" اين سخن از دسترسی حضور آزاد و باز نسبت به حضور خدا دارد .اين اصطالحی است که اغلب در نوشتههای يوحنا تکرار
شده است (مراجعه شود به اول يوحنا  ،14 :5 ،1٧ :4 ،21 :3 ،2٨ :2عبرانیان  ،35 :10 ،6 :3موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا  4 :٧را مطالعه
کنید) .اين عبارت دو تا از مزايای تضمین را معرفی میکند:
 .1اين که مومنین در حضور خدا اطمینان کامل دارند
 .2اين که هر آنچه از او بخواهند ،بدست خواهند آورد
" 22 :3هرآنچه از او درخواست کنیم ،خواهیم یافت" اين وجه وصفی شرطی حال فعال و حال اخباری فعال است .اين منعکس کننده گفتههای عیسی
در انجیل متی  ،1٩ :1٨ ،٧ :٧انجیل يوحنا  13 :14 ،31 :٩الی  ٧ :15 ،14و  ،23 :16 ،16انجیل مرقس  ،24 :11انجیل لوقا  ٩ :11الی  10است.
وعدههای اين آيات بسیار با آنجه مومنین در دعاهای خود تجربه میکنند ،متفاوت هستند .به نظر میرسد اين آيه وعده تحقق نامحدود به دعاها باشد .اين
جايی است که مقايسه ساير متون مرتبط کمک به برقراری تعادل الهیاتی میکنند.

موضوع خاص :دعا ،نامحدود و با این حال محدود
)(SPECIAL TOPIC: PRAYER, UNLIMITED YET LIMITED
 .Aساير اناجیل
 .1از مومنین خواسته میشود که دعا کنند و خدا يا "کارهای خوبی" را انجام میدهد (متی ،انجیل متی  1 :٧الی  )11و يا روح را میآورد
(لوقا ،انجیل لوقا  5 :11الی )13
 .2در چهارچوب اصول کلیسا ،مومنین تشويق میشوند که با يکديگر و به صورت گروهی دعا کنند (انجیل متی )1٩ :1٨
 .3در مورد داوری اورشلیم از مومنین خواسته میشود که با ايمان و بدون ترديد پاسخگو باشند (انجیل متی  ،22 :21انجیل مرقس :11
 23الی )24
 .4در مورد دو تمثیل (انجیل لوقا  1 :1٨الی  ،٨داوری غیر منصفانه و انجیل لوقا  ٩ :1٨الی  ،14فريسی و گناهکار) مومنین تشويق
می شوند که متمايز از داوران بدور از خدا و فريسیان خودپسند عمل کنند .خدا صدای افراد فروتن و توبه کار را میشنود (انجیل لوقا
 1 :1٨الی )14
 .Bنوشتههای يوحنا
 .1در جايی که عیسی مرد کور مادرزاد را شفا میدهد ،کوری واقعی فرسیسان آشکار میشود .دعاهای عیسی (همانند ديگران) مستجاب
میشوند زيرا او خدا را میشناخت و در راه او زندگی میکرد (انجیل يوحنا )31 :٩
 .2گفتگوی يوحنا در اتاق طبقه باال (انجیل يوحنا  13الی )1٧
 .aانجیل يوحنا  12 :14الی  – 14دعای از روی ايمان مشخص کننده اين است که:
 )1از سوی مومنین میآيد
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 )2بنام عیسی درخواست میشود
 )3آرزو میشود که خدا جالل يابد
 )4احکام حفظ میشوند (آيه )15
 .bانجیل يوحنا  ٧ :15الی  – 10مومنینی که دعا میکنند نشانه اين هستند که:
 )1پیروی از عیسی
 )2کالم او در آنها مانده است
 )3آرزو میکنند که خدا جالل يابد
 )4ثمر بیشتری ايجاد میشود
 )5احکام حفظ میشوند (آيه )10
 .cانجیل يوحنا  15 :15الی  – 1٧دعای مومنین نشانه اين است که:
 )1انتخاب آنها
 )2ثمر دادن آنها
 )3درخواست بنام عیسی
 )4حفظ حکم محبت کردن به يکديگر
 .dانجیل يوحنا  23 :16الی  – 24دعاهای مومنین نشانه اين هستند که:
 )1درخواست کردن بنام عیسی
 )2تمايل به اينکه لذت لبريز شود
 .3نامه اول يوحنا (اول يوحنا)
 .aاول يوحنا  22 :3الی  – 24مشخصه دعای مومنین
 )1حفظ احکام او (آيات  22و )24
 )2متناسب زندگی کردن
 )3ايمان داشتن به عیسی
 )4به يکديگر محبت کردن
 )5پیروی کردن از او ،و او در ما است
 )6داشتن نعمت روح
 .bاول يوحنا  14 :5الی  – 16مشخصه دعای مومنین
 )1تکیه به خدا
 )2مطابق اراده او بودن
 )3دعا کردن مومنین برای يکديگر دعا
 .Cيعقوب
 .1يعقوب  5 :1الی  – ٧مومنین به محاکم فراخوانده میشوند و از آنان خواسته میشود که بدون ترديد به خردشان مراجعه کنند
 .2يعقوب  2 :4الی  – 3از مومنین بايد با انگیزههای مناسب سوال شود
 .3يعقوب  13 :5الی  – 1٨مومنینی که با مسائل سالمتی درگیر میشوند بايد
 .aاز بزرگان بخواهند برايشان دعا کنند
 .bاز روی ايمان دعا کنند
 .cبخواهند که گناهانشان بخشیده شود
 .dنزد يکديگر به گناهانشان اعتراف کنند و برای همديگر دعا کنند (مشابه اول يوحنا )16 :5
کلید دعای موثر شبیه عیسی بودن است .اين به معنی بنام عیسی دعا کردن است .بدترين کاری که خدا ممکن است انجام دهد برآورده کردن دعاهای
از روی خودخواهی است .ارزشمندترين جنبه دعا صرف وقت با خدا و اعتماد به خدا است.
■ "زیرا از احکام او اطاعت میکنیم و آنچه موجب خشنودی اوست ،انجام میدهیم" به دو پیش نیاز برای پاسخ به دعاها توجه کنید:
 .1اطاعت
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 .2تجربه انجام کارهايی که موجب خشنودی خدا میشوند (مراجعه شود به انجیل يوحنا )٩ :٨
اول يوحنا يک کتاب "چگونه انجام دهیم" برای يک زندگی و بشارت موثر و تاثیرگذار است.
 :NASBاول یوحنا  23 :3الی 24
 23و این است حکم او که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان بیاوریم و یکدیگر را محبت کنیم ،چنانکه به ما امر فرمود .هر که از احکام او
اطاعت میکند ،در او ساکن است و او در وی .از این جا میدانیم او در ما ساکن است که روح خود را به ما بخشیده است.
24

" 23 :3این است حکم او  .....ایمان بیاوریم و  .....محبت کنیم" به اصطالح "حکم" توجه کنید که مفرد است و دو جنبه دارد .اولین جنبه آن ايمان فردی
است ،فعل "ايمان آوردن" وجه وصفی آئوريست فعال است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  2٩ :6و  .)40جنبه دوم اخالقی است :فعل محبت کردن ،وجه
وصفی حال فعال است (مراجعه شود به اول يوحنا  .) ٧ :4 ،11 :3انجیل پیامی است که بايد آن را باور کرد ،فردی که آن را قبول کرد و شیوه زندگی که به آن
طريق زندگی کرد!
■ "که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان بیاوریم" مفهوم ايمان آوردن در درک ايمان انجیلی بسیار مهم است .در عهد عتیق ،اصطالح "آمین" منعکس
کننده "وفاداری"" ،قابل اعتماد بودن"" ،قابل اتکا بودن" يا "پايبندی" است (موضوع خاص در مورد کلمه عهد عتیق در اول يوحنا  10 :2را مطالعه کنید) .در
عهد جديد اصطالح يونانی ( )pisteuōبه سه کلمه متفاوت انگلیسی ترجمه میشود :باور ،ايمان يا اعتماد (موضوع خاص در مورد کلمه يونانی در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  23 :2را مطالعه کنید) .اين اصطالح آنچنان منعکس کننده قابل اعتماد مودن مسیحیان نیست تا قابل اعتماد بودن خدا .شخصیت،
مکاشفه و وعدههای او هستند نه وفاداری يا پايبندی انسان سقوط کرده ،نه حتی انسان سقوط کرده رستگار شده که پايه محکمی را شکل میدهد.
مفهوم ايمان آوردن به "نام" يا دعا کردن "به اسم" منعکس کننده درک خاور نزديکی است که اسم نمايانگر فرد است.
 .1عیسی در انجیل متی  21 :1و  23و  5 :1٨ ،21 :12 ،22 :10 ،22 :٧ ،25و  5 :24 ،2٩ :1٩ ،20و  ،٩انجیل يوحنا :3 ،23 :2 ،12 :1
31 :20 ،6 :1٧ ،21 :15 ،26 :14 ،1٨
 .2پدر در انجیل متی  ،3٩ :23 ،٩ :21 ،٩ :6انجیل يوحنا 12 :1٧ ،13 :12 ،25 :10 ،43 :5
 .3تثلیث در انجیل متی 1٩ :2٨
يک يادداشت کوتاه در خصوص اين آيه .در کتاب  Word Pictures in the New Testamentصفحه  A. T. Robertson 22٨در مورد مشکل
يک نسخه دستنويس يونانی در رابطه با فعل "ايمان آوردن" میگويد .نسخه دستنويس يونیکال يونانی  K ،Bو  Lوجه وصفی آئوريست فعال است در حالی
که در א A ،و  Cوجه وصفی حال فعال .هر دو در متن و با شیوه نگارش يوحنا مطابقت دارند.
" 24 :3هر که از احکام او اطاعت میکند ،در او ساکن است" هر دو اينها زمان حال هستند .اطاعت با پايداری مرتبط است .محبت شاهدی است که ما در
خدا هستیم و خدا در ما (مراجعه شود به اول يوحنا  15 ،12 :4الی  ،16انجیل يوحنا  .)10 :15 ،23 :14موضوع خاص :پايداری در بخش مربوط به اول
يوحنا  10 :2را مطالعه کنید.
■ "که روح خود را به ما بخشیده است" يوحنا از شواهد خاصی برای ارزيابی مومنین واقعی استفاده میکند (مراجعه شود به رومیان  14 :٨ ،13 :4الی
 ،16بینش متنی نسبت به آيات  3 :2الی  2٧را مطالعه کنید .دو مورد به روحالقدس مرتبط هستند
 .1اقرار به عیسی (مراجعه شود به رومیان  ٩ :10الی  ،13اول قرنتیان )3 :12
 .2زندگی کردن همانند عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،15غالطیان  ،22 :5يعقوب  14 :2الی )26
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
.1
.2
.3
.4

موضوع يکسان در آيات  11الی  24چیست؟ (مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :2الی )11
رابطه میان آيات  16و  1٧را توضیح دهید .چگونه تقديم کردن جانمان را میتوان با کمک به برادری نیازمند مقايسه کرد؟
آيا آيات  1٩الی  20تاکید برا سختی داوری خدا دارند يا بخشش بزرگ خدا که ترسهايمان را آرام میکند؟
چگونه اظهارات يوحنا را درباره دعا در آيه  22با زندگی روزانه خود ربط دهیم؟
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.5
.6
.٧
.٨

چگونه فرد میتواند تاکید ضد و نقیضی يوحنا در مورد نیاز مسیحیان به پذيرش و اقرار به گناه را با اظهار کامل بودن بدون گناه وفق داد؟
چرا يوحنا چنین تاکید شديدی بر شیوه زندگی دارد؟
حقايق الهیاتی در مورد "تولد دوباره" يافتن را توضیح دهید.
چگونه اين متن میتواند با زندگی روزانه مسیحی مرتبط باشد؟
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اول یوحنا 4

تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NRSV

NJB

TEV

شرط سوم :در حالت
تدافعی بودن در مقابل ضد
مسیحیان و در مقابل جهان

روح درست و روح نادرست

تشخیص درست و خطا

 1 :4الی 6
منشا محبت و ايمان
( 7 :4الی )13 :5
منشا محبت

 1 :4الی 3
 4 :4الی 6

 1 :4الی 6

خدا محبت است

خوشبختی با محبت

 ٧ :4الی 10
 11 :4الی 12

 ٧ :4الی 12

 13 :4الی 16
 16 :4الی 1٨

 13 :4الی 16
 16 :4الی 21

NKJV
روح درست و روح خطا

UBS4
روح خدا و روح ضد مسیح

 24 :3الی 6 :4

 7 :4الی 4 :5

 1 :4الی 6

 1٩ :4الی 21

شناختن خدا از طريق
محبت
 ٧ :4الی 11
ديدن خدا از طريق محبت
کردن
 12 :4الی 16
تحقق محبت کردن
 1٧ :4الی 1٩
اطاعت با ايمان
 20 :4الی 5 :5

خدا محبت است
 ٧ :4الی 12

 13 :4الی 16
 16 :4الی 21

چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
.1
.2
.3
.4

اولین پاراگراف
دومین پاراگراف
سومین پاراگراف
و غیره

بینش متنی نسبت به آیات  1 :4الی 21
 .Aيوحنا  4يک متن بسیار تخصصی است در مورد اينکه چگونه کسانی را که ادعا میکنند از طرف خدا صحبت میکنند ،ارزيابی و رسیدگی کرد.
اين متن در رابطه با موارد زير است:
 .1اين معلمین دروغین ضد مسیح خوانده میشوند (مراجعه شود به اول يوحنا  1٨ :2الی )25
 .2آنان که تالش به فريفتن و گمراهی میکنند (مراجعه شود به اول يوحنا )٧ :3 ،26 :2
 .3احتماال کسانی که ادعای دانش خاصی از حقیقت معنوی دارند (مراجعه شود به اول يوحنا )24 :3
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برای درک کامل وضعیت وخیم مسیحیان اولیه ،فرد بايد آنانی را که ادعا میکردند از جانب خدا صحبت میکنند تشخیص دهد و شناسايی
کند (مراجعه شود به اول قرنتیان  ،2٩ :14 ،10 :12اول تسالونیکیان  20 :5الی  ،21اول يوحنا  1 :4الی  .)6هیچ عهد عتیق کامل و
آمادهای وجود نداشت .تشخیص معنوی شامل هم دکترين و هم آزمونهای اجتماعی بود (مراجعه شود به يعقوب  1 :3الی .)12
 .Bبه واسطه تکرار الگوهای موضوعات مختلف ،طرح کلی اول يوحنا را فوقالعاده سخت میتوان ترسیم نمود .اين امر کامال در فصل  4مصداق دارد.
به نظر میرسد که اين فصل بر حقیقتی که در فصول قبلی تعلیم داده شدند تاکید مجدد دارد ،به خصوص نیاز مومنین در محبت به يکديگر (مراجعه
شود به اول يوحنا  ٧ :4الی  ٧ :2 ،21الی  12و  11 :3الی .)24
 .Cيوحنا هم برای مبارزه با معلمین دروغین و هم برای تشويق مومنین راستین مینويسد .او اين کار را با چندين آزمون مختلف انجام میدهد:
 .1آزمون دکترين (ايمان به عیسی ،مراجعه شود به اول يوحنا  1٨ :2الی  1 :4 ،25الی  14 ،6الی  1 :5 ،16و  5و )10
 .2آزمون شیوه زندگی (محبت کردن ،مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :2الی  11 :3 ،11الی  ٧ :4 ،1٨الی  16 ،12الی  1 :5 ،21الی )2
بخشهای مختلف کتاب مقدس در رابطه با معلمین دروغین مختلف است .اول يوحنا ارتداد معلمین دروغین عرفان را مورد خطاب قرار
میدهد .مقدمهای بر اول يوحنا ،ارتداد را مطالعه کنید .ساير بخشهای عهد جديد ساير نادرستیها را مورد خطاب قرار میدهد (مراجعه شود
به انجیل يوحنا  ،13 :1رومیان  ٩ :10الی  ،13اول قرنتیان  .) 3 :12هر متن را بايد به صورت مستقل و جداگانه مورد مطالعه قرار داد تا
دريافت چه خطايی مورد خطاب است.
 .aقانونگذاران يهود
 .bفالسفه يونانی
 .cآنتینومیانها ( ،antinomiansکسانی که معتقدند مسیحیان مورد داوری اخالقی قرار نمیگیرند)
 .dآنان که ادعای مکاشفه معنوی يا تجربی خاصی داشتهاند
مطالعه کلمه و عبارات
 1 :4 :NASBالی 6
1ای عزیزان ،هر روحی را باور مکنید ،بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه .زیرا انبیای دروغین بسیار به دنیا بیرون رفتهاند .روح
ِ
جسم بشری اقرار میکند ،از خداست3 .و هر روحی که بر عیسی
خدا را اینگونه تشخیص میدهیم :هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در
ِ
ّ
اقرار نمیکند ،از خدا نیست ،بلکه همان روح مضدمسیحس است که شنیدهاید میآید و هم اکنون نیز در دنیاست.
ِ
4شما ،ای فرزندان ،از خدا هستید و بر آنها غلبه یافتهاید ،زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست5 .آنها از دنیا هستند و از
همین رو آنچه میگویند از دنیاست و دنیا به آنها گوش میسپارد6 .ما از خدا هستیم و کسی که خدا را میشناسد ،به ما گوش میسپارد؛ ولی
آن که از خدا نیست ،به ما گوش نمیسپارد .روح حق و روح گمراهی را اینگونه از هم بازمیشناسیم.
ِ
ِ
2

" 1 :4باور مکنید" اين زمان حال امری با حرف اضافه نفی است که معموال به معنی متوقف کردن عمل در حال انجام است .گرايش مسیحیان اين است که
شخصیتهای قوی ،مباحثات منطقی يا معجزات خدا را بپذيرند .ظاهرا معلمین دروغین ادعا میکردند ( )1که از جانب خدا صحبت میکنند يا ( )2مکاشفه
خاصی از خدا داشتهاند.
موضوع خاص :آیا مسیحیان باید یکدیگر را داوری کنند؟
■ "هر روحی" روح در مفهوم موجود انسانی استفاده شده است .يادداشت مربوط به اول يوحنا  6 :4را مطالعه کنید .اين اشاره به يک پیام خاص از جانب
خدا دارد .ارتداد از درون کلیسا میآيد (مراجعه شود به اول يوحنا  .)1٩ :2معلمین دروغین ادعا میکردند که از جانب خدا صحبت میکنند .يوحنا تصريح
میکند که دو منبع روح ،خدا يا شیطان ،در پس کالم و اعمال انسان وجود دارد.
■ "آنها را بیازمائید" اين زمان حال فعال امری است .اين هم يک هديه معنوی (مراجعه شود به اول قرنتیان  )2٩ :14 ،10 :12و نیاز برای هر مومن ،و
همینطور دعا ،يا بشارت است .اين کلمه يونانی  dokimazōمفهوم "آزمودن با نگاه موافقت" را دارد .مومنین بايد در مورد ديگران بهترين را بخواهند مگر اينکه
خالفش اثبات شود (مراجعه شود به اول قرنتیان  4 :13الی  ،٧اول تسالونیکیان  20 :5الی .)21

موضوع خاص :اصطالحات یونانی برای آزمودن و مفاهیم آنها
)(SPECIAL TOPIC: GREEK TERMS FOR TESTING AND THEIR CONNOTATIONS
دو اصطالح يونانی وجود دارند که به مفهوم "آزمودن کسی برای هدفی" هستند.
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Dokimazō, Dokimion, Dokimasia .1

اين اصطالح يک اصطالح متالورژيست است برای آزمودن اصل بودن چیزی (به صورت استعاره برای فردی) با استفاده از آتش (موضوع
خاص :آتش را مطالعه کنید) .آتش ماهیت واقعی فلز را نشان میدهد و مواد خارجی را میسوزاند (يعنی خالص میکند) .اين فرايند فیزيکی
تبديل به اصطالحی قدرتمند برای خدا ويا شیطان و يا انسانها برای آزمودن ديگران شد .اين اصطالح فقط در مفهوم مثبت آزمايش و با ديد
پذيرش استفاده میشود (موضوع خاص :خدا مردمش را میآزمايد [عهد عتیق] را مطالعه کنید).
در عهد عتیق برای آزمودن موارد زير استفاده شده است:
 .aگاوها ،انجیل لوقا 19 :14
 .bخودمان ،اول قرنتیان 2۸ :11
 .cايمان ما ،يعقوب 3 :1
 .dحتی خدا ،عبرانیان 9 :3
تصور میشد که حاصل اين آزمونها مثبت باشد (مراجعه شود به رومیان  ،1۰ :16 ،22 :14 ،1۸ :2دوم قرنتیان  3 :13 ،1۸ :1۰و ،7
فیلیپیان  ،27 :2اول پطرس  ،)7 :1بنابراين اصطالح دربردارنده اين عقیده در مورد کسی است که آزموده شده و پذيرفته میشود
 .aارزش دارد
 .bخوب است
 .cاصل است
 .dازرشمند است
 .eقابل احترام است
Peirazō, Peirasmus .2

اين اصطالح اغلب مفهوم آزمودن به منظور يافتن خطا و يا رد کردن دارد .در مورد وسوسه عیسی در بیابان استفاده شده است.
 .aدربردارنده تالش برای بدام انداختن عیسی است (مراجعه شود به انجیل متی  1۸ :22 ،3 :19 ،1 :16 ،1 :4و  ،35انجیل مرقس
 ،13 :1انجیل لوقا  ،2 :4عبرانیان )1۸ :2
 .bاين اصطالح ( )Peirazōnبه عنوان لقبی برای شیطان در انجیل متی  ،3 :4اول تسالونیکیان ( 5 :3يعنی "وسوسه") استفاده شده
است
 .cکاربرد
 )1توسط عیسی استفاده شد تا به انسانها هشدار دهد خدا را نیازمايند (مراجعه شود به انجیل متی  ،7 :4انجیل لوقا ،12 :4
[يا مسیح مراجعه شود به اول قرنتیان )]9 :1۰
 )2همچنین به تالش برای انجام کاری است که شکست خورده است (مراجعه شود به عبرانیان )29 :11
 )3در رابطه با وسوسه و محاکمه مومنین استفاده شده است (مراجعه شود به اول قرنتیان  9 :1۰ ،5 :7و  ،13غالطیان ،1 :6
اول تسالونیکیان  ،5 :3عبرانیان  ،1۸ :2يعقوب  2 :1و  13و  ،14اول پطرس  ،12 :4دوم پطرس )9 :2
■ "زیرا انبیای دروغین بسیار به دنیا بیرون رفتهاند" اين زمان کامل فعال اخباری است (مراجعه شود به ارمیا  ،٨ :2٩ ،21 :23 ،14 :14انجیل متی :٧
ِ
 11 :24 ،15و  ،24اعمال رسوالن  2٨ :20الی  ،30دوم پطرس  ،1 :2اول يوحنا  1٨ :2الی  1٩و  ،٧ :3 ،24دوم يوحنا  .)٧معنی آن اين است که آنها کلیسا
را ترک کردند (کلیسای خانگی) و با اينحال بر ادعای اينکه از جانب خدا سخن میگويند همچنان ادامه میدهند.
موضوع خاص :نبوت عهد جديد در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٩ :4را مطالعه کنید.
" 2 :4روح خدا را اینگونه تشخیص میدهیم" اين حالت دستور زبانی يا حال فعال اخباری (يک بیان) و يا حال فعال امری (يک فرمان) است .همین ابهام
حالت در مورد "پايداری" 2٧ :2 ،و "دانستن/شناختن" 2٩ :2 ،وجود دارد .روح القدس همیشه عیسی را بزرگ میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،26 :14
 13 :16 ،26 :15الی  .)15مشابه همین آزمون را میتوان در نوشتههای پولس در اول قرنتیان  3 :12ديد.
■ "هر روحی که اقرار میکند" اين زمان حال فعال اخباری داللتی است که به کار در حال ادامه اشاره میکند ،نه تائید گذشته ايمان .اصطالح يونانی "اقرار"
ترکیبی است "مشابه" و "سخن گفتن" ،به معنی "سخن مشابهی را گفتن" بوده و يک موضوع تکراری در اول يوحنا است (مراجعه شود به اول يوحنا :2 ،٩ :1
 2 :4 ،23الی  ،15 :4 ،3انجیل يوحنا  ،22 :٩دوم يوحنا  .)٧اين اصطالح داللت بر تائید مشخص ،عمومی و صوتی تائید فردی و تعهد به انجیل عیسی مسیح
دارد .موضوع خاص مربوط به بحش انجیل يوحنا  22 :٩را مطالعه کنید.
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جسم بشری" اين وجه وصفی کامل فعال است .يک آزمون حیاتی دکترين برای معلمین دروغین (يعنی عرفان) که يوحنا با آنان
■ "آمدن عیسی مسیح در
ِ
در اين کتاب مبارزه میکند .تصريح پايه آن اين است که عیسی کال انسان است (يعنی گوشت و کالبد که عرفان آن را انکار میکند) و همچنین کامال الهی
(مراجعه شود به اول يوحنا  1 :1الی  ،4دوم يوحنا  ،٧انجیل يوحنا  ،14 :1اول تیموتائوس  .)16 :3زمان کامل فعل تصريح میکند که انسان بودن عیسی
موقتی نبوده بلکه دائمی بود .اين مسئله کوچکی نیست .عیسی واقعا در انسان بودن و الهی بودنش يکی بود.
" 3 :4هر روحی که بر عیسی اقرار نمیکند" از ديدگاه الهیات جالب است که نسخه التین قديمی عهد جديد و نويسندگان بزرگ همچون کلمنت ،اوريگن
از اسکندريه ،ايرنائوس  .ترتولیان ( leuiاز دست دادن/گم کردن) داشتند که داللت بر "جدا کردن عیسی" دارد ،ظاهرا به روح انسانی و روح الهی جداگانه که
توسط نوشتههای عرفانی قرن دوم مشخص شده است .ولی اين يک اضافه شدن متنی است که منعکس کننده زندگی و مرگ کلیسای اولیه در مقابله با ارتداد
است ( Bart Erhart, The Orthodox Corruption of Scriptureصفحات  125الی  135را مطالعه کنید).
■ "روح ضد مسیح" در اينجا اين اصطالح (مراجعه شود به اول يوحنا  1٨ :2الی  )25به عنوان منکر مسیح استفاده شده است نه تالشی برای ربودن
جايگاهش.
■ "شنیدهاید میآید و هم اکنون نیز در دنیاست" اين زمان کامل فعال اخباری داللتی است و داللت بر اين دارد که يوحنا پیشتر در مورد اين موضوع با آنها
بحث کرده و ارتباط آن باقی مانده است .در زبان يونانی ،ضمیر "او" با "روح" ضمیر خنثی مطابقت دارد .همانند  ،1٨ :2اين عبارت منعکس کننده اين است
که روح ضد مسیحیان هم آمده است و هم خواهد آمد .اين معلمین دروغین عرفان زنجیری از اطالعات نادرست ،شیوه زندگی نادرست و کارهای نادرست را
در طول سالها شکل میدهند ،از کارهای شیطانی پیدايش  3تا اظهار تناسخ شیطان و پايان عصر ضد مسیحی (دوم تسالونیکیان  ،2مکاشفه .)13
 4 :4الی " 6شما  ....آنها  ...ما" همه اين ضماير تاکیدی هستند .سه گرو مورد خطاب قرار گرفتهاند:
 .1مومنین واقعی (يوحنا و خوانندگانش)
 .2مومنین دروغین (معلمین عرفان و پیروانشان)
 .3تیم بشارتی يوحنا يا گروه الهیات
همین نوع سه گانه در عبرانیان  6و  10هم ديده میشود.
" 4 :4بر آنها غلبه یافتهاید" اين زمان کامل اخباری داللتی فعال است .به نظر میرسد هم اشاره به مباحثات پیرامون دکترين و هم پیروزی زندگی مسیحی
داشته باشد .عجب کالم دلگرمکننده و حیرتانگیزی برای آنها و ما است.
توجه يوحنا معطوف به پیروزی مسیحیان بر گناه و شیطان است .او از اين اصطالح ( )nikaōشش مرتبه در اول يوحنا (مراجعه شود به اول يوحنا :2
 13و  4 :5 ،4 :4 ،14و  11 ،)5مرتبه در مکاشفه و يک مرتبه در انجیل يوحنا  33 :16استفاده میکند .اين اصطالح برای "پیروزی" فقط يکبار در انجیل لوقا
(مراجعه شود به انجیل لوقا  )22 :11و دو مرتبه در نوشتههای پولس (مراجعه شود به رومیان  )21 :12 ،4 :3استفاده شده است.
■ "زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست" اين تاکیدی بر مقیم بودن خدا در ما است .در اينجا به نظر میرسد اشارهای به مقیم بودن
پدر باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،23 :14دوم قرنتیان  .)16 :6عهد جديد همچنین تاکید میکند بر )1( :مقیم بودن پسر (مراجعه شود به انجیل
متی  ،20 :2٨کولسیان  )2٧ :1و ( )2مقیم بودن روح القدس (مراجعه شود به رومیان  ،٩ :٨اول يوحنا  .)13 :4روح و پسر شناسايی میشوند (مراجعه شود
به رومیان  ،٩ :٨دوم قرنتیان  ،1٧ :3غالطیان  ،6 :4فیلیپیان  ،1٩ :1اول پطرس  .)11 :1موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  16 :14را مطالعه
کنید.
عبارت "آن که در دنیاست" اشاره به شیطان دارد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،11 :16 ،30 :14 ،31 :12دوم قرنتیان  ،4 :4افسسیان  ،2 :2اول
يوحنا  ) 1٩ :5و پیروانش .اصطالح دنیا در اول يوحنا همیشه مفهوم منفی دارد (يعنی جامعه بشری که بدور از خدا سازماندهی و اداره میشود) ،موضوع
خاص :استفاده پولس از کاسموس (جهان) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14را مطالعه کنید).
" 5 :4آنها از دنیا هستند" اين منشا مفعول عنه است .اصطالح "دنیا" در اينجا در مفهوم جامعه انسانی سقوط کرده استفاده شده است و سعی میکند
تمامی نیازهای انسانی به دور از خدا را تامین کند (مراجعه شود به اول يوحنا  15 :2الی  .)1٧اشاره به روح جمعی مستقل انسانها دارد! مثالی از اين ن وع
قابیل (مراجعه شود به اول يوحنا  )12 :3است .ساير مثالها میتوانند ( )1الیاس و پیامبران بعل (اول پادشاهان  )1٨و ( )2ارمیا در مقابل حنانه (ارمیا )2٨
باشند.
■ "دنیا به آنها گوش میسپارد" مدرک ديگری از معلمین مسیحی در برابر معلمین دروغین اين است که چه کسانی به آنها گوش میدهند (مراجعه شود به
اول تیموتائوس .)1 :4
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" 6 :4کسی که خدا را میشناسد ،به ما گوش میسپارد" اين وجه وصفی حال فعال است .مومنین واقعی به شنیدن و پاسخ دادن به حقیقت شاگردان
راستین ادامه میدهند! مومنین میتوانند معلمین/واعظین واقعی را تشخیص دهند با هم محتوای پیامشان و اينکه چه کسی آن را میشنود و به آنها پاسخ
میدهد.
روح گمراهی را اینگونه از هم بازمیشناسیم" اين میتواند به روحالقدس اشاره داشته باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا :15 ،1٧ :14
روح حق و ِ
■" ِ
 ،13 :16 ،26اول يوحنا  ) ٧ :5 ،6 :4و روح پلیدی ،شیطان .مومنین باشد بتوانند منشا پیام را تشخیص دهند .اغلب آنها به نام خدا و از جانب خدا حرف
میزنند .يکی عیسی و شبیه عیسی بودن را باال میبرد و ديگری افکار انسانی و آزادی فردی را.
 Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament,بحث جالبی در مورد استفاده از اصطالح روح در عهد جديد دارد:
 .1ارواح شیطان
 .2روح انسان
 .3روحالقدس
 .4کارهايی که روح از طريق روح انسان انجام میدهد
 .aنبود روح بردگی برابر روح پذيرش – رومیان 15 :٨
 .bروح ماليمت – اول قرنتیان 21 :4
 .cروح ايمان – دوم قرنتیان 13 :4
 .dروح خرد و مکاشفه در دانش و شناختن او – افسسیان 1٧ :1
 .eنبود روح ترسويی ،بلکه قدرت ،محبت و نظم – دوم تیموتائوس ٧ :1
 .fروح خطا در برابر روح حقیقت و راستی – اول يوحنا ( 6 :4صفحات  61الی )63
 :NASBاول یوحنا  7 :4الی 14
 7ای عزیزان ،یکدیگر را محبت کنیم ،زیرا محبت از خداست و هر که محبت میکند ،از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد .آن که
محبت نمیکند ،خدا را نشناخته است ،زیرا خدا محبت است9 .محبت خدا اینچنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان
فرستاد تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم10 .محبت همین است ،نه آنکه ما خدا را محبت کردیم ،بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد
ّ
تا کفارۀ گناهان ما باشد11 .ای عزیزان ،اگر خدا ما را اینچنین محبت کرد ،ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم12 .هیچکس هرگز خدا را ندیده
است؛ ّاما اگر یکدیگر را محبت کنیم ،خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است.
13از این جا میدانیم که در او میمانیم و او در ما ،زیرا که از روح خود به ما داده است14 .و ما دیدهایم و شهادت میدهیم که پدر ،پسر خود را
فرستاده است تا نجاتدهندۀ جهان باشد.
8

" 7 :4یکدیگر را محبت کنیم" اين وجه وصفی حال فعال است .شیوه زندگی و روزانه محبت کردن مشخصه مشترک تمامی مومنین است (مراجعه شود به
اول قرنتیان  ،13غالطیان  .)22 :5اين موضوع تکراری در نوشتههای يوحنا است و اساس آزمون اخالقی میباشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا ،34 :13
 12 :15و  ،1٧اول يوحنا  ٧ :2الی  11 :3 ،11و  ،23دوم يوحنا  ،5بینش مفهومی بخش سوم را مطالعه کنید .حالت وجه وصفی بیان کننده احتمال است.
■ "زیرا محبت از خداست" خدا ،و نه بشر دوستی ،ترحم ،يا احساسات منشا محبت است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)16 :4اين يک حرکت احساسی
نیست بلکه هدفمند است (يعنی پدر پسر را فرستاد تا از طرف ما بمیرد ،مراجعه شود به اول يوحنا  ،10 :4انجیل يوحنا .)16 :3
■ "هر که محبت میکند ،از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد" افعال اين عبارت مجهول کامل و حال کامل فعال اخباری داللتی هستند.
اصطالحات محبوب يوحنا برای مومن شدن و ايمان آوردن مرتبط با تولد فیزيکی هستند (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :5 ،٧ :4 ،٩ :3 ،2٩ :2و  4و ،1٨
انجیل يوحنا  3 :3و .)٧
اصطالح "شناختن" منعکس کننده مفهوم عبری رابطه دوستی مستمر و صمیمانه است (مراجعه شود به پیدايش  ،1 :4ارمیا  .)5 :1اين موضوع تکراری
در اول يوحنا است ،بیش هفتاد و هفت مرتبه تکرار شده است .موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  10 :1را مطالعه کنید.
" 8 :4آن که محبت نمیکند ،خدا را نشناخته است ،زیرا خدا محبت است" محبت به عنوان شیوه زندگی آزمون واقعی شناختن خداست.
اين يکی از اساسا سادهترين اظهارات يوحنا است" :خدا محبت است" با "خدا نور است" (مراجعه شود به اول يوحنا  )5 :1و "خدا روح است" (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  )24 :4مطابقت دارد .يکی از بهترين راهها برای شناختن تفاوت میان محبت خدا و خشم خدا مقايسه تثنیه  ٩ :5با  10 :5و  ٩ :٧است.
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" 9 :4محبت خدا اینچنین در میان ما آشکار شد" اين زمان آئوريست اخباری مجهول است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :3دوم قرنتیان ،15 :٩
رومیان  .)32 :٨خدا به وضوح نشان داده است که او ما را دوست دارد با فرستادن تنها پسرش که بجای ما بمیرد .محبت يک عمل است ،نه فقط احساس.
مومنین بايد اين کار را در زندگی روزانه تقلید کنند (مراجعه شود به اول يوحنا  .)16 :3شناختن خدا محبت کردن است ،به همان شیوه که او محبت میکند.
■ "خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد" اين زمان کامل فعال اخباری است ،تولد دوباره و نتايج آن باقی ماندهاند .تمامی مزايا و محاسن خدا از طريق
مسیح میآيند.
اصطالح "يگانه" ترجمه  monogenēsاست که به معنی "منحصر به فرد"" ،فقط از يک نوع" است ،نه نوع از نظر جنسی .تولد از باکره يک تجربه
جنسی برای خدا يا مريم نیست .يوحنا از اصطالح چندين مرتبه استفاده کرده است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  14 :1و  16 :3 ،1٨و  ،1٨اول يوحنا :4
 .)٩يادداشتهای مربوط به بخش انجیل يوحنا  16 :3را مطالعه کنید .عیسی فرزند منحصر به فرد خدا در مفهوم هستی شناسی است .مومنین فقط در مفهوم
نشات گرفته شده ،فرزندان خدا هستند.
■ "تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم" اين وجه وصفی آئوريست فعال است که داللت بر احتمال دارد ،پاسخ از روی ايمان ضروری است .هدف تولد دوباره
حیات جاويدان و زندگی ابدی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)10 :10
" 10 :4محبت همین است" عشق و محبت خدا به وضوح در زندگی و مرگ عیسی نشان داده شده است (مراجعه شود به رومیان  6 :5و  .)٨شناختن عیسی
همان شناختن خدا است .شناختن خدا محبت کردن است!
■ "نه آنکه ما خدا را محبت کردیم" عهد جديد میان اديان جهان منحصر به فرد است .معموال مذهب جستجوی خدا توسط انسان است ،ولی در مسیحیت
خداست که در جستجوی انسان سقوط کرده میباشد .حقیقت جالب محبت ما برای خدا نیست بلکه محبت خدا بر ما است .از طريق گناهان و خودخواهیها،
شورش و ياغیگری و غرور ما را جستجو میکند .حقیقت باشکوه مسیحیت اين است که خدا انسان سقوط کرده را دوست دارد و پیش قدم شده و برای تغییر
زندگی تماس گرفته است.
تنوعی در رابطه با حالت فعل وجود دارد
 .1دوست دارد و به آن ادامه میدهد – کامل – MS B
 .2دوست داشت – آئوريست – א MS
 UBS4به زمان کامل رتبه  Bمیدهد (تقريبا يقین).
ّ
■ "پسر خود را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما باشد" يادداشت مربوط به اول يوحنا  2 :2را مطالعه کنید.
" 11 :4اگر" اين عبارت شرطی نوع اول است که تصور میکند از ديدگاه نويسنده يا بر اساس متن شرط درست است .خدا ما را دوست دارد (مراجعه شود به
رومیان !)31 :٨
■ "خدا ما را اینچنین محبت کرد" اين چنین بايد به مهفوم "به چنین شیوهای" درک شود ،همانند انجیل يوحنا .16 :3
■ "ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم" چون او ما را دوست دارد ،ما نیز بايد يکديگر را دوست داشته باشیم (مراجعه شود به اول يوحنا :4 ،16 :3 ،10 :2
 .)٧اين بیان الزام منعکس کننده اعمال مخرب و گرايش معلمین دروغین است.
" 12 :4هیچکس هرگز خدا را ندیده است " اين زمان کامل میانی (دپوننت) غیر فعال است .اين کلمه داللت بر سريع خیره شدن بر کسی يا چیزی است
(مراجعه شود به کتاب خروج  20 :33الی  ،23انجیل يوحنا  ،46 :6 ،3٧ :5 ،1٨ :1اول تیموتائوس  .)16 :6احتمال دارد که معلمین عرفان ،به نوعی تحت
تاثیر اديان رمز و راز شرقی قرار گرفته باشند و ادعای نوعی ديدن خدا يا از جانب خدا را بنمايند .عیسی آمد تا پدر را به صورت کامل آشکار نمايد .با خیره شدن
بر او ،خدا را میشناسیم.
■ "اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد است.
■ "خدا در ما ساکن است" موضوع خاص :پايداری در بخش مربوط به اول يوحنا  10 :2را مطالعه کنید.
■ "محبت او در ما به کمال رسیده است" اين وجه وصفی مجهول با الفاط زائد است .مسیحیان مهربان مدرکی بر پايداری و کمال محبت هستند (مراجعه
شود به اول يوحنا .)1٧ :4 ،5 :2
" 13 :4از روح خود به ما داده است" اين زمان کامل فعال اخباری است .روحالقدس زنده (مراجعه شود به اول يوحنا  ،24 :3رومیان  )٩ :٨و نفوذ در حال
تحول او مدرکی بر رستگاری راستین ما هستند (مراجعه شود به رومیان  .)16 :٨به نظر میرسد که اول يوحنا  13 :4فعال شهادت روح است ،در حالی که اول
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يوحنا  14 :4مفعول شهادت شاگردان است .سه فرد تثلیث به وضوح در اول يوحنا  13 :4الی  14ظاهر میشوند .موضوع خاص تثلیث در بخش مربوط به
انجیل يوحنا  26 :14را مطالعه کنید.
" 14 :4ما دیدهایم و شهادت میدهیم" افعال کامل متوسط (دپوننت) اخباری هستند که با زمان حال اخباری فعال ترکیب شده است .از شهادت عینی
يوحنا در رابطه با شخص مسیح درست همانند  1 :1الی  3صحبت میکند.
اصطالح "ديدهايم" همان کلمه يونانی است که در اول يوحنا  12 :4استفاده شده که به معنی "عمدا خیره شدن به چیزی" است .موضوع خاص:
شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا)در بخش مربوط به اول يوحنا  ٨ :1را مطالعه کنید.
■ "که پدر ،پسر خود را فرستاده است" اين زمان کامل اخباری فعال است .اين واقعیت که پدر پسر خود را به اين دنیا فرستاد (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 ) 16 :3تعالیم معلمین دروغین عرفان را در مورد دوالیسم میان روح (نیکی) و کالبد (شیطانی) رد میکند .عیسی واقعا الهی بود و به دنیای شیطانی گناه
فرستاد تا آن را و ما را (مراجعه شود به رومیان  1۸ :۸الی  )25از نفرين پیدايش ( 3مراجعه شود به غالطیان  )13 :3رها سازد.
■ "تا نجاتدهندۀ جهان باشد" اين واقعیت که پدر از عیسی به عنوان ابزاری برای رستگاری و رد تعالیم معلمین دروغینی که میگويند رستگاری از دانش
پنهان که در ارتباط با فرشتگان است ،استفاده میکند .آنان به اين سطح دسترسی فرشگان  eonsيا حیطه قدرت فرشتگان میگفتند که میان خدا و
زيردستانش دنیايی را شکل میداد که فراسوی از ماده از پیش موجود بود.
عبارت "نجات دهنده جهان" ( )1عنوانی برای خدايان (برای مثال زئوس) و ( )2عنوان متداول برای سزار روم بود .برای مسیحیان فقط عیسی میتواند
مناسب اين عنوان باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،42 :4اول تیموتائوس  .)1۰ :4 ،4 :2اين دقیقا چیزی است که باعث شکنجه و آزار و اذيت توسط
نیروهای سزار در آسیای صغیر میشد.
به تمامی اضافات توجه کنید .او ناجی همه است (نه فقط برخی) اگر فقط آنها پاسخ دهند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،16 :3 ،12 :1رومیان :5
 9 :1۰ ،1۸الی .)13
 :NASBاول یوحنا  15 :4الی 21
13از این جا میدانیم که در او میمانیم و او در ما ،زیرا که از روح خود به ما داده است .و ما دیدهایم و شهادت میدهیم که پدر ،پسر خود را
فرستاده است تا نجاتدهندۀ جهان باشد15 .آن که اقرار میکند عیسی پسر خداست ،خدا در وی ساکن است و او در خدا16 .پس ما محبتی را
که خدا به ما دارد شناختهایم و به آن اعتماد داریم.
17
خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است ،در خدا ساکن است و خدا در او .محبت اینچنین در میان ما به کمال رسیده است تا در
ْ
محبت کامل ترس را بیرون
روز داوری اطمینان داشته باشیم ،زیرا ما در این دنیا همانگونهایم که او هست18 .در محبت ترس نیست ،بلکه
ِ
میراند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد و کسی که میترسد ،در محبت به کمال نرسیده است.
ّ
19ما محبت میکنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد20 .اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت مینماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد،
دروغگوست .زیرا کسی که برادر خود را ،که میبیند ،محبت نکند ،نمیتواند خدایی را که ندیده است ،محبت نماید21 .و ما این حکم را از او
یافتهایم که هر که خدا را محبت میکند ،باید برادر خود را نیز محبت کند.
14

" 15 :4آن که اقرار میکند عیسی پسر خداست" اين وجه شرطی آئوريست فعال است .برای اعتراف/اقرار به موضوع خاص در بخش مربوط به اول يوحنا
 2 :4مراجعه کنید .يکی از سه آزمون يوحنا برای يک مسیحی راستین حقیقت الهیاتی در ارتباط با شخص عیسی و کار او است (مراجعه شود به اول يوحنا :2
 22الی  1 :4 ،23الی  1 :5 ،6و  .)5اين با اول يوحنا و يعقوب در مورد شیوه زندگی ،محبت و اطاعت مطابقت دارد .مسیحیت فرد ،بدنه حقیقت و شیوه زندگی
است .بینش متنی  3را مطالعه کنید.
اين اصطالح ،شامل کننده "آن که" دعوت بزرگ خدا برای هر کسی است که به او روی آورد .تمامی انسانها با تصوير خدا خلق شدهاند (مراجعه شود به
کتاب پیدايش  26 :1الی  .)6 :9 ،3 :5 ،27خدا در کتاب پیدايش  15 :3به نسل بشر وعده رستگاری داد .فراخواندن ابراهیم توسط او برای رسیدن به جهان
بود (مراجعه شود به کتاب پیدايش  ،3 :12کتاب خروج  .) 5 :19مرگ عیسی در رابطه با مسئله گناه بود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :3هر کسی
میتواند نجات يابد اگر به تعهدات توبه ،ايمان ،اطاعت ،خدمتگزاری و استقامت پیمان پاسخ دهند .پیام خدا به همه است" :بیائید".
موضوع خاص :برنامه رستگاری جاودانی يهوه
■ "در خدا ساکن است و خدا در او" اين منعکس کننده ساختار پیمانی رابطه خدا با نوع بشر است .خدا همیشه پیش قدم است ،دستور کار را تعیین میکند
و اساس پیمان را تامین میکند ،ولی انسانها بايد مسئولیت داشته و در ابتدا پاسخ داده و به آن ادامه دهند.
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پايداری نیاز پیمان است ولی همچنین وعده حیرتانگیزی است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)15تصور کنید که خالق جهان ،آن مقدس اسرائیل،
با انسانها پايدار میماند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  !)23 :14موضوع خاص در مورد پايداری در بخش مربوط به اول يوحنا  1۰ :2را مطالعه کنید.
" 16 :4پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناختهایم و به آن اعتماد داریم" اين افعال هر دو کامل اخباری فعال هستند .اطمینان از ايمان مومنین
تضمین محبت خدا در مسیح ،و نه شرايط هستی ،مبنای رابطه آنها است .موضوع خاص :تضمین مسیحیت در بخش مربوط به اول يوحنا  13 :5را مطالعه
کنید.
■ "که خدا به ما دارد" اين زمان حال فعال اخباری داللتی است که محبت ممتد خدا را بیان میدارد.
■ "خدا محبت است" اين حقیقت مهم تکرار شده است (مراجعه شود به اول يوحنا .)٨ :4
" 17 :4محبت اینچنین در میان ما به کمال رسیده است" اين اصطالح يونانی  telosآمده است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)12 :4داللت بر کامل بودن،
بلوغ ،پر بودن و بدون گناه بودن دارد.
■ "با ما" اين حرف اضافه ( )metaرا میتوان به صورت "در ما" (" ،)NJB ،TEVمیان ما" ( )REB ،NIV ،NRSV ،NKJVيا "با ما" ( )NASBدرک کرد.
■ "تا اطمینان داشته باشیم" اين اصطالح در اصل به مفهوم آزای بیان است .يوحنا از اين حالت بسط دادن (مراجعه شود به اول يوحنا :5 ،21 :3 ،2٨ :2
 )14استفاده میکند .از جسارت در نزديک شده به خدای مقدس صحبت میکند (مراجعه شود به عبرانیان  .)35 :10 ،6 :3موضوع خاص در بخش مربوط
به انجیل يوحنا  4 :٧را مطالعه کنید.
■ "زیرا ما در این دنیا همانگونهایم که او هست" مسیحیان بايد محبت کنند ،همانطور که عیسی محبت میکرد (مراجعه شود به اول يوحنا :4 ،16 :3
 .)11ممکن است اين کار نفی شو د و مورد آزار و اذيت قرار گرفت همانگونه که او قرار گرفت ،ولی همچنین بر آنان محبت شد و توسط پدر و روح حمايت شدند
همانند او! روی همه انسانها از جانب خدا هديه زندگی داده میشود (مراجعه شود به انجیل متی  31 :25الی  ،46دوم قرنتیان  ،10 :5مکاشفه  11 :20الی
 .)15روز داوری برای آنان که در مسیح هستند ،ترسی ندارد.
■ "در محبت ترس نیست" وقتی که خدا را به عنوان پدر میشناسیم ،ديگر از او به عنوان داور ترسی نداريم .باالتر از آن ،روی آوردن به مسیحیت شامل ترس
– ترس از داوری ،از محکوم شدن ،از جهنم است .با اين حال ،در زندگی انسانهای رستگار اتفاق حیرتانگیزی میافتد :آنچه با ترس آغاز میشود ،بدون ترس
خاتمه میيابد.
■ "زیرا ترس از مکافات سرچشمه میگیرد" اين کلمه نادری است که فقط در اينجا و در انجیل متی  46 :25استفاده شده است (حالت فعل در دوم پطرس
 ٩ :2موجود است) ،که يک حالت اسک اتولوژی است .زمان حال فعل داللت بر اين دارد که ترس از خشم خدا هم موقتی (در زمان) و هم اسکاتولوژيک (در
پايان زمان) است .انسانها با تصوير و تجسم خدا خلق شدهاند (مراجعه شود به کتاب پیدايش  26 :1الی  )2٧که شامل جنبههای شخصیت ،دانش ،انتخاب
و عواقب است .اين يک جهان اخالقی است .انسانها قوانین خدا را زير پا نمیگذارند ،آنها خود را در برابر قوانین خدا خرد میکنند!
" 19 :4ما محبت میکنیم" اين زمان حال فعال اخباری داللتی است NKJV .يک مفعول بیواسطه پس از ما محبت میکنیم اضافه میکند .گزينههای
نسخه دستنويس به شرح زير هستند:
 .1در يک نسخه يونیکال يونانی (א) "خدا" ( )ton theonقرار دارد
 .2در " ،Ψاو را" ( )autonاضافه شده ()NKJV
 .3در والگیت "يکديگر" اضافه شده
مفعول بیواسطه ممکن است بعدا اضافه شده باشد UBS4 .به فقط فعل رتبه ( Aيقین) میدهد.
■ "زیرا او نخست ما را محبت کرد" اين تاکید تکراری اول يوحنا  10 :4است .خدا همیشه پیش قدم است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  44 :6و  )65ولی
انسان سقوط کرده بايد پاسخ دهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)16 :3 ،12 :1مومنین به قابل اعتماد بودن او اعتماد میکنند و به وفاداری او ايمان
میآورند .شخصیت محبت آمیز ،و وفادار تثلیث خدا امید و تضمین رستگاری نوع بشر است.
" 20 :4اگر کسی ادعا کند" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد است .اين مثال ديگری از نقل اظهارات معلمین دروغین
توسط يوحنا است برای اينکه نکتهای را مشخص کند (مراجعه شود به اول يوحنا  6 :1و  ٨و  4 :2 ،10و  .)6اين تکنیک مفهومی "سخن سخت" نامیده میشود
(مراجعه شود به مالکی ،رومیان ،و يعقوب).
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■ "که خدا را محبت مینماید ّاما از برادر خود نفرت داشته باشد" شیوه زندگی محبتآمیز ما به وضوح آشکار میسازد که ما مسیحی هستیم (مراجعه
شود به انجیل مرقس  2٨ :12الی  .)34اختالف ممکن است ولی نفرت ممکن نیست (زمان حال)  .موضوع خاص :نژادپرستی در بخش مربوط به انجیل
يوحنا  4 :4را مطالعه کنید.
■ "دروغگوست" يوحنا بسیاری از به اصطالح مومنین را دروغگو میخواند (مراجعه شود به اول يوحنا  4 :2و  .)20 :4 ،22يوحنا همچنین اظهار میدارد
آنان که موعظه دروغین میکنند ،خدا را دروغگو میکنند (مراجعه شود به اول يوحنا  6 :1و  .)10 :5 ،10يقینا آنان مذهبیگراهای خودپرست هستند.
 21 :4اين آيه فصل را خالصه میکند .محبت يک سند قابل جعل برای يک مومن راستین نیست .نفرت سند فرزند شیطان بودن است .معلمین دروغین تفرقه
میاندازند و موجب درگیری و نزاع میشوند.
■ "برادر" بايد اذعان کرد که اصطالح برادر مبهم است .میتواند به معنی "دوستان مسیحی" يا "مردم عزيز" باشد .با اين وجود ،استفاده مکرر يوحنا از "برادر"
برای مومنین داللت بر اولین مالقات دارد (مراجعه شود به اول تیموتائوس .)10 :4
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1سه آزمون مهم برای مسیحیت اصل را فهرست کنید.
 .2چگونه يک نفر میتواند تشخیص دهد که کسی واقعا از جانب خدا صحبت میکند؟
 .3دو منشا حقیقت را فهرست کنید
 .4چه چیزی در مورد عنوان "ناجی جهان" مهم است؟
 .5کارهايی که دروغگويان را آشکار میسازد را فهرست کنید (مثال شبه مومنین)
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اول یوحنا 5
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن
NJB

NRSV

TEV
غلبه ما بر جهان

ايمان فاتح

 1 :5الی 5
شهادت درباره عیسی
مسیح
 6 :5الی 12
زندگی جاويدان
 3 :5الی 15

 1 :5الی 5

NKJV
اطاعت از روی ايمان

UBS4
ايمان پیروزی بر جهان
است

 20 :4الی 5 :5
منشا ايمان
 5 :5الی 13

دعا برای گناهکاران
 14 :5الی 17
خالصه نامه
 1۸ :5الی 21

 16 :5الی 1٧
1٨ :5
1٩ :5
20 :5
21 :5

قطعیت شهادت خدا
 6 :5الی 12
جمع بندی
13 :5
 14 :5الی 1٧
 1۸ :5الی 2۰

 6 :5الی 13
اعتماد و شفقت در دعا
 14 :5الی 1٧
شناختن حقیقت ،رد خطا
 1۸ :5الی 21

 1 :5الی 5
شهادت در رابطه با پسر
 6 :5الی 12
دانش حیات جاويدان
 13 :5الی 15
 16 :5الی 1٧
 1۸ :5الی 21

21 :5

چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4و غیره
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBاول یوحنا  1 :5الی 4
 1هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است ،از خدا مولود شده است؛ هر که پدر را محبت میکند ،فرزند او را نیز محبت میکند .از اینجا
میدانیم فرزندان خدا را محبت میکنیم که خدا را محبت میکنیم و از احکام او اطاعت مینماییم3 .محبت به خدا همین است که از احکام او
اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست4 .زیرا هر که از خدا مولود شده است ،بر دنیا غلبه مییابد و این است غلبهای که دنیا را مغلوب کرده
است ،یعنی ایمان ما.
2

" 1 :5هر که" (دو مرتبه) اصطالح  pasمرتب در اول يوحنا تکرار شده است (مراجعه شود به اول يوحنا  3 :3 ،29 :2و  4و [ 6دو مرتبه] و  9و  7 :4 ،1۰و :5
 .)1هیچکس از طبقه بندی الهیاتی سیاه و سفید يوحنا مستثنی نیست .اين يک دعوت جهانی خدا برای پذيرش عیسی مسیح است (مراجعه شود به انجیل
يوحنا  ،16 :3 ،12 :1اول تیموتائوس  ،4 :2دوم پطرس  .)9 :3اين مشابه دعوت بزرگ پولس در رومیان  9 :1۰الی  13است.
■ "ایمان دارد" اين زمان وجه وصفی حال فعال است .يک کلمه يونانی (اسم –  ،pistisفعل  )pisteuō -است که میتوان "ايمان"" ،باور" يا "اعتماد" آن را
ترجمه کرد .با اين حال ،در اول يوحنا و رسالههای شبانان (اول و دوم تیموتائوس و تیتوس) اغلب به مفهوم محتوای دکترين استفاده میشود (مراجعه شود به
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يهودا  3 :1و  .)20در اناجیل و پولس برای اعتماد و تعهد فردی استفاده شده است .انجیل هم حقیقتی است که میتوان آن را باور کرد و هم فردی که میتوان
به آن اعتماد کرد ،و همانطور که اول يوحنا و يعقوب مشخص و روشن میسازند ،يک زندگی آمیخته با محبت و خدمتگزاری است.
■ "عیسی همان مسیح است" خمیرمايه خطای معل مین دروغین حول شخص عیسی به عنوان انسان و کارهای او است که البته کامال الهی هم هست
(مراجعه شود به اول يوحنا  .)5 :5عیسی ناصری مسیح موعود است! حیرتانگیز است که مسیح هم الهی (يعنی از عهد عتیق) است .اين عبارت يک سوگند
بود ،احتماال در زمان تعمید (مراجعه شود به اول يوحنا  ،)22 :2با همراه با عبارت اضافه شده "پسر خدا" (مراجعه شود به اول يوحنا  .)5 :5 ،15 :4يقینا اين
تائید مسیح بودن عیسی در رابطه با زمینه عهد عتیقی است (يعنی يهوديان ،جديد االيمانان و خدا-ترسان).
■ "از خدا مولود شده است" اين زمان کامل مجهول اخباری است که بر اوج عملی که توسط يک عامل خارجی (خدا ،مراجعه شود به اول يوحنا  4 :5و ،1٨
 )2٩ :2در يک حالت دائمی انجام شده ،تاکید میکند.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"فرزندی که از او بدنیا آمده را دوست دارد"
"او را که تنها و یگانه فرزندش است دوست دارد"
"والدین را دوست دارد فرزند را دوست دارد"
"پدر را دوست دارد فرزندنش را نیز دوست دارد"
"پدر را دوست دارد پسر را دوست دارد"

اين عبارت احتماال اشاره به پدر دارد که عیسی را دوست دارد به واسطه استفاده ( )1حالت مفرد )2( ،زمان آئوريست و ( )3تالش معلمین دروغین که
از نظر الهیات عیسی را از پدر جدا میدانند .با اين وجود ،میتواند به موضوع تکراری مسیحیان يکديگر را دوست داشته باشند (مراجعه شود به اول يوحنا :5
 )2ربط داده شود زيرا ما همه يک پدر داريم.
 2 :5اين آيه ،همراه با آيه  ،3يکی از موضوعات اصلی اول يوحنا را تکرار میکند .محبت کردن و دوست داشتن .محبت خدا ،با محبت ممتد بیان میشود
(مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :2الی  ٧ :4 ،11الی  )21و اطاعت (مراجعه شود به اول يوحنا  3 :2الی  .)6به شواهد يک مومن واقعی توجه کنید:
 .1خدا را دوست دارد
 .2فرزند خدا را دوست دارد (اول يوحنا )1 :5
 .3فرزندان خدا را دوست دارد (اول يوحنا )2 :5
 .4اطاعت میکند (اول يوحنا  2 :5و )3
 .5غلبه میکند (اول يوحنا  4 :5الی )5
" 3 :5محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم" حالت مضافالیه میتواند فاعلی يا مفعولی يا ترکیب آنها باشد .محبت کردن احساسات
نیست بلکه انجام عملی جهت دار است ،هم از جانب خدا و هم از جانب ما .اطاعت مهم است (مراجعه شود به اول يوحنا  3 :2الی  22 :3 ،4و  ،24انجیل
يوحنا  15 :14و  21و  ،10 :15 ،23دوم يوحنا  ،6مکاشفه .)12 :14 ،1٧ :12
■ "احکام او باری گران نیست" پیمان جديد مسئولیتهايی دارد (مراجعه شود به انجیل متی  2٩ :11الی  ،)30وقتی که عیسی از کلمه " "Yokeاستفاده
کرد ،روحانیون از اين کلمه برای قوانین موسی استفاده میکردند ،انجیل متی  .)4 :23آنها از رابطه ما با خدا جاری میشوند ،ولی پايه رابطه را شکل نمیدهند،
که بر اساس لطف خدا است ،نه کارآيی يا برتری انسان (مراجعه شود به افسسیان  ۸ :2الی  9و  .)1۰خط مشیهای عیسی بسیار متفاوت از معلمین دروغین
هستند ،که يا هیچ قاعدهای ندارند (آنتینومیان ها) و يا قواعد بیش از حدی دارند (قانونگرايان)! بايد اذعان کنم که هر قدر بیشتر به خدا با خدمت کردن به
مردم خدمت میکنم ،بیشتر و بیشتر از دو حد نهايی لیبرالیسم و قانونگرايی میترسم.
موضوع خاص :استفاده از کلمه حکم در نوشتههای يوحنا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  5۰ :12را مطالعه کنید.
4 :5
NASB, NKJV, NRSV
TEV, NJB

"زیرا هرچه از خدا زاده میشود"
"چون هر فرزند خدا"

متن يونانی برای تاکید کلمه "همه" ( )pasرا دارد ،همانند اول يوحنا  .1 :5حالت خنثی مفرد ( )panوقتی به صورت "هر چه" ترجمه شود استفاده
می شود .با اين وجود ،متن نیازمند يک رابطه فردی است (يعنی ،در مفهوم کلی) زيرا با وجه وصفی کامل مجهول "مولود" ترکیب شده است .فقط يک نفر
است که به عیسی ايمان دارد و اينکه از خدا متولد شده و میتواند بر جهان فائق آيد (مراجعه شود به اول يوحنا  13 :2 ،4 :4و .)14
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■ "بر دنیا غلبه مییابد" غلبه میيابد يک زمان حال فعال اخباری داللتی از  nikaōاست (مراجعه شود به اول يوحنا  13 :2و  4 :5 ،4 :4 ،14و  .)5همین
ريشه دو مرتبه بیشتر در اول يوحنا  4 :5استفاده شده است.
 .1اسم ،پیروزیnikē ،
 .2وجه وصفی آئوريست" ،nikaō ،پیروز شده است"
عیسی بر جهان غلبه کرده است (زمان کامل فعال اخباری ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  .)33 :16زيرا مومنینی که در او با يکديگر متحد میمانند،
اين قدرت را هم دارند که بر جهان غلبه کنند (مراجعه شود به اول يوحنا  13 :2الی .)4 :4 ،14
اصطالح جهان در اينجا به معنی "جامعه انسانی که به دور از خدا سازماندهی شده و اداره میگردد" است .گرايش به استقالل خمیرمايه سقوط و انسان
ياغی است (مراجعه شود به پیدايش  .)3موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  1٧ :14را مطالعه کنید.
■ "غلبه" اين حالت اسمی ( )nikoاز "غلبه کرده است" میباشد .در پايان اول يوحنا  4 :5حالت وجه وصفی آئوريست فعال از همین ريشه استفاده شده
است .مومنین فاتحین هستند و در پیروزی مسیح بر جهان به پیروزی خود ادامه میدهند .کلمه " ،"nikeکه امروزه به عنوان نام کارخانه تولید کننده کفشهای
تنیس بسیار معروف است ،کلمه يونانی به معنی الهه پیروزی است.
■ "ایمان ما" اين تنها استفاده حالت اسمی اصطالح "ايمان" ( )pistisدر تمامی نوشتههای يوحنا است! احتماال يوحنا نگران تاکید بیش از اندازه بر "الهیات
درست" (به عنوان يک مکتب فکری) در برابر شبیه مسیح بودن بود .فعل ( ) pisteuōبسیار زياد توسط يوحنا استفاده شده است .ايمان ما پیروزی به ارمغان
می آورد به واسطه:
 .1به پیروزی عیسی مرتبط است
 .2به رابطه جديد ما با خدا مرتبط است
 .3به قدرت روحالقدس که در ما ساکن است مرتبط است
موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2 ،٧ :1و اول يوحنا  10 :2را مطالعه کنید.
 :NASBاول یوحنا  5 :5الی 12
5کیست آن که بر دنیا غلبه مییابد جز آن که ایمان دارد عیسی پسر خداست؟
6اوست آن که با آب و خون آمد ،یعنی عیسی مسیح .ت نها نه با آب ،بلکه با آب و خون؛ و روح است که شهادت میدهد ،چون روح ،حق است.
7زیرا سه هستند که شهادت میدهند8 :روح و آب و خون و این سه یک هستند9 .اگر ما شهادت انسان را میپذیریم ،شهادت خدا بسی بزرگتر
است ،زیرا شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است10 .هر که به پسر خدا ایمان دارد ،این شهادت را در خود داردّ .اما آن که شهادت
خدا را باور نمیکند ،او را دروغگو شمرده است ،زیرا شهادتی را که خدا دربارۀ پسر خود داده ،نپذیرفته است11 .و آن شهادت این است که خدا
به ما حیات جاویدان بخشیده ،و این حیات در پسر اوست12 .آن که پسر را دارد ،حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.
" 5 :5عیسی پسر خداست" اين آيه روح محتوای ايمان ما را ،که در اول يوحنا  4 :5ذکر شده است ،تعريف میکند .پیروزی ما ،اقرار ما در اعتماد به عیسی
است ،که هم تماما انسان و هم تماما الهی است (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :4الی  .)6توجه داشته باشید که مومنین تائید میکنند که عیسی ( )1مسیح
(اول يوحنا  )1 :5و ( )2فرزند خدا (اول يوحنا  )1 :5و ( )3پسر خدا (اول يوحنا  5 :5و  )10است و ( )4زندگی است (مراجعه شود به اول يوحنا  2 :1و :5
 .)20موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  23 :2را مطالعه کنید که تمامی عبارات  hotiمرتبط به فعل "ايمان داشتن" را فهرست میکند.
■ "پسر خدا" موضوع خاص :در بخش مربوط به اول يوحنا  ٨ :3را مطالعه کنید
 " 6 :5اوست آن که آمد" اين وجه وصفی آئورست فعال است که تاکید بر تولد دو باره دارد (عیسی هم به عنوان انسان و هم خدا) و مرگ او به عنوان قربانی،
که هر دوی آنها توسط معلمین دروغین انکار میشوند.
■ "با آب و خون" به نظر میرسد که آب اشاره به تولد فیزيکی عیسی (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :3الی  )٩و خون اشاره به مرگ فیزيکی او دارد .در متن
عرفان معلمین دروغین انکار انسان واقعی بودن عیسی ،اين دو تجربه انسان بودن او را تجربه و آشکار مینمايد.
گزينه ديگر در رابطه با معلمین عرفان دروغین (سرنیتوس) اين است که آب اشاره به تعمید عیسی دارد .آنان تصريح میکنند که روح مسیح در زمان
تعمید (آب) عیسی انسان بر او وارد شد و قبل از مرگ عیسی انسان بر باالی صلیب (خون ،مطالب مختصر خوبی را میتوانید در مطالعه انجیلی NASB
صفحه  1۸35مطالعه کنید) بدنش را ترک کرد.

376

گزينه سوم در رابطه با عبارت مربوط به مرگ عیسی است .نیزه باعث شد "خون و آب" (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )34 :1٩به بیرون فواره بزند.
معلمین دروغین ،مرگ نیابی و بجای ديگران را بیبها میکردند.
■ "روح است که شهادت میدهد" نقش روحالقدس آشکار کردن انجیل است .او آن بخش از تثلیث است که گناه را محکوم میکند ،به سمت مسیح هدايت
میکند ،در مسیح تعمید میدهد و مسیح را در مومن شکل میدهد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ٧ :16الی  .)15روح همیشه شاهد مسیح است نه خودش
(مراجعه شود به انجیل يوحنا .)26 :15
■ "روح حقیقت است" مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،13 :16 ،26 :15 ،1٧ :14اول يوحنا  .)6 :4موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و
انجیل يوحنا  3 :1٧را مطالعه کنید.
 ٧ :5ابهاماتی در ترجمههای انگلیسی وجود دارند در خصوص اينکه اول يوحنا  6 :5و  ٧و  ٨کجا شروع و خاتمه می يابند .بخشی از اول  ٧ :5در نسخه
 KJVوجود دارد که میگويد "در بهشت ،پدر ،کالم و روحالقدس ،و اين سه يکی هستند" ولی در عمده نسخههای دستنويس يونیکال يونانی عهد جديد يافت
نمیشود :الکساندرينوس ( ،)Aواتیکانوس ( )Bيا سینايتیکوس (א) ،نه در دستنويسهای خانواده بیزانس .فقط در چهار نسخه جديدتر ديده میشود:
 ،MS 61 .1مربوط به قرن 16
،MS 88 .2مربوط به قرن  ،12که عبارت به صورت دستنويس در حاشیه و دستنويس نوشته شده است
 ،MS 629 .3مربوط به قرن  14يا 15
 ،MS 635 .4مربوط به قرن  11که عبارت به صورت دستنويس در حاشیه و دستنويس نوشته شده است
اين آيه در هیچ جا توسط پدران کلیساهای اولیه ،حتی در جدلهای دکترين بر سر تثلیث نقل نشده است .در تمامی نسح قديمی به استثنای يک نسخه
جديدتر خانواده التین ( ) Sixto-Clementineوجود ندارد .در نسخه قديمی التین يا والگیت جروم وجود ندارد .اولین بار در رسالهای توسط مرتد اسپانیولی
پرسیلیان ظاهر شد ،که در سال  3٨5میالدی فوت کرد .توسط پدران التین در شمال آفريقا و ايتالیا در قرن پنجم نقل شده است .به بیان ساده ،اين بخشی از
کالم اصلی تحت الهام اول يوحنا نیست.
دکترين انجیلی يک خدا (يکتاپرستی) ولی با سه بیان شخصیتی (پدر ،پسر و روح) تا رد اين آيه تحت تاثیر قرار نمیگیرد .هرچند اين درست است که
انجیل هرگز کلمه "تثلیث" را به کار نبرده است ،بسیاری از عبارات انجیلی در مورد هر سه فرد که به با هم عمل میکنند ،صحبت میکند:
 .1در زمان تعمید (انجیل متی  16 :3الی )1٧
 .2فرمان بزرگ (انجیل متی )1٩ :2٨
 .3روح فرستاد (انجیل يوحنا )26 :14
 .4مراسم پطرس در پنتیکاست (اعمال رسوالن  33 :2الی )34
 .5بحث پولس در مورد جسم و روح (رومیان  ٧ :٨الی )10
 .6بحث پولس در مورد هديه معنوی (اول قرنتیان  4 :12الی )6
 .٧برنامه سفر پولس (دوم قرنتیان  21 :1الی )22
 .٨دعای برکت پولس (دوم قرنتیان )14 :13
 .٩بحث پولس در مورد پر بودن زمان (غالطیان  4 :4الی )6
 .10دعای پولس در مورد تمجید پدر (افسسیان  3 :1الی )14
 .11بحث پولس در مورد بیگانگی سابق پیروان ساير اديان و کفار (افسسیان )1٨ :2
 .12بحث پولس در مورد يکتا بودن خدا (افسسیان  4 :4الی )6
 .13بحث پولس در مورد مهربان بودن خدا (تیتوس  4 :3الی )6
 .14مقدمه پطرس (اول پطرس )2 :1
موضوع خاص :تثلیث در بخش مربوط به انجیل يوحنا  26 :14را مطالعه کنید.
" 8 :5روح و آب و خون و این سه یک هستند" در عهد قديم دو يا سه شاهد نیاز هستد تا مسئلهای تائید شود (مراجعه شود به تثنیه  .)15 :1٩ ،6 :1٧در
اينجا ،رخدادهای تاريخی زندگی عیسی به عنوان شهادت بر تماما انسان و تماما الهی بودن او ارائه میشوند .در اين آيه" ،آب" و "خون" دوباره همراه با "روح"
تکرار میشوند .اصطالحات "آب" و "خون" قبال در اول يوحنا  6 :5بیان شدهاند" .روح" میتواند به واسطه فرود آمدن کبوتر اشاره به تعمید عیسی باشد.
اختالف نظرهايی درباره مفهوم تاريخی دقیق هر يک از اينا که معرفی چه هستند وجود دارد .آنها بايد با انکار معلمین دروغین در مورد انسان بودن عیسی
مرتبط باشند.
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" 9 :5اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده يا از نظر جمله شرط درست است .کلیساهايی که يوحنا خطاب به آنها مینوشت سر
در گم بودند ،زيرا آنها ظاهرا تعالیم معلمین عرفان را آموزش داده يا موعظه میکردند.
■ "اگر ما شهادت انسان را میپذیریم ،شهادت خدا بسی بزرگتر است" اين شهادت الهی در متن به موارد زير اشاره میکند:
 .1شهادت روحالقدس
 .2شهادت شاگردان بر زندگی زمینی عیسی و مرگ او (مثال  1 :1الی )3
■ "شهادتی است که خدا خود دربارۀ پسرش داده است" اين زمان کامل فعال اخباری است که داللت بر انجام عملی در گذشته دارد که به نقطه اوج خود
رسیده است و پايدار است .اين میتواند اشاره به صدای خدا و تائید او در زمان تعمید عیسی باشد (مراجعه شود به انجیل متی  )1٧ :3يا در زمان تغییر
ماهیتش (مراجعه شود به انجیل متی  ،5 :1٧انجیل يوحنا  32 :5و  )1٨ :٨ ،3٧يا ثبت هر دو در کتاب مقدس (يعنی اناجیل) .موضوع خاص :شهادتها در
مورد عیسی (در انجیل يوحنا) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٨ :1را مطالعه کنید.
" 10 :5این شهادت را در خود دارد" احتمال دارد که بتوان اين عبارت را به دو شیوه ترجمه کرد:
 .1شهادت داخلی موضوعی روح در مومنین (مراجعه شود به رومیان )16 :٨
 .2حقیقت انجیل (مراجعه شود به مکاشفه )10 :1٩ ،1٧ :12 ،10 :6
موضوع خاص :شهادتها در مورد عیسی (در انجیل يوحنا) در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٨ :1را مطالعه کنید.
■ "او را دروغگو شمرده است" اين هم يک فعل کامل اخباری فعال ديگر است .آنان که شهادت شاگردان درباره عیسی را رد میکنند ،خدا را انکار میکنند
(مراجعه شود به اول يوحنا  )12 :5زيرا آنها خدا را دروغگو شمردهاند.
■ "زیرا  ....نپذیرفته است" اين يک زمان کامل فعال اخباری ديگر است که تاکید بر شرايط موجود را نپذيرفته است.
 11 :5الی " 12که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده" اين آئوريست فعال اخباری است که از عملی که در گذشته انجام گرفته و يا کامل شده است (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  .)16 :3حیات جاويدان در انجیل يوحنا  3 :1٧تعريف شده است .در برخی موارد اين عبارت اشاره به خود عیسی دارد (مراجعه شود به
اول يوحنا  ،)20 :5 ،2 :1در ساير موارد ،هديهای از جانب خداست (مراجعه شود به اول يوحنا  ،11 :5 ،25 :2انجیل يوحنا  ،)2٨ :10که با ايمان به مسیح
داده میشود (مراجعه شود به اول يوحنا  ،13 :5انجیل يوحنا  .)16 :3فرد نمیتواند بدون ايمان فردی به پسر با خدا رابطه دوستی داشته باشد!
 :NASBاول یوحنا  13 :5الی 15
13ا ینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید ،تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید .این است اطمینانی که در حضور او
داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم ،ما را میشنود15 .و اگر میدانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود ،پس
اطمینان داریم که آنچه از او خواستهایم ،دریافت کردهایم.
14

" 13 :5به نام پسر خدا ایمان دارید" اين وجه وصفی حال فعال است ،که تاکید بر ايمان مستمر است .اين يک استفاده جادويی يا اسطورهای از نام نیست
(همانند عرفان يهود بر اساس نام خدا ،)Kabbalah ،بلکه استفاده عهد عتیق از نام به عنوان جايگزين برای فرد.
■ "تا بدانید" اين وجه شرطی کامل فعال است ( oidaدر حالت کامل است ،ولی به صورت حال ترجمه شده است) .تضمین رستگاری فرد ،مفهوم کلیدی
است ،و اغلب در اول يوحنا هدف است .دو مترادف يونانی ( oidaو  )ginōskōدر سراسر نامه/موعظه استفاده شده است که "دانستن/شناختن" ترجمه
میشوند .مشخص است که تضمین میراث تمامی مومنین است! همچنین بديهی است که به واسطه شرايط محلی و شرايط فرهنگی حال ،مومنین واقعی
هستند که تضمین ندارند .اين آيه از منظر الهیات مشابه کالم خاتمه انجیل يوحنا است (مارجعه شود به اول يوحنا  .)31 :20متن پايانی اول يوحنا (13 :5
الی  )20هفت چیزی را که مومنین میدانند ،فهرست کرده است .دانش حقیقت انجیلی جهان بینی را ارائه میکند که وقتی با ايمان فردی ادغام گردد سنگ
زيربنای تضمین میشود.
 .1مومنین حیات جاويدان دارند (اول يوحنا  ،oida ،13 :5وجه شرطی کامل فعال)
 .2خدا به دعاهای مومنین گوش میدهد (اول يوحنا  ،oida ،15 :5کامل فعال اخباری)
 .3خدا به دعاهای مومنین پاسخ میدهد (اول يوحنا  ،oida ،14 :5کامل فعال اخباری)
 .4مومنین مولود خدا هستند (اول يوحنا  ،oida ،1٨ :5کامل فعال اخباری)
 .5مومنین تصويری از خدا هستند (اول يوحنا  ،oida ،1٩ :5کامل فعال اخباری)
 .6مومنین میدانند که مسیح آمده است و به آنان قدرت درک داده است (اول يوحنا  ،oida ،20 :5کامل فعال اخباری)
 .٧مومنین آن حقیقت را میشناسند – يا پدر يا پسر (اول يوحنا  ،ginōskō ،20 :5کامل فعال اخباری)
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موضوع خاص :تضمین مسیحیت
" 14 :5این است اطمینانی که در حضور او داریم" اين موضوع تکراری است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)1٧ :4 ،21 :3 ،2٨ :2جسارت يا آزادی را که با
نزديک شدن به خدا داريم را بیان میکند (مراجعه شود به عبرانیان  .)16 :4موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  4 :٧را مطالعه کنید
■ "اگر" اين جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد است.
■ "هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم" گفتههای يوحنا در توانايی مومنین در درخواست کردن از خدا به نظر نامحدود است .چگونه و برای
چه مومن دعا میکند يک شاهد ديگر بر مومن حقیقی است .با اين حال ،با بررسی بیشتر درمیيابیم که دعا کردن برای خواستهای ما نیست ،بلکه برای
درخواست کردن اراده خدا در زندگی ما است (مراجعه شود به اول يوحنا  ،22 :3انجیل متی  ،10 :6انجیل مرقس  .)36 :14يادداشت کاملتر را در اول يوحنا
 22 :3مطالعه کنید .موضوع خاص :اراده خدا در بخش مربوط به انجیل يوحنا  34 :4را مطالعه کنید .موضوع خاص :دعا ،نامحدود ،ولی محدود در بخش
مربوط به اول يوحنا  22 :3را مطالعه کنید.

موضوع خاص :نماز روحانی
)(SPECIAL TOPIC: INTERCESSORY PRAYER
.I

. II

مقدمه
 .Aبه دلیل سرمشق بودن عیسی ،دعا اهمیت دارد
 .1دعای فردی ،انجیل متی  ،35 :1انجیل لوقا  31 :22 ،29 :9 ،12 :6 ،21 :3الی 46
 .2تطهیر معبد ،انجیل متی  ،13 :21انجیل مرقس  ،17 :11انجیل لوقا 46 :19
 .3الگوی دعا ،انجیل متی  5 :6الی  ،13انجیل لوقا  2 :11الی 4
 .Bدعا محسوس کردن اعتقاد فردی و توجه ما است به خدا که حضور دارد و مايل است از طرف و ما و ديگران از طريق دعاهای ما عمل کند.
 .Cخدا خود را محدود کرده که فقط بر اساس دعاهای فرزندانش در زمینههای مختلف عمل کند (مراجعه شود به يعقوب )2 :4
 .Dهدف اصلی دعا دوستی ما و صرف وقت با تثلیث خدا است
 .Eمحدوده دعا هر کسی يا هر چیزی است که مورد توجه مومن است .میتوانیم يک بار دعا کنیم و میتوانیم بر اساس آنچه در فکر و مورد
توجه ما است ،بارها و بارها دعا کنیم.
 .Fدعا میتواند شامل عناصر مختلفی باشد
 .1تشکر و تمجید تثلیث
 .2شکرگزاری خدا برای حضورش ،دوستیاش ،و مقرراتش
 .3اعتراف به گناهان گذشته و حال
 .4درخواست نیازهای احساس شده
 .5نماز روحانی که تامین نیازهای ديگران را از خدا میخواهیم
 .Gنماز روحانی مرموز است .خدا دعاهايی که برای ديگران میکنیم را بیشتر از دعاهايی که برای خود میکنیم دوست دارد .با اين حال،
دعاهای ما اغلب منجر به تغییر ،پاسخ و يا نیاز نه فقط در ما بلکه در آنها که برايشان دعا میکنیم نیز میشود.
انجیل
 .Aعهد عتیق
 .1برخی مثالها در مورد نماز روحانی
 .aابراهیم برای سدوم دعا میکند ،پیدايش 22 :1۸
 .bدعاهای موسی برای اسرائیل
 )1خروج  22 :5الی 23
 )2خروج  9 :32الی  31 ،14الی 35
 )3خروج  12 :33الی 16
 )4خروج 9 :34
 )5تثنیه  25 ،1۸ :9الی 29
 .cدعای سموئیل برای اسرائیل
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 )1اول سموئیل  5 :7الی  6و  ۸الی 9
 )2اول سموئیل  16 :12الی 23
 )3اول سموئیل  16الی 1۸
 .dدعای داوود برای فرزندش ،دوم سموئیل  16 :12الی 1۸
 .2خدا در جستجوی نمازهای روحانی است ،اشعیا 16 :59
 .3گناهان شناخته شده و اعتراف نشده و توبه نشده بر دعاهای ما تاثیر میگذارند
 .aمزمور 1۸ :66
 .bامثال 9 :2۸
 .cاشعیا  1 :59الی 7 :64 ،2
 .Bعهد جديد
 .1بشارت نماز روحانی پسر و روح
 .aعیسی
 )1رومیان 34 :۸
 )2عبرانیان 25 :7
 )3اول يوحنا 1 :2
 .bروح القدس ،رومیان  26 :۸الی 27
 .2بشارت نماز روحانی پولس
 .aدعا برای يهوديان
 )1رومیان 1 :9
 )2رومیان 1 :1۰
 .bدعا برای کلیسا
 )1رومیان 9 :1
 )2افسسیان 16 :1
 )3فیلیپیان  3 :1الی  4و 9
 )4کولسیان  3 :1و 9
 )5اول تسالونیکیان  2 :1الی 3
 )6دوم تسالونیکیان 11 :1
 )7دوم تیموتائوس 3 :1
 )۸فیلیمون آيه 4
 .cپولس از کلیسا درخواست میکند که برايش دعا کنند
 )1رومیان 3۰ :15
 )2دوم قرنتیان 11 :1
 )3افسسیان 19 :6
 )4کولسیان 3 :4
 )5اول تسالونیکیان 25 :5
 )6دوم تسالونیکیان 1 :3
 .3بشارت نماز روحانی کلیسا
 .aدعا برای يکديگر
 )1افسسیان 1۸ :6
 )2اول تیموتائوس 1 :2
 )3يعقوب 16 :5
 .bدرخواست دعا برای گروهی خاص
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. III

. IV

 )1دشمنان ما ،انجیل متی 44 :5
 )2کارگران مسیحی ،عبرانیان 1۸ :13
 )3حاکمان ،اول تیموتائوس 2 :2
 )4بیماران ،يعقوب  13 :5الی 16
 )5دعا برای حمايت و بخشش ،اول يوحنا 16 :5
شرايط برای دعاهای مستجاب شده
 .Aرابطه ما با مسیح و روح
 .1پايداری در او ،انجیل يوحنا 7 :15
 .2بنام او ،انجیل يوحنا  13 :14و  23 :16 ،16 :15 ،14الی 24
 .3در روح ،افسسیان  ،1۸ :6يهودا 2۰
 .4بر طبق اراده خدا ،انجیل متی  ،1۰ :6اول يوحنا  14 :5 ،22 :3الی 15
 .Bانگیزهها
 .1ترديد نداشتن ،انجیل متی  ،22 :21يعقوب  6 :1الی 7
 .2فروتنی و توبه ،انجیل لوقا  9 :1۸الی 14
 .3درخواست بیمورد ،يعقوب 3 :4
 .4خودخواهی ،يعقوب  2 :4الی 3
 .Cساير جنبهها
 .1استقامت
 .aانجیل لوقا  1 :1۸الی ۸
 .bکولسیان 2 :4
 .2درخواست مستمر
 .aانجیل متی  7 :7الی ۸
 .bانجیل لوقا  5 :11الی 13
 .cيعقوب 5 :1
 .3اختالف نظر در خانه ،اول پطرس 7 :3
 .4نداشتن گناه
 .aمزمور 1۸ :66
 .bامثال 9 :2۸
 .cاشعیا  1 :59الی 2
 .dاشعیا 7 :64
جمع بندی الهیاتی
 .Aعجب افتخاری .عجب موقعیتی ،عجب وظیفه و مسئولیتی
 .Bعیسی سرمشق ما است .روح راهنمای ما است .پدر مشتاقانه منتظر است.
 .Cمیتواند شما ،خانوادهتان و جهان را تغییر دهد.

" 15 :5اگر" اين جمله شرطی نوع اول است (ولی با  eanو به صورت اخباری،A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament ،
صفحه  243را مطالعه کنید) که از ديدگاه نويسنده تصور میکند شرط درست است .اين يک عبارت شرطی نامعمول است
 .1بجای  ،eanدر آن  eiآمده است (مراحعه شود به اعمال رسوالن  ،31 :٨اول تسالونیکیان )٨ :3
 Ean .2به وجه شرطی مرتبط شده است (يعنی سوال کردن) ،که برای ساختار جمله شرطی نوع سوم معمول است
 .3شرايط جمله شرطی نوع سوم در اول يوحنا  14 :5و  16برقرار است
 .4الهیات دعای مسیحیت به اراده خدا (اول يوحنا  )14 :5و نام عیسی (اول يوحنا  )13 :5ربط داده شده است
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■ "ما میدانیم" اين يک زمان کامل اخباری فعال ديگر است ،که به صورت حال ترجمه شده است ،و همسو با اول يوحنا  14 :5است .تضمین مومن است
که پدر میشنود و به فرزندانش پاسخ میدهد.
 :NASBاول یوحنا  16 :5الی 17
16اگر کسی ببیند برادرش گناهی میکند که به مرگ نمیانجامد ،دعا کند و خدا به او حیات خواهد بخشید .این را دربارۀ کسی میگویم که
گناهش به مرگ نمیانجامد .گناهی هست که به مرگ میانجامد .دربارۀ چنین گناهی نمیگویم که باید دعا کرد17 .هر عمل نادرستی گناه است،
ولی گناهی هم هست که به مرگ نمیانجامد.
" 16 :5اگر" اين جمله شرطی نوع سوم است که به معنی احتمال وقوع رخداد است .آيه  16بر نیاز ما به دعا برای دوستان مسیحی خود (مراجعه شود به
غالطیان  ،1 :6يعقوب  13 :5الی  )1٨با برخی محدوديتها (گناه تا زمان مرگ) تاکید میکند که به نظر میرسد مرتبط با معلمین دروغین باشد (مراجعه شود
به دوم پطرس .)2
■ "کسی ببیند برادرش گناهی میکند که به مرگ نمیانجامد" يوحنا چندين طبقهبندی از گناهان را فهرست کرده است .برخی در رابطه با ( )1رفاقت
فرد با خدا )2( ،رفاقت با ساير مومنین ،و ( )3رفاقت با جهان هستند .نهايت گناه انکار اعتماد/ايمان/باور به مسیح است .اين گناه تا نهايت مرگ است! W.
 T. Connersدر  Christian Doctrineخود میگويد:
"اين به معنی بیايمانی يعنی رد پذيرش دکترين يا دگم بودن نیست .در رد نور معنويت و خالق بیايمانی هست ،به خصوص که آن نور در
عیسی مسیح باشد .اين انکار مکاشفه نهايی خدا از خودش است که توسط مسیح صورت گرفت .وقتی اين انکار قطعی و ارادی باشد ،تبديل
به گناه تا مرگ میشود (اول يوحنا  13 :5الی  .)1٧بنابراين تبديل به خودکشی اخالقی میشود .بینش معنوی فرد کور میشود .چنین
چیزی اتفاق نمیافتد بجز در رابطه با درجه بااليی از روشنايی .انکار تعمدی ،ارادی و مخرب عیسی به عنوان مکاشفه خدا ،با دانستن اينکه
او چنین مکاشفهای را انجام داده است .تعمدا به اين سفید سیاه گفته میشود" (صفحه  135الی .)136
موضوع خاص :تفسیر فرایندهای ترجمه گناه نابخشودنی
■ "خدا به او حیات خواهد بخشید" مشکل لغوی و الهیاتی در اينجا معنی اصطالح "زندگی" ( )zoēاست .معموال در نوشتههای يوحنا اين اشاره به حیات
جاويدان دارد ،ولی در اين متن به نظر میرسد مفهوم آن احیا سالمتی و يا بخشش باشد (خیلی شبیه استفاده يعقوب از کلمه "نجات" در يعقوب  13 :5الی
 .)15کسی که برايش دعا شود ،برادر نامیده میشود که قويا داللت بر يک مومن دارد (بر اساس کاربرد خود يوحنا از اين اصطالح برای خوانندگانش).
 17 :5کل گناه جدی است ولی با توبه قابل بخشايش است (اولیه ،مراجعه شود به انجیل مرقس  ،15 :1اعمال رسوالن  ،21 :20مستمر ،مراجعه شود به اول
يوحنا  )٩ :1و ايمان به مسیح بجز گناه بیايمانی.
 :NASBاول یوحنا  18 :5الی 20
مولود خداس او را حفظ میکند و دست آن شریر به او
18ما میدانیم که هر که از خدا مولود شده است ،در گناه زندگی نمیکند ،بلکه آن ’
ِ
نمیرسد19 .ما میدانیم که از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است20 .همچنین میدانیم که پسر خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده
تا حق را بشناسیم ،و ما در او هستیم که حق است ،یعنی در پسر او عیسی مسیح .اوست خدای حق و حیات جاویدان.
" 18 :5ما میدانیم" يادداشت پاراگراف دوم مربوط به اول يوحنا  13 :5را مطالعه کنید.
■ "هر که از خدا مولود شده است ،در گناه زندگی نمیکند" اين وجه وصفی کامل مجهول است .اين يک تصريح سیاه و سفید اول يوحنا  6 :3و  ٩است.
حیات جاويدان مشخصههای قابل مشاهدهای دارد .تناقضات شیوه زندگی معلمین دروغین قلب گناهکار آنان را افشا میکند (مراجعه شود به انجیل متی !)7
يوحنا دو گروه مختلف معلمین دروغین را مورد خطاب قرار میدهد .آن که کال منکر گناه است (مراجعه شود به اول يوحنا  ۸ :1الی  )1 :2و گروه ديگری
که به سادگی گناه کردن را نامربوط میدانند (مراجعه شود به اول يوحنا  4 :3الی  .)1۰ابتدا بايد به گناه اعتراف کرد و بعد از آن پرهیز کرد .گناه مسئله است،
يک مسئله مستمر (مراجعه شود به اول يوحنا .)21 :5
بروس متزگر در ( A Textual Commentary of the Greek New Testamentصفحه  )71۸تصريح میکند که تفاوتها در نسخ دستنويس
ناشی از آن است که هر کدام از کاتبین تصور میکردند عبارت "مولود خدا" به چه چیز اشاره میکند.
 .1عیسی – در اين صورت  autonمناسبترين است (*)B* ،A
 .2مومنین – در اين صورت  eautonمناسبترين است (א)Ac ،
 UBS4به گزينه شماره  1رتبه  Bمیدهد (تقريبا يقین).
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مولود خداس او را حفظ میکند" اولین فعل وجه وصفی آئوريست مجهول است ،که داللت بر کامل شدن انجام عملی توسط يک عامل خارجی
■ "بلکه آن ’
ِ
است (يعنی روح ،مراجعه شود به رومیان  .)11 :٨اين اشاره به تولد مجدد دارد.
فعل دوم حال اخباری فعال است با "او را" ( .)autonدر مفهوم واقعی ،به معنی "کسی که از خدا متولد شده به حفظ او ادامه میدهد" است .اين اشاره
به حفظ مستمر مسیح توسط مومنین است .اين ترجمه بر اساس نسخه دستنويس يونانی يونیکال * B* ،Aاست .اين ترجمه در ترجمههای انگلیسی
 RSV ،NASBو  NIVيافت میشود.
دستنويسهای א و  Acضمیر ديگری "خود را حفظ میکند" ( )autonدارند که داللت بر اين دارد ،آن که مولود خداست مسئولیت دارد خود را حفظ کند .فعل
استفاده شده برای "متولد شد" در جای ديگری برای عیسی استفاده نشده است .مفهوم انعکاسی آن برای مومنین در اول يوحنا  3 :3و  21 :5استفاده شده
است .اين بر اساس نسخههای  KJVو  ASVاست.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"و آن شیطان او را لمس نخواهد کرد"
"آن ضعیف او را لمس نخواهد کرد"
"آن شیطان او را لمس نخواهد کرد"
"آن شیطان نمیتواند به آنان آسیب برساند"
"شیطان بر آنان برتری ندارد"

اين زمان حال داللتی میانی است که به معنی شیطان نمیتواند او را نگه دارد ،است .تنها استفاده ديگر از اين اصطالح در نوشتههای يوحنا در انجیل
او در  17 :2۰است .بر اساس انجیل و نیز تجربه بديهی است که مسیحیان وسوسه میشوند .سه نظريه اصلی درباره مفهوم اين عبارت وجود دارد:
 .1مومنین از محکوم شدن توسط شیطان رها هستند به واسطه اينکه او قوانین را نقض کرده است
 .2عیسی برای ما دعا میکند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،1 :2انجیل لوقا  23 :22الی )33
 .3شیطان نمیتواند رستگاری را از ما بگیرد (مراجعه شود به رومیان  31 :٨الی  ،)3٩هر چند او میتواند شهادت خدا در زندگی ما را خنثی کند و
احتماال بر اساس اول يوحنا  16 :5الی  ،1٧مومن را زودتر از موعد از اين جهان برگیرد!
" 19 :5ما میدانیم که از خدا هستیم" اين تضمین قطعی ايمان است ،جهان بینی مومن در عیسی مسیح (مراجعه شود به اول يوحنا  .)6 :4همه چیزهای
ديگر بر اساس اين حقیقت حیرتانگیز هستند (مراجعه شود به اول يوحنا  .)13 :5به يادداشت مربوط به اول يوحنا  13 :5مراجعه شود.
■ "تمامی دنیا در آن شریر لمیده است" ا ين زمان حال میانی (دپوننت) اخباری است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،11 :16 ،30 :14 ،31 :12دوم
قرنتیان  ،4 :4افسسیان  .)12 :6 ،2 :2اين توسط ( )1گناه آدم )2( ،شورش شیطان ،و ( )3انتخاب هر فرد بر گناه کردن ،امکانپذير میشود.
" 20 :5ما میدانیم" يادداشت کامل در پاراگراف دوم مربوط به اول يوحنا  13 :5را مطالعه کنید.
■ "پسر خدا آمده" اين زمان حال فعال اخباری ،تولد دوباره پسر خدا را تصريح میکند .الهی بودن با بدن انسان مسئله اساسی معلمین دروغین عرفان است
که جسم را شیطانی میدانند.
■ "به ما بصیرت بخشیده" اين هم يک زمان کامل اخباری فعال است .عیسی ،و نه معلمین دروغین عرفان ،بینش الزم در مسیر خدا را ارائه کرده است.
عیسی به صورت کامل پدر را با زندگی ،تعالیم  ،اعمال مرگ و قیامش از مردگان ،آشکار کرده است .او کالم زنده خدا است ،هیچ کس جدا از او نمیتواند به
سوی پدر برود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،6 :14اول يوحنا  10 :5الی .)12
■ "ما در او هستیم که حق است ،یعنی در پسر او عیسی مسیح .اوست خدای حق و حیات جاویدان" عبارت اول "در او هستیم که حق است" اشاره به
خدای پدر دارد (موضوع خاص در بخش اول يوحنا  55 :6و انجیل يوحنا  3 :1٧را مطالعه کنید) ،ولی فردی که در عبارت دوم به او اشاره میشود" ،خدای
حق" را سختتر میتوان شناسايی کرد .در متن به نظر میرسد که اشاره به پدر داشته باشد ،ولی از ديدگاه الهیات میتواند به پسر هم اشاره داشته باشد.
ابهام دستور زبانی میتواند تعمدی باشد ،زيرا در بسیاری مواقع در نوشتههای يوحنا چنین است ،برای اينکه فرد در پدر باشد ،بايد در پسر باشد (مراجعه شود
به اول يوحنا  .)12 :5خدايی بودن و حقیقت هم پدر و هم پسر میتواند به منظور تشديد الهیاتی باشد (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)26 :٨ ،2٨ :٧ ،33 :3
عهدجديد تماما الهی بودن عیسی ناصری را تصريح میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  1 :1و  ،2٨ :20 ،1٨فیلیپیان  ،6 :2تیتوس  ،13 :2و عبرانیان :1
 .)٨با اين وجود ،معلمین عرفان الهی بودن عیسی را تصريح میکنند (حداقل با مقیم بودن روح الهی).
 :NASBاول یوحنا 21 :5
21ای فرزندان ،خود را از بتها محفوظ نگاه دارید.
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21 :5
NASB
NKJV, NRSV
TEV
NJB

"از خود در برابر بتها محافظت کنید"
" خود را از بتها مصون نگاهداريد "
" خود را از خدايان دروغین مصون نگاهداريد "
"در برابر خدايان دروغین هشیار باشید"

اين زمان آئوريست فعال امری است ،تائیدی بر يک حقیقت کلی .آيه اشاره به مشارکت فعال مسیحیان در تقدس دارد (مراجعه شود به اول يوحنا :3
 ،)3که از همدمی با عیسی مسیح لذت میبرند (مراجعه شود به افسسیان  ،4 :1اول پطرس .)5 :1
اصطالح بتها (که فقط دو مرتبه در نوشتههای يوحنا استفاده شده است ،اينجا و در نقل قولی از عهد عتیق در مکاشفه  ،)20 :٩يا در رابطه با تعالیم و
شیوه زندگی معلمین دروغین است و يا به خاطر کتیبه بحرالمیت اين اصطالح در مفهوم گناه استفاده شده است ،اصطالح "بت" و "گناه" ممکن است با
يکديگر مترادف باشند.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1سه آزمون اصلی که اطمینان میدهند مومنین در راه مسیح هستند
 .2در اول يوحنا  6 :5و  ٨اصطالحات "آب" و "خون" به چه اشاره میکنند؟
 .3آيا میتوانیم بدانیم که مسیحی هستیم؟ آيا مسیحیانی هستند که ندانند؟
 .4کدام گناه است که به مرگ ما را هدايت میکند؟ آيا مومن میتواند اين گناه را مرتکب شود؟
 .5آيا اين قدرت محافظتی خداست يا تالشهای ما ،که ما را از وسوسه دور نگه میدارد؟
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دوم یوحنا
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن*
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درود
3-1

مقدمه
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قانون محبت

حقیقت و محبت

5-4
6
دشمنان مسیح
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NKJV
درود بر بانوی منتخب
3-1

تهنیت
3-1

6-4

گام برداشتن در فرامین
عیسی
6-4

حقیقت و محبت

11-٧

در برابر فريبکاران ضد
مسیح هشیار باشید
11-٧

2-1
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11-4

٨-٧
11-٧
11-٩
بدرود
بدرود يوحنا
کالم پايانی
13-12
13-12
12
12
12
13
13
13
* تقسیم بندی پاراگرافها ،تحت تاثیر الهام صورت نگرفته ،بلکه کلید درک مطلب و دنبال کردن عزم اولیه نويسنده میباشند .هر يک از ترجمههای مدرن
پاراگرافها را تقسیمبندی و خالصه کردهاند .هر پاراگراف يک موضوع ،حقیقت و يا تفکر اصلی دارد.
هر نسخه آن موضوع را به شیوه خاص و متمايز خود تحت پوشش قرار میدهد .در حین اينکه متن را مطالعه میکند ،از خود سوال کنید کدامیک از
ترجمهها با آنچه شما خودتان از موضع و تقسیمبندی آيه درک کرديد بیشتر مطابقت دارد.
در هر فصل ،ما بايد اول انجیل را بخوانیم و سعی کنیم موضوعات (پاراگرافهای) آن را شناسايی کنیم ،سپس درک خود را با نسخه مدرن مقايسه کنیم.
فقط زمانی که ما نیت نويسنده اصلی را ،با دنبال کردن منطق خودش و آنچه که ارائه داده درک کرديم ،میتوانیم انجیل را واقعا درک کنیم .فقط نويسنده
اصلی تحت الهام و وحی بوده است – خوانندگان حق ندارند که پیام را عوض کرده و يا تغییر دهند .خوانندگان انجیل مسئولیت دارند تا حقیقت تحت الهام را
با روزگار خود و زندگی خود مطابقت دهند.
توجه کنید که تمامی اصطالحات فنی و اختصارات به صورت کامل در اسناد زير توضیح داده شدهاند :اصطالحات دستور زبان يونانی ،موضوع خاص:
انتقاد متنی و واژه نامه.
معرفی کوتاه
بديهی است دوم يوحنا در رابطه با پیام و شیوه مفهومی اول يوحنا است .احتماال توسط يک نويسنده ،و در همان زمان نوشته شدهاند .شیوه نگارش آن
شیوه مرسوم نگارشی نامههای شخصی قرن نخست است که در حالتی نوشته شده که بر روی يک پاپیروس جا شود.
همانطور که اول يوحنا برای چندين کلیسا نوشته شده (و در مفهومی برای همه کلیساها) ،دوم يوحنا خطاب به يک کلیسای محلی و رهبرش نوشته
شده (هرچند ،همانند بیشتر نامههای شخصی عهد جديد آن را میتوان خطاب به همه کلیساها خواند) .پنجره حیرت انگیز کوچکی در زندگی کلیسای اولیه
در آسیای صغیر است (ترکیه).
چرخه اول مطالعه
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور راه برويم .شما ،کتاب
مقدس و روحالقدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید.
کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .مرکزيت موضوع کل کتاب را در قالب کلمات خود بیان کنید.
 .1موضوع کل کتاب.
 .2نوع ادبیات
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چرخه دوم مطالعه
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور ما بايد راه برويم .شما،
کتاب مقدس و روح القدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید .کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .موضوعات اصلی را
مشخص کرده و سپس در يک جملع مبحث را بیان کنید.
 .1موضوع واحد ادبی اول
 .2موضوع واحد ادبی دوم
 .3موضوع واحد ادبی سوم
 .4موضوع واحد ادبی چهارم
 .5و غیره
چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید .پاراگرافها
الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4و غیره
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBآیات  1الی 3
1از شیخ کلیسا ،به بانوی برگزیده و فرزندانش که ایشان را در محقیقتس دوست میدارم  -و نه تنها من ،بلکه همۀ آنان که حقیقت را
شناختهاند2 -به سبب آن حقیقت که در ما ساکن است و تا ابد با ما خواهد بود.
3فیض و رحمت و سالمتی از جانب خدای پدر و از جانب عیسی مسیح ،پسر آن پدر ،در حقیقت و محبت با ما خواهد بود.
" 1شیخ کلیسا ( ")The elderاين عنوان ( )presbuterosبرای شناسايی نويسنده دوم و سوم يوحنا استفاده شده است .در انجیل معانی زيادی برای
اين اصطالح در نظر گرفته شده است.
نوشتههای يوحنايی به شیوههای مختلفی نويسند را معرفی میکنند.
 .1انجیل از اصطالح "شاگرد محبوب" استفاده میکند
 .2اولین کلمه اسم مستعار است
 .3کلمه دوم و سوم در بردارنده عنوان شیخ کلیسا است
 .4مکاشفه ،يک نوشته کامال غیر قابل توصیف ،نويسنده را به عنوان "خادم او يوحنا" فهرست میکند
بحثهای زيادی میان مفسرين و اساتید در خصوص اينکه چه کسی نويسنده اين نوشتهها است وجود دارد .تشابهات و تفاوتهای زبانی و شیوه نگارشی
بسیاری میان آنها وجود دارد .در اين مرحله ،هیچ توضیحی توسط معلمین انجیل پذيرفته نیست .من تائید میکنم که يوحنای شاگرد ،نويسنده همه اينها
است ،ولی اين يک مسئله هرمنوتیک (علم ترجمه و تفسیر نوشته های باستانی بخصوص انجیل) و يا مسئله وحی و الهام نیست .در واقعیت نويسنده اصلی
انجیل روح خدا است .اين يک مکاشفه ارزشمند است ،ولی مفسرين مدرن مفهوم واقعی فرايند اين نوشتهها را نمیدانند يا درک نمیکنند.
■ "بانوی برگزیده و فرزندانش" مباحثات زيادی در خصوص اين عنوان وجود دارد .بسیاری سعی کردهاند که تصريح کنند اين خطاب به بانويی بنام يا
 ،Electaاز کلمه يونانی برای منتخب يا انتخاب شده (کلمنت اسکندريه) يا  ، Kiryaاز کلمه يونانی بانو (آتناسیوس) است .با اين حال ،من با جروم موافقم
که اين به داليل زير اشاره به کلیسا دارد:
 .1کلمه يونانی برای کلیسا مونث است (دوم يوحنا )1 :1
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.2
.3
.4
.5
.6
.٧

در " LXXمنتخب" اشاره به مردم به صورت کل دارد (مراجعه شود به اول پطرس )٩ :2
اين میتواند اشاره به کلیسا به عنوان عروس مسیح داشته باشد (مراجعه شود به افسسیان  25 :5الی  ،32مکاشفه  ٧ :1٩الی )2 :21 ،٨
اين کلیسا اعضايی دارد که فرزندان خطاب میشوند (مراجعه شود به دوم يوحنا )13 :1
اين کلیسا خواهری دارد که به نظر میرسد اشاره به يک کلیسای محلی ديگر باشد (مراجعه شود به دوم يوحنا )13 :1
در سراسر اين فصل با حالت مفرد و جمع کلمات بازی شده است (مفرد در دوم يوحنا  4 :1و  5و  ،13جمع در دوم يوحنا  6 :1و  6و  ٨و  10و )12
اين اصطالح به شیوه مشابه در اول پطرس  13 :5هم استفاده شده است

■ "که" جالب است که اين ضمیر مذکر جمع است بايد به يا "بانو" که مونث است و يا "فرزندان" که خنثی است اشاره داشته باشد .فکر میکنم اين يک شیوه
نگارشی يوحنا برای به صورت نمادين نوشتن باشد.
■ "دوست میدارم" يوحنا از  phileōبه صورت مترادف با  agapaōدر انجیل و مکاشفه استفاده میکند ولی در اول ،دوم و سوم يوحنا فقط از agapaō
استفاده میکند (مراجعه شود به دوم يوحنا  3 :1و  5و  ،6اول يوحنا .)1٨ :3
■ "حقیقت" حقیقت موضوعی است که اغلب تکرار میشود (مراجعه شود به دوم يوحنا [ 1 :1دو مرتبه] 2 ،و  3و  .)4عبارت "اين تعلیم" در دوم يوحنا ٩ :1
[دو مرتبه] و  10مترادف با "حقیقت" است .بر اين اصطالح احتماال به اين دلیل تاکید میشود که وجود مرتدهای محلی در اين نامه مشهود هستند (مراجعه
شود به دوم يوحنا  4 :1و  ٧الی  )10همانند اول يوحنا.
"حقیقت" میتواند به يکی از اين سه اشاره داشته باشد )1( :روحالقدس در يوحنا( ،مراجعه شود به انجیل يوحنا  )2( ،)1٧ :14خود عیسی مسیح (مراجعه
شود به انجیل يوحنا  ،)6 :14 ،32 :٨و ( )3محتوای انجیل (مراجعه شود به اول يوحنا  .)23 :3موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و :1٧
 3را مطالعه کنید.
■ "که در ما ساکن است" اين وجه وصفی حال فعال بوده و يکی از عبارات مورد عالقه يوحنا برای توصیف مومنین "ساکن بودن" است .موضوع خاص در
بخش مربوط به انجیل يوحنا  10 :2را مطالعه کنید .به نظر میرسد که اين اشاره به روحالقدس است که در ما ساکن است (مراجعه شود به رومیان  ،٩ :٨يا
پسر ،رومیان  ٩ :٨الی  .)10تمامی افراد تثلیث در/با مومنین هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)23 :14
■ "تا ابد با ما خواهد بود" حقیقت برای همیشه با مومنین همراه و در آنان خواهد بود .عجب عبارت حیرتانگیزی در مورد تضمین .موضوع خاص در بخش
مربوط به اول يوحنا  13 :5را مطالعه کنید .حقیقت هم فرد انجیل و هم پیام انجیل است .اين "حقیقت" همیشه با محبت ،محبت به خدا ،محبت به
برادران/خواهران همپیمان و محبت به جهان گمراه است (مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :4الی .)21
"همیشه" به مفهوم در طی سالها است (مراجعه شود به انجیل يوحنا  51 :6 ،14 :4و  35 :٨ ،5٨و  ،16 :14 ،٨ :13 ،34 :12 ،26 :11 ،2٨ :10 ،51اول
يوحنا  .)1٧ :2موضوع خاص همیسه در انجیل يوحنا  5٨ :6را مطالعه کنید.
" 3فیض و رحمت و سالمتی" اين يک معرفی مرسوم به کلمه يونانی است که با دو استثنا در قرل اول استفاده میشد .نخست ،اندکی تغییر يافت تا آن را به
صورت منحصر به فرد مسیحی کنند .اصطالح يونانی "درود"  chaireinاست .اين اصطالح به  charisتغییر يافت که به معنی "فیض" است .اين معرفی
بسیار شبیه رساله شبابان ،اول تیموتائوس  ،2 :1دوم تیموتائوس  2 :1است ،دوتا از اين سه اصطالح در معرفی پولس برای غالطیان و اول تسالونیکیان
استفاده شده است.
دوم ،ساختار دستور زبانی مرسوم دعايی برای آرزوی سالمتی است .با اين حال ،دوم يوحنا يک بیانیه حقیقت است ،وعده ايستادن در کنار خدا و با
نتیجه الهی مطلوب.
از نگاه خداشناسی ممکن است از خود سوال کنیم که آيا اين ترتیب را رابطه میان اين اصطالحات تعمدی باشد .فیض و رحمت منعکس کننده صفات
خدا هستند که از طريق مسیح رستگاری را به رايگان به انسان گمراه ارائه میکند .سالمتی منعکس کننده دريافتکننده هديه خدا است .مومنین يک تحول
کامل را تجربه میکنند .از آنجا که سقوط بر تمامی جنبههای زندگی انسان تاثیر گذاشت ،بنابراين رستگاری هم آنها را احیا میکند ،نخست از طريق موقعیت
(تائید بر اساس ايمان) ،سپس با تغییر بنیادين در جهانبینی که توسط روح مقیم فعال میگردد ،که در نتیجه آن مسیحگونگی شروع به پیشرفت میکند.
تصوير خدا در انسان (مراجعه شود به پیدايش  26 :1الی  )27احیا میشود.
احتمال ديگر در رابطه با نیاز برای اين اصطالح در نور معلمین دروغین است .آنها در مورد فیض و رحمت سوال میکنند و همه چیز میگويند ولی در
مورد سالمتی سکوت میکنند .يک نکته جالب هم هست که اين تنها جايی در نوشتههای يوحنا است که "رحمت" ( )eleeōiاستفاده شده است" .رحمت"
( )charisدر انجیل فقط در اينجا ،دوم يوحنا  14 :1و  16و  17و مکاشفه (مراجعه شود به  )21 :22 ،4 :1استفاده شده است.
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■ "از جانب خدای پدر و از جانب عیسی مسیح" هر دو اسم ضمیر ( )paraدارند از نظر دستور زبانی آنها را يکسان تلقی مینمايد .اين يک شیوه دستور
زبانی برای تصريح تماما الهی بودن عیسی مسیح است.
■ "پسر آن پدر" تاکید مستمر در اول يوحنا اين است که فرد نمیتواند پدر را بدون پسر داشته باشد (مراجعه شود به اول يوحنا .)10 :5 ،15 :4 ،23 :2
معلمین دروغین يک رابطه منحصر به فرد با خدا را ادعا میکنند  ،ولی از ديدگاه خداشناسی شخص پسر و کارهای او را بی بها جلوه میدهند .يوحنا دوباره و
دوباره تکرار میکندکه عیسی ( )1مکاشفه کامل پدر است و ( )2تنها راه (مراجعه شود به انجیل يوحنا  )6 :14به سوی پدر.
 :NASBآیات  4الی 6
ّ
5
4بسی شادمان شدم که دریافتم برخی از فرزندان تو بنا بر حکمی که از پدر یافتیم ،در محقیقتس سلوک میکنند .اما حال ،بانوی گرامی ،از
تو درخواستی دارم .نه آنکه حکمی تازه به تو بنویسم ،بلکه همان که از آغاز داشتهایم ،که یکدیگر را محبت کنیم6 .و محبت این است که بنا بر
احکام او سلوک نماییم .آری ،همانگونه که از آغاز شنیدهاید ،حکم او این است که در محبت سلوک کنید.
 " 4بسی شادمان شدم " اين يک آئوريست مجهول غیرفعال (دوپوننت) است .احتماال شیخ کلیسا در مورد اين کلیسا از برخی اعضای مسافر چیزهايی
شنیده بود.
■ "دریافتم برخی از فرزندان تو در محقیقتس سلوک میکنند" اين عبارت به يکی از موارد زير اشاره میکند:
 .1زندگی خداپسندانه و محبتآمیز برخی در کلیسا (مراجعه شود به دوم يوحنا  3 :1الی )4
 .2شیوهای برای تائید مرتدها در کلیسا که برخی را به گمراهی کشاندهاند
■ "بنا بر حکمی که از پدر یافتیم" اين زمان آئوريست فعال اخباری داللتی است که اشاره به فرمان محبت کردن به يکديگر است ،همانطور که عیسی به آنها
محبت میکرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا  34 :13الی  ،12 :15 ،35اول يوحنا  ٧ :4 ،11 :3و  11الی  12و )21
■ "همان که از آغاز داشتهایم" اين زمان غیر کامل فعال اخباری داللتی است که اشاره به شروع تعالیم عیسی دارد (مراجعه شود به اول يوحنا  ٧ :2و ،24
 .)11 :3محتوای فرمان دوباره تائید میشود که "به يکديگر محبت کنید" (مراجعه شود به دوم يوحنا  )5 :1و "تائید کنید که عیسی مسیح در گوشت/جسم
آمد" (مراجعه شود به دوم يوحنا  .)٧ :1توجه کنید که محتوا است ،فرد و شیوه زندگی.
■ "که یکدیگر را محبت کنیم" اين وجه وصفی حال فعال است (همانند آخرين فعل در اين آيه ،سلوک کردن) .مشخصه مرتدها انحصارگرا بودن و محبت
نکردن است .اين سه آزمون اول يوحنا را برای اينکه بتوان فهمید آيا کسی واقعا مسیحی است را شکل میدهد .در کتاب اول يوحنا اين سه آزمون عبارتند از:
محبت کردن ،شیوه زندگی و دکترين .اين آزمونها در دوم يوحنا تکرار شدهاند:
 .1محبت کردن (مراجعه شود به دوم يوحنا  ،5 :1اول يوحنا  ٧ :2الی  11 :3 ،11الی  ٧ :4 ،1٨الی  16 ،12الی  1 :5 ،21الی )2
 .2اطاعت (مراجعه شود به دوم يوحنا  ،6 :1اول يوحنا  3 :2الی  1 :3 ،6الی  2 :5 ،10الی )3
 .3محتوای دکترين (مراجعه شود به دوم يوحنا  ،٧ :1اول يوحنا  1٨ :2 ،1 :1الی  1 :4 ،25الی  6و  14الی  1 :5 ،16و  5و )10
■ "و محبت این است" محبت ( )agapēيک عمل مستمر است (زمان حا ل) ،نه فقط يک احساس .محبت نشانه تمامی مومنین واقعی است (مراجعه شود
به اول قرنتیان  ،13غالطیان  ،22 :5اول يوحنا  ٧ :4الی .)21
■ "از آغاز" يه يادداشت مربوط به بحش اول يوحنا  1 :1مراجعه کنید .فکر میکنم اين عبارت در اول يوحنا و دوم يوحنا به عنوان اشارهای به آغاز بشارت
عمومی عیسی اشاره میکند.
■ "در محبت سلوک کنید" مسیحیت يک تعهد اولیه و تغییر در شیوه زندگی است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)6 :2شیوه زندگی ،ما را نجات نمیدهد ،ولی
تائید میکند که ما نجات يافتهايم.
 :NASBآیات  7الی 11
یبکاران بسیار به دنیا بیرون رفته اند ،که بر آمدن عیسی مسیح در جسم انسانی اقرار ندارند .چنین کسان ،همان فریبکار و
7زیرا که فر
ِ
ّ
ضدمسیحاند8 .بهوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید ،بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید9 .هر آن کس که از تعلیم مسیح فراتر رود و در
َ
آن پایدار نماند ،خدا را ندارد ،آن که در آن تعلیم پایدار ماند ،هم پدر را دارد و هم پسر را10 .اگر کسی نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد ،او را به
خانۀ خود مپذیرید و خوشامدش مگویید؛ 11زیرا آن که او را خوشامد گوید ،در اعمال بدش شریک میشود.
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فریبکاران بسیار" کلمه "فريبکاران" از کلمه يونانی  planēمیآيد ،که از آن اصطالح انگلیسی " "planetمیآيد .در دنیای باستان حرکت اجسام
" 7زیرا که
ِ
بهشتی ترسیم و مطالعه میشد ( .)zodiakستارگان در الگوهای خاصی قرار میگرفتند ،ولی برخی ستارگان (يعنی سیارات) به صورت غیر منظم حرکت
میکردند .در آن زمان به اين قبیل ستارگان ""ولگرد" میگفتند .اين اصطالح به صورت استعاره در مورد آنان که از حقیقت فرار میکردند ،بسط يافت.
اين معلمین دروغین کسانی نبودند که صرفا افراد گمراه يا در خطايی باشند که انجیل را ناديده میانگاشتند .در نوشتههای يوحنا هم فريسیان و هم
معلمین دروغین شورشیان و ياغیانی بودند در برابر نور شفافی که دريافت کرده بودند .به اين دلیل است که شورش آنان به عنوان "گناه نابخشودنی" يا "گناه
تا زمان مرگ" تلقی میشوند (مراجعه شود به يادداشت بخش اول يوحنا .)16 :5فاجعه اينجاست که آنان باعث میشوند ديگران هم از آنان پیروی کرده و به
سوی خرابی بروند .عهد جديد به وضوح آشکار میکند که معلمین دروغین نمايان خواهند شد و مسائل زيادی را به وجود خواهند آورد (مراجعه شود به انجیل
متی  11 :24 ،15 :7و  ،24انجیل مرقس  ،22 :13اول يوحنا .)1 :4 ،7 :3 ،26 :2
■ "به دنیا بیرون رفتهاند" در اين عبارت دنیا به معنی سیاره فیزيکی ما است .اين معلمین دروغین يا کلیسای مسیحی را ترک کردهاند (مراجعه شود به اول
يوحنا  )12 :2و يا در ماموريتهای بشارتی هستند (مراجعه شود به سوم يوحنا).
■ "اقرار ندارند" اين اصطالح  homologeō,است ،که داللت بر يک اعتراف و اقرار عمومی ايمان بر مسیح دارد .موضوع خاص :اعتراف/اقرار در بخش
مربوط به انجیل يوحنا  22 :٩الی  23را مطالعه کنید.
■ "آمدن عیسی مسیح در جسم انسانی" اين فريبکاران به تعالیم دروغین خود درباره شخص مسیح ادامه میدهند .اين آيه بر "آزمودن روحها" در اول
يوحنا  1 :4الی  6هشدار می دهد ،به خصوص آنها که در رابطه با تماما انسان بودنی عیسی هستند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،14 :1اول تیموتائوس :3
 .)16عرفان دوالیسم میان روم (خدا) و جسم (گوشت) تصريح میکند .از ديد آنها عیسی نمیتواند تماما انسان و تماما الهی باشد.
به نظر میرسد دو جريان خداشناسی در تفکر عرفان اولیه وجود داشته است
 .1انکار انسان بودن عیسی ()Docetic؛ او به شکل انسان ظاهر شد ولی روح بود
 .2انکار مردن مسیح بر باالی صلیب؛ اين گروه ( )Cerinthianتصريح میکردند که روح مسیح بر جسم عیسی در زمان تعمید حلول کرد و قبل از
مرگ در باالی صلیب او را ترک گفت.
اين احتمال هست که زمان حال "در جسم آمدن" شیوه نگارشی يوحنا برای رد کردن عرفان سرينتیان باشد و اول يوحنا  1 :4الی  6شیوه او برای رد
کردن عرفان سرينتیان باشد.
ّ
■ "چنین کسان ،همان فریبکار و ضدمسیحاند" در اول يوحنا  1٨ :2تماي زی میان حالت جمع ضدمسیحیان و مفرد ضد مسیح وجود دارد .حالت جمع
برای روزگای يوحنا آمده و آنها کلیساها را ترک کردند (مراجعه شود به اول يوحنا  ،)1٩ :2ولی در حالت مفرد اشاره به آينده دارد ("بازگشت مسیح" در دوم
تسالونیکیان را مطالعه کنید .با اين وجود ،در اين آيه ،مفرد استفاده شده است ،همانند جمع در اول يوحنا  1٨ :2الی .25
■ "بهوش باشید" اين زمان حال فعال امری است .فعل اصلی استفاده شده "ديدن" ( )blepōاست ،که به صورت استعاره برای هشدار علیه شیطان استفاده
شده است (مراجعه شود به انجیل متی  ،4 :24انجیل مرقس  ،5 :13انجیل لوقا  ،۸ :21اعمال رسوالن  ،4۰ :13اول قرنتیان  ،12 :1۰ ،9 :۸غالطیان :5
 ،12عبرانیان  .)25 :12مومنین مسئول تشخیص خطا و دروغ هستند زيرا:
 .1آنان انجیل را میدانند
 .2آنها روحالقدس را دارند
 .3آنها دوستی مستمر با مسیح دارند
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"که آنچه را بدست آورده ایم ،از دست ندهید"
"که آنچه را برایش کار کردیم از دست ندهیم"
"باشد آنچه را برایش کار کردیم از دست ندهیم"
"برای این که آنچه را برایش کار کردیم از دست ندهیم"
"یا تمامی کارهایمان از دست خواهد رفت"

نخست ،به کاربرد منفی  pasتوجه کنید .دعوت انجیل برای "همه" است ،ولی متاسفانه پتانسیل برای ارتداد هم دارد .پتانسیل ارتداد با دو وجه وصفی
حال فعال مشخص میشود" :فراتر میرود" و "نمیماند" .اول" ،فراتر میرود" میتواند کلمه راهنما برای معلمین دروغین باشد و داللت بر اين داشته باشد که
آنها حقیقت پیشرفتهای فراتر از شهادت عینی شاگردان دارند .مومنین با کالم حقیقت که در آنها میماند مشخص میشوند (مراجعه شود به انجیل يوحنا :۸
 ،7 :15 ،31اول يوحنا  ،14 :2منفی در انجیل يوحنا  ،3۸ :5اول يوحنا  .)1۰ :1موضوع خاص در مورد استقامت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  31 :۸و
شاگردان در بخش مربوط به انجیل يوحنا  64 :6را مطالعه کنید.
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عبارت مضافهالیه "مسیح" میتواند اشاره به يکی از اينها داشته باشد
 .1تعلیم مسیح
 .2تعالیم در مورد مسیح
 .3عبارات دو مفهومی متداول يوحنا
عبارات مضاف الیه زياد و مبهم هستند .فقط متن متواند معنی واقعی را تعیین کند ولی اغلب همانند اينجا همپوشانی دارند.
■ "خدا را ندارد" اصطالحات "تعلیم عیسی" و "حقیقت" در آيه  2همسو هستند .معلمین دروغین و پیروان آنان هیچ حرفی ندارند (مراجعه شود به آيه .)۸
آنان از نظر معنوی گمراه هستند و با خدا نیستند زيرا برای با پدر بودن بايد با پسر باشند (مراجعه شود به اول يوحنا  1۰ :5الی  .)12استفاده فعل "داشتن"
(دو مرتبه ،زمان حال فعال اخباری) با خدا فقط در اينجا و اول يوحنا  23 :2ديده میشود.
" 10اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده يا بر اساس محتوای متن شرط بايد درست باشد .معلمین دروغین میآيند.
■ "او را به خانۀ خود مپذیرید" اين زمان حال فعال امری است با حرف اضافه نفی که اغلب داللت بر متوقف ساختن يک عمل در حال انجام دارد (متن بايد
تعیین کند).
"خانه" میتواند اشاره به مهمان نوازی مسیحیان داشته باشد (مراجعه شود به انجیل متی  ،35 :25رومیان  ،13 :12اول تیموتائوس  ،2 :3تیتوس ،٨ :1
عبرانیان  ،2 :13اول پطرس  ٩ :4يا سوم يوحنا  5الی  ،) 6ولی در متن احتماال اشاره به دعوت مبشر مسافر برای سخنرانی در خانه کلیسا دارد (مراجعه شود
به رومیان  ،5 :16اول قرنتیان  ،٩ :16کولسیان  ،15 :4فیلیمون .)2
■ "و خوشامدش مگویید" اين يک زمان حال فعال امری ديگر است با حرف اضافه نفی .با اين به "اصطالح مسیحیان" همدم نشويد .هر گونه تالش برای
دوستی ممکن است درست درک نشده و موافقت تلقی شود (مراجعه شود به دوم يوحنا  .)11 :1خیلی سخت میتوان اين عبارت را در جامعه امروز اجرا کرد.
بسیاری ادعای مسیحی بودن دارند .با اين حال  ،برای تالش بر اينکه با آنان سهیم باشیم بايد صمیمی بود و در بحثها وارد شد .هنوز ،رهبران مسیحی بايد
هشیار باشند به عنوان مرتد شناخته نشوند .البته ،اين در مورد مذاهب مسیحی صادق نیست.
 :NASBآیات  12الی 13
ّ
12بسیار چیزها دارم که به شما بنویسم ،لیکن نمیخواهم با قلم و کاغذ باشد .اما امیدوارم نزدتان بیایم و رویاروی گفتگو کنیم تا شادیمان
خواهر برگزیدهات ،برای تو سالم میفرستند[ .آمین!]
کامل شود13 .فرزندان
ِ
" 12بسیار چیزها دارم که به شما بنویسم" اين مشابه عبارت پايانی سوم يوحنا  13 :1الی  14است.
■ "شادیمان کامل شود" اين وجه شرطی مجهول کامل است .اين يک موضوع متداول در نوشتههای يوحنا است (مراجعه شود به انجیل يوحنا :15 ،2٩ :3
 ،13 :1٧ ،24 :16 ،11اول يوحنا  .)4 :1اين شادی بر اساس موارد زير است
 .1حضور معلم
 .2دانش حقیقت که آورده میشود
يوحنا در دوم يوحنا  4 :1در تداوم گام برداشتن در مسیر محبت و اطاعت ،شادی خود را بیان میدارد.
 13اين آيه همانند دوم يوحنا  1 :1از زبان استعاره برای سخن گفتن با کلیسای خواهر و اعضايش استفاده میکند.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1سه آزمونی که در اول يوحنا ذکر شده و در دوم يوحنا تکرار شدهاند را فهرست کنید
.a
.b
.c
 .2اين نامه برای يک خانم نوشته شده يا برای يک کلیسا؟
 .3از اين نامه کوتاه چگونه میفهمید که مرتدها در میان جماعت کلیسا حضور داشتند؟
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 .4چه کسی يا چه چیزی در دوم يوحنا  ٧ :1فريبکار و ضد مسیحی است؟
 .5آيا دوم يوحنا  10 :1و  11در تضاد با حکم عهد جديد برای نشان دادن مهمان نوازی و محبت کردن با دشمنان ما است؟
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سوم یوحنا
تقسیمبندی پاراگرافهای ترجمههای مدرن*
NJB
خطاب و درود
4-1

TEV
معرفی
1الف
1ب
4-2

NRSV

NKJV
درود بر گايوس
4-1

1

UBS4

4-2

تهنیت
1
4-2

* تقسیم بندی پاراگرافها ،تحت تاثیر الهام صورت نگرفته ،بلکه کلید درک مطلب و دنبال کردن عزم اولیه نويسنده میباشند .هر يک از ترجمههای مدرن
پاراگرافها را تقسیمبندی و خالصه کردهاند .هر پاراگراف يک موضوع ،حقیقت و يا تفکر اصلی دارد.
هر نسخه آن موضوع را به شیوه خاص و متمايز خود تحت پوشش قرار میدهد .در حین اينکه متن را مطالعه میکند ،از خود سوال کنید کدامیک از
ترجمهها با آنچه شما خودتان از موضع و تقسیمبندی آيه درک کرديد بیشتر مطابقت دارد.
در هر فصل ،ما بايد اول انجیل را بخوانیم و سعی کنیم موضوعات (پاراگرافهای) آن را شناسايی کنیم ،سپس درک خود را با نسخه مدرن مقايسه کنیم.
فقط زمانی که ما نیت نويسنده اصلی را ،با دنبال کردن منطق خودش و آنچه که ارائه داده درک کرديم ،میتوانیم انجیل را واقعا درک کنیم .فقط نويسنده
اصلی تحت الهام و وحی بوده است – خوانندگان حق ندارند که پیام را عوض کرده و يا تغییر دهند .خوانندگان انجیل مسئولیت دارند تا حقیقت تحت الهام را
با روزگار خود و زندگی خود مطابقت دهند.
توجه کنید که تمامی اصطالحات فنی و اختصارات به صورت کامل در اسناد زير توضیح داده شدهاند :اصطالحات دستور زبان يونانی ،موضوع خاص:
انتقاد متنی.
معرفی کوتاه
بديهی است دوم يوحنا در رابطه با پیام و شیوه مفهومی اول يوحنا است .احتماال توسط يک نويسنده ،و در همان زمان نوشته شدهاند .شیوه نگارش آن
شیوه مرسوم نگارشی نامههای شخصی قرن نخست است که در حالتی نوشته شده که بر روی يک پاپیروس جا شود.
همانطور که اول يوحنا برای چندين کلیسا نوشته شده (و در مفهومی برای همه کلیساها) ،دوم يوحنا خطاب به يک کلیسای محلی و رهبرش نوشته
شده (هرچند ،همانند بیشتر نامههای شخصی عهد جديد آن را میتوان خطاب به همه کلیساها خواند) .پنجره حیرتانگیز کوچکی در زندگی کلیسای اولیه
در آسیای صغیر است (ترکیه).
چرخه اول مطالعه
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور راه برويم .شما ،کتاب
مقدس و روحالقدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید.
کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .مرکزيت موضوع کل کتاب را در قالب کلمات خود بیان کنید.
 .1موضوع کل کتاب.
 .2نوع ادبیات
چرخه دوم مطالعه
اين مجموعه راهنمای مطالعه تفسیری میباشد ،يعنی شما مسئول تفسیر خود از کتاب مقدس هستید .هر کدام از ما بايد در نور ما بايد راه برويم .شما،
کتاب مقدس و روح القدس اولويت تفسیر هستید .تفسیر را نبايد به هر مفسری واگذار کنید .کل کتاب مقدس را در يک نشست بخوانید .موضوعات اصلی را
مشخص کرده و سپس در يک جملع مبحث را بیان کنید.
 .1موضوع واحد ادبی اول
 .2موضوع واحد ادبی دوم
 .3موضوع واحد ادبی سوم
 .4موضوع واحد ادبی چهارم
 .5و غیره
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چرخه سوم مطالعه
دنبال کردن عزم نویسنده در پاراگرافها
اين يک راهنمای مطالعات تفسیری است ،که به معنای آن است که شما مسئول تفسیر خودتان از انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر نوری که
داريم حرکت کنیم .شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .البته نبايد مفسر را ناديده بگیريد.
فصل را به صورت يکجا بخوانید .موضوعات را شناسايی کنید (چرخه مطالعاتی شماره  .)3تقسیم بنديهای خود را با  5ترجمه فوق مقايسه کنید.
پاراگرافها الهام دهنده نیستند ولی کلید منظور اصلی نويسنده میباشند ،که قلب تفسیر است .هر پاراگراف فقط و فقط يک موضوع دارد.
 .1اولین پاراگراف
 .2دومین پاراگراف
 .3سومین پاراگراف
 .4و غیره
بینش مفهومی بر سوم یوحنا
معرفی
.A
.B
.C

.D

اين نامه کوچک سوم يوحنا نامیده میشود زيرا از دوم يوحنا اندکی کوچکتر است .من واقعا تصور میکنم که دوم يوحنا و سوم يوحنا پیام متعادلی
را برای کلیسای محلی در اواخر قرن نخست شکل میدهند ،احتماال جايی در قلمرو روم در آسیای میانه.
دوم يوحنا در ارتباط با مسئله واعظان دورهگرد مرتد است در حالی که يوحنا  3در رابطه با احتیاط در کمک به واعظان دوره گرد مسیحی است.
از سه فرد خاص در سوم يوحنا نام برده شده است
 .1گايوس (يک مرد خدا در کلیسای پذيرنده)
 .aدر ساير بخشهای انجیل از سه گايوس نام برده شده است :گايوس از مقدونیه ،اعمال رسوالن  ،2٩ :1٩گايوس از دربه ،اعمال رسوالن
 ،4 :20و گايوس از قرنتس ،رومیان  ،23 :16اول قرنتیان )14 :1
 .bنوشتههايی که بنام اساسنامه شاگردان شناخته میشود گايوس سوم يوحنا را به عنوان اسقف پرگاموم که توسط يوحنا منصوب شده
معرفی میکند.
 .2ديوتفرس (يک مرد بیخدای دردسر ساز در کلیسای پذيرنده)
 .aاين تنها جايی است که در عهد جديد از اين فرد نام برده میشود .اين يک اسم بسیار نادر است و به معنی "پرستار زئوس" است .چقدر
دوگانه است که اين مرد که نام زئوس بر او گذاشته شده که به معنی "محافظ مسافرين" است ،خود بر ضد مسافرين باشد.
 .bگرايش او در سوم يوحنا  ٩ :1الی  10آشکار شده است.
 .3دمیتريوس (حامل نامه يوحنا به اين کلیسای محلی)
 .aظاهرا او يکی از مبشرين دورهگرد و حامل نامه يوحنای شاگرد در افسس است
 .bسنتی که به آن اساسنامه شاگردان گفته می شود دمیتريوس را به عنوان اسقف فیالدلفیا که توسط يوحنای شاگرد منصوب شده
فهرست میکند.
کلیسای اولیه درگیر اين بود که چگونه واعظان/معلمین/مبشرين مسافر را ارزيابی و حمايت کند .يکی از نوشتههای متعارف مسیحی از اوايل قرن
دوم بنام  The Diacheيا  The Teaching of the Twelve Apostlesاين خط مشی ها را ارائه میکند:
فصل  -11در ارتباط به معلمین ،شاگردان و پیامبران
"هر کس که آمد و همه اينها را به شما تعلیم داد که پیشتر من به شما گفته بو دم ،او را بپذيريد .ولی اگر معلم خودش برگردد و دکترين ديگری را
تعلیم دهد تا اين را خراب کند ،حرف او را نشنويد ،ولی اگر او تعلیم داد تا راستی و آگاهی نسبت به خدا بیشتر گردد ،او را به عنوان سرور بپذيريد.
ولی در رابطه با شاگردان و پیامبران ،بر اساس حکم انجیل ،عمل کند؛ بگذاريد هر شاگردی که نزد شما آيد به عنوان سرور پذيرفته شود .ولی او
نبايد بیش از يک روز بماند؛ ولی اگر نیاز بود تا روز بعد ،ولی اگر سه روز ماند ،او پیامبر دروغین است .و وقتی که شاگرد رفت ،نگذاريد چیزی بردارد
به غیر از نان ،ولی اگر درخواست پول کرد ،او پیامبر دروغین است" (صفحه .)3٨0
فصل  -12پذیرفتن مسیحیان
"اما اگر هرکس به نام روح گفت ،به من پول دهید ،يا چیزی ديگر ،نبايد به او گوش دهید ،ولی اگر به شما گفت به خاطر ديگران که نیازمند هستند
بدهید ،نبايد بر او داوری کنید.
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ولی بگذاريد هر کس به نام خدا آمد پذيرفته شود ،و پس از آن شما بايد او را اثبات کنید و بشناسید ،زيرا شما درک راست و چپ را داريد .اگر او که
آمد يک سالک است ،تا آنجا که می توانید به او ياری رسانید ،ولی او نبايد نزد شما بمانید مگر برای دو يا سه روز ،اگر نیاز بود .ولی اگر بخواهد با
شما بماند ،هنرمند بود ،بگذاريد کار کند و بخورد ،ولی اگر هیچ معاملهای نداشت ،بر اساس درک خود به آن به عنوان مسیحی نگاه کنید ،او نبايد
نزد شما بیکار زندگی کند .ولی اگر اين کار را نکند ،او دالل مسیح است .مراقب باشید و از اينان دوری کنید" (صفحه .)3٨1
مطالعه کلمه و عبارات
 :NASBآیه 1
1از شیخ کلیسا ،به گایوس عزیز که او را در محقیقتس دوست میدارم.
" 1شیخ کلیسا ( ")The elderاين اصطالح مترادف با اصطالح "شبان" و "اسقف" است (مراجعه شود به تیتوس  5 :1و  ،7اعمال رسوالن  17 :2۰و .)2۸
يادداشت کامل در بخش مربوط به دوم يوحنا  1 :1را مطالعه کنید.
■ "عزیز" اين مشخصه نامههای يوحنا است (مراجعه شود به اول يوحنا  2 :3 ،٧ :2و  1 :4 ،21و  ٧و  ،11سوم يوحنا  2 :1و  5و  ،)11ولی به عنوان لقب برای
مومنین در اناجیل يا مکاشفه يافت نشد.
■ "گایوس" بحثهای زيادی هستند که گايوس يا ديوترفس شبان اين کلیسای محلی است يا نه .با توجه به حجم اندک اطالعات در اين مورد ،بسختی میتوان
از روی تعصب اظهار نظر کرد .به خاطر سوم يوحنا  ٩ :1که "کلیسا" و "به آنها" ذکر شده است ،ممکن است که ديوترفس رهبر يک کلیسای خانگی باشد و
گايوس رهبر يک کلیسای خانگی ديگر که نزديک به هم بودند ،ولی اين فقط يک حدس است.
■ "که او را در حقیقت دوست میدارم" محبت و حقیقت در اغلب نامههای يوحنا با يکديگر هستند (مراجعه شود به دوم يوحنا  1و  2و  3و  ،4سوم يوحنا 1
و  3و  4و  ٨و  .)12حقیقت میتواند به يکی از اينها اشاره داشته باشد
 .1روحالقدس (مراجعه شود به انجیل يوحنا )1٧ :14
 .2عیسی پسر (مراجعه شود به انجیل يوحنا )6 :14 ،32 :٨
 .3محتوای انجیل (مراجعه شود به انجیل يوحنا )23 :3 ،2 :2
 :NASBآیات  2الی 4
َ
2ای عزیز ،دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر بری ،همچنان که جانت نیز کامیاب است .بسی شادمان
شدم که برادران آمده ،بر وفاداریات به حقیقت و شیوۀ سلوکت در آن شهادت دادند4 .هیچ چیز مرا بیش از این شاد نمیکند که بشنوم فرزندانم
در محقیقتس سلوک میکنند.
3

" 2دعایم" اين شیوه نگارشی آغاز نامه در زبان يونانی است .اين يک دعا/آرزو برای رونق و سالمتی گیرنده است .راهی است برای تهنیت گفتن به کسی که
دوست میداريم .نمیتوان آن را به عنوان اثباتی برای "سالمتی ،ثروت ،انجیل" برای جامعه مدرن امروز امريکا تلقی کرد .به The Disease of the Health,
 Wealth Gospelاثر گوردون فی مراجعه کنید .در رابطه با ديدگاه من در خصوص شفا ،لطفا به يادداشت مربوط به يعقوب  5در سايت مراجعه
 www.freebiblecommentary.orgکنید.
■ "که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر َبری" اين يک دعای آغازين در دوران يونان-روم قرن اول است .هرگز به عنوان سند "سالمتی ،رونق
و ثروت" نیست .متون انجیلی که محتوا برداشته میشوند را میتوان برای تصريح هر چیزی استفاده کرد .متن نمیتواند امروز معنايی داشته باشد که در دوران
خودش نداشته است .تنها فرد تحت الهام و وحی ،نويسنده اصلی است .ما بايد تفکر او را دنبال کنیم ،نه اينکه مال خود را القا کنیم.
■ "جان" اين اصطالح " )soul( "psucheتقريبا مترادف با " "pneumaاست .هر دوی آنها برای اشاره به خمیرمايه فرد يا خود است (مراجعه شود به پیدايش
 .)7 :2ما يک جان هستیم ،جانی نداريم.
" 3بسی شادمان شدم" (مراجعه شود به دوم يوحنا  ،4فیلیپیان )1۰ :4
■ "آمده و شهادت دادند" هر دوی اينها وجه وصفی حال هستند که بر يکی از اينها داللت دارند
 .1اعضا اين کلیسا به صورت منظم به افسس سفر میکردند و به يوحنا گزارش میدادند
 .2که مبشرينی که باز میگشتند در مورد سخاوت گايوس گزارش میدادند
احتماال يوحنا ،مرد سالخورده ،نمیتوانست به راحتی سفر کند ،ولی دوست داشت در مورد شرايط و رشد کلیساها بشنود.
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■ "در محقیقتس سلوک میکنند" اين عبارت از ديدگاه خداشناسی همسو با "در نور قدم زدن" است (مراجعه شود به اول يوحنا  .)٧ :1مسیحیت اساسا يک
دين ،فرقه يا موسسه نیست که به آن ملحق شد ،بلکه شیوه زندگی و رابطه با عیسی مسیح است .به کلیساهای اولیه "راه" گفته میشد (مراجعه شود به اعمال
رسوالن  ٩ :1٩ ،2 :٩و  .)22 :24 ،23حقیقت فقط روشنفکری نیست (متن) ،بلکه يک رابطه است (نخست با خدا از طريق مسیح که منجر به محبت به
يکديگر میشود) .موضوع خاص در مورد حقیقت در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید.
" 4فرزندانم" اين خطاب معمول در نامه يوحنا است (مراجعه شود به اول يوحنا  12 :2و  13و  1٨و  ٧ :3 ،2٨و  .)21 :5 ،4 :4 ،1٨در اينجا تاکید بر ()1
اقتدار شاگردی يوحنا يا ( ) 2اصطالح ابراز محبت يوحنا نسبت به کلیساها و مسیحیان قلمرو رومیان آسیای صغیر است (ترکیه غربی) ،که آخرين روزهای
بشارتش را در آنجا سپری کرد.
 :NASBآیات  5الی 8
5ای عزیز ،تو در همۀ کارهایت برای برادران ،امانت خود را نشان میدهی ،بخصوص اینکه نزد تو بیگانهاند .ایشان نیز در حضور کلیسا بر
محبت تو شهادت دادهاند؛ پس کاری نیکو میکنی اگر ایشان را آن گونه که سزاوار خداست ،روانۀ سفر کنی7 .زیرا که ایشان به خاطر آن نام
عزیمت کردهاند و از غیریهودیان کمکی دریافت نداشتهاند8 .پس باید که ما چنین کسان را حمایت کنیم تا با ایشان در پیشبرد حقیقت همکاری
کرده باشیم.
6

" 5امانت خود را نشان میدهی" اين اعمال گايوس دقیقا برخالف اعمال ديوترفس در آيات  ٩الی  10است .موضوع خاص :باور ،اعتقاد ،ايمان و وفاداری
در عهد عتیق در بخش مربوط به انجیل يوحنا  ٧ :1و انجیل يوحنا  14 :1را مطالعه کنید.
■ "در همۀ کارهایت" اين ضمیر نسبی با  eanو وجه شرطی آئوريست میانی است که شرايطی را با چشمانداز تحقق يافتن آن بیان میکند .گايوس به مبشرين
دورگرد در هر زمانی و به هر شیوهای کمک میکرد.
■ "بخصوص اینکه نزد تو بیگانهاند" کلیسا بايد اين مبشرين دورهگرد را میپذيرفت و از آنها حمايت میکرد ،ولی به واسطه شرايط محلی ،گايوس به تنهايی
به اين برادران که هیچ از آنها نمیدانست به غیر از اينکه آنها عیسی مسیح را میشناسند ،به او خدمت میکنند و او را دوست دارند ،کمک میکرد.
" 6ایشان نیز در حضور کلیسا بر محبت تو شهادت دادهاند" مشخص است که کلیسای اولیه در افسس زمانی را برای ارائه گزارش فعالیتها داشت.

موضوع خاص :کلیسا ()ekklesia
)SPECIAL TOPIC: CHURCH (EKKLESIA

کلمه يونانی  ekklesiaاز دو کلمه میآيد "خارج از" و "فرا خواند" .اين کلمه کاربرد دنیوی دارد (يعنی اتباع را به گردهمايی فرا خواندن ،رجوع شود به
اعمال  19:32و  39و  )41و به واسطه استفاده  Septuagintاين کلمه برای "حضار در کلیسای" اسرائیل ( ،KB 1078 ,BDB 874 ,Qahalرجوع شود
به اعداد  ،20:4 ،16:3تثنیه  ،)31:30به عنوان يک کاربرد دينی تلقی میگردد .کلیسای اولیه خود را به عنوان ادامه مردم خدا در عهد عتیق
میدانستند .آنها اسرائیل جديد بودند (رجوع شود به رومیان  2:2۸و  ،29غالطیان  ،6:16 ،3:29اول پطرس  2:5و  ،9مکاشفه  ،)1:6تحقق ماموريت
جهانی خدا (رجوع شود به پیدايش  ،12:3 ،3:15خروج  19:5و  ،6متی  2۸:1۸الی  ،2۰لوقا  ،24:47اعمال  ،1:۸موضوع خاص :برنامه رستگاری
ابدی يهوه را مطالعه کنید).
اين کلمه با چندين مفهوم در اناجیل و اعمال به کار برده شده است.
 .1ديدارهای سکوالر شهری ،اعمال  19:32و  39و 41
 .2مردم خدا در عیسی ،متی  16:1۸و افسسیان
 .3گردهمايی محلی مومنین در عیسی ،انجیل متی  ،1۸:17اعمال رسوالن ( 5:11در اين آيات ،کلیسا در اورشلیم) ،اعمال رسوالن ،13:11
رومیان  ،16:5اول قرنتیان  ،16:19کولسیان  ،4:15فیلمون آيه 2
 .4کل مردم اسرائیل ،اعمال  7:3۸در مراسم استفان
 .5مردم خدا در منطقه ،اعمال رسوالن  ،۸:3غالطیان ( 1:2يهودا يا فلسطین)
کلیسا ،يعنی مردمی که گرد هم آمده اند ،نه يک ساختمان .برای صدها سال هیچ ساختمانی برای کلیسا وجود نداشت .در يعقوب (يکی از نخستین کتب
مسیحی) کلیسا به کلمه ( synagōgēانجمن) اطالق میشد .اين اصطالح برای کلیسا فقط در يعقوب ديده میشود (رجوع شود به يعقوب  2:2و .)5:14
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■ "کاری نیکو میکنی" اين يک اصطالح يونانی است که در پاپیروسهای مصری ( Moulton and Milligan, The Vocabulary of the Greek

 )Testamentبرای "لطفا" يافت میشود (مراجعه شود به اعمال رسوالن .)33 :1۰
■ "ایشان را ....روانۀ سفر کنی" اين يک اصطالح فنی برای تجهیز کردن ،برايشان دعا کردن ،و تامین نیازهای سفر بشارتی است (مراجعه شود به اعمال
رسوالن  ،3 :15رومیان  ،24 :15اول قرنتیان  ،6 :16دوم قرنتیان  ،16 :1تیتوس .)13 :3
■ "آن گونه که سزاوار خداست" اين يعنی به شیوهای بسیار ارزشمند ،دوست داشتنی (مراجعه شود به کولسیان  ،10 :1اول تسالونیکیان  .)12 :2با مومنین
بايد به شیوهای رفتار شود که درخور کسی که به او خدمت میکنند ،باشد (مراجعه شود به افسسیان .)1 :4
7
NASB, REB
NKJV
NRSV
TEV, NJB

"آنها بیرون رفتند"
"آنها به پیش رفتند"
"آنها سفرشان را آغاز کردند"
"آنها رفتند"

اين فعل متداول در موارد زير استفاده شده است
 .1معلمین دروغین که کلیسا را ترک کردند در اول يوحنا 1٩ :2
 .2پیامبران دروغین که بیرون رفتند در اول يوحنا 1 :4
 .3فريبکاران بسیاری که به نقاط مختلف جهان رفتند در دوم يوحنا ٧ :1
 .4شهادتهای حقیقی شاگردان که به جهان منتشر شد در سوم يوحنا ٧ :1
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"به خاطر نام"
"به خاطر نامش"
"به خاطر مسیح"
"در خدمت مسیح"
"تماما به خاطر نام"

اين مثالی است از "نام" که برای شخص عیسی مسیح و کارهايش استفاده میشود .از آنجا که مومنین به نام او ايمان دارند (مراجعه شود به انجیل يوحنا
 ،1٨ :3 ،12 :1رومیان  ،٩ :10اول قرنتیان  ،3 :12فیلیپیان  ٩ :2الی  ،)11آنها به نام او نیز بخشیده میشوند (اول يوحنا  ،)13 :2آنها همچنین به نام او
نیز عمل میکنند (مراجعه شود به انجیل متی  ،٩ :24 ،22 :10انجیل مرقس  ،13 :13انجیل لوقا  12 :21و  ،1٧انجیل يوحنا  ،31 :20 ،21 :15اعمال
رسوالن  ،14 :٩ ،41 :5 ،1٧ :4رومیان  ،5 :1اول پطرس  14 :4و  ،16مکاشفه .)3 :2
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

"هیچ چیزی از کافران نپذیرفتن"
"چیزی از کافران نگرفتن"
"حمایتی از غیر مومنین قبول نکردن"
"بدون پذیرفتن کمک از بی ایمانان"
"بدون اتکا بر بی ایمانان برای هر چیزی"

اين عبارت اشاره به شهادتهايی دارد که به خدا برای کارهايش بايد اعتماد کرد ،شبیه گفتههای عیسی به آن دوازده نفر در انجیل متی  5 :10الی 15
و آن هفتاد تن در انجیل لوقا  4 :10الی .٧
در اواخر قرن نخست از اصطالح "کافران" برای بی ايمانان و پیروان ساير اديان استفاده میشد (مراجعه شود به انجیل متی  ،4٧ :5اول پطرس ،12 :2
 .)3 :4مومنین بايد از انجیل که دل آنها را آشکار میسازد ،پشتیبانی کنند.
در روزگار يوحنا بسیاری معلمین دوره گرد برای پول و شهرت تعلیم میدادند .به واعظان/معلمین/بشارت دهندگان خدا نه به خاطر کالمشان ،بلکه به
خاطر خدايشان که به آنان ماموريت داده بود ،بايد کمک میشد.
" 8باید" اين هشدار اخالقی اغلب تکرار میشود (مراجعه شود به انجیل يوحنا  ،٧ :1٩ ،14 :13اول يوحنا  .)11 :4 ،16 :3 ،6 :2اصطالح  opheilōيعنی
در بدهی مالی بودن ،ولی به صورت نمادين به مفهوم الزام در مديون بودن به کسی استفاده شده است.
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■ "چنین کسان را حمایت کنیم" به دلیل شرايط اسفبار اخالقی بیشتر مهمخانههای محلی ،مهماننوازی يک وظیفه مهم در کلیسای اولیه بود (مراجعه
شود به انجیل متی  ،35 :25رومیان  ،13 :12اول تیموتائوس  ،10 :5 ،2 :3تیتوس  ،٨ :1عبرانیان  ،2 :13اول پطرس .)٩ :4
■ "تا با ایشان در پیشبرد حقیقت همکاری کرده باشیم" همانطور که مومنین به مبشرين کمک میکنند ،آنها به بشارت ايمان و حقیقت کمک میکنند.
اين يک اصل انجیلی است .خط مشیهای عهد جديد برای مسیحیانی که کمک میکنند در دوم قرنتیان  ۸الی  9يافت میشوند.
 :NASBآیات  9الی 10
ْ
ّ
9مطلبی به کلیسا نوشتم ،اما دیوت ِرفیس که جایگاه نخست را دوست میدارد ،اقتدار ما را گردن نمینهد .پس چون بیایم ،به آنچه میکند
رسیدگی خواهم کرد ،چرا که مغرضانه دربارۀ ما بد میگوید ،و به این هم بسنده نکرده ،از پذیرش برادران سر باز میزند؛ و کسانی را نیز که
میخواهند ایشان را بپذیرند ،بازداشته ،از کلیسا بیرون میراند.
10

" 9مطلبی به کلیسا نوشتم" اين میتواند اشاره به اول يا دوم يوحنا يا يک نامه گم شده باشد ،در تمامی احتماالت ،اشاره به دوم يوحنا دارد .موضوع خاص:
کلیسا ( )ekklesiaدر بخش مربوط به سوم يوحنا  6 :1را مطالعه کنید.
ْ
■ " ّاما دیوت ِرفیس که جایگاه نخست را دوست میدارد" اين وجه وصفی حال فعال است .ترکیبی از اصطالح "دوست داشتن" ( )phileōو "جايگاه نخست
را حفظ کردن" ( ) prōteuōاست .در عهد جديد فقط در اينجا استفاده شده است ولی اصطالح دوم در کولسیان  ٨ :1در مورد جايگاه ارشد عیسی هم
استفاده شده است .از اين مرد به عنوان دالل قدرت يا رئیس کلیسا نام برده شده .نمیدانیم که او يک شبان ساده و يا يک غیر روحانی مهم بود .با اين وجود،
اين انگیزه او را نشان میدهد .چنین افراد خودپسندی همیشه و در همه دورانها در کلیسا وجود داشتهاند .اين که کافر هم بوده مشخص نیست و حرفی زده
نشده ،ولی احتمالش هست.
 James Dunnدر کتاب  Unity and Diversity in the New Testamentصفحه  392ديوترفیس را مثالی از "کاتولیک اولیه" میبیند
"به خصوص ،فرد گرايی يوحنا بسیار قابل اعتماد بايد درک شود به صراحت به عنوان مخالفت علیه نوعی نهادينه کردن گرايشات بسیار مشهود شبانان (به
صفحه  129مراجعه شود ،مجددا به عبرانیان و مکاشفه  2 :31و  3مراجعه شود) .همینطور هم نوشتههای يوحنايی به نظر میرسند به نوعی بر ضد تقدسگرايی
هستند که اخیرا در کاتولیک ايگناتیوس برپا شده است (داروی حیات جاويدان ،افسسیان ( )2 :2۰به صفحه  41مراجعه شود) .از همه جذابتر حمله شیخ
کلیسا به ديوترفیس در سوم يوحنا  9است .ديوترفیس به وضوح ،حد اقل ،تحت کنترل اين کلیسا بود :نه تنها میتوانست از پذيرش مسیحیان مسافر سر باز
زند ،بلکه حتی میتواند کسانی او را دور میزدند را از کلیسا اخراج کند .به بیان ديگر ،ديوترفیس همانند يک اسقف خودکامه عمل میکرد (مراجعه شود به
ايگناتیوس ،افسسیان  ،1 :6ترال  ،2 :7سمیم  ،)1 :۸و اين برخالف خواست تفوق کلیسا و قدرت بود ( ")philoprōteuōnکه شیخ کلیسا نوشته بود .به
بیان ديگر ،با تصور اينکه سوم يوحنا از همان دايره اول و دوم يوحنا میآيد ،بهترين حالت به عنوان پاسخ به نوعی پیمان مسیحیت ،يک جبرگرايی ضد
نهادينهسازی و فردگرايی ،مخالفت در برابر نفوذ در حال افزايش کاتولیک اولیه است".
■ "اقتدار ما را گردن نمینهد" نه تنها ديوترفیس اقتدار يوحنای شاگرد را رد میکند ،بلکه شديدا سیاستهای شاگردان را رد میکرد و حتی از کسانی که از
آنان پیروی میکردند ،انتقام میگرفت.
" 10اگر" اين عبارت جمله شرطی نوع سوم است که از احتمال وقوع رخداد خبر میدهد.
■ "به آنچه میکند رسیدگی خواهم کرد" به وضوح يوحنا میخواهد انگیزهها (مراجعه شود به سوم يوحنا  )٩ :1و اعمال (مراجعه شود به سوم يوحنا :1
 )10اين مرد را مورد رسیدگی قرار دهد.
.1

.2
.3
.4

" -NASBناعادالنه ما را با کلمات زشت متهم کرد"
" -NKJVکلمات زشت بر علیه ما گفت"
" -NRSVاتهامات دروغین بر علیه ما منتشر کرد"
" -TEVحرفهای وحشتناکی درباره ما زد و دروغهايی گفت"
" -NJBاتهامات ناروايی علیه ما بیان کرد"
"او خودش برادران را نپذيرفت"
"آنان که میخواستند چنین کنند را منع کرد"
"آو آنان را از کلیسا بیرون انداخت"
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اين مرد میخواست جلب توجه کند و نور را بر هرکسی نیافشاند .او همچنین هر کسی که با او مخالف بود و يا احتمال میداد ممکن است با او مخالفت
کند از کلیسا بیرون راند.
■ "از کلیسا بیرون میراند" همین فعل محکم ( )ekballōدر انجیل يوحنا  34 :٩و  35استفاده شده است برای مرد نابینا که عیسی او را شفا داد و از کنیسه
اخراج شد.
همچنین در مورد بیرون راندن شیطان در انجیل يوحنا  31 :12استفاده شده است.
 :NASBآیات  11الی 12
ّ
11ای عزیز ،بدی را سرمشق خود مساز ،بلکه از نیکویی سرمشق گیر؛ زیرا نیکوکردار از خداست ،اما بدکردار خدا را ندیده است  .همگان
خود حق .ما نیز چنین شهادت میدهیم و میدانی که شهادت ما راست است.
دربارۀ دیمیتریوس نیکو شهادت میدهند ،حتی ِ
12

" 11بدی را سرمشق خود مساز" اين زمان حال میانی (دپوننت) امری است که اغلب داللت بر متوقف ساختن عمل در حال انجام مینمايد .اصطالح
انگلیسی "( "mimicبه معنی تقلید کردن) از کلمه يونانی ( )mimeomaiمیآيد .ما بايد به دقت الگوهای رفتاری خود را انتخاب کنیم .آنها بايد مسیحیان
بالغ از نظر معنوی در کلیسا باشند (مراجعه شود به دوم تسالونیکیان  7 :3و  ،9عبرانیان  .)7 :13 ،12 :6ديمیتريوس مثالی از الگوی خوب و ديوترفیس مثال
خوبی از فرد بد است.
■ "زیرا نیکوکردار از خداست" نامههای يوحنا سه آزمون دارند که توسط آنان فرد میتواند دريابد آنان مسیحی هستند يا نه .اين اشاره به آزمون اطاعت دارد
(مراجعه شود به اول يوحنا  3 :2الی  2٨ ،6الی  4 :3 ،2٩الی  ،1٨ :5 ،10دوم يوحنا  .)6همچنین اشاراتی در رابطه با دو آزمون ديگر وجود دارند ( )1دکترين
(سوم يوحنا  3 :1الی  )4و ( )2محبت کردن (سوم يوحنا  1 :1الی  2و .)6
■ "بدکردار خدا را ندیده است" معلمین دروغین ادعا میکنند که صمیمانه خدا را میشناسند ولی بدون محبت و به دور از خدا زندگی میکنند .اين منعکس
کننده عرفان آزاديخواه و دور از خدا است که باور دارد رستگاری يک حقیقت معنوی است و هیچ ربطه به شیوه زندگی معنوی و رفتاری فرد ندارد.
" 12همگان دربارۀ دیمیتریوس نیکو شهادت میدهند" اين زمان کامل مجهول اخباری داللتی است .واقعا به نظر میرسد که اين يک توصیهنامه از جانب
يوحنا به گايوس در باره ماموريت بشارتی ديمیتريوس باشد ،که نامه سوم يوحنا را به گايوس تحويل داد .برای ساير توصیه نامهها در عهد عتیق به اعمال رسوالن
 ،2٧ :1٨رومیان  ،1 :16اول قرنتیان  ،3 :16دوم قرنتیان  16 :٨ ،1 :3الی  ،24کولسیان  10 :4مراجعه کنید.
خود حق" به حقیقت (موضوع خاص در بخش مربوط به انجیل يوحنا  55 :6و  3 :1٧را مطالعه کنید) به عنوان شاهد خوب ديگری برای ديمیتريوس
■ "حتی ِ
فرديت داده شده است
■ "میدانی که شهادت ما راست است" يوحنا شهادت ارزشمند خود برای عیسی را تصريح میکند (مراجعه شود به انجیل يوحنا .)24 :21 ،35 :1٩
 :NASBآیات  13الی 14
ّ
ّ
14
13بسیار چیزها داشتم به تو بنویسم ،لیکن نمیخواهم با مرکب و قلم باشد  .اما امیدوارم بزودی تو را ببینم و رویاروی گفتگو کنیم.
 13اين آيه بسیار شبیه دوم يوحنا  12است.
 :NASBبخش دوم آیه 14
15سالمتی بر تو باد! دوستان برای تو سالم میفرستند .دوستان را در آنجا به نام سالم بده.
■ "سالمتی بر تو باد" مشخصا اشارهای است به اصطالح عبری ( shalomمراجعه شود به انجیل لوقا  .)5 :1۰میتواند به معنی "سالم" يا "خداحافظ"
باشد .اين عبارت نه فقط عدم وجود مشکل را بیان میدارد ،بلکه حضور برکت خدا را نیز بیان میدارد .اينان اولین کلمات عیسی به شاگردان در اطاق طبقه
باال بودند (مراجعه شود به انجیل يوحنا  19 :2۰و  21و  .)26هم پولس (مراجعه شود به افسسیان  )23 :6و پطرس (مراجعه شود به اول پطرس  )14 :5از اين
عبارت برای خاتمه دعای خود برای مردم خدا استفاده کردند.
■ "به نام" اين اصطالحی است برای فرد فرد ،شخصا و به گرمی .اغلب در نسخههای پاپیروس مصری استفاده شده است.
سواالتی برای بحث
اين يک راهنمای مطالعاتی است ،که بدين معنی است که شما خودتان مسئول تفسیر انجیل هستید .هر يک از ما بايد در مسیر خودمان گام برداريم.
شما ،انجیل و روحالقدس در اولويت تفسیر هستید .شما نبايد اين امر را به يک مفسر واگذار کنید.
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اين سواالت مباحثاتی به منظور کمک به شما در تفکر نسبت به مسائل اصلی اين بخش از کتاب مطرح شدهاند .آنها صرفا تفکر برانگیز هستند نه قطعی.
 .1نظريات بسیاری در مورد اينکه چرا گايوس و ديوترفیس با يکديگر در تضاد بودند؟
 .2چگونه دوم و سوم يوحنا به يکديگر مرتبط هستند؟
 .3سه آزمونی که برای تضمین مسیحیان در اول يوحنا قید شدهاند و در دوم و سوم يوحنا تکرار شدهاند را فهرست کنید.
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اصطالحات دستور زبان یونانی
يونانی کوين ( )Koine Greekکه اغلب يونانی هلنی ( )Hellenistic Greekهم گفته میشود ،زبان متداول در منطقه مديترانه بود که از زمان
اسکندر کبیر ( 336تا  323قبل از میالد) رايج شد و تا هشت صد سال ( 3۰۰قبل از میالد تا  5۰۰بعد از میالد) دوام يافت .اين زبان صرفا يک زبان ساده شده
و کالسیک يونانی نبود ،بلکه از جهات مختلف حالت جديدی از زبان يونانی بود که تبديل به زبان دوم سرزمینهای باستانی خاور نزديک و مديترانه شده بود.
نسخه يونانی عهد جديد از برخی جهات منحصر به فرد است ،زيرا نويسندگان آن به استثنای لوقا و نويسنده عبری ،زبان اولش احتماال آرامی بود.
بنابراين نوشتههای او تحت تاثیر کلمات و چارچوب ساختاری زبان آرامی بود .همچنین آنها ( Septuagintترجمه يونانی عهد عتیق) را میخواندند و از آن
نقل قول میکردند که آن هم به زبان يونانی کوين نوشته شده بود .ولی  Septuagintتوسط اساتید يهودی که زبان مادری آنها يونانی نبود ،نوشته شده بود.
اين امر به ما يادآوری میکند که ما نمیتوانیم عهد جديد را در قالب دستور زبانی درست ببینیم .منحصر به فرد است و وجوه اشتراک زيادی با ()1
 )2( ،Septuagintنوشتههای يهودی مانند نوشتههای جوزفوس و ( )3پاپیروسی که در مصر يافت شد ،دارد .پس چگونه میتوانیم عهد جديد را از نظر دستور
زبانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم؟
ويژگیهای دستور زبانی يونانی کوين و عهد جديد روان هستند .از جهات بسیاری نوعی سادهسازی دستور زبان است .متن راهنمای اصلی ما میباشد.
کلمات فقط در متون طوالنی دارای معنی هستند ،بنابراين ساختار دستور زبانی را فقط میتوان در سايه ( )1شیوه نگارش يک نويسنده خاص ،و ( )2يک متن
خاص درک کرد.
زبان يونانی کوين اساسا يک زبان گفتاری بود .اغلب کلید تفسیر و ترجمه نوع و فرم کلمات و افعال هستند .در بیشتر عبارات اصلی فعل اول میآيد
تا برتری آن را نشان دهد .در تحلیل فعل در زبان يونانی بايد به سه بخش اطالعات توجه کرد )1( :تاکید اولیه زمان فعل ،لحن گفتار و حس گفتار (اصول
صرف و نحو و تاريخ لغوی) )2( ،معنی اصلی يک فعل خاص (واژه نگاری) ،و ( )3موضوع متن (هماهنگی قسمتهای مختلف متن).
.I

زمان فعل
 .Aزمان يا وضع فعل شامل رابطه افعال برای تکمیل يک عمل يا کامل نشدن يک عمل است .اين اغلب "کامل" يا "ناتمام گفته" میشود.
 .1فعل زمان کامل بر رخداد يک عمل تمرکز دارد .هیچ گونه اطالعات بیشتری داده نمیشود به جز اينکه اتفاقی رخ داده است! شروع،
طول مدت يا دوام وپايان آن مشخص نمیشود.
 .2فعل زمان ناتمام بر تداوم فرايند يک عمل تمرکز دارد .میتوان آن را در قالب يک حرکت خطی ،مدت زمان سپری شده و پیشرفت عمل
توصیف کرد.
 .Bزمانهای افعال را میتوان بر اساس اينکه نويسنده چگونه پیشرفت عمل را میبیند ،طبقهبندی کرد
 .1رخ داد (عمل انجام شد) = آئوريستی
 .2رخ داد و نتايج آن متوقف شد = کامل
 .3در زمان گذشته در حال انجام بود و خاتمه يافت ،ولی نه در حال = ماضی بعید
 .4در حال وقوع است = زمان حال
 .5در حال انجام بود = ناکامل
 .6رخ خواهد داد = آينده
يک مثال صريح از اينکه چگونه اين زمانها به ترجمه و تفسیر کمک میکنند میتواند فعل "نجات دادن" ( )saveباشد .اين در
چندين حالت زمانی مختلف استفاده شده است تا روند اجرا و نقطه اوج آن نشان داده شود.
 .1آئوريست – "نجات داد" (رجوع شود به رومیان )24 :۸
 .2کامل – "نجات داده شد و نتیجه آن همچنان ادامه دارد" (رجوع شود به افسسیان  5 :2و )۸
 .3حال – "نجات داده میشود" (رجوع شود به اول قرنتیان )2 :15 ،1۸ :1
 .4آينده – "نجات داده خواهد شد" (رجوع شود به رومیان  9 :5و )9 :1۰ ،1۰
 .Cبا تمرکز بر روی زمان فعل ،مترجمین بايد بدنبال دلیلی بگردند که چرا نويسنده اصلی يک زمان خاصی را برای بیان عبارت خويش استفاده
کرده است .زمان فعل "ريشهدار نکردن" آئوريستی بود .از آن میتوان برای طیف وسیعی از شیوههايی که متن بايد تعیین کننده باشد،
استفاده کرد .خیلی ساده ،میگويد که اتفاقی رخ داده است .جنبه گذشته زمان صرفا به منظور اين است که نشان دهنده حالت باشد .اگر
هر زمان ديگری استفاده شده بود ،بر روی چیزی دقیقتر تاکید شده بود .ولی چه؟
 .1زمان کامل .از کامل شدن عملی با نتیجه مشخص صحبت میکند .در برخی شرايط ،ترکیبی از زمان آئوريستی و زمان حال است.
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معموال تمرکز بروی نتايج حاصله و يا کامل شدن عمل است (مثال :افسسیان  5 :2و " ،۸از راه ايمان نجات يافتهايد ")
زمان ماضی بعید .اين زمان همانند زمان کامل است با اين تفاوت که نتیجه آن کامل شده است .مثال :انجیل يوحنا  " 16 :1۸پطرس
پشت در ايستاد".
زمان حال .اين زمان از عملی ناقض و خاتمه نیافته صحبت میکند .تمرکز آن معموال بر روی ادامه يک رخداد است .مثال :اول يوحنا
 6 :3و  " ،9آن که در او میماند گناه نمیکند" " .آن که از خدا مولود شده است گناه نمیکند"
زمان غیر کامل  .در اين زمان ،رابطه با زمان حال مشابه رابطه میان زمان کامل و ماضی بعید است .زمان غیر کامل از کامل نشدن
عملی در گذشته خبر میدهد .مثال :انجیل متی " 5 :3مردمان اورشلیم و سراسر يهوديه و تمامی نواحی اطراف رود اردن ،جملگی
نزد او میرفتند" يا "پس همه مردم اوشلیم بیرون آمده و نزد او میرفتند".
زمان آینده .اين زمان از عملی صحبت میکند که بايد در يک مقطع زمانی در آينده رخ دهد .تمرکز آن بر روی احتمال وقوع آن است
تا حتم بر وق وع آن .مثال :انجیل متی  4 :5الی " ،9خوشا به حال  ...خواهد شد".

لحن گفتار
 .Aلحن يا صدای گفتار از رابطه میان عمل فعل و موضوع سخن میگويد.
 .Bلحن فعال يک شیوه معمولی ،قابل انتظار ،غیر تاکیدی برای بیان موضوعی است که عمل فعل بر روی آن انجام میگیرد.
 .Cلحن مجهول يعنی موضوع عمل فعل را که توسط يک عامل خارجی انجام شده ،دريافت میکند .عامل خارجی که عمل را ايجاد میکند در
نسخه يونانی عهد جديد با حروف اضافه و حاالت مختلف نشان دادهاند.
 .1عامل مستقیم فردی توسط  hupoبا مفعول عنه (رجوع شود به انجیل متی  ،22 :1اعمال رسوالن )3۰ :22
 .2يک عامل فردی واسطه توسط  diaبا مفعول عنه (رجوع شود به انجیل متی )22 :1
 .3يک عامل غیر فردی توسط  enبا حالت موردی
 .4گاهی اوقات يک عامل فردی يا غیر فردی و توسط مفعول عنه به تنهايی
 .Dلحن متوسط يعنی موضوع عمل فعل را ايجاد میکند و همچنین به صورت مستقیم با عمل فعل درارتباط است .اين حالت اغلب لحن بلند
با اهداف شخصی گفته میشود .اين ساختار به شیوهای تاکید بر موضوع جمله يا عبارت دارد .اين ساختار در زبان انگلیسی وجود ندارد.
احتماالت زيادی برای معانی و ترجمه آن از زبان يونانی وجود دارد .برخی مثالهای اين حالت به شرح زير هستند:
 .1انعکاسی – عمل مستقیم موضوع بر روی خودش .مثال :انجیل متی " ،5 :27خود را حلقآويز کرد"
 .2شديد – موضوع عملی را برای خودش ايجاد میکند .مثال :دوم قرنتیان " ،14 :11شیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمیآورد"
 .3متقابل – عمل متقابل دو موضوع .مثال :انجیل متی " ،4 :26شور کردند"
حس گفتار (يا "حالت")
 .Aدر يونانی کوين چهار نوع حالت وجود دارد .آنها ،حداقل از ديدگاه شخصی نويسنده ،داللت بر رابطه فعل با واقعیت دارند .حالتها به دو
گروه کلی تقسیم میشوند :آنها که بر واقعیت داللت دارند (داللت کننده) و آنها که بطور بالقوه داللت میکنند (وجه شرطی ،دستوری و
آرزويی).
 .Bحالت داللت کننده حالت معمولی برای بیان عملی است که رخ داده است و يا در حال وقوع است ،حداقل از ديدگاه نويسنده .اينها
حالتی در دستور زبان يونانی هستند که زمان مشخصی را بیان میکنند ،و حتی در اينجا اين يک جنبه ثانويه است.
 .Cحالت وجه شرطی احتمال وقوع عمل در آينده است .چیزی که هنوز اتفاق نیافتاده است ،ولی احتمال وقوع آن میرود .اين زمان وجه
اشتراک زيادی با آینده داللت کننده دارد .تفاوت در اين است که وجه شرطی ترديدی را نشان میدهد .در انگلیسی اين حالت معموال با
 may ،would ،couldو يا  mightبیان میشود.
 .Dحالت آرزو ،آرزويی را که از نظر تئوری وقوع آن ممکن است را بیان میدارد .يک گام جلوتر از واقعیت نسبت به وجه شرطی در نظر گرفته
شد .حالت آرزويی احتمال قوع را تحت شرايط خاصی بیان میدارد .حالت آرزويی در عهد جديد به ندرت استفاده شده است .بیشترين
کاربرد آن توسط پولس در جمله معروف او است" :شايد که هرگز نباشد" (انجیل نسخه شاه جیمز" ،خدا منع میکند") ،پانزده مرتبه
استفاده شده است (رجوع شود به رومیان  4 :3و  6و  2 :6 ،31و  7 :7 ،15و  1 :11 ،14 :9 ،13و  ،11اول قرنتیان  ،15 :6غالطیان :2
)14 :6 ،21 :3 ،17
 .Eحالت داللت کننده بر فرمانی که احتمالش هست ،تاکید میکند ،ولی تاکید بر روی قصد گوينده است .فقط احتمال قابل نقض و مشروط،
انتخاب ديگر است .يک کاربرد داللت کننده خاص در درخواست دعای شخص ثالث هم هست .اين دستورات فقط در زمان آئوريستی در
عهد جديد هستند.
 .Fبرخی دستورات گرامری ضماير مفعولی را به عنوان نوع ديگری از حالت طبقهبندی میکنند .آنها در عهد جديد يونانی بسیار متداول
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هستند ،معموال به عنوان صفت شفاهی تعريف میشوند .تنوع زيادی در ترجمه صفات مفعولی وجود دارد .آنها در ترکیب با فعل اصلی که
به آن مرتبط هستند ترجمه میشوند .احتمال تنوع در ترجمه صفت مفعولی بسیار زياد است .بهترين کار اين است که به ترجمههای
مختلف مراجعه کرد The Bible in Twenty Six Translations .از انتشارات بیکر کمک زيادی میکند.
 .Gزمان آئوریست داللت کننده فعال يک شیوه معمولی و بدون نشان برای ثبت يک رخداد است .ساير زمانها ،لحن يا حالت يک اهمیت
تفسیری خاصی دارند که نويسنده اصلی قصد داشته تا بدان طريق ارتباط برقرار کند.
برای کسی که با زبان يونانی آشنايی نداشته باشد ،مطالعات ذيل کمک کرده و اطالعات مورد نیاز را ارائه میکنند:
 .Aباربارا و تیموتی فرايبرگ .Analytical Greek New Testament .انتشارات بیکر ،سال 19۸۸
 .Bآلفرد مارشال .Interlinear Greek-English New Testament .انتشارات زوندروان ،سال 1976
 .Cويلیام دی .ماونس .The Analytical Lexicon to the Greek New Testament .انتشارات زوندروان ،سال 1993
 .Dری سامرز .Essentials of New Testament Greek .انتشارات برادمن ،سال 195۰
 .Eدروس مکاتباتی زبان يونانی کوين که دارای تائید آکادمیک میباشند نیز توسط  Moody Bible Instituteدر شیکاگوی ايلینويز قابل
دسترسی است.
اسم
 .Aاز نظر دستور زبان ،اسمها بر اساس موردی طبقهبندی میشوند ،يعنی بر اساس يک اسم که رابطه آن با فعل و ساير اجزا جمله را نشان
میدهد ،طبقهبندی میشوند .در زبان يونانی کوين ،بسیار از عملکردهای مورد داللت بر ضماير مفعولی دارند .از آنجا که حالت مورد
میتواند روابط مختلفی را شناسايی کند ،از ضمیر مفعولی برای بسط آن استفاده میشود تا تفکیک سازی بهتر اين اعمال انجام شود.
 .Bمورد در دستور زبان يونانی به هشت گروه زير تقسیم میشود:
 .1حالت فاعلی برای نامگذاری استفاده میشد و معموال موضوع جمله يا عبارت بود .همچنین برای اسمهای پیش فرض و صفت با
متصل کردن به افعال "بودن" يا "شدن" استفاده میشد.
 .2حالت مضاف الیه برای توصیف کردن استفاده میشد و معموال يک صفت يا کیفیتی که با آن در ارتباط بود ،به کلمه اطالق میشد.
اين به سوال "چه نوعی" پاسخ میدهد .در زبان انگلیسی با حرف اضافه  ofاين حالت توصیف میشود.
 .3حالت مفعول عنه به همان شیوه صرف شده برای مضاف الیه استفاده میشد ،ولی برای توصیف جداسازی به کار میرفت .معموال
برای بیان جدا شدن از يک نقطه در زمان ،مکان ،مبدا ،منشا يا درجه استفاده میشد .در زبان انگلیسی اين حالت با حرف اضافه
"از" ( )fromبیان میشود.
 .4حالت مفعولی برای توصیف نفع شخصی استفاده میشد .میتوانست به جنبه مثبت يا منفی داللت کند .اغلب مفعول غیر مستقیم
بود .اغلب در زبان انگلیسی با حرف اضافه "به" ( )toبیان میشد.
 .5حالت مکانی مشابه فرم صرفی حالت مفعولی است ،ولی موقعیت يا مکان را در فضا ،زمان يا محدوديتهای منطقی بیان میکرد.
اين معموال در زبان انگلیسی با يکی از حروف اضافه "در ،آن ،روی ،میان ،در طول ،توسط ،و باضافه" بیان میشود.
 .6حالتیابی مشابه همان حالت صرف حالت مفعولی و حالت مکانی است .از آن برای بیان ابزار يا پیوستگی استفاده میشد .اغلب
در زبان انگلیسی با "بوسیله" يا "با" بیان میشد.
 .7حالت مفعولی اتهامی برای توصیف جمعبندی يک عمل استفاده میشد .اين حالت محدوديت را بیان میکرد .استفاده اصلی آن
برای مفعول بیواسطه بود .اين حالت به سوال "چه اندازه" يا "تا چه حد" پاسخ میدهد.
 .۸حالت آوایی برای بیان مستقیم استفاده میشد.
حروف ربط
 .Aيونانی زبان بسیار دقیقی است زيرا کلمات ربط بسیار زيادی دارد .آنها افکار (عبارات ،جمالت و پاراگرافها) را به يکديگر متصل میسازند.
آنها بسیار متداول هستند بطوری که بودن آنها اغلب اهمیت خاصی دارد .در حقیقت ،اين حروف ربط مشخص کننده مسیر فکری
نويسنده هستند .اغلب آنها در تعیین اينکه گوينده دقیقا چه چیزی میخواهد بگويد بسیار مهم هستند.
 .Bدر اينجا فهرستی از برخی حروف ربط و معنی آنها را ارائه میکنم (اين اطالعات بیشتر از A Manual Grammar of the Greek
 New Testamentاثر  H. E. Dana and Julius K. Manteyگردآوری شدهاند).
 .1حروف ربط زمانی
( epei, epeidē, hopote, hōs, hote, hotan .aموضوع)" -وقتی که"
" heōs .bدر حالی که"
( hotan, epan .cموضوع) " -هر وقت"
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( heōs, achri, mechri .dموضوع) – "تا وقتی که"
( – priv .eمصدر)" -قبل از"
" – Hōs .fاز وقتی که"" ،وقتی که"" ،از"
 .2حروف ربط منطقی
 .aهدف
ور" ،که"
 - hina, hopōs, hōs )1به منظ ِ
( hōste )2مصدر مفعولی)" -که"
( – Pros )3مصدر مفعولی) يا ( eisمصدر مفعولی) – "که"
 .bنتیجه (ارتباط نزديکی میان حاالت دستوری هدف و نتیجه وجود دارد)
( hōste )1مصدر ،اين متداولترين است) – "به منظور اينکه"" ،بنابراين"
( hiva )2موضوع) – "تا"
" – Ara )3بنابراين"
 .cدلیل يا سبب
( gar )1سبب/تاثیر يا دلیل/جمع بندی)" -برای"" ،زيرا"
" – dioti, hotiy )2از"
( dia )3با حالت مفعولی) و (با حالت مفصل انتزاعی)" -زيرا"
 .dاستنتاج
" – ara, poinun, hōste )1بنابراين"
( dio )2قويترين حرف ربط استنتاجی)" -به چه حسابی"" ،بر چه اساسی"" ،بنابراين"" ،به چه دلیل"
" - oun )3بنابراين"" ،در نتیجه"" ،بدنبال آن"
" – Toinoun )4متعاقبا"
 .eحرف نقض يا مخالف
( Alla )1قويترين حرف نقض) – "ولی"" ،بجز"
" – De )2ولی"" ،اما"" ،با اين حال"" ،به عبارت ديگر"
" – kai )3اما"
" – mentoi, oun )4معهذا"
" -plēn )5با اين وجود"
" – oun )6معهذا"
 .fمقايسه
( –hōs, kathōs )1معرفی جمله مقايسهای)
( – kata )2در ترکیب)katho, kathoti, kathōsper, kathaper ،
( –hosos )3در عبرانیان)
" – ē )4از"
 )5توالی يا سری
" – de )6و"" ،حاال"
" – kai )7و"
" – tei )۸و"
" – hina, oun )9که"
" – oun )1۰بعد" (در انجیل يوحنا)
 .Cکاربردهای تاکیدی
" – Alla .1قطعیت"" ،اری"" ،در حقیقت"
" – ara .2در واقع"" ،يقینا"" ،واقعا"
" – gar .3اما واقعا"" ،يقینا" حتما"
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 – de .4در واقع
" – ean .5حتی"
" – kai .6حتی"" ،در واقع"" ،واقعا"
" – mentoi .7در واقع"
" – oun .۸واقعا"" ،با تمام قوا"
جمالت شرطی
 .Aيک جمله شرطی جملهای است که شامل يک يا چند شرط باشد .اين ساختار دستور زبانی به تفسیر جمله کمک میکند زيرا شرايط يا
داليلی را ارائه میدهد يا عواملی را نشان میدهد که چرا عمل فعل اصلی انجام شده يا انجام نشده است .چهار نوع جمله شرطی وجود
داشتند .آنها از آن که تصور میشود از ديدگاه نگارنده يا برای منظورش درست بودند شروع میشود و تا اينکه فقط يک آرزو بود ختم میشوند.
 .Bجمله شرطی نوع اول برای بیان عمل يا حضوری استفاده میشود که از ديدگاه نگارنده و يا به خاطر منظورش تصور میشود درست باشد،
حتی در صورتیکه "اگر" در جمله به کار رفته باشد .در بسیاری از جمالت میتوان آن را "از آنجا که" ترجمه کرد (رجوع شود به انجیل متی
 ،3 :4رومیان  .) 31 :۸با اين حال ،اين بدين معنی نیست که تمامی جمالت شرطی نوع اول در واقعیت درست هستند .اغلب از آنها برای
ايجاد يک نکته در بحث و يا مشخص کردن يک اشتباه استفاده میشود (رجوع شود به انجیل متی .)27 :12
 .Cبه حالت جمالت نوع دوم شرطی اغلب "برخالف واقعیت" گفته میشود .بیان کننده چیزی است که خالف واقعیت است و برای ايجاد يک
نکته استفاده میشود .مثالها:
" .1اگر اين مرد براستی پیامبر بود ،میدانست اين زن که لمسش میکند کیست و چگونه زنی است  -میدانست که بدکاره است" (انجیل
لوقا )39 :7
" .2اگر موسی را تصديق میکرديد ،مرا نیز تصديق میکرديد ،چرا که او دربارۀ من نوشته است" (انجیل يوحنا .)46 :5
" .3اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم ،خادم مسیح نمیبودم" (غالطیان )1۰ :1
 .Dحالت سوم از احتمال وقوع عملی در آينده صحبت میکند .اغلب احتمال وقوع عملی را تصور میکند .معموال بر يک احتمال داللت دارد.
عمل فعل اصلی احتمال عمل در "اگر" است .مثالهای اين حالت :اول يوحنا  6 :1الی  4 :2 ،1۰و  6و  9و  15و  2۰و  21و  24و :3 ،29
 14 :5 ،2۰ :4 ،21و .16
 .Eحالت چهارم شرط ،دورترين حالت احتمال است .اين حالت به ندرت در عهد جديد به کار رفته است .در واقع ،هیچ جمله شرطی نوع چارمی
که در آن هر دو حالت شرط در آن قرار بگیرند ،کامل نمیشوند .به عنوان مثال جمله شرطی چهارم در اول پطرس  14 :3ديده میشود.
مثال جمله شرطی نوع چارم تقريبا جمله جمعبندی در اعمال رسوالن  21 :۸میباشد.
ممانعتها
 .Aزمان حال امری با پسوند  MĒاغلب (ولی نه انحصارا) تاکید بر متوقف کردن عملی را دارد که در حال حاضر در حال انجام است .برخی مثالها:
"بر زمین گنج میاندوزيد" انجیل متی " ،19 :6نگران زندگی خود نباشید" (انجیل متی " ،)25 :6اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا
ابزار شرارت باشند" (رومیان " ،)13 :6روح ّ
قدوس خدا را که بدان برای روز رهايی مهر شدهايد ،غمگین مسازيد" (افسسیان " ،)3۰ :4مست
شراب مشويد" (افسسیان .)1۸ :5
 .Bوجه شرطی آئوريستی با پسوند  MĒتاکید بر "عملی را حتی شروع يا آغاز نکن" دارد .برخی مثالها" :گمان مبريد که آمدهام تا تورات و
نوشتههای پیامبران را نسخ کنم" (انجیل متی  " ،)17 :5پس نگران نباشید و نگويید چه بخوريم يا چه بنوشیم و يا چه بپوشیم" (انجیل متی
" ،)31 :6از شهادت بر خداوند ما عار مدار" (دوم تیموتائوس .)۸ :1
 .Cمنفی مضاعف با حالت وجه شرطی نفی کامال محرز است".هرگز ،نه هرگز" ،يا "تحت هیچ شرايطی نه" .برخی مثالها" :مرگ را تا به ابد
نخواهد ديد" (انجیل يوحنا " ،)51 :۸تا ابد گوشت نخواهم خورد" (اول قرنتیان .)13 :۸
حرف تعريف
 .Aدر يونانی کوين حرف تعريف مطلق " "theکاربردی دقیقا مشابه انگلیسی دارد .کاربرد اصلی آن به عنوان يک نشانگر است که توجه به يک
کلمه ،اسم يا عبارت جلب شود .کاربرد آن میان نويسندگان عهد عتیق متفاوت است .حرف تعريف مطلق میتواند کاربردهای زير را داشته
باشد
 .1به عنوان تضاد روش برای نشان دادن ضمیر
 .2به عنوان نشان برای اشاره کردن که موضوع يا فردی که قبال معرفی شده
 .3شیوهای برای شناسايی موضوع در يک جمله با فعل ربط .مثالها" :خدا روح است" (انجیل يوحنا " ،)24 :4خدا نور است" (اول يوحنا
" ،)5 :1خدا محبت است" (اول يوحنا  ۸ :4و )16
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 .Bيونانی کوين حرف تعريف نامعین همانند " "aيا " "anنداشت .عدم وجود حرف تعیین مطلق به يکی از معانی زير میتواند باشد:
 .1تمرکز بر روی مشخصه يا کیفیت چیزی
 .2تمرکز بر روی طبقهبندی چیزی
 .Cنويسندگان عهد جديد از روشهای کامال متنوعی برای استفاده از حرف تعريف استفاده کردهاند.
راههای نشان دادن تاکید در عهد عتیق يونانی
 .Aدر عهد جديد تکنیکهای به کار رفته برای نشان دادن تاکید میان نگارندگان کامال متفاوت است .رسمیترين و ثابت قدمترين نويسندگان
لوقا و نويسنده عبرانیان بودند.
 .Bپیشتر گفتیم که آئوریست داللت کننده فعال يک روش استاندارد برای تاکید است ،ولی زمان ،لحن و حالت اهمیت تفسیری دارند .اين
داللت بر اين ندارد که آئوریست داللت کننده فعال اغلب برای مفاهیم دستور زبانی مهمی بکار نمیرفت( .مثال :در رومیان  1۰ :6دو مرتبه
تکرار شده)
 .Cترتیب کلمه در يونانی کوين
 .1زبان يونانی کوين زبان متفاوتی است که به ترتیب کلمات مانند زبان انگلیسی وابسته نیست .در نتیجه ،نويسنده میتواند از ترتیبی که
انتظار میرود برای نشان دادن موارد زير استفاده کند
 .aآنچه که نگارنده میخواست به خواننده تاکید کند
 .bآنچه که نگارنده تصور میکرد برای خواننده حیرتانگیز باشد
 .cآنچه نگارنده عمیقا بدان فکر میکرد
 .2هنور ترتیب درست کلمات در ادبیات يونانی معضلی است .با اين حال ،ترتیبی که تصور میشود درست باشد ،به شرح زير است
 .aبرای وصل کردن افعال
 )1فعل
 )2فاعل
 )3متمم
 .bبرای افعال متعدی
 )1فعل
 )2فاعل
 )3مفعول
 )4مفعول باواسطه
 )5حرف اضافه
 .cبرای عبارات اسمی
 )1اسم
 )2تعديل کننده
 )3حرف اضافه
 .3ترتیب کلمات میتواند يک نکته بیش از حد مهم در ترجمه و تفسیر باشد .مثالها:
" .aدست رفاقت به من و برنابا دادند " .عبارت "دست رفاقت" در متن اصلی و انگلیسی جدا شده و در ابتدای جمله آمده تا اهمیت
آن نشان داده شود (غالطیان .)9 :2
" .bبا مسیح"در اول جمله آمده .مرگ او در وسط (غالطیان .)2۰ :2
" .cبارها و از راههای گوناگون" (عبرانیان  )1 :1در اول جمله قرار گرفته است .اين شیوهای است که خدا خودش را نشان داد که
متناقض است ،نه واقعیت مکاشفه.
 .Dمعموال مقداری تاکید نشان داده میشود توسط:
 .1تکرار ضمیری که قبال در حالت تعريف فعل معرفی شده است .مثال" :من هر روزه تا پايان اين عصر با شما هستم!" (انجیل متی :2۸
)2۰
 .2نبود حرف ربطی که بايد باشد ،يا ساير اضافاتی که میان کلمات ،عبارات يا جمالت بايد باشند .به اين حالت غیر مرتبط گفته میشود.
انتظار يک رابط میرفت ،بنابراين نبود آن جلب توجه میکند .مثالها:
 .aسعادت جاويدان ،انجیل متی ( 3 :5تاکید در لیست)
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 .bانجیل يوحنا ( 1 :14موضوع جديد)
 .cرومیان ( 1 :9بخش جديد)
 .dدوم قرنتیان ( 2۰ :12تاکید در لیست)
 .3تکرار کلمات يا عبارات حاضر در يک متن مشخص .مثالها" :فیض پرجالل او ستوده شود" (افسسیان  6 :1و  12و  .)14از اين عبارت
استفاده شده تا نقش هر فرد در تثلیث نشان داده شود.
 .4استفاده از يک کلمه (صدا) يا اصطالح برای بازی میان کلمات
 – Euphemisms .aکلمات با فاعلهای تابو را جايگزين میکند مانند "خواب" برای مرگ (انجیل يوحنا  11 :11الی  )14يا "پا"
برای اندام تناسلی مرد (روت  7 :3و  ،۸اول سموئیل )3 :24
 .bبیان غیر مستقیم – نام خدا را با کلمات ديگر جايگزين میکند ،مانند "پادشاهی بهشت (انجیل متی  )2 :3يا "صدايی از بهشت"
(انجیل متی )17 :3
 .cحاالت سخن گفتن
 )1اغراق غیر ممکن (انجیل متی  29 :5 ،9 :3و )24 :19 ،3۰
 )2اظهارات زيادی ماليم (انجیل متی  ،5 :3اعمال رسوالن )36 :2
 )3تجسم شخصیت (اول قرنتیان )55 :15
 )4وارونه گويی (غالطیان )12 :5
 )5شعر (فیلیپیان  6 :2الی )11
 )6اصوات میان کلمات
 .iکلیسا
 .1کلیسا (افسسیان )21 :3
 .2صدا کردن (افسسیان  1 :4و )4
 .3فرا خوانده شدن (افسسیان  1 :4و )4
 .iiآزاد
 .1زن آزاد (غالطیان )31 :4
 .2آزادی (غالطیان )1 :5
 .3آزاد (غالطیان )1 :5
 .dزبان اصطالحی – زبانی است که اوال فرهنگی و مشخص است
 )1استفاده تمثیلی از "غذا" (انجیل يوحنا  31 :4الی )34
 )2استفاده تمثیلی از "معبد" (انجیل يوحنا  ،19 :2انجیل متی )61 :26
 )3اصطالح عبری مقايسه" ،نفرت" (سفر پیدايش  ،31 :29تثنیه  ،15 :21انجیل لوقا  ،26 :14انجیل يوحنا ،25 :12
رومیان )13 :9
" )4همه" در مقابل "بسیاری" .اشعیا ( 6 :53همه) را با  11 :53و ( 12بسیاری) مقايسه کنید .اصطالحات مترادف هستند
مانند آنچه رومیان  1۸ :5و  19نشان میدهد.
 .5استفاده از يک عبارت کامل دستوری در مقابل يک کلمه .مثال" :خداوند عیسی مسیح".
 .6استفاده خاص autos
 .aوقتی که با مفعول (صفت مکانی) "همان" ترجمه شده باشد
 .bوقتی که بدون مفعول (موقعیت پیشبینی شده) و به عنوان ضمیر انعکاسی با شدت ترجمه شده باشد ،مانند "خودش".
 .Eدانشجويی که انجیل غیر يونانی را مطالعه میکند ،میتواند تاکیدها را به شیوههای مختلف شناسايی کند:
 .1استفاده تحلیلی فرهنگ لغت و مقايسه سطر به سطر متن يونانی/انگلیسی
 .2مقايسه ترجمههای مختلف انگلیسی ،به خصوص ترجمههايی از ديدگاههای مختلف .مثال :مقايسه "کلمه به کلمه" (نسخه شاه
جیمز ،نسخه بازبینی شده شاه جیمز ،نسخه استاندارد انگلیسی ،نسخه انگلیسی امروز ،نسخه بازبینی شده استاندارد ،نسخه
استاندارد بازبینی شده جديد ) با "معادل دينامیک" (ويلیامز ،نسخه انگلیسی استاندارد ،انجیل انگلیسی جديد ،نسخه انگلیسی
بازبینی شده ،انجیل اورشلیم ،انجیل جديد اورشلیم ،نسخه انگلیسی امروز) .کمک مفید در اينجا The Bible in Twenty-Six
 Translationsاز انتشارات بیکر است.
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 .3استفاده از  The Emphasized Bibleاثر جوزف برايانت روترهام (کرگل)1994 ،
 .4استفاده از ترجمههای تحت الفظی
( The American Standard Version .aنسخه استاندارد امريکايی) از سال 19۰1
 Young's Literal Translation of the Bible .bاز رابرت يانگ (انتشارات گاردين)1976 ،
مطالعه دستور زبان خسته کننده است ولی برای ترجمه درست الزم است .اين تعاريف ،تفسیرها و مثالهای مختصر به منظور تشويق و آماده کردن خوانندگانی
است که نسخه غیر يونانی را میخوانند تا بتوانند از توضیحات دستور زبانی که در اينجا قید شده استفاده نمايند .به طور قطع اين تعاريف بیش از حد ساده
شده اند .از آنها نبايد بطور محض (دگماتیک) يا غیر قابل انعطاف استفاده شوند ،بلکه به عنوان آگاهی بیشتر برای درک بهتر میباشند .امیدواريم که اين
تعاريف به درک خواننده از ترجمههای ساير منابع مطالعاتی مانند تفاسیر فنی عهد جديد کمک کنند.
ما بايد بتوانیم تعبیر خود را بر اساس بخشهای اطالعاتی که در متون انجیل يافت میشوند ،تائید نمائیم .دستور زبان يکی از کمک کنندهترين اين موارد
است .ساير اقالم شامل زمینههای تاريخی ،متون تحت الفظی ،و کاربرد کلمات امروزی عبارات مترادف میباشند.
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موضوع خاص :انتقاد متنی
اين موضوع خاص جهت توضیح يادداشتهای متنی است که در اين تفسیر يافت میشوند .رئوس مطالب زير مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت:
.I

منابع انگلیسی انجیل
 .Aعهد قديم
 .Bعهد جديد
توضیح مختصر مسائل و نظريات "نقد کوتاه" يا "انتقاد متنی"
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

.I

منابع متنی انجیل انگلیسی ما
 .Aعهد قديم
 .1منبع مازراتی ( -)Masoretic Text -MTمتن عبری مختلط که توسط ربی آکويبا ( )Rabbi Aquibaدر سال  1۰۰پس از میالد
تنظیم شده است .اضافه کردن حروف صدا دار ،تاکیدها ،پی نويسها ،عالمتگذاريها و نشانه گذاريها در قرق ششم پس از میالد شروع
و در قر ن نهم پس از میالد خاتمه يافت .اين کار توسط يک خانواده تحصیل کرده يهودی بنام مازراتی انجام شد .فرم متنی که مورد
استفاده قرار گرفت مشابه همان فرمی است که در میشنا ،تلمود ،تارگومز ،پشیتا و والگیت استفاده شد.
 .2سپتواگینت ( -)Septuagint -LXXروايتی میگويد که سپت واگینت (ترجمه يونانی عهد عتیق) توسط هفتاد استاد يهودی در
هفتاد روز برای کتابخانه اسکندريه تحت حمايت شاه پتولمی دوم ( 2۸5( )Ptolemyالی  246قبل از میالد) تهیه شد .اين ترجمه
ظاهرا به درخواست يک رهبر يهودی که در اسکندريه زندگی میکرد تهیه شده است .اين روايت از "نامههای ارسطو" میآيدLXX .
عمدتا بر اساس تفاوتهای میان متن سنتی عبری از متن ربی اکويبا ( )MTهستد.
 .3کتیبه دريای سیاه ( – )Dead Sea Scrolls -DSSکتیبه دريای سیاه به زبان رومی در دوره  2۰۰تا  7۰بعد از میالد توسط يک
فرقه يهودی بنام "اسنس" ( )Essenesنوشته شده بود .نسخه دستنويس عبری ،در چندين نقطه در اطراف دريای سیاه يافت شد،
که نگارشهای مختلف متن عبری  MTو  LXXدر پی هم نشان میدهد.
 .4برخی مثالها که نشان میدهند چگونه مقايسه اين متون به مترجمین کمک کرده است که عهد عتیق را بهتر درک کنند.
 LXX .aبه مترجمین و اساتید کمک کرده است که تا  MTرا درک کنند
 LXX )1اشعیا " ،14 :52چنانکه بسیاری از او در حیرت شدند"
 MT )2اشعیا " 14 :52بسیاری از تو به حیرت درآمدند"
 )3در اشعیا  15 :52تمايز ضمیر در  LXXتائید میشود.
 LXX )aپس بسیاری از ملتها از او در حیرت خواهند شد
 MT )bپس او ملتهای زيادی را شگفت زده میکند
 DSS .bبه مترجمین و اساتید کمک کرد که  MTرا درک کنند
 DSS )1اشعیا  " ٨ :21آنگاه ديدبان فرياد ْ
برآورد از باالی برج من ايستادهام"...
 MT )2اشعیا " ۸ :21و من فرياد زدم ،شیر! خداوندا ،من همیشه در روز در برج ايستاده و مراقب خواهم بود"
 .cهر دو  DSSو  MTبه روشن شدن اشعیا  11 :53کمک کردهاند
 DSS )1و " LXXثمرۀ مشقت جان خويش را خواهد ديد و سیر خواهد شد"
" MT )2او خواهد ديد ....مصیبت روحش را ،او اقناع خواهد شد"
 .Bعهد جديد
 .1بیش از  53۰۰دستنويس از نسخه يونانی عهد جديد وجود دارند .حدود  ۸5نسخه بر روی پاپیروس و  36۸نسخه دستنويس با حروف
بزرگ نوشته شده اند .بعدها ،در حدود قرن نهم میالدی ،يک نسخه منحصر به فرد تنظیم شد .تعداد نسخ يونانی به صورت دستنوشته
حدود  27۰۰نسخه میباشد .همچنین حدود  21۰۰کپی از فهرست کتاب مقدس برای دعا استفاده میشد که ما به آنها "صورت آيات"
میگوئیم.
 .2حدود  ۸5نسخه يونانی حاوی بخشهايی از عهد جديد بر روی پاپیروس هستند که در موزه نگهداری میشوند .قدمت برخی از آنها به
قرن دوم میالدی باز می گردد ،ولی بیشتر آنها مربوط به قرنهای سوم و چهارم میالدی هستند .هیچکدام از اين MSSها متن کامل
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کتاب مقدس را شامل نمیشوند .صرفا به دلیل اينکه اينها قديمیترين کپیهای عهد جديد هستند ،بدين معنا نیست که انواع ديگری
وجود نداشته باشد .از روی بسیاری از اينها برای استفاده داخلی کپی برداری شد .در طول اين فرايند ،به مراقبت از آنها توجهی نشد.
بنابراين در میان آنها تنوع و تفاوت وجود دارند.
 Codex Sinaiticus .3که با حرف א (الف) يا ( )۰1شناخته میشود ،در صومعه سنت کاترين در کوه سینا توسط تیشندورف پیدا شد.
قدمت آن به قرن چهارم میالدی باز میگردد .و حاوی هم  LXXعهد عتیق و هم يونانی عهد عتیق است .اين يکی از انواع "متون
اسکندريهای" است.
 Codex Alexandrinus .4که با " "Aهم شناخته میشود ،دستنويس متعلق به قرن پنجم میالدی است که در اسکندريه مصر يافت
شد.
 Codex Vaticanus .5که با " "Bيا ( )03هم شناخته میشود ،در کتابخانه واتیکان در رم يافت شد و قدمت آن مربوط به اواسط قرن
چهارم بعد از میالد است .حاوی هم  LXXعهد عتیق و هم نسخه يونانی عهد جديد است .اين متن از نوع "متن اسکندريهای" است.
 ،Codex Ephraemi .6که با " "Cيا ( )04هم شناخته میشود ،يک نسخه دستنويس يونانی است که بخشی از آن نابود شده است.
 ،Codex Bezae .7که با " "Dيا ( )05هم شناخته میشود ،يک نسخه دستنويس يونانی مربوط به قرن پنج يا شش میالدی است .اين
نسخه اصلی است که نماينده چیزی است که امروز "انجیل غربی" خوانده میشود .حاوی اضافات بسیاری است و شاهد اصلی است
برای ترجمه شاه جیمز.
 NT MSS .۸را میتوان در سه يا شايد چهار گروه/خانواده تقسیم بندی کرد که در مشخصههای خاصی با هم وجه اشتراک دارند.
 .aمتن اسکندريهای از مصر
( P66 ،P75 )1حدود سال  2۰۰میالدی) ،که اناجیل را ثبت میکند
( P46 )2حدود سال  225میالدی) ،که نامههای پطرس را ثبت میکند
( P72 )3حدود سالهای  225تا  25۰میالدی) ،که پطرس و يهودا را ثبت میکند
 Codex B )4که به آن  Vaticanusهم گفته میشود (حدود سال  325میالدی) که شامل متن کامل عهد عتیق و عهد
جديد است
 )5نقل قول اوريگن از اين نوع متن
 )6ساير MSSها که اين نوع متن را نشان میدهند :א33 ،W ،L ،C ،
 .bمتن غربی از افريقای شمالی
 )1نقل قولهای پدران کلیسای آفريقای شمالی ترتولیان ،سايپريان ،و ترجمه قديمی به التین
 )2نقل قولهايی از ايرانیوس ()Irenaeus
 )3نقل قولهايی از تاايان و ترجمه قديمی سیرياک
 Codex D )4يا " "Bezaeکه به اين نوع متن نوشته شده
 .cمتن بیزانس شرقی از قسطنطنیه
 )1اين نوع متن منعکس کننده بیش از  ٪۸۰از  53۰۰متن  MSSاست
 )2نقل قول شده از  Antiochاز پدران کلیسای سوريه ،کاپادوسیانس ( ،)Cappadoceansکريسوستوم ()Chrysostom
و ترودورت ()Therodoret
 Codex A )3فقط در انجیل
( Codex E )4قرن هشتم) برای متن کامل عهد جديد
 .dنوع احتماال چهارم سزاری از فلسطین
 )1عمدتا فقط در انجیل مرقس ديده میشود
 )2برخی از اقرارها به آن در  P45و  Wهستند
مسائل و نظريات "نقد کوتاه" يا "نقد متنی"
 .Aتنوعات چگونه به وجود آمدند
 .1غیر عمدی يا تصادفی (طیف وسیعی از پیش آمدها)
 .aخطای چشمی در زمان کپی و دستنويسی که چشم دو کلمه مشابه را میبیند و يکی يا همه کلمات بین آنها را ناخودآگاه حذف
میکند ()homoioteleuton
 )1خطای چشم در حذف کلمات دو حرفی يا عبارات
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 )2خطای ذهن در تکرار عبارت يا جمله يک متن يونانی
 .bخطای شنیداری در زمان دستنويسی و هنگامی که فرد متن را برای کپی کننده میخواند و در اين حالت خطای نوشتاری
صورت میگیرد .اغلب اغالط اماليی به دلیل تشابه صوتی کلمات يونانی صورت گرفتهاند.
 .cنسخ اولیه متن يونانی فصل بندی و آيه بندی نشده بود ،عالمتگذاری بسیار کم و اغلب نداشتند و هیچ فاصله ای میان کلمات
نبود .اين احتمال وجود دارد که يک کلمه از جاهای مختلف جدا شود و بدين ترتیب کلمه ديگری شده و معنی ديگری بدهد
 .2عمدی
 .aتغییراتی اعمال شدند تا ساختار دستور زبانی متن کپی شده بهبود يابد
 .bتغییراتی اعمال شدند تا متن با ساير متون انجیل همخوانی داشته باشد (هارمونی مترادفها)
 .cتغییراتی اعمال شدند تا با ادغام دو يا چند متن متفاوت يک متن مرکب طوالنی به وجود آيد (تالیف)
 .dتغییراتی اعمال شدند تا مشکلی که در مشاهده شده بود اصالح گردد (مراجعه شود به اول قرنتیان  27 :11و اول يوحنا 7 :5
و )۸
 .eبرخی اطالعات توضیحی در مورد رخدادهای تاريخی يا تفسیر مناسب متن به صورت پینويس توسط يک نگارنده اضافه شد
و نگارنده بعدی آن را به داخل متن منتقل کرد (مراجعه شود به انجیل يوحنا )4 :5
 .Bفرضیههای اولیه نقد متنی (راهنمايیهای منطقی برای تعیین اينکه کدام متن اصلی وقتی تنوع زيادی موجود است خوانده شود)
 .1عجیبترين و غیر معمولترين دستور زبان به کار رفته در متن احتماال اصل است
 .2کوتاهترين متن احتماال اصل است
 .3به متن قديمیتر بهای بیشتری داده میشود به دلیل نزديکی تاريخی به اصل ،بقیه برابر هستند
 MSS .4ها که از نظر جغرافیايی پراکنده هستند ،معموال خوانندگان اصل دارند
 .5متونی که از نظر دکترين ضعیف هستند ،به خصوص آنها که در ارتباط با بحثهای اصلی الهیات در دوران تغییر دستنويسها بودند مانند
تثلیث در اول يوحنا  7 :5الی  ۸بايد ترجیح داده شود.
 .6متنی که به بهترين شکل بتواند ساير نسخههای متفاوت را توضیح دهد
 .7دو نقل قول که میتوانند به برقراری توازن میان ساير نسخههای متفاوت کمک کنند و آن را نشان دهند
 .aکتاب  Introduction to New Testament Textual Criticismاثر " J. Harold Greenleeهیچ دکترين مسیحی
نمیتواند نسبت به يک متن قابل بحث کوتاه بیايد ،و دانشجوی عهد جديد بايد آگاه باشد که متن او بايد ارتدکسیتر يا از نظر
دکترين بايد قويتر از نسخه اصل که تحت الهام بوده ،باشد" (صفحه .)6٨
 W. A. Criswell .bبه  Greg Garrisonاز  The Birmingham Newsگفته که او (کريسول) باور ندارد که تمامی کلمات
انجیل تحت الهام باشد" ،حد اقل نه تمامی کلماتی که طی قرنها توسط مترجمین به دنیای مدرن منتقل کردهاند" .کريسول
گفت:
"من شديدا به نقد متن اعتقاد دارم .بدين ترتیب ،فکر میکنم ،نیمه آخر فصل شانزدهم انجیل مرقس ارتداد است .تحت
الهام نیست ،صرفا ساختگی است ...وقتی آن دستنويسهای بسیار قديمی را مقايسه میکنیم ،چنین جمع بندی که در کتاب
مرقس آمده وجود ندارد .کسی آن را اضافه کرده است.".....
بزرگان  SBCهمچنین ادعا کردند که اضافاتی هم در انجیل يوحنا  ،5در قسمتی که عیسی در کنار حوض بیت الحم است
صورت گرفته است .و در مورد دو شیوه مختلف قتل يهودا صحبت میکند (مراجعه شود به انجیل متی  27و اعمال رسوالن .)1
کريسول میگويد" :اين صرفا يک نگرش متفاوت نسبت قتل است"" .اگر در انجیل قرار دارد ،توضیحی برای آن وجود دارد .و دو
شرح از قتل يهودا در انجیل وجود دارد ".کريسول اضافه میکند "نقد متنی به نوبه خود ،علم حیرت انگیزی است .زودگذر نیست،
بی ربط نیست ،پويا و مرکز"....
مشکالت دستنويس (نقد متن) .منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
 Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual, .Aاثر آر.اچ هريسون
 The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration .Bاثر بروس ام متزگر
 Introduction to New Testament Textual Criticism .Cاثر ِجی .اچ .گرينلی
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واژه نامه
/Adoptionismپذیرش/فرزندخواندگی .اين يکی از نخستین ديدگاهها نسبت به رابطه عیسی با خدا بود .اساسا اين ديدگاه میگفت که عیسی از هر
جنبه يک انسان معمولی بود و به مفهومی خاص ،در زمان تعمید فرزند خدا شد (مراجعه شود به انجیل متی  ،1٧ :3انجیل مرقس  )11 :1و يا در
زمان قیامش از مردگان (مراجعه شود به رومیان  .)4 :1عیسی آنچنان زندگی نمونهای داشت که خدا در مقطعی( ،تعمید ،قیام) ،او را به عنوان
"پسر" خود قبول کرد (مراجعه شود به رومیان  ،4 :1فیلیپیان  .)٩ :2اين ديدگاه کلیسای اولیه و کلیسای قرن هشتم بود .بجای اينکه خدا تبديل
به انسان شود ،عمل عکس صورت گرفته و انسان تبديل به خدا میشود!
سخت است بیان اينکه چگونه عیسی ،خدای پسر ،با وجود از پیش وجود داشتن الهی ،به خاطر زندگی نمونهاش پاداش میگیرد .اگر او
خدا بوده و از قبل وجود داشته ،چگونه میتواند پاداش بگیرد؟ اگر او شکوه و جالل از قبل وجود داشتن را داشته ،چگونه میتواند بیشتر مورد
تقدير قرار بگیرد؟ هرچند درک و هضم اين برای ما مشکل است ،ولی به نوعی پدر به شیوهای خاص به دلیل تحقق بخشیدن کامل به ارادهاش او را
مورد تقدير قرار میدهد.
/Alexandrian Schoolمکتب اسکندرون .اين شیوه ترجمه و تفسیر انجیل در اسکندريه ،مصر در قرن دوم میالدی توسعه يافت .اين مکتب از اصول
ترجمه و تفسیر فیوال ،که از پیروان افالطون بود استفاده میکند .به اين شیوه اکثرا روش مجازی گفته میشود .اين روش تا دوران اصالحات در
کلیسا رواج داشت .اوريگن و اگوستین از طرفداران اين مکتب و شیوه بودند .جهت اطالعات بیشتر به Moises Silva, Has The Church
) Misread The Bible? (Academic, 1987مراجعه کنید.
/Alexandrinusالکساندرینوس .اين نسخه دستنويس يونانی قرن پنجم از اسکنديه ،مصر شامل عهد عتیق ،آپوکريپا ،و بیشتر عهد جديد بوده و يکی از
شواهد اصلی برای کل نسخه يونانی عهد جديد است (به استثنای انجیل متی ،يوحنا و دوم قرنتیان) .اين دستنويس ،رتبه  Aدريافت کرده ،و
دستنويس اطالق شده به آن رتبه  )Vaticanus( Bدر خواندن مطابقت دارد ،و از جانب اکثر اساتید در بیشتر بخشها اصل تلقی میشود.
/Allegoryقیاس .اين نوعی تفسیر انجیلی است که در ابتدا توسط يهوديسم اسکندريه توسعه يافت .اين روش توسط فیوال از اسکندريه محبوبیت يافت.
قدرت پايه آن در میل به ساختن کتاب مقدس در رابطه با فرهنگ فرد يا سیستم فلسفی با ناديده انگاشتن ترتیبات تاريخی و يا مفهوم واقعی متن
است .اين روش در جستجوی مفاهیم پنهان يا معنوی در فراسوی هر متن کتاب مقدس است .بايد اذعان داشت که عیسی ،در انجیل متی  ،13و
پولس در غالطیان  ،4از تمثیل برای بیان حقیقت استفاده کردهاند .با اين وجود ،روش قیاس در قالب نوعشناسی است نه فقط تمثیل.
/Analytical Lexiconتحلیل واژگانی .اين يک شیوه ابزار تحلیل است که اجازه میدهد فرد هر حالت کلمه يونانی را در عهد جديد شناسايی کند .در
ترتیب الفبای يونانی ،تلفیقی است از حالت و مفهوم پايه کلمه .با ترکیب ترجمه سطری ،اجازه میدهد مومنینی که متن يونانی را نمیخوانند
بتوانند اصطالحات دستور زبانی يونانی و صرف و نحو آنها را تحلیل کنند.
/Analogy of Scriptureتشابه در کتاب مقدس .اين عبارتی است که برای توصیف ديدگاهی که تمام انجیل تحت الهام خدا است و بنابراين متناقض
نبوده بلکه مکمل يکديگر هستند ،به کار میرود .اين تصريح پیش فرض پايهای است برای استفاده متون همسو در تفسیر متون انجیلی.
/Ambiguityابهام .اين اشاره به عدم قطعیت در نتايج حاصله در متن دارد ،زمانی که دو يا چند مفهوم وجود دارند و يا وقتی که همزمان دو معنی يا مفهوم
خاص به يک موضوع اشاره کند .احتمال دارد که يوحنا از روی عمد از ابهام استفاده کرده باشد (دو مفهومی).
/Anthropomorphicانسان شناسی .به معنی "داشتن مشخصههايی که به انسانها اطالق میشود" است ،از اين اصطالح برای توصیف زبان مذهبی
ما درباره خدا استفاده میشود .اين عبارت از اصطالح يونانی که برای نوع بشر استفاده میشود آمده است .به اين معنی است که ما به شیوهای
درباره خدا صحبت میکنیم که گويی انسان است .خدا در قالب اصطالحات فیزيکی ،اجتماعی و فیزيولوژيکی توصیف میشود که مربوط به انسانها
است (مراجعه شود به پیدايش  ،٨ :3اول پادشاهان  1٩ :22الی  .)23البته اين فقط قیاس است .هیچ طبقهبندی يا اصطالحی غیر از اصطالحات
انسانی وجود ندارند که بتوان از آنها استفاده کرد .بنابراين ،دانش ما در مورد خدا ،هرچند درست است ،ولی محدود میباشد.
/Antiochian Schoolمکتب آنتیوخیا .اين روش تفسیر انجیل در آنتیوخ سوريه در قرن سوم میالدی به عنوان واکنشی در برابر روش قیاس اسکندريه
مصر بسط يافت .فشار اولیه آن بر روی تمرکز بر معانی تاريخی انجیل است .اين روش انجیل را به صورت متن معمولی و انسانی ترجمه و تفسیر
میکند .اين مکتب وارد جدل بر سر اين شد که آيا عیسی دارای دو ماهیت است ( )Nestorianismيا يک ماهیت (تماما الهی و تماما انسانی).
توسط کلیسای کاتولیک رم اين به مکتب برچسب تاريخی زده شد و به پاس منتقل شد و اهمیت چندانی ندارد .اصول پايه ای تفسیر اين مکتب
بعدها تبديل به اصول تفسیر اصطالح طلبان کالسیک پروتستان شد (اوتر و کالوين).
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/Antitheticalضد و نقیض .اين يکی از سه اصطالحی است که در مورد رابطه میان ابیات اشعار عبری استفاده میشود .در رابطه با ابیات شعر است که
معنی تضاد دارند (مراجعه شود به امثال )1 :15 ،1 :10
/Apocalyptic literatureادبیات آخرزمانی .اين يک بحث غالب و حتی احتماال منحصر به فرد در موضوعات يهودی است .اين يک شیوه نگارش
رمزی بود که در دوران تهاجم و اشغال يهوديان توسط قدرتهای جهانی استفاده میشد .تصور میکند که خدا رخدادها را ايجاد کرده و کنترل
میکند ،و اينکه اسرائیل يکی از عالئق خاص او است .اين ادبیات وعده پیروزی نهايی از طريق تالش خاص خدا را میدهد.
اين ادبیات شديدا نمادين و تخیلی است و اصطالحات رمزی زيادی دارد .اغلب حقیقت را در قالب رنگها ،اعداد ،نگرش ،رويا ،فرشتگان
واسطه ،کلمات رمزی و دوگانگی شديد میان خوب و بد نمايش میدهد.
برخی از مثالهای اين موضوع ( )1در عهد عتیق ،حزقیال (فصلهای  36الی  ،)4٨دانیال (فصلهای  ٧الی  ،)12زکريا ،و ( )2در عهد جديد،
انجیل متی  ،24انجیل مرقس  ،13دوم تسالونیکیان و مکاشفه ديده میشوند.
)/Apologist (Apologeticsدفاعی .اين اصطالح از ريشه يونانی برای "دفاع قانونی" است .مبحث خاصی در الهیات وجود دارد که در جستجوی شواهد
و مباحثات مربوطه برای ايمان مسیحی است.
/A prioriاستقرا .اين اصطالح مترادف با "پیش فرض" است .شامل دلیل آوردن برای مفاهیم ،اصول يا موقعیتهايی است که پیشتر صحت آنها پذيرفته
شده است .حالتی است که بدون آزمايش يا تحلیل پذيرفته شده است.
/Arianismآریانیسم  .آريوس شبان کلیسا در اسکندريه مصر در قرن سوم و اوايل قرن چهارم بود .او تصريح کرده بود که عیسی از پیش وجود داشت ولی
الهی نبود (نه در مفهوم پدر) ،احتماال از امثال  22 :٨الی  31ايده گرفته بود .او توسط اسقف کلسیای اسکندريه به چالش کشیده شد که از سال
 31٨میالدی جدلی آغاز شد و سالهای زيادی ادامه يافت .آريانیسم تبديل به فرقه ای در کلیسای شرق شد .شورای نیکا در سال  325میالدی
آريوس را محکوم کرد و يکسان بودن الهی و انسانی بودن پسر را تصريح کرد.
/Aristotleارسطو  .او يکی از فالسفه يونان باستان و شاگرد افالطون و معلم اسکندر کبیر بود .نفوذ او ،حتی امروز ،بر زمینههای گستردهای از مطالعات
مدرن حاکم است .اين امر به دلیل آن است که او بر دانش بر پايه مشاهده و طبقهبندی تاکید داشت .اين يکی از گرايشات و روشهای علمی است.
/Autographsدستخط/دستنوشته .اين نامی است که به نسخه اولیه نوشتههای انجیل داده شده است .اين نسخ اصل و دستنويس همگی از بین
رفتهاند .فقط نسخهای از کپی آنها موجود است .اين منشا بسیاری از متون متنوع دستنويس عبری و يونانی باستانی است.
/Bezaeبزا  .اين نسخه دستنويس يونانی و التین قرن ششم میالدی است .به اين نسخه رتبه  Dداده شده است .حاوی اناجیل ،اعمال رسوالن و برخی
نامههای عمومی است .از مشخصههای آن اضافات حاشیهای دستنويس بسیار زياد است .اين نسخه مبنای  ،Textus Receptusنسخه
دستنويس قديمی يونانی است که در ورای نسخه شاه جیمز قرار دارد.
/Biasتعصب  .از اين اصطالح برای توصیف آمادگی و گرايش شديد نسبت به يک موضوع يا ديدگاه استفاده میشود .ذهنیتی است که توسط آن بیطرفی
نسبت به يک موضوع يا ديدگاه غیر ممکن است .اين يک موضعگیری متعصبانه است.
/Biblical Authorityاقتدار کتاب مقدس .اين اصطالح در يک مفهوم خیلی خاص استفاده میشود .اين اصطالح به شکل درک آنچه نويسنده اصلی
در روزگار خودش گفته و اعمال اين حقیقت در روزگار امروز تعريف میشود .اقتدار کتاب مقدس يا اقتدار انجیلی معموال به صورت نگرش به خود
انجیل به عنوان تنها راهنمای مجاز ما تعريف میشود .با اين وجود ،در نور تفاسیر و ترجمههای نامناسب جاری ،من اين مفهوم را به انجیل به آن
طور که توسط اعتقادات مذهبی و شیوههای دستور زبان قديم تفسیر میشود ،محدود کردهام.
/Canonمجموعه کتب .اين اصطالح برای توصیف نوشتههايی که باور بر اين است به صورت انحصاری تحت وحی نوشته شدهاند ،استفاده میشود .اين
اصطالح در مورد هم عهد عتیق و هم عهد جديد استفاده میشود.
/Christocentricکریستوسنتریک .اين اصطالح برای توصیف مرکزيت و محوريت مسیح استفاده میشود .من از اين اصطالح در رابطه با مفهوم "عیسی
سرور کل انجیل است" ،استفاده میکنم .عهد عتیق به او اشاره میکند و او تحقق و هدفش است (مراجعه شود به متی  1٧ :5الی .)4٨
/Commentaryتفسیر .اين يک نوع کتاب تخصصی در زمینه تحقیق است .يک زمینه کلی در مورد کتب انجیل ارائه میدهد .سپس تالش میکند معانی
هر بخش کتاب را توضیح دهد .برخی بر کاربرد تمرکز میکنند ،در حالی که ديگران در ارتباط با متن به شیوه تخصصیتر هستند .اين کتب مفید
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هستند ،ولی فرد بايد پس از اينکه خودش مطالعات اولیهای را انجام داد ،آنها را مطالعه کند .بدون انتقاد نبايد تفسیر مفسرين را بیقید و شرط
پذيرفت .معموال مطالعه و مقايسه چندين مفسر از چند ديدگاه مختلف مفید و کمک کننده است.
/Concordanceتطابق .اين يک نوع ابزار تحقیقاتی برای مطالعه انجیل است .تکرار هر کلمه را در عهد عتیق و عهد جديد فهرست میکند .به چندين
شیوه کمک میکند ) 1( :مشخص ساختن کلمه عبری يا يونانی که در پس هر کلمه انگلیسی خاص قرار دارد )2( ،مقايسه عبارتهايی که يک
اصطالح مشابه يونانی يا عبری استفاده شده است )3( ،نشان دادن جاهايی که دو کلمه عبری يا يونانی خاص به يک کلمه انگلیسی خاص ترجمه
شدهاند ،مشخص کردن تناوب استفاده از کلماتی خاص در کتبی خاص يا نوشتههای نويسندهای خاص )5( ،کمک کردن در يافتن عبارت خاص
در انجیل (مراجعه شود به  ،Walter Clark's How to Use New Testament Greek Study Aidsصفحه  54الی .)55
/Dead Sea Scrollsکتیبه بحر المیت .اين اشاره به مجموعه متون باستانی نوشته شده به زبانهای عبری و آرامی دارد که در سال  1٩4٧در نزديکی بحر
المیت پیدا شدند .آنها کتابخانهای از يک فرقه يهودی قرن اول هستند .فشار رومیان اشغالگر و جنگهای متعصبانه دهه  60باعث شد کتیبهها را
در کوزههای در بسته داخل غارها و سوراخها پنهان کنند .آنها به ما کمک کردهاند تا شرايط تاريخی فلسطین قرن اول را درک کنیم و تائید میکنند
که متون مازراتی ،حداقل تا اواخر دوران قبل از میالد کامال دقیق هستند .اين متون با اختصار  DSSمشخص میگردند.
/Deductiveاستقرایی/قیاسی .اين روش منطق يا استدالل از طريق اصول ،از اصول کلی به کاربردهای خاص منتقل میشود .اين استدالل مخالف
استدالل استنتاجی است که روش علمی را با حرکت از جزئیات مشاهده شده به نتیجه کلی (نظريهها) بازتاب میدهد.
/Dialecticalمناظرهای .اين روش استدالل است که به موجب آن ،آنچه که متناقض يا متضاد به نظر میرسد در يک تنش با هم حضور دارند ،به دنبال
پاسخی يکپارچه است که شامل هر دو جنبه متضاد است .بسیاری از آموزههای کتاب مقدس دارای جفت ديالکتیکی هستند ،اراده آزاد است.
امنیت-استقامت؛ ايمان-کارها؛ تصمیمگیری-شاگردی؛ آزادی مسیحی -مسئولیت مسیحی.
/Diasporaدیاسپورا .اين اصطالح يونانی است که يهوديان فلسطینی برای توصیف يهوديان ديگر که در خارج از مرزهای جغرافیايی سرزمین موعود زندگی
میکنند ،استفاده مینمايند.
 /Dynamic equivalentمعادل پویا .اين يک نظريه ترجمه کتاب مقدس است .ترجمه کتاب مقدس را میتوان به عنوان يک متن پیوسته از مکاتبات
"کلمه به کلمه" مشاهده کرد ،که در هر عبارت ،به ازای هر کلمه عبری يا يونانی بايد يک کلمه انگلیسی ارائه شود ،و در آن تنها انديشه و تفکر
ترجمه میشود کمتر به اصطالحات اولیه يا عبارت توجه میشود .در میان اين دو نظريه" ،معادل پويا" است که تالش میکند متن اصلی را به طور
جدی در نظر بگیرد ،اما آن را در قالبهای اصطالحی و اصطالحات مدرن ترجمه میکند .بحث جالبی را در مورد نظرات مختلف برای ترجمه
میتوانید در Fee and Stuart's How to Read the Bible For All Its Worth, p. 35 and in Robert Bratcher's
 Introduction to the TEVمطالعه کنید.
/Eclecticمنتخب .اين اصطالح در ارتباط با انتقاد متنی استفاده میشود .اين اصطالح اشاره به انتخاب يک متن از نسخ دستنويس مختلف يونانی است
تا بتوان به متنی دست يافت که به بیان نگارنده اصلی نزديک باشد .اين اصطالح ديدگاهی را که معتقد به اصل بودن هر يک از نسخ يونانی است،
مردود میداند.
/Eisegesisتفسیر به رای .اين مخالف تفسیر است .اگر تفسیر استخراج قصد نويسنده اصلی باشد ،اين اصطالح به معنای "وارد کردن" يک ايده يا عقیده
خارجی است.
/Etymologyریشه یابی .اين يک جنبه از مطالعه کلمه است که تالش میکند تا معنی اصلی کلمه را تعیین کند .از اين ريشه به معنی ،کاربردهای تخصصی
به راحتی شناسايی میشوند .در تفسیر ،ريشه شناسی تمرکز اصلی نیست ،بلکه معنای معاصر و استفاده از يک کلمه است.
/Exegesisتفسیر .اين اصطالح فنی برای تفسیر يک متن خاص است .به معنی "استخراج کردن" (از متن) بوده و حاکی از اين است که هدف ما درک
هدف نويسنده اصلی به سبب شرايط تاريخی ،زمینه ادبی ،نحو و معنای معاصر است.
/Genreنوع .اين يک اصطالح فرانسوی است که انواع متفاوتی از ادبیات را نشان میدهد .محور اصطالح عبارت است از تقسیم اشکال ادبی به دستههايی
است که ويژگیهای مشترک دارند :روايت تاريخی ،شعر ،ضرب المثلی ،آخرزمانی و قانون.
/Gnosticismعرفان .بیشتر دانش ما در مورد اين ملکوت از نوشتههای عرفانی قرن دوم میآيد .با اين حال ،ايدههای ابتدايی در قرن اول (و قبل از آن)
وجود داشت.
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برخی از اصول ادعای والنتاين و عرفان سرينتین قرن دوم عبارتند از )1( :ماده و روح همسو باقی ماندهاند (دوگانگی هستی شناختی).
کالبد بد است ،روح خوب است .خداوند ،که روح است ،نمیتواند مستقیما با قالبزيری کالبد شرير کاری داشته باشد؛ ( )2خلقت (ائون يا
فرشتگان) بین خدا و ماده وجود دارد  .آخرين و يا کمترين آن يهوه در عهد عتیق بود که جهان را تشکیل داد )3( .عیسی مانند يهوه بود اما در
مقیاس باالتر ،نزديک به خدا واقعی است .بعضی او را به عنوان باالترين میدانند ،اما هنوز هم کمتر از خداوند است (انجیل يوحنا  .)14 :1از آنجا
که ماده بد است ،عیسی نمیتواند بدن انسان داشته باشد و در عین حال الهی هم باشد .او شبح معنوی بود (مراجعه شود به اول يوحنا  1 :1الی
 1 :4 ،3الی )6؛ و ( )4رستگاری از طريق ايمان به عیسی به همراه دانش ويژه به دست میآيد ،که تنها توسط افراد خاص شناخته میشود .دانش
(رمزها) برای گذر از حوزههای آسمانی مورد نیاز بود .قانونگرايی يهودی برای رسیدن به خدا الزم بود.
معلمان دروغین عرفانی از دو نظام مخالف اخالقی حمايت میکردند )1( :برای برخی ،سبک زندگی به هیچ وجه به نجات منجر نمیشود.
برای آنها ،رستگاری و معنويت به دانش مخفی (کلمه عبور) از طريق فرشتگان محصور شدند .يا ( )2برای ديگران ،شیوه زندگی برای نجات بسیار
مهم بود .آنها تاکید کردند که شیوه زندگی زاهدانه در حکم سند معنويت واقعی است.
/Hermeneuticsعلم تفسیر .اين يک اصطالح فنی برای اصولی است که راهنمای تفسیر را ارائه میدهد .اين هم مجموعهای است از دستورالعملهای
خاص و هنر/هديه .علم تفسیر کتاب مقدس معموال به دو دسته تقسیم میشود :اصول کلی و اصول خاص .اين مربوط به انواع مختلف ادبیات
موجود در کتاب مقدس است .هر نوع مختلف (ژانر) دارای رهنمودهای منحصر به فرد خود میباشد ،ولی همچنین برخی از مفروضات و روشهای
تفسیر مشترک را نیز به اشتراک میگذارد.
/Higher Criticismانتقاد باال .اين روش تفسیر کتاب مقدس است که بر شرايط تاريخی و ساختار ادبی يک کتاب مقدس خاص متمرکز است.
/Idiomاصطالح .اين کلمه برای عباراتی که در فرهنگهای مختلف يافت میشوند ،استفاده میگردد که مفهوم خاصی دارند و معنی لغوی بر آن حاکم
نیست .برخی از نمونههای مدرن از اين اصطالحات عبارتند از" :که خیلی معرکه بود" يا "منو میکشی" .کتاب مقدس همچنین شامل اين نوع
عبارات است.
/Illuminationنورانی/چراغانی .اين نام به مفهومی است که خدا با انسان صحبت کرده است .مفهوم کامل معموال با سه اصطالح بیان میشود:
( )1وحی -خدا در تاريخ بشری کار کرده است؛ ( )2الهام بخش -او تفسیر مناسب از اعمال او و معنای آن دادن وحی و الهام به برخی از افراد
منتخب است تا کالم خدا را برای انسان ثبت کنند؛ و ( )3روشنايی  -او روح خود را برای کمک به بشر گمراه فرستاد تا به انسانها کمک کند و او را
بشناسند.
/Inductiveاستنتاجی/القایی .اين يک روش منطقی برای استدالل است که از جزء به کل میرسد .اين روش تجربی علم مدرن بوده و اساسا رويکرد
ارسطويی است.
/Interlinearخطی/سطری .يک نوع ابزار پژوهشی است که اجازه میدهد کسانی که يک زبان کتاب مقدس (يونانی/آرامی/عبری) را مطالعه نمیکنند،
بتوانند معنی و ساختار آن را تجزيه و تحلیل کنند .اين روش ترجمه انگلیسی کلمه به کلمه در زير کلمات زبان اصلی کتاب مقدس قرار میدهد.
اين ابزار ،همراه با "تحلیل لغوی" ،به تعاريف اساسی عبری و يونانی شکل میداد.
/Inspirationوحی/الهام .اين مفهومی است که خداوند با هدايت نويسندگان کتاب مقدس به بشريت سخن گفته است و به وضوح وحی او را ثبت کردهاند.
مفهوم کامل معموال با سه اصطالح بیان میشود )1( :مکاشفه  -خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ ( )2وحی  -او تفسیر مناسب از اعمالش و معنای
آن را به برخی از مردان منتخب جهت برای انسان داده است؛ و ( )3روشنايی  -او روح خود را برای کمک به بشر در درک و افشای خود داده است.
/Language of descriptionزبان توصیف .اين در رابطه با اصطالحاتی است که در عهد عتیق نوشته شده است .از دنیای ما در رابطه با مواردی
صحبت میکند که در حواس پنجگانه ظاهر میشوند و يک توصیف علمی نیست.
/Legalismقانون پرستی .اين نگرش با تاکید بیش از حد بر قوانین يا آيینها مشخص میگردد .تمايل به اين دارد که به عملکرد انسان بر مقررات به عنوان
ابزار پذيرش خداوند تکیه کند .اين نگرش تمايل بر اين دارد که روابط را از بین ببرد و عملکرد را افزايش دهد ،که هر دو جنبه مهمی از روابط میان
خدای مقدس و انسان گناهکار است.
/Literalتحت الفظی/مفهومی .اين نام ديگری برای روش تمرکز بر متن و روش تاريخی علم تفسیر انجیل از آنتیخوس است .به اين معناست که تفسیر
معنای عادی و آشکار زبان بشری را در بر میگیرد ،البته هنوز زبان مجازی را به رسمیت میشناسد.
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/Literary genreسبک ادبی .اين به اشکال متمايزی که انسانها میتواند ارتباط برقرار کنند ،مانند شعر يا روايت تاريخی ،اشاره میکند .هر نوع ادبیات
عالوه بر اصول کلی نوشته شده ،دارای رويکرد خاص در علم تفسیر است.
/Literary unitواحد ادبی .اين مفهوم به تقسیمات فکری مهم در کتاب مقدس اشاره دارد .اين مفهوم را میتوان از تشکیل چند آيه ،پاراگراف يا فصل
شکل داد.
/Lower Criticismانتقاد سطح پائین .موضوع خاص :انتقاد متنی را مطالعه کنید.
/Manuscriptدستخط .اين اصطالح مربوط به نسخههای مختلف عهد جديد يونانی است .معموال آنها را به انواع مختلف تقسیم میکنند ( )1مواد که بر
روی آن نوشته شدهاند (پاپیروس ،چرم) ،يا ( )2شکل خود نوشتن (همه با حروف بزرگ و يا دستخط) .اين عبارت "( "MSمنحصر به فرد) يا ""MSS
(جمع) است.
/ Masoretic Textمتن مازروتی .به نسخ خطی عبری از عهد عتیق قرن نوزدهم اشاره دارد که طی چندين نسل توسط اساتید يهودی تهیه شده و حاوی
حروف صدادار و ديگر نکات متنی هستند .اين متن اصلی برای عهد عتیق انگلیسی ما است .متن آن به طور تاريخی توسط  MSSعبری تايید
شده ،به ويژه اشعیا ،از کتیبه دريای مرده .اين اختصار اين اصطالح " "MTاست.
/Metonymyکنایه .شکلی از بیان است که در آن از نام يک چیز برای نشان دادن چیز ديگری مرتبط با آن استفاده میشود .به عنوان مثال" ،کتری جوش"
در واقع "آب در داخل کتری جوش است".
/Muratorian Fragmentsقطعه موراتورین .فهرستی از کتابهای عهد جديد است که قبل از سال  200میالدی در رم نوشته شده بود .اين همان
بیست و هفت کتاب را به عنوان عهد جديد پروتستان معرفی کرده به وضوح نشان میدهد کلیساهای محلی در نقاط مختلف امپراتوری روم "عمال"
کانون را قبل از شورای بزرگ کلیسای قرن چهارم تشکیل داده بودند.
/Natural revelationمکاشفه طبیعی .اين يک طبقهبندی از افشای خدا به انسان است .اين شامل نظم طبیعی (رومیان  1٩ :1الی  )20و آگاهی
اخالقی (رومیان  14 :2الی  )15است .از آن در مزمور  1 :1٩الی  6و رومیان  1الی  2توضیح داده شده است .اين مشخصه از وحی ويژه است که
خود افشاء خاص خدا در کتاب مقدس است و در عیسی ناصری متعالی است.
بر اين طبقهبندی الهیاتی با جنبش "زمین قديم" در میان دانشمندان مسیحی مجددا تأکید شده (به عنوان مثال نوشتههای Hugh
 .)Rossآنها از اين طبقهبندی استفاده میکنند تا ادعا کنند که همه حقیقت ،حقیقت خدا است .طبیعت درها را برای دانش در مورد خدا باز
نموده و آن را از وحی ويژه (کتاب مقدس) متمايز میکند .به علوم مدرن اجازه میدهد با آزادی نظم طبیعی را بررسی کند .به نظر من اين يک
فرصت فوق العاده جديد است تا به جهان مدرن علمی غربی شهادت داده شود.
/Nestorianismنستوریستی .نستوريوس پدرساالر قسطنطنیه در قرن پنجم بود .او در آنتی وخ سوريه آموزش ديده و تأيید کرد که عیسی دارای دو طبیعت
بود ،يکی کامال انسان و يک فرد کامال الهی .اين ديدگاه از ديدگاه طبقاتی اسکندريه از ديدگاه ارتدوکس منحرف شد .نگرانی اصلی Nestorius
عنوان "مادر خدا" است که به مريم داده شده است .نستوريوس با سیريل اسکندريه مخالف بود و به طور ضمنی آموزش خود را در اسکندريه برگزار
کرد .آنتی وخ ستاد رويکرد تاريخی-دستوری-متنی به تفسیر کتاب مقدس بود ،در حالی که اسکندريه مقر چهارم (تفسیری) مدرسه تفسیر بود.
نستوريو در نهايت از مقام خود خلع و تبعید شد.
/Original Authorنویسنده اصلی .اين عبارت به نويسندگان اصلی کتب مقدس اشاره دارد.
/Papyriپاپیروس .اين يکی از موادی است که از مصر بوده و بر روی آن مینوشتند .اين ماده از نی کنار رودخانهها ساخته میشد .اين مادهای است که
قديمیترين نسخههای عهدجديد يونانی بر روی آن نوشته شده است.
/Parallel passagesعبارتهای همسو .اين قبیل عبارات بخشی از مفهومی هستند که تمام کتاب مقدس از جانب خدا داده شده و بنابراين ،به نوبه
خود بهترين مترجم از حقايق دوگانه است .اين نیز هنگامی که يک نفر تالش میکند بخشی که نامشخص يا مبهم است را بتواند تفسیر کند.
همچنین به شما کمک میکند تا واضحترين بخش در مورد يک موضوع مشخص شده را درک و همچنین تمام جنبههای معنوی يک موضوع
مشخص را بیابید.
/Paraphraseترجمه/تفسیر/ترجمه آزاد .اين نام يک نظريه در مورد ترجمه کتاب مقدس است .ترجمه کتاب مقدس را میتوان به عنوان يک متن
دنبالهدار "کلمه به کلمه" از مکاتبات مشاهده کرد ،جايی که بايد به ازای هر واژه عبری يا يونانی يک کلمه انگلیسی ،بدون توجه به اصطالح اولیه
يا اصطالح ترجمه شده قرار گیرد .در میان اين دو نظريه" ،معادل پويا" است که تالش می کند متن اصلی را جدی بگیرد ،اما آن را با اصطالحات
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مدرن دستور زبانی ترجمه میکند .بحث بسیار خوبی در مورد نظريههای مختلف ترجمه را میتوانید در Fee and Stuart's How to Read
 the Bible For All Its Worthصفحه  35مطالعه کنید.
/Paragraphپاراگراف .اين واحد ادبی تفسیر اصلی متن است .شامل يک موضوع اصلی و گسترش آن است .اگر ما مفهوم و قصد نويسنده را حفظ کنیم،
چیزی از نیت اصلی نويسنده را ،از دست نخواهیم داد.
/Parochialismپاروسیالیسم .اين مربوط به تعصباتی است که در يک محیط محلی فرهنگی بسته هستند .ماهیت فرامنطقی آن ،حقیقت کتاب مقدس
يا کاربرد آن را به رسمیت نمیشناسد.
/Paradoxدوگانگی .به حقايقی اشاره دارد که به نظر میرسد متناقض هستند ،هر چند در تنش با يکديگرند ،ولی هر دو درست میباشند .آنها حقیقت را
با بیان اينکه اگر از طرف مقابل هستند ،شکل میدهند .حقیقت کتاب مقدس در جاهای پارادوکسی (يا ديالکتیکی) ارائه شده است .حقايق کتاب
مقدس همانند ستارگانی منفک هستند ،اما يک کهکشان از ستارگان ،از مجموعه ستارگان منفک تشکیل میشود.
/Platoافالطون .او يکی از فیلسوفان يونان باستان بود .فلسفه او از طريق محققان اسکندريه ،مصر و بعدا ،آگوستین بر کلیسای اولیه تأثیر گذاشت .او بر
اين عقیده بود که همه چیز روی زمین ،توهم است و فقط يک نسخه از يک نمونه اولیه معنوی است .به عالوه نظريهپردازان بعدها "شکلها/ايدههای"
افالطون را با قلمرو روحانی برابر میکردند.
/Presuppositionپیش فرض .اين به درک پیشین ما از يک موضوع اشاره دارد .اغلب ما عقايد يا قضاوتهای مربوط به مسائل را قبل از اينکه به کتاب
مقدس مراجعه کنیم ،تشکیل میدهیم .اين حالت نیز به عنوان يک تعصب ،يک موقعیت پیشین ،يک فرض يا يک مقدمه شناخته شده است.
/Proof-textingاثبات متن .اين تمرين تفسیر کتاب مقدس با نقل قول از يک آيه بدون در نظر گرفتن زمینه آنی آن و يا زمینه بزرگتر در واحد ادبی آن
است .ارتباط آيات را از نیت نويسنده اصلی حذف میکند و معموال در تالش است تا يک نظر شخصی را در هنگام تايید اقتدار کتاب مقدس بیان
کند.
/Rabbinical Judaismیهودیت روحانی .اين مرحله از زندگی يهوديان در تبعید بابلی آغاز شد ( 53٨-5٨6قبل از میالد) .همانطور که نفوذ کشیشان
و معبد از بین رفت ،کنیسههای محلی بر زندگی يهودی تمرکز کردند .اين مراکز محلی فرهنگ يهودی ،مذهبی ،عبادت و مطالعه کتاب مقدس
تبديل به محور زندگی مذهبی ملی شدهاند .در روزگار عیسی اين " کاتبین مذهبی" با کشیشان همسو بود .پس از سقوط اورشلیم در سال ٧0
میالدی ،فرم کاتبین که تحت فرمانروايی فريسیان بود ،بر زندگی مذهبی يهوديان کنترل و نظارت داشت .آن را با يک تفسیر عملی و قانونی از
تورات میتوان مشخص کرد که در سنت شفاهی (تالمود) توضیح داده شده است.
/Revelationافشا .اين نام به مفهومی است که خدا با بشريت سخن گفته است .مفهوم کامل معموال با سه اصطالح بیان میشود )1( :مکاشفه  -خدا در
تاريخ بشر کار کرده است؛ ( )2وحی  -او تفسیر مناسب از اعمالش و معنای آن را به برخی از مردان منتخب جهت برای انسان داده است؛ و ()3
روشنايی  -او روح خود را برای کمک به بشر در درک و افشای خود داده است.
/Semantic fieldزمینه معنایی .اين به کل محدوده معانی مرتبط با يک کلمه اشاره دارد .اين اساسا مفاهیم متفاوت يک کلمه در متون مختلف است.
 .Septuagintاين نام به ترجمه يونانی عهد عتیق عبری داده شده است .سنت میگويد که در هفتاد روز توسط هفتاد محقق يهودی برای کتابخانه اسکندريه
مصر نوشته شده است .تاريخ سنتی حدود  250قبل از میالد (در حقیقت احتماال بیش از صد سال طول کشید) .اين ترجمه قابل توجه است زيرا
( )1به ما يک متن باستانی را با مقیاس الهام بخش مقدس میدهد؛ ( )2به ما وضعیت تفسیر يهوديان در قرن سوم و دوم قبل از میالد را نشان
میدهد؛ ( )3به ما مفهوم مسیح يهودی را قبل از رد عیسی نشان میدهد .اختصار آن " "LXXاست.
 .Sinaiticusيک نسخه يونانی از قرن چهارم میالدی است .اين توسط محقق آلمانی ،Tischendorf ،در صومعه سنت کاترين در جبل موسی ،مکان
سنتی کوه سینا يافت شد .اين دستنوشته با اولین حرف الفبای عبری به نام "الف" [א] تعیین شده است .اين شامل عهد قديم و عهد جديد است.
اين يکی از قديمیترين MSSهای غیر رسمی ما است.
/Spiritualizingمعنوی .اين واژه مترادف با تمثیل است به اين معنی که زمینه تاريخی و ادبی يک متن و تفسیر آن بر اساس معیارهای ديگر آن را حذف
میکند.
/Synonymousمترادف .به اصطالحات با معانی دقیق يا بسیار مشابه اشاره دارد (اگر چه در واقع دو کلمه هیچ يک همپوشانی معناشناسی کامل ندارند)،
آنها خیلی نزديک به هم هستند به طوری که میتوانند جايگزين يکديگر در يک جمله بدون از دست دادن معنی باشند .همچنین برای تعیین يکی
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از سه شکل همسو در اشعار عبری استفاده میشود .به اين معنا ،به دو بیت شعر میگويند که يک حقیقت را بیان می کنند (مراجعه شود به مزمور
.)3 :103
/Syntaxنحو .اين اصطالح يونانی است که به ساختار جمله اشاره دارد .اين مربوط به راههايی است که بخشهايی از يک جمله برای ايجاد يک تفکر کامل
ساخته میشوند.
 .Syntheticalاين يکی از سه اصطالحی است که مربوط به انواع اشعار عبری است .اين اصطالح از ابیات شعر میگويد که بر اساس يک معنی نوشته
میشوند ،گاهی اوقات " "climaticنامیده میشوند (ش.)٩-٧ :1٩ .
/Systematic theologyالهیات سیستماتیک .اين مرحلهای از تفسیر است که تالش میکند تا حقايق کتاب مقدس را به شیوهای متحدالشکل و
منطقی مرتبط سازد .اين يک رويکرد منطقی و نه صرفا تاريخی از نظر الهیات مسیحی طبقه بنديها (خدا ،انسان ،گناه ،نجات ،و غیره) است.
/Talmudتلمود .اين عنوان برای تدوين سنت شفاهی يهودی است .يهوديان معتقد بودند که او به موسی به در کوه سینا گفته است .در واقع ،به نظر
میرسد که اين خرد جمعی معلمان يهودی طی اين سالها باشد .دو نسخه مختلف نوشته شده از تلمود وجود دارند :نسخه بابلی که کوتاهتر است
و نسخه ناتمام فلسطینی.
/Textual criticismانتقاد متنی .اين علم مطالعه نسخ خطی کتاب مقدس است .انتقاد متنی ضروری است زيرا هیچ نسخه اصلی وجود ندارد و همه
نسخهها با يکديگر تفاوت دارند .اين تالش برای توضیح تغییرات و رسیدن به (نزديکترين حد ممکن) به اصطالحات اصلی دستنويس عهد عتیق و
جديد است .اين اغلب "انتقاد کمتر" است.
 .Textus Receptusاين نام به نسخه  Elzevirاز عهد جديد يونانی در سال  1633اطالق شد .اساسا اين يک نوع عهد جديد يونانی است که از چند
نسخه خطی يونانی و نسخههای التین اراسموس ( ،)1535-1510استفانوس ( )155٩-1546و الزوير ( )16٧٨-1624تهیه شده است .در An
 ، Introduction to the Textual Criticism of the New Testament,ص A. T. Robertson ،2٧ .می گويد" :متن بیزانس عمال
 Textus Receptusاست ".متن بیزانس کم ارزشترين نسخه از سه نوع نسخ خطی يونانی (غربی ،اسکندريه و بیزانسی) است .اين شامل
خطاهای انباشته شده طی قرنها از متون دستکاری شده است .با اين حال A. T. Robertson ،همچنین میگويدTextus Receptus« :
برای ما متن قابل مالحظه دقیقی را حفظ کرده است» (ص  .)21اين نسخه دستنويس يونانی (به خصوص نسخه سوم  )Erasmus 1522نسخه
مبنای انجیل شاه جیمز در سال  1611میالدی را شکل میدهد.
/Torahتورات .اين واژه عبری برای "آموزش" است .اين عنوان رسمی برای نوشتههای موسی بود (از پیدايش تا تثنیه) .اين بخش برای يهوديان،
قدرتمندترين بخش است.
/Typologicalتایپوگرافی .اين يک نوع تفسیر تخصصی است .معموال اين امر شامل حقیقت عهد جديد است که در عبارات عهد عتیق با استفاده از
عالمتهای متشابه يافت میشود .اين طبقهبندی از علم تفسیر انجیل يک عنصر اصلی از روش اسکندريه بود .به دلیل سوء استفاده از اين روش
تفسیر ،بايد استفاده از آن را به نمونههای خاصی که در عهد جديد وارد شده محدود کرد.
/Vaticanusواتیکانوس .اين نسخه يونانی قرن چهارم است .اين در کتابخانه واتیکان يافت میشود .در اصل شامل تمام عهدعتیق Apocrypha ،و عهد
جديد بود .با اين حال ،برخی از بخشها از بین رفتهاند (پیدايش ،مزمور ،عبرانیان ،کشیشان ،فیلیمون و مکاشفه) .اين يک نسخه خطی بسیار مفید
در تعیین قالببندی اصلی نسخ دستنويس است .اين نسخه امتیاز " "Bبزرگ دريافت کرده است.
/Vulgateوالگیت .اين نام التین کتاب مقدس جروم است .اين نسخه تبديل به نسخه مبنا يا "مشترک" برای کلیسای کاتولیک روم شد .در سال  3٨0میالدی
اين کار صورت گرفت.
/Wisdom literatureادبیات عرفانی .اين يک نوع ادبیات رايج در خاور نزديک باستان (و جهان مدرن) بود .اساسا تالشی بود به عنوان دستورالعملی
برای راهنمايی نسل جديد جهت زندگی موفق از طريق شعر ،تمثیل يا مقاله بود و بیشتر فرد را مورد خطاب قرار میداد تا جامعه .به تاريخ اشاره
نداشت ،اما بر تجربیات و مشاهدات زندگی استوار بود .در کتاب مقدس ،وظیفه از طريق غزل غزلها حضور و پرستش يهوه را پذيرفت ،اما اين ديدگاه
مذهبی در هر تجربه انسانی در هر زمان صريح نیست.
به عنوان يک ژانر ،حقیقت عمومی را بیان کرد .با اين حال ،از اين ژانر/نوع نمیتوان در هر وضعیت خاصی استفاده کرد .اينها اظهارات
کلی هستند که همیشه برای هر وضعیت فردی قابل اعمال نیستند.
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اين حکما شهامت اين را داشتند تا سواالتی سخت در مورد زندگی بپرسند .اغلب آنها ديدگاههای سنتی مذهبی (يعقوب ،جامعه) را به
چالش کشیدند .آنها تعادل و تنش را به پاسخ آسان در مورد تراژدیهای زندگی میرسانند.
/World picture and worldviewتصویر و جهان بینی جهانی .اينها اصطالحات همراه هستند .آنها هر دو مفاهیم فلسفی مربوط به خلقت
هستند .اصطالح "تصوير جهان" به "چگونگی" خلقت اشاره میکند در حالی که "جهانبینی" مربوط به "چه کسی است" .اين اصطالحات در
ارتباط با تفسیری هستند که پیدايش  2-1در درجه اول با چه کسی ،نه چگونه ،خلقت صورت گرفت ،سر و کار دارد.
/YHWHیهوه .اين نام خدا در عهد عتیق است .اين نام در خروج  14 :3تعريف شده است .اين شکل ظاهری اصطالح عبری "بودن" است .يهوديان
میترسیدند اين نام را بر زبان آورند مبادا نابجا به کار برند ،بنابراين ،اصطالح عبری آدونايی" ،ارباب" جايگزين کردند .به اين دلیل است که پیمان
در انگلیسی اين چنین ترجمه میشود.
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بیانیه دکترین
من به بیانیه ايمان يا عقايد اهمیت چندانی نمیدهم .ترجیح میدهم به خود کتاب مقدس اعتراف کنم .با اين وجود ،میدانم که بیانیه ايمان برای
کسانی که مرا نمیشناسند راهی را فراهم میکند تا ديدگاههای اعتقادی مرا بسنجند .در روزگاری که سرشار است از فريب و خطاهای الهیاتی ،من حاصل
تحقیقاتم را در زمینه الهیات مسیح ،در زير به طور خالصه تقديم میکنم.
 .1کتاب مقدس ،شامل عهدعتیق و عهدجديد هر دو کالم الهامی ،لغزشناپذير ،با اقتدار و جاودانی خدا هستند .اين کتاب مکاشفه شخصی خدا
میباشد که تحت هدايت روح به وسیله انسانها ثبت شده است .کتاب مقدس تنها منبع حقیقت روشن در مورد خدا و اهداف اوست .تنها منبع
ايمان و عمل برای کلیسای او.
 .2تنها يک خدای ابدی ،خالق و نجات دهنده وجود دارد .آفريننده همه چیزهای ديدنی و ناديدنی اوست .او خود را به صورت خدای محبت و توجه
مکشوف کرده است با اين حال منصف و عادل نیز هست .او خدا را در سه شخصیت متمايز مکشوف کرد :پدر ،پسر و روحالقدس ،کامال مجزا و در
عین حال دارای ذات واحد.
 .3خدا فعاالنه بر جهان تسلط دارد .هم طرحی ابدی برای خلقتش دارد که تغییرناپذير است و هم طرح فردی که اراده آزاد انسان را ممکن میسازد.
بدون اذن و اطالع خدا هیچ چیز اتفاق نمیافتد ،با وجود اين او به فرشتگان و انسانها امکان انتخابهای شخصی را میدهد .عیسی انسان برگزيده
پدر بود و از طريق او همه بالقوه برگزيده هستند .دانش پیشاپیش خدا در مورد وقايع انسان را تا حد نسخه از پیش پیچیده شده تنزل نمیدهد .ما
همه مسئول افکار و انديشههای خود هستیم.
 .4گرچه انسان به سیمای خدا و عاری از گناه خلق شد ،اما تصمیم گرفت بر ضد خدا طغیان کند .آدم و حوا حتی با آنکه توسط عاملی فوق طبیعی
وسوسه شدند ،اما به خاطر خودخواهی اراديشان مسئولند .نافرمانی آنها بشر و خلقت را تحت اثر قرار داد .همه ما چه به لحاظ شرايطی که از آدم
و حوا به ارث بردهايم و چه به خاطر نافرمانی شخصی و اراديمان به رحمت و فیض خدا نیاز داريم.
 .5خدا برای بخشش و احیای انسان سقوط کرده راهی فراهم کرد .عیسی مسیح ،پسر يگانه خدا ،انسان شد ،بدون گناه زيست و از طريق مردن به
جای ما مجازات گناه انسان را پرداخت .او تنها راه احیاء و داشتن رابطه با خدا است .جز از طريق ايمان به کار تکمیل شده او راه ديگری برای
رسیدن به نجات وجود ندارد.
 .6هر کدام از ما هديه بخشش و احیای خدا در عیسی را بايد شخصا دريافت کند .اين به وسیله اعتماد ارادی به وعدههای خدا از طريق عیسی و
دوری ارادی از گناه شناخته شده محقق میشود.
 .٧همه ما بر اساس ايمانمان به مسیح و توبه از گناه کامال بخشوده و احیاء میشويم .با وجود اين ،زندگی تغییر يافته و در حال ما گواه اين رابطه تازه
است .هدف خدا بری انسان اين است که اکنون زندگی مسیحگونه داشته باشد ،نه اينکه تنها روزی وارد بهشت شود .کسانی که واقعا نجات را
دريافت کردهاند ،با آنکه گاهی گناه میکنند ،اما در طول عمر خود در ايمان و توبه ثابت قدم میمانند.
 .٨روحالقدس "عیسای ديگر" است .او در اين جهان حاضر است تا گمشده را به سوی مسیح هدايت و چهره مسیحگونه را در نجات يافته آشکارتر
نمايد .شخص هنگام نجات ،عطايای روح را دريافت میکند .اين عطايا زندگی و خدمت عیسی هستند که بین بدنش يعنی کلیسا تقسیم شدهاند.
عطايا که اساسا روشها و انگیزههای عیسی هستند بايد به وسیله ثمرات روح به حرکت درآيند .روح در عصر ما فعال است ،همانطور که در ايام کتاب
مقدس بود.
 .٩پدر عیسی مسیح قیام يافته را داور همه چیز قرار داده است .او به زمین باز خواهد گشت تا انسانها را داوری کند .کسانی که به عیسی ايمان آوردهاند
و نامشان در دفتر حیات نوشته شده است ،به هنگام بازگشت او بدنهای جالل يافته جاودانی دريافت خواهند کرد .آنها تا ابد با او خواهند بود .اما
آنها که حقیقت خدا را نپذيرفتهاند برای همیشه از شادی رفاقت با خدای تثلیث محروم خواهند شد.
 .10آنها به همراه شیطان و فرشتگانش محکوم خواهند شد.
مطمئنا مواردی که ذکر کردم کامل يا بی نقص نیستند اما امیدوارم در مورد الهیاتی که من به آن باور قلبی دارم به شما ايدهای بدهد .سخن زير برای من جالب
است:
"اتحاد  -در ضروریات ،آزادی  -در مسایل حاشیهای ،محبت  -در همه چیز"
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