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  یاد گرفته است درمیان می گذارد37 : 11 – 1 : 8روح القدس : یك شاگرد آنچه از یوحنا 

  .
 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه كه در مورد درمیان گذاشتن بركات          

 رازگاهان است یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید . دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفته اند درمیان
 می گذارند . هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید ، رازگاهان داشته ایم . هفته ای یكبار جمع می شویم تا آنچه یاد
 گرفته ایم با یكدیگر درمیان بگذاریم . درحالیكه به این برنامه گوش می كنید ، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید .
. سپس حقایق و دروس مهمی را كه در رازگاهان خود یافته ایم  نخست ، نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد 
 درمیان خواهیم گذاشت و به بعضی سئوالت سخت پاسخ خواهیم داد . عنوان امروز این است : یك شاگرد آنچه از یوحنا

 یاد گرفته است ، درمیان می گذارد . 37 : 11 تا 1 : 8

(  S  )                  37   :   11   تا   1   :   8  درمیان گذاشتن بركات یوحنا  .   2   نكته   
  را خوانده ایم بر آن تعمق و برای آن دعا كرده ایم . حال می خواهیم با استفاده از37 : 11 – 1 : 8هفته گذشته یوحنا 

 یادداشتهای رازگاهان خود ، حقایق و دروسی را درمیان بگذاریم كه از این قسمت یاد گرفته ایم و بعضی سئوالت را
مورد گفتگو قرار دهیم . 
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(T) مطلبی را درمیان بگذارم . به یقینزنی كه در حین زنا گرفته شد در مورد 11 – 1 : 8می خواهم از یوحنا ،  
 نمی توان ثابت كرد كه این قسمت بخشی از انجیل اولیه یوحنا بوده باشد . مهمترین دست نوشته های كتابمقدس شامل این
 قسمت نمی شوند . هیچكس هم نمی تواند ثابت كند كه این قسمت در اصل متعلق به انجیل یوحنا بوده است. آگوستین یكی
 از پدران اولیه كلیسا می گوید كه بعضی اشخاص این قسمت را از این دست نوشته ها خارج كرده اند چون می ترسیدند كه
 زنان با این قسمت و با این بهانه و همینطور جرم  زنا دستگیر بشوند . هر موردی هم كه بوده به هر حال این قسمت هیچ

چیز در تناقض با سایر قسمتهای دیگر كتابمقدس ندارد و باز هم از آن می توان برای آموزش خودمان استفاده كنیم . 
 معلمین شریعت فریسیانی بودند كه احکام شریعت را نسخه برداری کرده ، تفسیر و تعلیم می دادند . آنها از عیسی متنفر
 بودند و سعی می كردند او را بكشند . آنها برای اینكه عیسی را به تله بیندازند زنی را به نزد او آوردند   كه در حین زنا

  ( . اگر عیسی10 : 20دستگیر شده بود . شریعت عهد عتیق تأكید داشت كه شخص زانی بایستی كشته شود ) لویان 
” از قوانین “ سنگسارش كنید  . اگر می گفت  ”  از قوانین موسی سرپیچی كرده بود  “ او را سنگسار نكنید   می گفت 
 رومی ها سرپیچی می كرد كه كشتار كسی را توسط یهودیان ممنوع ساخته بود . آن تله ، كارساز نبود چون عیسی پاسخی
 نداد. بلكه به مدتی سكوت كرد . سپس گفت ، “ ولی سنگ اول را كسی به او بزند كه خود تا بحال گناهی نكرده است ! ” 
. پس عیسی گفت كه معلمین ! این از گناه آن زن هم بزرگتر بود   گناه آنها این بود كه نقشه قتل مسیح را می كشیدند 
 شریعت برای اجرای شریعت موسی واجد شرایط  نیستند . آن معلمین شریعت یكی پس از دیگری از آنجا رفتند نه فقط
 به خاطر اینكه نسبت به گناهانشان متقاعد شدند بلكه چون با صحبت عیسی ، شكست خورده بودند . عیسی آن زن را
 محكوم نكرد كه شایسته ملكوت خدا نیست ، چون او به جهان آمد نه برای محكوم كردن مردم بلكه برای نجات دادن آنها .
 برای زانیان چه مرد و چه زن در ملكوت خدا جا هست اگر آنها زنا را كنار گذارند . به همین علت عیسی به اوگفت ، “

برو و دیگر گناه نكن ” . 
 معنی واقعی “ آزادی ” چیست ؟ یك سئوال دارم . 36 – 31 : 8        از قسمت یوحنا 

( S)امروزه مردم و همینطور كشورهای جهان بیشتر و بیشتر خواهان آزادی هستند . درك آنها از آزادی این           
 است كه آنها می توانند به هرچه دوست دارند فكر كنند ،  هرچه دوست دارند بگویند و بخصوص هر كاری كه دوست
 دارند انجام دهند ! برای آنها آزادی یعنی آزادی از اقتدار و تسلط  والدین ، آزادی از اقتدار دولت و بدتر از همه آزادی

از خدا ! در این قسمت عیسی تعلیم می دهد كه چنین آزادی وجود ندارد و بدین ترتیب هیچكس آزاد نیست ! 
  عیسی می گوید ، “ این عین حقیقت است که هر که گناه می کند ، اسیر و برده گناه است .” .34 از همه ، در آیه اول

 یهودیان در سطح واژه های جسمی می اندیشیدند . آنها تصور می كردند كه خودشان فرزندان و نسل حقیقی ابراهیم هستند .
. همه  انسانهای معمولی برده گناه هستند و نمی توانند خودشان را از این اسارت  عیسی به مفاهیم روحانی می اندیشید 
 نجات دهند . عیسی در ارتباط با ایستادن آنها در حضور خدا و شریعت خدا تفاوت بین یهودی وغیریهودی ) امتها ( را با

گفتن اینكه همه برده گناه هستند برداشت هیچ انسان طبیعی آزاد نیست ! 
 . عیسی گفته كه راه نجات برای یهودیان و غیریهودیان یكسان است . فقط عیسی مسیح هر دوی آنها را آزاد می كند .     دوم

 فقط با مرگ عیسی مسیح است كه مردم از گناهانشان آزاد می شوند و فقط با انجام تعالیم عیسی است كه مردم می توانند
حقیقتی را بشناسند كه آنها را آزاد می كند . 
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  . عیسی هشدار می دهد كه یك برده همانند یك فرزند جایگاه ثابتی در یك خانواده ندارد . فرزندان واقعی ابراهیم درسوم
 آن خانواده خواهند ماند در حالیكه برده های ابراهیم یعنی هاجر و اسماعیل از آنجا بیرون رفتند . یهودیانی كه باز هم
 برده گناه بمانند از خانواده الهی بیرون كرده خواهند شد در حالیكه یهودی و یا غیریهودی ایی كه توسط عیسی مسیح آزاد

شوند ، متعلق به خانواده الهی خواهد بود . 
  . كلمه “ اگر ” پسر شما را آزاد كند و “ اگر ” تعالیم مرا نگه دارید نشان می دهد كه مردم مسئول انتخاب خودچهارم

 هستند در حالیكه باز هم این عیسی مسیح است كه آزاد می سازد ! پس آزادی واقعی فقط وقتی وجود دارد كه به عیسی
 مسیح و تعالیم او متعهد باشید . آزادی حقیقی آزادی از تمام محدودیتها یا مقامات نیست . آزادی واقعی داشتن آزادی در

محدوده ای است كه عیسی مسیح مقرر می كند . آزادی واقعی فقط تحت اقتدار عیسی مسیح و كلم او وجود دارد . 
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(T) مطلبی را در میان بگذارم . عیسی این فرد نابینا را در روززحمت كشیدن به خاطر راستیمی خواهم در باره  
 سبت شفا داد . فریسی ها به مردم گفتند كه عیسی شخصی حیله گر است و هر كس به مسیح بودن او اعتراف كند از كنیسه
 بیرون انداخته خواهد شد . حال همسایگان آن مرد او را به نزد فریسی ها آورده بودند تا به آنها نشان دهند كه معجزه ای
 اتفاق افتاده و ثابت كنند كه عیسی ، حیله گر نیست . حقایق ، فریسی ها را مغلوب ساخته بود و آنها تلش می كردند كه از
: همه آنانی كه از خدا هستند، شریعت را حفظ . آنها می گفتند   راههای نادرست ثابت كنند كه عیسی ، حیله گر است 
 می كنند ، عیسی ، سبتی را كه در شریعت به آن فرمان داده شده حفظ نمی كند ، پس عیسی از خدا نیست . بعدها مشاجره
 خود را به این صورت تغییر دادند كه :  فقط كسی كه از جانب خداست ، می تواند چشمان كوری را باز كند ، عیسی از
. فریسی ها هر روز بحث های نادرستی  خدا نیست ، پس عیسی نمی توانسته ، چشمان آن مرد كور را باز كرده باشد 
 اختراع می كردند تا عیسی را حیله گر نشان بدهند . در هر صورت آنها شكست خوردند ! مرد نابینای شفایافته ، فریسی ها
 را به همان روش بحث خود آنها را شكست داد. او گفت : خدا فقط صدای كسانی را می شنود كه از او هستند . خدا ،
 عیسی را شنید و مرا شفا داد پس عیسی از خداست ! وقتی فریسی ها دیدند كه حتی در بحث كردن موفق نیستند تنها
 چیزی كه برایشان باقی ماند جفا رساندن بود . آنها خودخواهانه با مرد نابینای شفا یافته برخورد كردند و او را از كنیسه
 بیرون انداختند ! این كار آنها به این معنی بود كه این مرد از نظر مفهوم اجتماعی و مذهبی از اسرائیل اخراج شده است.
. نمی خواهم برای فرار از جفای رهبران مذهبی چیزی كاذب در مورد عیسی بگویم .  می خواهم مانند این مرد باشم 

ترجیح می دهم حال در رنج باشم تا اینكه بعدها در جهنم .
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( S) مطلبی را درمیان بگذارم . در اسرائیل همه  با زندگی شبانان آشنا بودند .داستان شبان نیكو          می خواهم از  
 هر روستا دارای یك آغل بزرگ بود كه شبها چندین گله گوسفند درآنجا نگهداری می شد. یك نگهبان در طی شب از آنها
ان را . نگهبان شب انان می آمدند و گله ها را به طرف علف ها و آب هدایت می كردند  . صبح ها شب  نگهبانی می كرد 
 می شناخت و دروازه را برای او باز می كرد . هر كدام از گله ها صدای شبان خود را می شناخت و دیگر شبانان را دنبال
 نمی كرد. اما شبان هم گوسفند خود را می شناخت و بعضی اوقات حتی با اسم . شبان عاشق گوسفندش بود و در مقابل

گرگ ها و حتی مثل داود در برابر خرس و شیر از آنها حفاظت می كرد . 
 این داستان یك تمثیل است . یك تمثیل استعاره ای است كه بسط داده شده است . یك استعاره مقایسه ای ضمنی است . برای

  ( . تلویحا� می گوید كه خداوند مانند یك شبان است . تمثیل ، استعاره ای1 : 23مثال “ خداوند شبان من است ” ) مزمور 
. برای مثال ، عیسی را می توان با چند جنبه از یك شبان نیكو مقایسه كرد ولی نباید سعی كنیم تمام  بسط یافته است 

  عیسی “ آغل گوسفندان ” ، “ در ” ، گوسفند ،  شبان نیكو و گله را تفسیر10شخصیت سمبل را شرح دهیم . در یوحنا 
 می كند . بعضی سمبل ها مانند “ دزد ، راهزن ، غریبه و مزدور" را می توان با استفاده از موقعیت تاریخی تفسیر كرد ،
 بعضی سمبلهای دیگر مانند " نگهبان و گرگ " نباید تفسیر شوند چون نه عیسی و نه متن ، آنها را تفسیر كرده اند . ایده

  ، موضوع اصلی عیسی است كه شبان نیكوست . او با رهبران مذهبی دوران10اصلی را باید درک کرد . در یوحنا 
خودش كه شبانان شرور بودند مقایسه شده است . 

 عیسی ، شبان حقیقی و عالی است . او از راهی وارد شد كه خدا در عهد عتیق پیش بینی كرده بود . او همه  ایمانداران
 واقعی را با اسم می شناسد به علوه ایمانداران هم عیسی را به عنوان شبان واقعی خود می شناسند و فقط او را دنبال
 می كنند . عیسی با گذاشتن یك نمونه و با قدم زدن پیشاپیش آنها ، ایشان را هدایت می كند . ولی فریسی ها مانند دزدان و
 راهزنان هستند . آنها نخواستند كه از " در" یعنی عیسی مسیح وارد شوند و سعی می كردند كه از طریق ایجاد  رعب و
 وحشت بر قوم اسرائیل مسلط شوند . آنها تهدید می كردند كه هر كس آنچه آنها می گویند انجام ندهد او را اخراج خواهند
. ایمانداران . آنها قوم اسرائیل را رهبری نمی كردند بلكه با تهدیداتشان آنها را به هر جا می خواستند می كشاندند   كرد
 واقعی به عیسی مسیح از آنها گریزانند . عیسی همانند یك شبان واقعی جانش را برصلیب به خاطر ایمانداران به خودش،
 داد . اما فریسی ها مخرب حیات روحانی حقیقی هستند . عیسی ، شبان این آغل گوسفندان یعنی ایمانداران به مسیح در
. هم مسیحیان یهودی نژاد و هم مسیحیان غیریهودی از یك گله  اسرائیل و همینطور شبان سایر آغل های جهان است 

موجود در این جهان هستند. 
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 این تمثیل به من یاد می دهد كه چقدر وارد شدن به این اجتماع ایمانداران به مسیح اهمیت دارد . عیسی مسیح دروازه
. چقدر اهمیت دارد كه عیسی مسیح را شخصا� و از نزدیك شناخت . چقدر مهم است كه از عیسی پیروی و از  است 
 صدای او اطاعت كرد . فقط وقتی از فاصله نزدیك ، او را پیروی می كنم ، او مرا از كسانی محافظت خواهد كرد كه
 می خواهند بر من مسلط شوند و مرا نابود كنند . این تمثیل همچنین یاد می دهد كه چندین نوع آغل متفاوت وجود دارد اما

فقط یك گله از ایمانداران به عیسی مسیح در كل جهان هست یعنی كلیسای مسیح یا ملكوت مسیح . 

(T) مطلبی را درمیان بگذارم . عیســی می گوید ،اطمینان نجات در مورد 28 – 27 : 10مـــی خواهم از یـــوحنا  
 “ گوسفندان من صدای  مرا می شناسند ، من نیز انها را می شناسم و انها بدنبال من می آیند . من  به ایشان زندگی جاوید
 می بخشم تا هرگز هلک نشوند .هچکس نیز نمی تواند ایشان را  ازدست من بگیرد .” عیسی ، مقتدارانه سه چیز قطعی
 را وعده می دهد : ایمانداران واقعی به عیسی مسیح ، حیاتی را دریافت خواهند كرد كه انتهایی ندارد . آنها نمی توانند به
 راهی بازگردند كه باعث هلكت ایشان می شود ، كسی نمی تواند آنها را از دست عیسی بگیرد ! اما ایمانداران حقیقی چه
 كسانی هستند ؟ عیسی می گوید ایمانداران واقعی را می شناسد ، از صدای او اطاعت می كنند . عیسی را پیروی خواهند
 كرد و نه مذاهب دیگر فلسفه یا سیستم های ارزشگذاری دیگری را . من این دو آیه را حفظ كرده ام چون آنها مسئولیتم و
 وعده عیسی مسیح را به خاطرم می آورند . هیچ مسیحی نباید در وعده عیسی شك كند . همچنین هیچ كس نباید خود را

مسیحی بخواند ، اگر مسئولیت خود را انجام نمی دهد. 
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( S) زمانی كه خدا برای تكمیل مسئولیت خدایی ام  به من داده است در مورد 10 – 9 : 11        می خواهم از یوحنا 
. در این قسمت شاگردان به عیسی هشدار دادند كه او به یهودیه بازنگردد چون یهودیان  مطلبی را درمیان بگذارم 
 می خواهند او را بكشند . عیسی پاسخ داد كه هر روز دارای چند ساعت مشخص است كه در آن روشنایی است . انسان
 باید زمانی راه برود كه روشنایی هست . منظور عیسی این بود كه خدا زمان معینی به او داده است تا كارش را بر زمین
 انجام دهد و آن را به پایان برساند . نه شاگردان می توانستند آن زمان را طولنی تر كنند و نه نقشه های دشمنان قادر به
 كوتاه كردن آن فرمان بود . خدای پدر به من نیز زمان معینی برای زندگی بر زمین و تكمیل مسئولیت خدایی ام به من
 داده است . تا زمانی كه در نور نقشه الهی قدم می زنم نباید از هیچ كس یا از هیچ موقعیتی بترسم . از هیچ آسیب جدی
 رنج نخواهم برد و شكست نخواهم خورد ! چه اطمینان فوق العاده ای است كه خدا بر جهان سلطنت می كند و هر شخص و

هر وضعیتی را تحت تسلط خود دارد . 

(S) مطلبی را در میان بگذارم . عیسی می گوید،مرگ و قیام ایمانداران در باره 26 – 25 : 11می خواهم از یوحنا  
 “ دوست ما ایلعازر خوابیده است ” ، در كتابمقدس از مقایسه مرگ و خواب زیاد استفاده شده است . برای مثال در متی

  نوشته شده ، “ بسیاری از مقدسین  خدا که مرده بودند ، زنده شدند ” . این مقایسه تلویحا�  می گوید كه از طرف52 : 27
دیگر، بیداری پرجللی نیز خواهد بود . این بیداری از “ خواب مرگ ” در كتابمقدس “ قیامت جسم ” نامیده شده است . 
 كتابمقدس از مرگ ایمانداران در مسیح ، بسیار آرامش بخش سخن می گوید : مرگ ایمانداران “ در نظر خدا ، گرانبها

  ( ،  رفتن به بهشت22 : 16 ( شرح داده شده است ،  فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند ” ) لوقا 15 : 116” ) مزمور 
  ( . مرگ ایمانداران “2 : 14 ( ،  رفتن به نزد خدای پدر است جایی كه اطاق های بسیار دارد ” ) یوحنا 43 : 23) لوقا 

فیلیپیان   ( : 1ترك این دنیا و رفتن به نزد مسیح است    ( ، “ رها شدن از بدن جسمانی و حضور یافتن در خانه23 
(.23 ، 21 : 1( ، “ منفعت ” و “  بهتر از ماندن در این دنیا ”  است )فیلیپیان 8 : 5آسمانی” )دوم قرنتیان 

 گرچه “ مرگ جسمانی ” با “ خوابیدن ” مقایسه شده ، اما كتابمقدس این تعلیم را نمی دهد كه شخص مرده در وضعیتی
 كامل� ناهوشیار به سر می برد و یا “ روح او در خواب است ”  . نسبت به این جهان روح در وضعیت ناهوشیار به سر

 (.16 : 63می برد چون آن را ترك كرده است . روح شخص مرده كسی را بر روی زمین نمی بیند و نمی شناسد ) اشعیاء 
  نوشته شده ، “ مرده ها چیزی نمی دانند ” ،  “ آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند10 – 6 :9در جامعه 

ا  . آنها از عاقبت ابدی خود31 – 23 : 16داشت ". در لوق   ، می خوانیم كه مردگان خواب نیستند بلكه كامل� بیدارند 
. گر چه مرد ثروتمند به پنج برادر خود كه هنوز زنده اند فكر می كند اما  مطلع هستند یا عذاب جهنم یا آرامش آسمان 
 نمی داند كه آنها چه می كنند و یا اصل� نمی تواند با آنها ارتباط  برقرار كند . كتابمقدس تعلیم می دهد كه روح مردگان در
 اطراف خانه هایشان و یا قبرشان پرسه نمی زنند. آنها از هیچیك از اتفاقات روی زمین مطلع نیستند . نمی توانند با هیچ
 كدام از زندگان ارتباط برقرار كنند . نمی توانند نقشه  بكشند و یا كار كنند و یا بر انسانهایی كه هنوز روی زمین زندگی
. کتاب مقدس تعلیم میدهد که افرادی که با ارواح مرده ، مشورت میکنند ، در واقع روح های  می كنند تأثیر بگذارند 

  –19 : 18شریر یا فرشتگان سقوط کرده را به مشورت میطلبند و نه ارواح مردگان که از این دنیا رفته اند . در تثنیه 
  ، خدا برای مسیحیان ممنوع کرده است که با واسطین احضار ارواح مشورت کنند و میگوید20 – 19 : 8 و اشعیا 20

 که صدایی را که این واسطین میشنوند ، نجوای روح های شریر است . اما روح ایماندارنی كه مرده اند در ارتباط با این
 جهان كامل� هشیارند ! نسبت به خدا و مسیح و انسانهای آسمان مثل ابراهیم بیدار هستند . در حضور خدا زندگی می كنند

با او حرف می زنند او را پرستش و خدمت می كنند . 
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 عیسی می گوید ، “ من قیامت و حیات هستم ” . این جمله را می توان اینطور ترجمه كرد “ قیامت و حیات مسیح است ” .
 قیامت و حیات ریشه در مسیح است . فقط چون عیسی قیام كرده و تا به ابد زنده است ایمانداران به عیسی مسیح نیز قیام

خواهند كرد و تا به ابد زنده اند ! 
 پس عیسی می گوید ، “ هر كه به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد ” . در اینجا
 ایماندار در ارتباط با مرگ جسمانی توصیف شده است . شخصی كه در ایمان به مسیح می ماند گرچه از نظر جسمی

می میرد ،  خواهد زیست ، او از مرگ قیام خواهد كرد و حیات ابدی و پرجلل را در آسمان صاحب خواهد شد . 
. در اینجا ایماندار در  پس عیسی می گوید ، “ و چون به من ایمان دارد زندگی جاوید یافته هرگز هلك نخواهد شد ” 
. هركس كه از نظر روحانی زنده است و در ایمان به مسیح ادامه می دهد  ارتباط با مرگ ابدی شرح داده شده است 
 هرگز طعم مرگ ابدی را نخواهد چشید یعنی او هرگز از حضور خدا دور نخواهد شد و هرگز به نابودی در جهنم

محكوم نخواهد گردید . 

(  T  )                    تكلیف برای هفته آینده  
  را به هفت قسمت تقسیم كنید . هر روز با یكی از این قسمتها رازگاهان داشته باشید .31 : 14 تا 38 : 11 . یوحنا اول

 حاصل تعمق تمام رازگاهانهای خود را در یك دفترچه ، یادداشت كنید هفته ای یكبار با یكی از دوستانتان و یا در یك
مشاركت خانگی یا گروه شاگردی حاصل رازگاهان خود را درمیان بگذارید . 

ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net.  كتابهای دستور عمل 
مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....

 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .سوم .
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