
 
 

 ۀراهنماى مطالع

 انجیل یوحنا

 
  

 

  رکس جکسون :هویسندن

  فریدون موخوف: مترجم

 
  

  

 
 
 
 
 

  ۲۰۱۱ انگلستان - انتشارات ایالم

  کلیۀ حقوق برای ناشر محفوظ است

  

  

  

  

  

 ۹۷۸  -۱ -۹۰۴۹۹۲ -۸۵ -۱: شابک

 



 

 :اى است از این کتاب ترجمه
 

John’s Gospel 
 

Rex Jackson  
 

 
Translated into Persian by: 

Fereidoon Mokhoof 

 

 

 

GLOBAL UNIVERSITY  

1211 South Glenstone Ave.  

Springfield, MO 65804 

U.S.A 

 

 

Published by: 

ELAM PUBLICATIONS 

P.O. BOX 75 

GODALMING GU8 6YP 

ENGLAND 

 

 

 

Persian Translation Copyright © Elam Ministries 2011 

  

 

 

ISBN 978-1-904992-85-1 

 

 
 .است »هزارۀ نو«لیۀ آیات نقل شده از عهدجدید، ترجمۀ ک

 



 

  فهرست مطالب

 

  ۵  مقدمه

 ۹  ۱باب 

 ۲۵  ۲باب 

 ۳۱  ۳باب 

 ۳۹  ۴باب 

 ۴۳  ۵باب 

 ۴۷  ۶باب 

 ۵۷  ۷باب 

 ۶۷  ۸باب 

 ۷۳  ۹باب 

 ۷۹  ۱۰باب 

 ۸۵  ۱۱باب 



 

 ۹۵  ۱۲باب 

 ۱۰۵  ۱۳باب 

 ۱۱۱  ۱۴باب 

 ۱۱۷  ۱۵باب 

 ۱۲۳  ۱۶باب 

 ۱۲۹  ۱۷باب 

 ۱۳۷  ۱۸باب 

 ۱۴۷  ۱۹باب 

 ۱۵۵  ۲۰باب 

  ۱۶۳   ۲۱باب 

  ۱۶۹  آزمون نهایی

 



 

  مقدمه
  کتاب این مطالعه چگونگی

 که طوری هب است یافته نگارش ویژه ای شیوه حاضر به کتاب
 جـا کـه شما در هر.  است بسیار آسان آن مطالب و درک مطالعه

را  کتـاب توانیـد ایـن باشـید، می داشته وقت باشید، و هر اندازه
تـا  اسـت شده خودآموز استفاده از روش کتاب یندر ا. بخوانید

 .گیرد بهتر صورت مطالب فراگیری

 نمایید تا از نظر ذهنی را مطالعه هر درس مقدمه ابتدا قسمت
 قسـمت بـه را قسـمت درس سـپس. پیدا کنید بیشتری آمادگی
 جواب برای. دهید پاسخ شده مطرح سؤاالت نمایید و به مطالعه

، یا از  شده تعیین در کتاب که د از محلیتوانی می سؤاالت به دادن
 را در یـک کتـاب که در صورتی(کنید  استفاده جداگانه کاغذی

.) کنید توجه رهبر گروه یها راهنمایی نمایید، به می مطالعه گروه
و  سـؤاالت. اند شـده گنجانـده دروس در البـالی سـؤاالت این

  :از چند نظر مفید خواهند بود ها جواب

 .نشوند پراکنده تا افکارتان کنند می کمک -

 .بیازمایید درس خود را از مطالب کنند تا درک می کمک -

خــاطر  را بــه هــر درس عمــده کننــد تــا نکــات می کمــک -
 .بسپارید
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خواهیـد  را در آخـر هـر درس سـؤاالت صـحیح یها پاسخ
 بـه کمـک بـرای. کنیـد خود را با آنها مقایسه یها جواب.  یافت

 پاسـخ سـؤاالت بـه خودتـان کـه زمـانیتا  ، بهتر است خودتان
 .نکنید نگاه ها پاسخ اید، به نداده

 غیـر از جـواب هبـ هـایی خواهد تمرین از شما می کتاب گاه
کنند  می شما کمک به تمرینات این. دهید انجام سؤاالت به دادن

 .دهید آنها را انجام همه پس. تر فراگیرید را عمیق تا مطالب

 بزرگ و برکتی تواند کمک می » مسیحی زندگی«درسِی  دورۀ
 ولـی. انـد کرده استفاده کتاب شاگرد از این هزاران. باشد برایتان

را  آن که خواهد داشت نتیجه موقعی آموزید، فقط می از آن آنچه
آموزیـد، فـورًا بکـار  می را کـه هر آنچـه پس. دهید عمالً انجام

 .ببندید

 

  سؤاالت به دادن پاسخ روش

.  اسـت شـده مطـرح از سؤاالت ختلفیم انواع کتاب در این
 بـه دادن پاسـخ و روش مختلـف سؤاالت از انواع ای ذیالً نمونه

 . است گردیده آنها بیان

 

  سؤاالت چند جوابی

در نظـر  چنـد پاسـخ هر سؤال ، برای از سؤاالت نوع در این
آنهـا  ترین و یا مناسب ترین شما باید صحیح که است شده گرفته

  :فرمایید زیر توجه مثال به. نمایید را انتخاب

 



 ۷مقدمه 

 ؟است چند کتاب شامل مقدس کتاب

a (۱۰۰ کتاب  

b (۶۶ کتاب  

c (۲۷ کتاب  

 »b« شما باید پاسـخ در نتیجه. باشد می b مورد صحیح پاسخ
 .بزنید را عالمت

 

  سؤاالت صحیح و غلط

 بـودن یا نادرسـت درست ، شما باید تعیین سؤال نوع در این
را بـا  درسـت معمـوالً عبـارات. ییـدنما را مشخص هر عبارت

 .نمایید باید مشخص b را با حرف نادرست و عبارات a حرف

 

  سؤاالت انطباقی

 بـه را کـه مـواردی خـواهیم ، از شـما می سـؤال نوع در این
آنها و  ها و معنی نام مثل. نمایید گردند، تعیین می همدیگر مربوط

زیـر  مثـال بـه. آنهـا نویسـندگان با نام مقدس کتاب یها یا کتاب
 .کنید توجه

انـد،  داده انجام که کاری از افراد زیر را در جلوی هر یک نام
 .بنویسید

a (نمود از خدا دریافت سینا را در کوه فرمان ده. 

b (موسی )۱           .عبور داد را از رود اردن اسرائیل قوم  

c (یوشع )۲           شهر  خود در حصارهای با ارتش  
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  .چرخیداریحا      

d (کرد زندگی در دربار فرعون. 

باید  ؛ بنابرایناست موسی به مربوط »d«و  »a«موارد :  جواب
 »c«و  »b«شـود و مـوارد  نوشـته d و a در کنار جمـالت ۱عدد 

 در کنـار آنهـا مرقـوم ۲باید عدد  گردد؛ پس می یوشع به مربوط
 .گردد

  

  نهایی آزمون

را خواهیـد  نهـایی زمونآ به مربوط ، سؤاالت کتاب در پایان
. وجـود دارد ای ، پاسـخنامه آزمـون ایـن انتهایی در بخش.  یافت

 آن خـود را روی و نشـانی جدا کنیـد؛ نـام را از کتاب پاسخنامه
 ، پاسـخنامه از آن پـس. دهید پاسخ سؤاالت به بنویسید، و سپس

 شـما عـودت ، بـه کـرده را اصالح دارید تا آن ما ارسال را برای
 . دهیم

»  مسـیحی زندگی« دورۀ کتاب رساندِن هجده پایان از به پس
 . خواهید داشت دریافت ای گواهینامه

 

 . نماییم می و برکت موفقیت آرزوی تان برای

 
 
 



 

 اولدرس 

 ۱یوحنا، باب 

 

 آنچه در این درس خواهید خواند

 وسیله مردى به نام یوحنا همژده ب

  حیات مکال

  دهنده رسالت یحیى تعمید

  بره خدا

  اولین شاگردان عیسى

  فیلیپس و نتنائیل

 

 وسیله مردى به نام یوحنا همژده ب

 

 کند یوحنا مژده را دریافت مى

سال پیش، ماهیگیرى جوان به نام یوحنا بـا  ۲۰۰۰در حدود 
قایق و تور ماهیگیرى خود وداع گفت تا از معلمى که عیسى نام 

ازده نفـر مدت سه سال و نـیم یوحنـا و یـ به. داشت پیروى کند
  دیگر با عیسى شهرهاى فلسطین را یکى پس از دیگـرى پشـت

 .این اشخاص شاگردان عیسى بودند. سر نهادند
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یوحنا و دیگر شاگردان تعلیمات عیسى را که راجع به خدا و 
یوحنا عیسى را . محبتش نسبت به مردم بود به خوبى فرا گرفتند

 .شناخت چون نزدیکترین دوستش بود کامالً مى

اى را از عیسى دریافت نمودنـد  نا و دیگر شاگردان مژدهیوح
آنهـا دریافتنـد کـه . انجیل یعنى مژده. نامیم که ما آن را انجیل مى

عیسى پسر خداست و به جهان آمده تا مردان و زنان، دختـران و 
شان آزاد سازد و حیات جاودانى به آنها عطـا  پسران را از گناهان

، عیسى به شاگردان خـود فرمـود قبل از بازگشت به آسمان. کند
 .این مژده را به تمام مردم دنیا برسانند

القـدس بـه آنـان کمـک  عیسى به شاگردانش گفت کـه روح
یـاد  هخواهد کرد تا تعلیماتى را که خودش بـه آنـان داده بـود بـ

شاگردان بیاورد و در ضمن شاگردان را در رساندن این مژده بـه 
 .سایر مردم یارى خواهد داد

 

 .اب درست را تعیین نموده، در کنار آن عالمت بگذاریدجو

 یوحنا که بود؟ -۱

a( یحیى تعمیددهنده  

b( ماهیگیرى که دوست بسیار نزدیک عیسى شد.  

c( نجارى از جلیل    



 ۱۱ اولباب 

 یوحنا چه مدتى پیش عیسى ماند و تعالیم او را شنید؟ -۲

a( سه هفته و نیم    

b( سه ماه و نیم  

c( سه سال و نیم  

 چیست؟» انجیل«معنى کلمه  -۳

a( مژده  

b( پیغامى در مورد خدا  

c( زندگى مسیح  

 

 رساند یوحنا مژده را به دیگران مى

عمر خود را صرف رساندن این مـژده بـه مـردم  تمامیوحنا 
وقتى یوحنا پـا بـه . اى که از عیسى دریافت نموده بود کرد، مژده
ایـن مـژده را نهاد، از طرف خدا مأموریـت یافـت کـه  کهنسالی

هاى بسیارى از آن تهیه شد و در دسترس مردم  بنویسد، و نسخه
خواست یوحنا این مژده را نه فقط به مـردم  خدا مى. قرار گرفت

  .آن زمان بدهد بلکه ما را نیز از آن برخوردار سازد

طـور دقیـق بـه یوحنـا  هشد بـ خدا آنچه را که باید نوشته مى
را در خـاطر یوحنـا زنـده  القـدس کلمـات مسـیح روح. فهماند

ساخت و او نیز حقایق مهمى را که مسیح به دقـت بـه او تعلـیم 
هـاى ایـن شـخص در  نوشـته. داده بود به رشته تحریـر درآورد

 .شود کتابى که به انجیل یوحنا معروف است یافت مى
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القدس به یوحنا الهام بخشید تا چهـار  ، روحترتیببه همین 
کتـاب او در واقـع نامـه یـا رسـاله سـه . کتاب دیگر نیز بنویسد

اى است از وقایعى که در آینـده  هستند و چهارمى شامل مکاشفه
هـاى الهـام  پنج کتاب مزبور و دیگر نوشـته. اتفاق خواهند افتاد

  .مقدس یافت توان در کتاب شده را مى

یوحنا کتابش را به زبان یونانى نگاشت، زبانى که قابـل درک 
هاى دیگر از جملـه فارسـى برگردانیـده  سپس به زبان. مردم بود

ترجمه مختلف انجیل یوحنا بـه زبـان فارسـى  چهاراکنون . شد
در این کتاب از ترجمه جدید انجیل یوحنا به نـام . موجود است

  .استفاده شده است هزاره نو

 

یوحنا از کجا آموخت که بایـد مـژده را بـه دیگـران نیـز  -۴
  برساند؟

a( از عیسى  

b( هاز روزنام  

c( از والدین خود  

یوحنا کتاب خود را در مورد زندگى عیسى چه زمانى به  -۵
 رشته تحریر درآورد؟

a( کرد زمانى که جوان بود و با عیسى مسافرت مى. 

b( عده  زمانى که مرد پیرى بود، بعد از اینکه در مورد عیسى
 .زیادى را تعلیم داده بود

c( شناخت نمى وز او رازمانى که ماهیگیر بود و عیسى نیز هن.   



 ۱۳ اولباب 

کتاب خود که در  ۵یوحنا چگونه از نحوه نوشتن مطالب  -۶
 عهدجدید است آگاه شد؟

a( بایست بنویسد در ذهـن روح قدوس خدا آنچه را که مى 
  .او گذاشت

b( هاى دیگرى که در مورد عیسى خوانده بود الهام از کتاب 
 .گرفت

c( ریزى کرد اى این امر را طرح کمیته.  

 

 حیات مالک

 .را بخوانید ۱:۱-۱۸یوحنا 

قسـمتى را کـه » هزاره نو«در اولین صفحه انجیل یوحنا، در 
این قسـمت شـامل . است بخوانید» انسان شدن کالم«زیر عنوان 

از فصل اول انجیل یوحنا است که به اختصار آن  ۱۸تا  ۱هاى  آیه
انجیـل یوحنـا ( ۱:۱-۱۸یوحنـا : دهنـد را به این شکل نشان مى

 .)۱۸الى  ۱هاى  ، آیه۱ل فص

دهنـد کـه  هاى مزبور اهمیت بسیار دارند، زیرا نشان مـى آیه
واقـع مقدمـه  هـا در این آیه. مسیح کیست و چرا به این دنیا آمد

هاى انجیل یوحنـا  سایر قسمت. دهند کتاب یوحنا را تشکیل مى
 .شرحى است از حقایقى که در این چند آیه نخست آمده است
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  ابدى مکال

 را بخوانید ۱:۱-۳یوحنا 

خدا نیز به دو طریق . کلمات شخص نمایانگر فکر او هستند
وسیله کالم نوشـته  هب: افکار خود را براى ما آشکار ساخته است

مقدس و توسط پسر خود عیسـى کـه بـه  شده خود، یعنى کتاب
. خدا است ۀزند معیسى کال. جهان آمد تا خدا را به ما بشناساند

زنـده اسـت صـحبت  میوحنا از عیسى که کال اتدر تمام این آی
دهـد کـه ایـن  در آیه سوم نشان مى» او«ضمیر شخصى . کند مى
گوید که ایـن  مى ۱۴آیه ! یک شخصیت است نه یک کتاب مکال
گویند چـون  خدا مى مبه این دلیل عیسى را کال. انسان شد مکال

  .کند خدا توسط عیسى با ما صحبت مى
واسـطۀ پسـر  های آخر به ماناّما در این ز... خدا «

 ).۲ -۱ :۱ عبرانیان( »... خود با ما سخن گفته است

  

گیریم که عیسـى از ازل  این مطلب را یاد مى ۱:۱-۳از یوحنا 
نه اینکه دو خدا وجـود دارد بلکـه . عیسى خدا است. با خدا بود

خـداى پـدر، پسـر و . خدا یکى است ولى سـه شخصـیت دارد
دهند، آنها همیشه  ر معینى انجام مىهر یک کا. القدس است روح

  .اند با هم کار کرده

آنها ازلى . اند القدس همیشه بوده ى پسر، و روحاخداى پدر، عیس
در . عیسى در دنیا تولد یافت و پسر خدا لقب گرفـت. و ابدى هستند

   :خوانیم مقدس در مورد این مطلب چنین مى جایى دیگر از کتاب



 ۱۵ اولباب 

آنچـه در  :آفریده شـد واسطۀ او زیرا همه چیز به«
هــا و  آســمان و آنچــه بــر زمــین اســت، دیــدنی

ها و  ها، ریاست ها و فرمانروایی ها، تخت نادیدنی
واسطۀ او و بـرای او  ها؛ همۀ موجودات به قدرت

 )۱۶:۱کولسیان ( ».آفریده شدند

  

بینـیم زنـدگى  عیسى مسیح، به هـر چیـزى کـه در دنیـا مـى
نى کـه از گناهـان خـود همچنین، عیسى به کسـا. بخشیده است

دهنـده خـود بپذیرنـد، زنـدگى  عنوان نجات هتوبه کنند و او را ب
  .کند جاودانى عطا مى

آن که پسـر را دارد، حیـات دارد و آن کـه پسـر «
اول ( ».خدا را ندارد از حیات برخـوردار نیسـت

 )۱۲:۵یوحنا 

 

 کهشود  خوانده مى »مکال«عیسى به این دلیل  -۷

a( کند ما صحبت مى خدا توسط او با.  

b( او انجیل را موعظه کرد.  

c( یابیم مى اش چیزهایى در در یک کتاب در مورد او و زندگى.   
 زندگى عیسى از چه زمانى شروع شد؟ -۸

a( لحم یهودیه به شکل نوزادى چشـم بـه زمانى که در بیت 
 .جهان گشود

b( زندگى او هرگز شروعى نداشت، او ازلى است. 

c(  با خلقت دنیا توسط خدا خلق شداو همزمان. 
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 کند؟ ى عطا مىا  عیسى چه نوع زندگى -۹

a( او فقط به چیزهایى که در این دنیا هسـتند، زنـدگى عطـا 
 . او خالق همه چیز است .کند مى

b( او فقط بـه آنـانى کـه بـه او توکـل کننـد، حیـات ابـدى 
 .بخشد مى

c( او  .نـدک او هم زندگى طبیعى و هم زندگى روحانى عطا مـى
  .بخشد مى جهان را آفرید و آنهایى را که به او ایمان دارند، نجات

 

  نور و زندگى

 .را مطالعه کنید ۴:۱-۱۳یوحنا 

دهد که زندگى عیسى نورى بـراى انسـان بـه  نشان مى ۴آیه 
شود ما جلو پاى خود را  همانطور که نور باعث مى. ارمغان آورد

گى روحـانى مـا را منـور هنگام راه رفتن ببینیم، عیسى نیـز زنـد
 .دهد را به ما میبهشت اقامت نماید و با اطمینان  مى

طور که هست قبول کنند، و  ن بسیارى مایل نیستند مسیح را آ
دهند در تاریکى گناهان خود قدم بردارند ولى کسانى  ترجیح مى

پذیرند از حق فرزنـد  دهنده خود مى عنوان نجات که عیسى را به
  .شوند ر مىخدا بودن برخوردا

گرچه همگى مخلـوق خـدا هسـتیم، امـا همـه فرزنـدان او 
گناهان ما، . ایم و ذاتًا گناهکاریم همه ما مرتکب گناه شده. نیستیم

کسـى کـه  عنوان بـهکنند اما وقتى عیسى را  ما را از خدا جدا مى
کنـیم، او  تواند ما را از گناهان خـود نجـات دهـد قبـول مـى مى



 ۱۷ اولباب 

که از ارتکـاب گنـاه دسـت ای  گونه بهازد س مى را پاکگناهان ما 
در اثـر ایـن . نامیم این دگرگونى بزرگ را تولد تازه مى. کشیم مى

 .شود و ما فرزندان او امر خدا پدر ما مى

تـوانیم  دهیم نمی واسطۀ اعمالی که از خـود انجـام مـی ما به
واسطۀ تولد دوباره یافتن در خدا  فرزندان خدا شویم، این تنها به

. شـویم ما توسط تولد طبیعى فرزندان خدا نمى. پذیر است امکان
ولـى » پدر و مادرم اشخاصى متدین بودند«: ممکن است بگویید

مسیحى واقعى . کند دین و ایمان والدین، شما را فرزند خدا نمى
 .کسى است که از خدا متولد شده باشد

 

 :شود زیرا به عیسى نور نیز اطالق مى -۱۰

a( رویـم مـىکـه آورد تا مـا را در راهـى  او چراغى با خود 
 .راهنمایى کند

b( دهد که چگونه زندگى کنیم و راه رسـیدن او به ما یاد مى 
 .سازد آشکار میما  به آسمان را بر

چه کسانى این حق را دارند که فرزندان خـدا خوانـده  -۱۱
  ؟شوند

a( بپذیرند شان عنوان منجى تنها آنهایى که عیسى را شخصًا به.  
b( اند شده ها توسط خدا آفریده انسان ۀها، زیرا هم تمام انسان.  

  شویم؟ چگونه فرزندان خدا مى -۱۲

a( کنند مى با تولد از پدر و مادر مسیحى که خدا را خدمت. 

b( با تولد در یک کشور مسیحى که کلیساهاى زیادى دارد. 
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c( مـان عنـوان منجـى هبا تولد از خدا زمانى که عیسـى را بـ 
 .ریمپذی مى

 

  شود انسان مى مکال

  را بخوانید ۱۴:۱-۱۸یوحنا 

: وقوع پیوسته این اسـت بزرگترین اتفاقى که در تاریخ دنیا به
او آنقدر ما را دوست داشت که آمـد بجـاى مـا . خدا، انسان شد

 .مان بمیرد خاطر گناهان هتنبیه شود و ب

توانسـت بمیـرد، بـراى مـردن  اما چون عیسى خدا بود نمـى
به همین جهت عیسى چون طفل . به بدنى انسانى داشت احتیاج
هـا را  پسر خدا مجسم شد تا بتواند انسان. لحم متولد شد در بیت

 .پسران خدا گرداند

وسیله موسى شریعت را عطا کرد تا ما بدانیم او از مـا  هخدا ب
احکـام . ما توانایى حفظ احکام خدا را نداشـتیم. خواهد چه مى

ایـن . دهنـده اسـت ا بـه یـک نجـاتخدا روشـنگر احتیـاج مـ
وسـیله او مـا فـیض خـدا را  هب. دهنده عیسى مسیح است نجات

فیض خدا عبارتست از بخشش گناهـان مـا و زنـدگى . یابیم مى
  .جدید، عالى و پرنعمتى که شایسته فرزندان خدا است

 

 چرا عیسى انسان شد؟ -۱۳

a( بخشد ایىمان ره براى اینکه بتواند بمیرد و ما را از گناهان.  
b( تا بتواند ما را تعلیم دهد. 

c( تا بتواند ما را بشناسد. 



 ۱۹ اولباب 

 رسالت یحیى تعمیددهنده

 .را بخوانید ۱۹:۱-۲۸یوحنا 

ایـن آیـات از . را دوبـاره بخوانیـد ۱۵و آیـه  ۱۰الى  ۶آیات 
 .گوید یحیى تعمیددهنده، رسول خدا سخن مى

شـمارى بـراى شـنیدن موعظـه یحیـى نـزد او  جماعت بـى
کردنـد او بایـد مسـیح موعـود یعنـى  برخى تصور مى. رفتند مى

اما یحیى . داده بودۀ آمدن او را که خدا وعدباشد اى  دهنده نجات
ذهن آنها را روشن ساخت که او فقط رسـولى اسـت از جانـب 

مردم را براى پذیرفتن مسیح آمـاده که خدا و رسالتش این است 
از گناه بردارند و وقتى گفت توبه کنند و دست  به آنها مى. گرداند

 .داد کردند آنها را تعمید مى این کار را مى

کـرد،  مقدس، هرگاه پادشاهى قصد سـفر مـى در عصر کتاب
فرستاد تا به مردم خبر ورود پادشاه  رسولى را پیشاپیش خود مى

 .یحیى نیز همین مأموریت را از طرف مسیح داشت. را بدهد

یم شخصــًا او را تــوان عیســى زنــده اســت و اکنــون نیــز مــى
عیسى حاال هم . این قسمتى از خبر خوش انجیل است. بشناسیم

 .داد کند که در آن موقع انجام مى همان کارهایى را براى مردم مى

 

 کار کرد؟ه یحیى تعمیددهنده چ -۱۴

a( انجیل را نوشت.  

b( آید به مردم گفت که مسیح مى. 

c( گفت که مسیح خود اوست.  



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۲۰

 خدا ۀبر

 .را بخوانید ۲۹:۱-۳۴یوحنا 

. شـناخت ى تعمیددهنده از دوران کودکى عیسى را مـىایحی
با این وجود . مادران آنها خویشاوندى نزدیکى با یکدیگر داشتند

اطالع بود تا وقتى کـه خـدا  یحیى از شخصیت واقعى عیسى بى
خدا به یحیى آشکار ساخت کـه عیسـى . آن را به او کشف نمود

سـى قربـانى بـراى گناهکـاران، عی. همان مسـیح موعـود اسـت
 .استالقدس، و پسر خدا  تعمیددهنده در روح

. داننـد بسیارى مانند یحیى، عیسى را فقط شخص خوبى مى
 .ما نیاز داریم او را شخصًا مالقات کنیم و بهتر بشناسیم ۀاما هم

خدا نامیده شـد، زیـرا از بـره بـراى قربـانى گنـاه  ۀعیسى بر
کردند و مستحق مرگ بودنـد،  ناه مىکسانى که گ. شد استفاده مى

اى را بـه  توانستند از خدا درخواست کنند که کشته شدن بـره مى
اى اسـت کـه خـدا فرسـتاد تـا  عیسى بره. عوض آنها قبول کند

 .بجاى ما بمیرد و گناه ما را بردارد

 

 چگونه عیسى بره خدا بود؟ -۱۵

a( او مثل یک بره معصوم بود. 

b( اه بوداو یک قربانى براى گن. 

 



 ۲۱ اولباب 

 اولین شاگردان عیسى

 .را بخوانید ۳۵:۱-۴۲یوحنا 

دنبال عیسی رفتنـد تـا یحیى به ) پیروان(دو نفر از شاگردان 
اسم یکى از آنها اندریاس بود، اما هویت دومـى . شاگرد او شوند

رود آن یکــى نیــز یوحنــا،  احتمــال مـى. مشـخص نشــده اســت
 .نویسنده این انجیل باشد

رش شمعون ملقب بـه پطـرس رفـت و اندریاس سراغ براد
مسـح «مسیح به معنـى . گفت که ایمان دارد عیسى، مسیح است

 .است» شده

 

  نام اولین شاگردان عیسى چه بود؟ -۱۶

a( متى، مرقس، لوقا، یوحنا 

b( مریم، یوسف، نتنائیل  

c( اندریاس، پطرس و احتماالً یوحنا 

 

 فیلیپس و نتنائیل

  .را بخوانید ۴۳:۱-۵۱یوحنا 

او در مـورد عیسـى بـا . فیلیپس براى ما نمونه جالبى اسـت
در وهله اول نتنائیل مایل نبود قبول کنـد کـه . نتنائیل گفتگو کرد

برخى از مردم وقتـى نخسـتین . عیسى همان مسیح موعود است
مان را بـاور  های کنیم حرف بار در مورد مسیح با آنها صحبت مى

وقتى نتنائیل خـودش » .ببینبیا و «: فیلیپس به او گفت. کنند نمى



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۲۲

 هـر. رفت و دید، آنگاه متقاعد شد که عیسـى پسـر خـدا اسـت
کسى که با خلوص نیت و در دعا به عیسى نزدیک شود آنچه را 

عیسى حقیقت را . که در مورد عیسى حقیقت دارد خواهد فهمید
 .به او مکشوف خواهد ساخت

قـب ایـن ل. خواند عیسى خودش را پسر انسان مى ۵۱در آیه 
یـاد پسـر  هاین اسم، ما را ب. سیزده بار در انجیل یوحنا آمده است

اندازد که چگونه تخت مجلل خـود را در آسـمان تـرک  خدا مى
مشکالت ما را درک . بدنى مانند بدن ما داشت. کرد و انسان شد

همیشـه اراده . او هم وسوسه شد ولى هرگز گنـاه نکـرد. کرد مى
ان شد و نشان داد که چگونه انسان پسر انس. داد خدا را انجام مى
او پسر انسان شد تـا نماینـده . تواند کامل باشد به کمک خدا مى

 .ها بمیرد ها نزد خدا باشد و بجاى تمام انسان تمام انسان

در نخستین . کند یوحنا مژده خود را با معرفى عیسى آغاز مى
 ،مکـال: دارد فصل کتاب اسامى عیسى را به این ترتیب اعالم مى

خدا، پادشاه اسرائیل،  عیسى، بره خدا، مسیح، ماشیح، استاد، پسر
 .و پسر انسان

 

هایى را که در فصل اول معرف  در دفتر تمرین خود نام -۱۷
  .ببریدعیسى مسیح بودند نام 

 



 ۲۳ اولباب 

 ها پاسخ صحیح تمرین

  

هایى کـه در زیـر نوشـته شـده  هاى خود را با جواب جواب
 . است مقایسه کنید

۱- b( یرى که دوست بسیار نزدیک عیسى شدماهیگ. 

۲- c( سه سال و نیم  

۳- a( مژده  

۴- a( از عیسى  

۵- b(  زمانى که مرد پیرى بود، بعد از اینکه در مورد عیسـى
 .تعالیم او عده زیادى را تعلیم داده بود و

۶- a( بایسـت بنویسـد در  روح قدوس خدا آنچه را که مـى
 .شتااو گذ ذهن

۷- a( کند با ما صحبت مى خدا توسط او. 

۸- b( زندگى او هرگز شروعى نداشت، او ازلى است. 

۹- c(  او هم زنـدگى طبیعـى و هـم زنـدگى روحـانى عطـا
 جهان را آفرید و آنهایى را که به او ایمان دارند نجات او. کند مى
 .بخشد مى

۱۰- b( دهد کـه چگونـه زنـدگى کنـیم و راه  او به ما یاد مى
 .دارد ما معلوم مى ربه آسمان را ب رسیدن

۱۱- a( شـان عنوان منجى تنها آنهایى که شخصًا عیسى را به 
 .بپذیرند
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۱۲- c( مان عنوان منجى با تولد از خدا، زمانى که عیسى را به 
 .پذیریم مى

۱۳- a( مان رهـایى براى اینکه بتواند بمیرد و ما را از گناهان 
 .بخشد

۱۴- b( آید به مردم گفت که مسیح مى. 

۱۵- b( او یک قربانى براى گناه بود. 

۱۶- c( اندریاس، پطرس و احتماالً یوحنا. 

 
 



 

 دومدرس 

 

 ۲یوحنا، باب 

 

 آنچه در این درس خواهید خواند

 معجزه در عروسی

 در معبدعیسى 

 شناسد عیسى همه را مى

 

 معجزه در عروسی

  را بخوانید ۱:۲-۱۲یوحنا 

. رفـت ای عروسـىمجلـس عیسى با مادر و شـاگردانش بـه 
قبـل از اینکـه . شـد مطابق رسم از مهمانان با شراب پذیرایى مى

 .جشن به پایان برسد شراب تمام شد

مادرش مـریم از . عیسى همیشه مایل بود مردم را کمک کند
شـان  او درخواست کرد کارى کند تا عروس و داماد در عروسى

براى برآورده ساختن این احتیاج، نیاز به قدرت . خجالت نکشند
کـه مـریم حـق نداشـت بـه عیسـى بگویـد . دا و معجزه بودخ

  .اى انجام دهد، تنها پدرش خدا چنین حقى داشت معجزه

شاید اول عیسى مطمئن نبود کـه وقـت انجـام معجـزه فـرا 
رسیده باشد ولى حتمًا خدا به او گفت کـه زمـان ایـن کـار فـرا 
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او آب را به شراب تبدیل نمـود و احتیـاج آنهـا را . رسیده است
 .پسر خدا قادر به انجام هر کارى است. برآورده ساخت

 

  اولین معجزه عیسى چه بود؟ -۱

a( مرد کورى را شفا داد 

b( آب را به شراب تبدیل کرد 

c( یک جذامى را شفا بخشید 

 

 معبد  درعیسى 

  .را بخوانید ۱۳:۲-۲۲یوحنا 

هر سال قوم خدا براى جشن گرفتن عید فصح به خانه خـدا 
آنچه خـدا بـرای قـوم رفتند و در آنجا به یادبود  مى در اورشلیم

ــانی ای  خــود کــرده بــود و آنهــا را مــرگ نجــات داده بــود قرب
در آن زمــان وقتــى فرشــته مــرگ قصــد عبــور از . گذراندنــد می

یـک از  سرزمین مصر را داشت خدا به قـوم خـود فرمـود، هـر
 فرشـته. در خانـه بمالـد اى بکشد و خونش را بـر ها بره خانواده

ها عبور کـرد بـدون اینکـه  مرگ با دیدن خون از جلوى در خانه
اى به افراد خانواده بزند، در حالى که پسران ارشـد سـایر  صدمه

 .ها کشته شدند خانه

این امر تصویرى بود از عیسى، بره خدا که چگونـه مـردم را 
جشن گرفتن عید فصـح از انـواع مهـم . رهاند از مرگ ابدى مى

 .ترف پرستش بشمار مى



 ۲۷ دومباب 

در . پرسـتیدند همه باید در خانه خدا با احتـرام خـدا را مـى
عیسـى . کردنـد اى از کسبه در آنجا خرابکارى مـى حالى که عده

کسب و  ای برای وسیلهآنها را از معبد بیرون راند زیرا مذهب را 
 .تجارت خود قرار داده بودند

خاطر اینکـه شخصـیتش را بـه مـردم نشـان دهـد  هعیسى ب
معجـزات او براى کمک به مردم نیازمند . داد م نمىانجامعجزات 

اما براى اینکه ثابت کند که پسر خداست بـه بزرگتـرین . کرد می
به این ترتیب که بدن خود را خانه خدا نامیـد . معجزه اشاره کرد

از مردم بـدن او را در خـود اورشـلیم . زیرا خدا در او ساکن بود
پس از سـه روز از گفته بود او همانطور که از قبل ، اما بین بردند

کـرد  به هر تقدیر مردم از مطالبى کـه او بیـان مـى. برخاستقبر 
 .نیاوردند در چیزى سر

 

 کار کرد؟ه عیسى در معبد اورشلیم چ -۲

a( تاجران و کاتبان و صرافان را بیرون کرد. 

b(  گذرانیدقربانى به حضور خداوند. 

c( را ساخت معبد را با خاک یکسان کرده و دوباره آن. 

  عیسى در موقعى که در معبد بود چه درسى داد؟ -۳

a( که معبد محل تجارت است. 

b( که آن معبد را خراب کرده و در عـرض سـه روز دوبـاره 
 .خواهد ساخت
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c( که بدن او معبد است او خواهد مرد و بعـد از سـه روز از 
 .خواهد خاست قبر بر

 

 شناسد عیسى همه را مى

  .بخوانیدرا  ۲۳:۲-۲۵یوحنا 

یکى از مقاصد مطالعه این کتاب این است کـه عیسـى را واقعـًا 
در اورشلیم عده . تواند براى ما بکند کار مىه بشناسیم و بدانیم او چ

 . بسیارى با دیدن معجزات عیسى به وى ایمان آوردند

بسیارى معتقدند که به عیسى ایمان دارند، اما طرز رفتار آنها بـه 
اگر ایمان داشته باشیم که عیسـى . رساند را نمىوجه این مطلب  هیچ
اگـر ایمـان . حیات است، تعلیمات او را نیز قبول خواهیم کرد مکال

جـا کـه او هـدایت کنـد  داشته باشیم که حیات او نور ماست، هـر
اگر ایمان داشـته باشـیم کـه او بـره خداسـت، او را . خواهیم رفت

  .ذیرفتمان خواهیم پ عنوان قربانى براى گناهان هب
 

 .را حفظ کنید ۲۵:۲یوحنا  -۴

 
 



 ۲۹ دومباب 

 ها پاسخ صحیح تمرین

  

۱- b( آب را به شراب تبدیل کرد. 

۲- a( تاجران و کاسبان و صرافان را بیرون کرد. 

۳- c( او خواهد مرد و بعد از سه روز . که بدن او معبد است
 .قبر خواهد برخاست از

 
 
 
 



 



 

 سومدرس 

 ۳یوحنا، باب 

 

 :اهید خواندآنچه در این درس خو

 

  عیسى و نیقودیموسدیدار 

  عیسى و یحیى

 آید کسى که از آسمان مى

 

 عیسى و نیقودیموس دیدار

 

  تولد تازه

  .را دوباره بخوانید ۱:۳-۱۳یوحنا 

تحصـیالت و . نیقودیموس یک معلم و رهبـر مـذهبى بـود
داد  پنداشت اعمال نیکى که انجـام مـى مى. زندگى خوبى داشت

کـرد و در نتیجـه جـایى در بهشـت  جلب مـىخشنودى خدا را 
تا شخص از نو تولد «: اما عیسى به وى فرمود. کرد برایش باز مى

  ».تواند پادشاهى خدا را ببیند نیابد نمى

: عیسى براى او شـرح داد کـه دو نـوع زنـدگى وجـود دارد
شـویم زنـدگى  وقتى متولد مى. زندگى طبیعى و زندگى روحانى

، امـا زنـدگى روحـانى را از روح خـدا کنـیم طبیعى را آغاز مـى
خواندیم کـه از ایـن نهـاد تـازه وقتـى  ۱۲:۱در یوحنا . گیریم مى
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دهنـده  عنـوان نجـات هشویم که عیسى مسیح را بـ برخوردار مى
در ایـن موقـع خـدا پـدر مـا . خود قبول کنیم و تولد تازه بیابیم

 .شویم شود و ما از خدا متولد شده، فرزندان خدا مى مى

 .گر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه استپس ا«
چیزهای کهنه درگذشت؛ هـان، همـه چیـز تـازه 

 .)۱۷:۵دوم قرنتیان ( »!شده است

  

ــازه از  ــد ت ــن تول سرچشــمه » آب و روح«عیســى گفــت ای
طـور اسـتعاره و کنایـه سـخن  همقدس اغلـب بـ کتاب. گیرد مى
شدن گناه اسـت   در اینجا غرض از آب شستشو و پاک. گوید مى

 .دهد ه قسمتى از نجات ما را تشکیل مىک

سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم،  ما را نه به«
بلکه از رحمت خویش نجات بخشید، بـه غسـل 

 »القـدس اسـت تولد تازه و نو شدنی که از روح

 ).۵:۳تیطس (

 

ام،  سبب کالمی که به شما گفته اکنون به شما هم «
 )۳:۱۵یوحنا ( ».هستید پاک

  

ى در اثر گوش دادن و اطاعت کردن کـالم خـدا پاکى روحان
شود که منظور مسیح از  بنابراین چنین استنباط مى. آید بوجود مى
وسیله آب این بود که با شنیدن کـالم خـدا و ایمـان  هتولد تازه ب

 .یابد آوردن به آن شخص تولد تازه مى

 



 ۳۳ سومباب 

  عیسى به نیقودیموس چه گفت؟ -۱

a( او را به بهشـت خواهـد دهد کارهاى خوبى که انجام مى 
 .برد

b( تواند ببینـد مگـر اینکـه از کس ملکوت خدا را نمى هیچ 
 .خدا تولد یافته باشد

  ... تولد تازه عبارتست از -۲

a( عنوان منجى خود تولد از خدا توسط قبول عیسى به. 

b( بازگشت به زمین بعد از مرگ در قالب شخصى دیگر. 

c( تعمید در آب.  

 

  ا یک نگاهدریافت حیات ب

 .را دوباره بخوانید ۱۴:۳-۲۱یوحنا 

وسیله مارهـایى کـه بـه  هزمانى قوم خدا گناه کرده بودند و ب
ولى خدا آنها را دوست داشـت و . زدند تنبیه شدند آنها نیش مى

همین خاطر به موسى فرمود مارى مصنوعى از برنج درسـت ه ب
. ند آن را ببیننـدطورى که تمام مردم بتوان هکند و آن را برپا دارد ب

کسـانى کـه بـه . یافت کرد شفا مى کسى که به آن مار نگاه مى هر
 .مار نگاه نکردند از نیش مارها هالک شدند

اند و محکوم به مرگ  در دنیا همه از اوامر خدا سرپیچى کرده
اما از طرف دیگر خـدا مـا را دوسـت دارد و او محبـت . هستند

 رد و برعیسى مُ . ا ثابت کردخود را با فرستادن پسرش به این دنی
صلیب آویزان شد و مانند مـار برنجـى نجـات مـردم را فـراهم 
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عبارت دیگـر بـه او ایمـان  هر که به او نگاه کند و یا به. سازد مى
بیاورد از نیش گناه آزاد خواهد شـد و کسـانى کـه بـه او ایمـان 

اما کسانى کـه بـه مسـیح نگـاه . میرند شان مى نیاورند در گناهان
 .شان خواهد شد ند زندگى جاودانى نصیبکن

 

ایـن یکـى از زیبـاترین آیـات  .را حفظ کنید ۱۶:۳یوحنا  -۳
 .مقدس است کتاب

بزرگترین دلیـل ایـن مطلـب کـه خـدا مـا را دوسـت دارد  - ۴
  چیست؟

a( خاطر نجات ما فدا کرد هفرزند خود را ب.  

b( بخشد به ما حیات مى. 

c( دهد مان جواب مى به دعای.  

 

 سى و یحیىعی

 .را بخوانید ۲۲:۳-۳۰یوحنا 

رفتند تـا  نزد یحیى تعمیددهنده مى ،این جماعتى که سابق بر
بیشـتر . شـدند سخنان او را بشنوند، اینک دور عیسى جمـع مـى

امـا . کردنـد شاگردان یحیى از او جدا شده و از عیسى پیروى مى
 چونکه رسالتى که از طـرف خـدا. یحیى از این بابت نگران نبود

او بنــابراین . داشــت عبــارت بــود از معرفــى عیســى بــه مــردم
کردنـد تـا از  مـیمردم او را ترک  دید که وقتی میخوشحال شد 

 .عیسى پیروى کنند



 ۳۵ سومباب 

رفتار و سخنان یحیى نمایانگر نجابت و تواضع این مرد خدا 
کسـى کـه در . تواند سرمشقى براى مـا باشـد سخنان او مى. بود

 !بود بود، بلکه عیسىزندگى یحیى مهم بود خودش ن

 ».او باید ارتقا یابـد و مـن بایـد کوچـک شـوم«

 ).۳۰:۳یوحنا (

 

 .را حفظ کنید ۳۰:۳یوحنا  -۵

تـر از روز  تان هر روز مهـم دعا کنید که عیسى در زندگی -۶
 .قبل شود

 

 آید کسى که از آسمان مى

 .را بخوانید ۳۱:۳-۳۶یوحنا 

عیسـى آن کسـى  گوید کـه هاى مزبور یوحنا، به ما مى در آیه
کسى در دنیا بزرگتر  او از هر. آید مى) بهشت(است که از آسمان 

خدا او را دوست دارد و اختیار و قدرت . او پسر خداست. است
 .تام به او عطا کرده است

آن که به پسر ایمان دارد، حیات جاویـدان دارد؛ «
کنــد، حیــات را  اّمــا آن کــه از پســر اطاعــت نمی

م خــدا بــر او برقــرار نخواهــد دیــد، بلکــه خشــ
 )۳۶:۳یوحنا  (».ماند می

  

هـاى ایـن فصـل در مـورد حیـات جـاودانى  بسیارى از آیه
غرض از حیات جاودانى این نیست که تا ابـد . کنند صحبت مى
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پایـان  بلکـه منظـور از آن زنـدگى بـى. مانیم در این دنیا زنده مى
 گرچه عیسى بر. خداست، یعنى آن نوع زندگى که عیسى داشت

از قبر زنده بیرون آمـد . ى صلیب مرد، اما زندگیش تمام نشدرو
 .و تا ابد زنده خواهد بود

اگر به عیسى ایمان داشته باشیم، صـاحب حیـات جـاودانى 
هاى مـا  میرند، اما پس از مرگ روح هاى ما مى بدن. خواهیم شد

. نزد خدا خواهند شتافت و تـا ابـد بـا او زنـدگى خواهنـد کـرد
هـاى کسـانى  مسیح بعد از مرگ قیام کرد، بدنهمانگونه که بدن 

از حیـات  ،انـد نیـز یـک روز زنـده شـده که به او ایمـان آورده
 .جاودانى برخوردار خواهد شد

 

دارد  اگر ما نجاتى را که خدا در عیسى به مـا عرضـه مـى -۷
  .شود قبول نکنیم چه مى

a( شاید با تعمید در آب نجات پیدا کنیم. 

b(  مرگ نجات یابیمممکن است بعد از. 

c( نجات پیدا نخواهیم کرد.  

مـان مهیـا کـرده  اگر نجاتى را که خدا توسط عیسى برای -۸
  شود؟ است قبول کنیم چه مى

a( جسم و بدن ما هرگز نخواهد مرد.  

b( خواهد کردزندگى  تا به ابد با خدا روح مامیرد اما  بدن ما مى.  
c( هد کردهاى ما هرگز از مردگان قیام نخوا بدن.  

  .تان که به عیسى ایمان ندارند دعا کنید ن براى دوستا -۹

 



 ۳۷ سومباب 

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- b( تواند ببیند مگر اینکه از هیچکس ملکوت خدا را نمى 
 .خدا تولد یافته باشد

۲- a( عنوان منجى خود تولد از خدا توسط قبول عیسى به. 

۴- a( خاطر نجات ما فدا کرد هفرزند خود را ب. 

۷- c( نجات پیدا نخواهیم کرد. 

۸- b( میرد اما خواهیم رفت که تا به ابـد بـا خـدا بدن ما مى 
 .زندگى کنیم

 
 
 
 



 



 

 چهارمدرس 

 ۴یوحنا، باب 

 

 آنچه در این درس خواهید خواند

  عیسى و زن سامرى

  درباریپسر یک شفاى 

 

 عیسى و زن سامرى

 .را بخوانید ۱:۴-۴۲یوحنا 

رزمین عیسـى، بـا نظـر حقـارت بـه بیشتر مردم فلسطین، س
رفتـار . کردند، اما عیسى همه را دوست داشت سامریان نگاه مى

 .او با فقیر و غنى، یهود و غیر یهود و همه نژادها یکى بود

نیقودیمــوس . داشــتن یزن ســامرى بــا نیقودیمــوس فرقــ
شخص خوبى بود منتها براى تصاحب زندگى جاودانى باید بـه 

این زن، شخص خوبى نبود و عیسى نیز از . آورد عیسى ایمان مى
او نیز . خواست او را نیز نجات دهد احوال زن باخبر بود ولى مى

 .مانند نیقودیموس با ایمان آوردن به عیسى نجات یافت

تواند آب حیات را به او بدهد  زن فهماند که مىآن عیسى به 
در انجیـل یوحنـا . نشـاند تا با خوردن آن عطش روح او را فرو

 ۱۷بـار  ۳۶بار بکار رفته است و از آن  ۳۶) زندگى(اژه حیات و
قبالً خوانـدیم کـه . همراه است) ابدى(» جاودانى«مورد با کلمه 
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، و کسـانى کـه بـه )۴:۱یوحنـا (حیات از عیسى به وجود آمـد 
یابنـد و صـاحب حیـات  آورند تولـد تـازه مـى عیسى ایمان مى

و عیسـى آب  )۳۶ و ۱۶، ۱۵،  ۵:۳یوحنـا . (گردنـد جاودانى مى
 .)۱۴:۴یوحنا (حیات را به کسانى که از او بپذیرند خواهد داد 

عیسى فرمود . زن سامرى از مراسم مذهبى خود سخن گفت
. که محل و مراسم مذهبى و عبادتى مسأله خیلى مهمـى نیسـت

عبـادت » با روح و راستى«ست که باید خدا را ا تر از این آن مهم
 .کرد

ــه تنهــایى باعــث عضــویت در کلیســا و مر اســم مــذهبى ب
خدا هرگز از عبادت ما راضى نخواهـد . شود خشنودى خدا نمى

. طـور روحـانى عبـادت کنـیم هراستى و ب بود مگر اینکه او را به
. اسـت مقدس نوشته شـده ست که در کتابا عبادت راستین آن

القـدس  عبادت روحانى باید به خلوص نیـت و پیـروى از روح
 .انجام گیرد

انست که با شخص معمولى سـروکار نـدارد، چـون د زن مى
هنگـامى کـه . اش را به وى بازگو نموده بـود عیسى تمام گذشته

اى است که خـدا  دهنده عیسى براى زن شرح داد که او آن نجات
داده بود، زن به او ایمـان آورد و سـپس بـه ۀ فرستادن او را وعد

وقتـى . دهکده خود شتافت تا درباره عیسى به مردم خبـر دهـد
مردم شنیدند که مسیح موعود به شـهر آنهـا آمـده، بسـوى چـاه 

 .شتافتند تا او را ببینند



 ۴۱ چهارمباب 

عیسى دو روز با آنها ماند و راه نجـات را بـه آنهـا آموخـت 
خاطر حرف تو نیست  حاال دیگر به«: سپس اهالى ده به زن گفتند

دانـیم  ایم و مى که ما ایمان داریم زیرا ما خود سخنان او را شنیده
 ».دهنده عالم است که او در حقیقت مسیح و نجات

به عیسـى ایمـان آوریـم و بـا او  طور شخصی خود بهما باید 
زن آن از اهالى این منطقه نخست راجع به مسـیح . مالقات کنیم

شاید شما هم راجع بـه . این به تنهایى کافى نبود. مطالبى شنیدند
و مطالعه کردن در اید اما شنیدن  مسیح مطالبى از این و آن شنیده

باید در دعا شخصـًا بـا عیسـى مسـیح . مورد مسیح کافى نیست
 .دهنده شماست تماس پیدا کنید و ایمان بیاورید که او نجات

 

 .را حفظ کنید ۲۴:۴یوحنا  -۱

بعد از اینکه عیسى اهـالى دهکـده را تعلـیم داد آنهـا در  -۲
 گفتند؟ مورد او چه مى

a( دهد شنه، آب مىمرد خوبى است که به اشخاص ت. 

b( او منجى جهان است. 

c( داند پیغمبرى است که همه چیز را در مورد اشخاص مى. 

  ...........براى اینکه مقبول خدا شویم باید -۳

a( باشیم عنوان منجى خود ایمان داشته هشخصًا به مسیح ب. 

b( از والدین مسیحى متولد گردیم. 

c( زهایى بشنویماز شبان یا دوستى در مورد عیسى چی. 

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۴۲

 درباریپسر یک شفاى 

 .را بخوانید ۴۳:۴-۵۴یوحنا 

اید کسى را شفا دهد؟ یک  حال از عیسى تقاضا کرده  هب آیا تا
عیسـى . مأمور دولتى از عیسى درخواست شفاى پسرش را کرد

فقط بـه پـدر او گفـت کـه پسـر شـفا . سراغ پسر بیمار نرفت به
چقـدر عـالى . قبول کرد خواهد یافت و او هم این قول مسیح را

امـروز هـم . است که هنـوز هـم عیسـى همـان قـدرت را دارد
توانیم فقط با دعا کردن و ایمان داشتن به آنچه عیسـى گفتـه،  مى

 .از بیمارى خود شفا بیابیم

 

 را چگونه شفا داد؟ درباریعیسى پسر  -۴

a( مقدارى دارو فرستاد. 

b( بازى کرد شعبده. 

c( د شد و پدرش ایـن حـرف راگفت که پسر خوب خواه 
 .باور کرد

 

 ها پاسخ صحیح تمرین

  

۲- b( او منجى جهان است. 

۳ - a( باشیم عنوان منجى خود ایمان داشته شخصًا به مسیح به.  
۴- c(  گفت که پسر خوب خواهد شـد و پـدرش حـرف را
 .کرد باور



 

 پنجمدرس 

 ۵یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  مرد علیلشفاى 

 خدا اقتدار پسرقدرت و 

  عیسى شهود

 

 مرد علیلشفاى 

 .را بخوانید ۱:۵-۱۷یوحنا 

 ۳۸فصل پنجم انجیل یوحنا در مورد شخصى که بـه مـدت 
حـوض مخصوصـى در . گویـد سال بسـترى بـوده سـخن مـى

به این ترتیـب . بخشید اورشلیم بود که آب آن بیماران را شفا مى
آورد نخستین بیمارى  مى اى آب را به حرکت در که وقتى فرشته

مفلـوج  این شخصِ . یافت انداخت شفا مى که خود را در آب مى
قدرت اینکه زودتر از همه خود را در آب بیاندازد و شـفا بیابـد 

 .نداشت، اما عیسى او را شفا داد

این عمل عیسى غضـبناک  نسبت بهبرخى از رهبران مذهبى 
آنهـا . شفا داده بود این مرد را) شنبه(شدند زیرا او در روز سبت 

دانستند و معتقد بودند که نبایـد در ایـن  سبت را روز عبادت مى
حمل کردن رختخواب شخص مفلـوج در . روز کارى انجام داد



 یوحنا راهنمای مطالعه انجیل ۴۴

العاده مفلـوج اهمیـت  روز سبت براى آنها بیشتر از شفاى خارق
بجاى اینکه به مردى که نیاز به کمک داشت فکـر کننـد، . داشت

 .اندیشیدند ىبه اعتقادات خود م

درست است که باید یک روز در هفته را وقف عبادت کـرد، 
و نباید کارى غیرضرورى در آن روز انجام داد، امـا خـدمت بـه 

پـدر «: عیسى فرمـود .اشخاص نیازمند در هر وقت ضروریست
اگر خـدا هفـت روز در » .کنم کند و من هم کار مى هنوز کار مى

 .هفته کار نکند همه ما خواهیم مرد

 

حسدا منتظر نشسته  ار حوض بیتنچرا مرد مریض در ک -۱
  بود؟

a( خواست آب بنوشد چون مى. 

b( خواست شفا یابد چون مى.  

c( خواست حمام کند چون مى.  

  چرا رهبران مذهبى خشمگین بودند؟ -۲

a( شد خاطر شفا به آنها پولى پرداخت نمى هزیرا ب. 

b( گرفت دست یک دکتر انجام نمىه زیرا شفا ب. 

c( زیرا عیسى مردى را در روز سبت شفا داد. 

 عیسى به رهبران مذهبى چگونه پاسخ داد؟ -۳

a( کند او به آنها گفت که مثل پدرش کار مى.  

b( به آنها گفت که شفا دادن کار کردن نیست.  

c( به آنها گفت که از یحیى تعمیددهنده اجازه گرفته است. 

 
 



 ۴۵ پنجمباب 

 خدا اقتدار پسرقدرت و 

 .را بخوانید  ۴۷ -۳۰ :۵نا یوح

خدا قدرت و اختیار شفاى بیمـاران، زنـده کـردن مردگـان، 
بخشیدن گناهکاران، و حتى داورى دنیا را به پسرش عیسى عطا 

شنوند و به  به کسانى که سخنان عیسى را مى ۲۳آیه . کرده است
دهـد کـه آنهـا نبایـد بـراى  آورند وعـده عـالى مـى او ایمان مى

آنها از گناهـان خـود و از تنبیـه گنـاه . رى بشوندشان داو گناهان
انـد، و الزم نیسـت  اند، صاحب حیات جاودانى شده نجات یافته

عنــوان  همیــز داورى عیســى بایســتند زیــرا عیســى را بــ یجلــو
  .اند دهنده خود پذیرفته نجات

 

  .را حفظ کنید ۲۴:۵یوحنا  -۴

شـان توسـط عیسـى داورى  خاطر گناهـان هچه کسانى ب -۵
 خواهند شد؟ن

a(  هستندآنهایى که عضو کلیسایى. 

b( اند آنهایى که هرگز کار بدى را مرتکب نشده. 

c( آنهایى که سخنان عیسى را شنیده و به او و به خدا ایمـان 
 .آورده باشند

  



 یوحنا راهنمای مطالعه انجیل ۴۶

 عیسى شهود

 .را بخوانید ۲۹-۴۶ :۵یوحنا 

شاهد عیسى . این فصل درباره شهادت در مورد عیسى است
گوید و شخصـیت  است که راجع به او سخن مى یا چیزیکسى 

نـدا  متحداً تمام شاهدان این فصل به . کند واقعى او را آشکار مى
 .دهند که عیسى پسر خداست در مى

کارهـایى ) ۳۲آیه (یحیى تعمیددهنده یکى از شاهدان است 
و ثابـت ) ۳۵آیه (دادند،  او شهادت مى داد بر که عیسى انجام مى

آیـه (پدر آسـمانى نیـز شـهادت داد . داستکردند که پسر خ مى
عیسى ). ۳۸آیه (کالم نوشته شده خدا شاهد دیگرى است ). ۳۶

او کسـى اسـت کـه پـدر آسـمانى . یک شخص معمولى نیست
  .فرستاده تا رستگارى و زندگى جاودانى عطا کند

 

  

 ها پاسخ صحیح تمرین

۱- b( خواست شفا یابد چون مى. 

۲- c( روز سبت شفا داد زیرا عیسى مردى را در. 

۳- a( کند او به آنها گفت که مثل پدرش کار مى. 

۵- c(  آنهایى که سخنان عیسى را شنیده و بـه او و بـه خـدا
 .ایمان آورده باشند

 
 



 

 ششمدرس 

 ۶یوحنا، باب 

 

  :آنچه در این درس خواهید خواند

 تکثیر پنج نان و دو ماهی

  روى آبعیسی بر راه رفتن 

  در جستجوى عیسى

  یسى، نان حیاتع

 سخنان حیات جاودان

 

 تکثیر پنج نان و دو ماهی

 .را بخوانید ۱:۶-۱۵یوحنا 

متى، یکى دیگر از شاگردان عیسـى، راجـع بـه ایـن معجـزه 
عیسى همراه شاگردانش بـه مکـانى . دهد شرح مفصلى ارائه مى

اما مـردم از . دور باشده دور افتاده رفته بود تا از جماعت مردم ب
. ند و بیماران خود را نزد او آوردند تا آنها را شفا دهـدپى او آمد

 دیر. سوخت حال مردم مىه عیسى دلش ب. عیسى آنها را شفا داد
وقت بود، همـه گرسـنه بودنـد و مکـانى در آن حـوالى وجـود 

 .نداشت که بتوان از آن خوراکى تهیه کرد

اى داشـت، نخسـت موضـوعى را  عیسى روش تعلیم ویـژه
عیسى به مـا  .آورد پس آن را به مرحله اجرا درمىداد س تعلیم مى



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۴۸

فهماند که خدا به ما عالقه دارد و مایل اسـت احتیاجـات مـا را 
 .رفع کند

پـنج . هاى کوچکى بودند پنج نانى که نزد عیسى آوردند، نان
نان کوچک و دو ماهى کوچـک فقـط بـراى یـک پسـر گرسـنه 

هـا  و مـاهی ها با این وجود عیسى خواست نان. غذایى کافى بود
وقتـى عیسـى . را که به یک پسربچه تعلق داشت نزد او بیاورنـد

در ضـمن . سیر شـدند ند وآنها را برکت داد مردم همگى خورد
. خواسـت خـورد هر قدر که دلش مـى! پسرک نیز گرسنه نماند

هرگاه به خدا چیزى بدهیم هرگز ضرر نخواهیم کرد، او همیشـه 
 .دهد ا پس مىایم به م بیش از آنچه به او داده

بعد از اینکه عیسى خدا را براى آنچه داشت شکر کرد، غـذا 
هرگاه ما نیز براى آنچه خدا به ما داده از او تشکر کنیم، . زیاد شد

 .دهد که احتیاجات ما را برآورده سازد او آن را طورى برکت مى

هاى بریده شده  وقتى نان. شاگردان نیز سهمى در معجزه داشتند
ها برکت یافته زیاد شـدند و احتیـاج  یسى گرفتند، نانرا از دست ع

کالم خدا گاهى به نـان و گوشـت تشـبیه . مردم گرسنه را برآوردند
رسـانیم، خـدا آن را  وقتى ما کالم خدا را به دیگران مـى. است شده

  .هاى گرسنه را سیر سازد دهد تا جان برکت مى
. داد ىعیسى همیشه کارهاى خود را با نظم و ترتیب انجام مـ

او طورى همه چیز را ترتیب داد تـا ایـن انبـوه جمعیـت بـدون 
آورى  سپس شاگردانش را مأمور جمع. ایجاد اغتشاش سیر شوند

 .باقیمانده غذا کرد، تا اینکه به ما یاد دهد مال خود را تلف نکنیم



 ۴۹ ششمباب 

قـرار بـود . مردم با مشاهده این معجزه به هیجان آمده بودند
. داده بود بفرستد، مانند موسى باشدمسیح موعودى که خدا قول 

» مـن«ها قبل موسى دعا کرد و خدا به مـردم خـوراکى کـه  سال
طـور  هعیسى نیز در بیابان جمعیت بزرگى را ب. شد داد نامیده مى

دیگر شکى براى مردم بـاقى نمانـد کـه . اعجازانگیز خوراک داد
 رعیسى باید همان پیامبر موعود، یعنى مسـیح باشـد، بنـابراین د

 .صدد برآمدند او را پادشاه خود سازند

امــا عیســى بــراى برانــداختن دولــت روم و برقــرار کــردن 
حکومتى در مملکت خود نیامده بود، بلکه او آمده بود تا قدرت 

خواستند پاک زندگى کنند، نابود  گناه را در زندگى افرادى که مى
ى هـا او خداوند و پادشاه روحانى خواهد بود که بر قلـب. سازد

چون مردم قدرت درک این مطلب را . مردم سلطنت خواهد کرد
 .نداشتند عیسى نیز از آنها کناره گرفت

 

خـاطر آن از خـدا تشـکر  هآیا قبل از اینکه غذا بخورید ب -۱
 ..... آیا از این به بعد این کار را خواهید کرد؟.......... نمایید؟  مى

   اى انجام داد؟ زهماهى پسر بچه، چه معج ۲نان و  ۵عیسى با  - ۲
a( غذایى کافى جهت شاگردان خود مهیا کرد.  

b( نان مهیا کرد دوازده سبد پر. 

c(  هـا و نفر مرد غیـر از زن ۵۰۰۰آنقدر غذا بوجود آورد که 
  .ها خوردند و سیر شدند بچه



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۵۰

خواسـتند  مردم بعد از اینکه عیسى به ایشان غذا داد مـى -۳
  کار کنند؟ه چ

a(  شان نجات یابند از گناهانتوبه کرده و. 

b( عنوان پادشاه کشورشان تاجگذارى کنند هعیسى را ب. 

c( عنوان رهبر روحانى خویش قبول نمایند عیسى را به. 

 

 روى آبعیسی بر راه رفتن 

  .را بخوانید ۱۶:۶-۲۱یوحنا 

هنگام بازگشتن به کرانه دیگر دریاچه جلیل، قایق شـاگردان 
عیسى . در شرف غرق شدن بود گردیده توفانعیسى دستخوش 

زده رساند و آنها را  توفانروى آب خود را به قایق بر با راه رفتن 
را  توفــانتوانـد روى آب راه رود و  چـه کســى مـى. نجـات داد

ساکت سازد؟ آیا یک شخص عادى قادر به چنین کارى هست؟ 
 .کارى انجام دهد تواند هر عیسى پسر خداست و مى

توان به حضـور وى در زنـدگى  مى حضور عیسى در قایق را
مشکالت  توفانوقتى او را داشته باشیم در . اشخاص تشبیه کرد

کند و  او ترس را از ما دور مى. زندگى محفوظ و در امان هستیم
داود پیــامبر در مزامیــر خــود . بخشــد بــه جــایش آرامــش مــى

 :نویسد مى

این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او «
مزمـور ( »هایش رهایى بخشـید امى تنگیرا از تم

۶:۳۴.( 



 ۵۱ ششمباب 

خداونـد شـما را از تـان پـیش آمـده کـه  برای تا به حـالآیا  - ۴
آزاد کرده و بـه شـما آرامـش عطـا نمـوده، شـما را از  تان یها ترس

  .خاطر آن از خداوند تشکر کنید هب......... مشکالت رهایى داده باشد؟ 
 

 در جستجوى عیسى

  .وانیدرا بخ ۲۲:۶-۲۴یوحنا 

جـا کـه  هـر. عیسى شهرت بسزایى میان مردم پیدا کرده بود
پنداشتند او شخصى  آنها مى. شتافتند دنبالش مىه بمردم رفت  مى

تواند پادشاه آنها شـود، بـا قـدرت اعجـازگر خـود  است که مى
توانـد بـه آنهـا  تواند تمام بیماران را شـفا بخشـد، حتـى مـى مى

 .براى معاش رهایى بخشدخوراک بدهد و آنها را از تالش 

بـرد در شـهر  اى کـه عیسـى در آن بسـر مـى هـا خانـه آن زمان
. این شهر در کرانه غربى دریاچه جلیل قـرار داشـت. کفرناحوم بود

مردمى که در صـدد بودنـد عیسـى را بـا یـک شـورش و قیـام بـه 
عیسى . دنبال وى به این شهر آمدند ه پادشاهى خود منصوب کنند، ب

با این وجود، چند سال بعـد دشـمنانش . را رد کرددرخواست آنها 
. خاطر اینکه مردم را اغوا کرده که قیام کنند مـتهم سـاختند هوى را ب

  .دانستند که این اتهام پوچ و عارى از حقیقت بود اما تمام مردم مى
 

 خانه عیسى در کجا بود؟ -۵

a( در کفرناحوم در کنار دریاى مدیترانه.  

b( نار دریاچه جلیلدر کفرناحوم در ک. 

c( در ناصره  



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۵۲

 عیسى نان حیات

 .را بخوانید  ۵۹-۲۵:۶یوحنا 

خواهد مردم به او ایمـان  عیسى به مردم آموخت که خدا مى
 .داشته باشند

پسـندیدۀ خـدا آن  کـار" :  عیسی در پاسخ گفـت«
یوحنـا ( »." است که به فرسـتادۀ او ایمـان آوریـد

۲۹:۶( 

  

آنها را سیر کند، اما عیسى به » نم«آنها منتظر بودند عیسى با 
او نان حیـاتى  ،براى آنها دارد» من«آنها فهماند که چیزى بهتر از 

 .بود که خدا از آسمان به زمین فرستاده بود

سفید و طعمـش ماننـد طعـم  لیهمچون تخم گشنیز و» َمنّ «
طـور  هاسـرائیل بـ را بـر بنـى» مـن«خدا . هاى روغنى بود قرص

این نـان، . که در بیابان بودند نازل فرمود آورى در زمانى اعجاب
مقدس تـألیف  قاموس کتاب(نان آسمانى نیز خوانده شده است 

 .)آقاى هاکس

برخى، از اینکه عیسى گفته بود باید بدن مرا بخورید و خون 
طور اسـتعاره  همرا بیاشامید عصبانى شدند البته در اینجا عیسى ب

نگونه کـه مـردم بـه کرد و منظورش این بود که هما صحبت مى
. دهند باید او را نیز به زندگى خـود وارد کننـد بدن خود غذا مى

داد، اما او حیات جـاودانى بـه آنهـا  مى و انرژی غذا به آنها نیرو
 .بخشد مى



 ۵۳ ششمباب 

فرمـود کـه  و بعدها عیسى به شاگردان خود نان و شراب داد
این نان و شراب به منزله بدن و خون او است و اضافه کـرد کـه 

این مراسم خوردن نان و آشامیدن شراب را با هم انجام دهند  در
همـین دسـتور  بـر بنـا. آورنـد یاد هو به این وسیله مرگ او را بـ

عیسى، مسیحیان واقعى در کلیسا با هم جمع شده ایـن رسـم را 
معـروف اسـت اجـرا » شـام خداونـد«یـا » عشـاء ربـانى«که به 

از گنـاه نجـات کنند، شرکت کردن در ایـن مراسـم کسـى را  مى
کند که قبل از شـرکت  مقدس اخطار مى در واقع کتاب .دهد نمى

 .در آن، شخص باید از گناه نجات یافته باشد

 

 .را حفظ کنید ۲۹:۶یوحنا  -۶

اى که در این قسمت بیش از هر آیه دیگـر توجـه  زیر آیه -۷
 .خود جلب کرده است خط بکشیده شما را ب

گویم، که  به شما می«: ودمنظور عیسى از این حرف چه ب -۸
تا بدن پسر انسـان را نخوریـد و خـون او را ننوشـید، در خـود 

 ؟»حیات ندارید

a( بایست حتمًا جسد او را بخورند مردم مى. 

b( بایست حتمًا خون را را بنوشند مردم مى. 

c( بایست در زنـدگى خـویش عیسـى را راه دهنـد مردم مى 
خـود راه  وردن به دروندرست همانطور که غذا را هنگام غذا خ

 .دهند مى
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 ربانى چیست؟ هدف عشاء -۹

a( ما را از گناه نجات دهد. 

b( دهد که ما عضو کلیسا هستیم نشان مى. 

c( ایمانداران در این. این نمایانگر جسد و خون مسیح است 
 .یاد داشته باشند هکنند تا مرگ مسیح را ب عشاء شرکت مى

 

 سخنان حیات جاودان

 .را بخوانید ۶۰:۶-۷۱یوحنا 

برخى از کسانى کـه امـروزه تصـمیم بـه پیـروى از عیسـى 
دسـت از پیـروى  ،گیرند متأسفانه پس از مدتى منصرف شده مى

عیسى از شاگردان پرسـید کـه آیـا آنهـا او را تـرک . کشند او مى
سرور ما، نزد که بـرویم؟ «: پطرس در جواب گفت. خواهند کرد

رک حقیقتى که در سخنان د» .سخنان حیات جاودان نزد توست
 .پطرس نهفته بود براى ما اهمیت فراوان دارد

براى حصول به حیات جاودانى باید خود مسیح را شـناخت 
بسـیارى در مـورد . نه اینکه فقط درباره وى چیزهـایى دانسـت
دهنـده  عنوان نجات هعیسى فقط اطالعاتى دارند و او را شخصًا ب

 .شناسند خود نمى

جاویـدان، کـه تـو را، تنهـا و این است حیـات «
ای،  خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرسـتاده

 .)۳:۱۷یوحنا ( ».بشناسند



 ۵۵ ششمباب 

دانیـد؟ اگـر  دهنـده خودتـان مـى آیا عیسى مسیح را نجـات
توانیـد  ایـد مـى دهنده قبول نکـرده عنوان نجات هحال او را ب هتاب

ز خـدا تان را نزد او اقـرار کنیـد و ا همین االٓن دعا کنید و گناهان
براى نجات خود به کارهایى کـه . بخواهید شما را نجات بخشد

ید امید نبندید، بلکه به کارهایى کـه عیسـى ا حال انجام دادهه ب تا
 .براى شما انجام داده است امیدوار باشید

 

  .را حفظ کنید ۳:۱۷یوحنا  -۱۰

  پطرس چه گفت؟ -۱۱

a( »زد سرور ما، نزد که برویم؟ سـخنان حیـات جاویـدان نـ
  ».توست

b( »خداوندا این تعلیم بسیار سخت است.« 

c( »خداوندا چگونه جسم خـود را بـه مـا خـواهى داد کـه 
  ».بخوریم

 شما، خودتان، چه کارى باید بکنید تا نجات یابید؟ -۱۲

a( عنـوان  خاطر شما مرد و او را بـه هباید بپذیرید که عیسى ب
 .منجى خود قبول کنید

b(  یگران اطالعات کسب کنیداز دباید با شنیدن. 

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۵۶

 ها پاسخ صحیح تمرین

  

۲- c(  هـا  نفر مرد بدون زن ۵۰۰۰آنقدر غذا بوجود آورد که
 .ها خوردند و سیر شدند بچه و

۳- b( گذارى کنند عنوان پادشاه کشورشان تاج عیسى را به. 

۵- b( در کفرناحوم در کنار دریاچه جلیل. 

۸- c( یسى را راه دهندبایست در زندگى خویش ع مردم مى 
راه  درست همانطور که غذا را هنگام غذا خوردن به درون خـود

 .دهند مى

۹- c( ایمانداران در . این نمایانگر جسد و خون مسیح است
  .یاد داشته باشنده کنند تا مرگ مسیح را ب عشاء شرکت مى این

۱۱- a( »  سرور ما، نزد که برویم؟ سخنان حیـات جاویـدان
  ».نزد توست

۱۲- a( خـاطر شـما مـرد و او را  هباید بپذیرید که عیسـى بـ
 .عنوان منجى خود قبول کنید به

 
 
 
 



 

 هفتمدرس 

 ۷یوحنا، باب 

  

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  عیسى و برادران او

  عیسى در اورشلیم

  آیا او مسیح است

  کوشش براى بازداشت عیسى

  نهرهاى آب حیات

  یاختالف بین مردم دربارۀ عیس

  رهبران دینایمانى  بى

 

 عیسى و برادران او

 .را بخوانید ۱:۷-۹یوحنا 

این فصل از عقایدى که مردم نسبت به عیسى داشتند سـخن 
خواستند بـه او ایمـان آورنـد و برخـى نیـز  برخى نمى. گوید مى

کردند  چون عقایدشان با گفتار عیسى تناقض داشت او را رد مى
تند به دلیل اینکه کارهاى زشت آنها اى نیز از او نفرت داش و عده

 .کرد را محکوم مى



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۵۸

کردنـد کـه او همـان  در این زمان برادران عیسى قبول نمـى
. شـان تغییـر کـرد اما پس از چنـدى عقیـده. مسیح موعود باشد

. بسیارى از دشمنان عیسى پس از زنده شدن وى به او گرویدنـد
عـا کنـیم امروزه هم اگر براى کسانى که دشمن انجیل هسـتند د

عیسى به پیروانش یاد . امکان دارد اینها نیز به عیسى ایمان آورند
 .داد که دشمنان خود را دوست داشته باشند و براى آنها دعا کنند

 

شناسید کـه از انجیـل بیـزار باشـند؟  آیا اشخاصى را مى -۱
 .براى آنها دعا کنید

؟ تان به عیسـى ایمـان دارنـد آیا تمام خواهران و برادران -۲
  .براى آنها دعا کنید........ 

 

 عیسى در اورشلیم

 .را بخوانید ۱۰:۷-۲۴یوحنا 

آیه از این قسمت در مورد خطراتى که متوجه عیسى بـود  ۷
. را بخوانیـد ۴۴و  ۳۲، ۳۰، ۲۵، ۱۹، ۱۳، ۱آیات . کند صحبت مى

هاى خـود ادامـه داد و  علیرغم این خطرات، عیسى به سخنرانى
جـان . اسم مذهبى رهسپار اورشلیم شدحتى براى شرکت در مر

دعـا . بسیارى از پیروان عیسى در زمان حاضـر در خطـر اسـت
کنیم که خدا به آنهـا شـجاعت عنایـت کنـد تـا از تعلـیم دادن، 

 .موعظه و شهادت دادن دست نکشند

آنهـا . تعلیمات عیسى سران مذهبى را بـه تعجـب واداشـت
ت عالى آنهـا دانستند که عیسى در آموزشگاه تحصیال خوب مى



 ۵۹ هفتمباب 

داد خـدادادى  حقایقى که عیسى تعلیم مـى. است درس نخوانده
 .بودند

اگر کسى مایل باشـد اراده خـدا را انجـام . را بخوانید ۱۷آیه 
بیشتر کسانى که به انجیـل . نمایاند دهد، خدا حقیقت را به او مى

توانند بـه حقیقـت  آنها نمى. آورند این مشکل را دارند ایمان نمى
چه بسا اشخاصى کـه . د زیرا مایل به اطاعت خدا نیستندپى ببرن

اند، اما با این نـوع دعـاى صـمیمى و  به وجود خدا ایمان نداشته
اى خدا، اگر وجـود دارى خـودت را بـه «: اند ریا خدا را یافته بى

من آشکار ساز، حقیقت را به من بفهمان و من تـو را اطاعـت و 
  ».پیروى خواهم کرد

کردند که چرا عیسى بیمـاران را  ایت مىبرخى هنوز هم شک
گاهى بین دو قانون شـریعت ممکـن . دهد روز سبت شفا مىدر 

عیسـى تعلـیم داد کـه در صـورت . است برخوردى ایجاد شود
بـراى . تر است اختیـار کـرد بروز این برخورد باید آن را که مهم

گوید روز سبت هیچ کارى نبایـد کـرد، و نیـز  مثال، شریعت مى
نوزاد پسر باید روز هشتم تولدش ختنه شـود، اگـر  هر گوید مى

شـد در  مصادف مـى) شنبه(روز هشتم تولد طفلى با روز سبت 
شکستند تا اینکـه قـانون ختنـه را  صورت قانون سبت را مى آن

تـر از  عیسى نیز به آنها یاد داد که قانون محبت مهـم. انجام دهند
  .قانون سبت است

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۶۰

 در بزرگ بود؟چرا تعالیم عیسى اینق -۳

a( داد بیـرون اى که تعالیم عالیـه را یـاد مـى چون از مدرسه 
 .آمده بود

b( چونکه کاهنان و فریسیان معلمین او بودند. 

c(  تعالیم او از خدا بود ۀهمزیرا. 

شان  براى دوستان نجات نیافته خود دعا کنید تا خدا قلب -۴
د شـده بتواننـد شـان آزا را آماده شنیدن انجیل بکند تا از گناهـان

  .حقیقت انجیل را ببینند

براى کسانى که در خطر هستند دعا کنید چـرا کـه آنـان  -۵
 .پیروان عیسى هستند

 

 آیا او مسیح است

 .را بخوانید ۲۵:۷-۳۱یوحنا 

داد در شـگفت  مردم از دیدن عیسى که در معبـد تعلـیم مـى
و شدند، زیرا اطالع داشتند که سران مذهبى یهود در صدد قتـل ا

دانست  عیسى مى. اما زمان مرگ عیسى هنوز نرسیده بود. هستند
که خدا او را فرستاده بنابراین به او کمک خواهد کرد تا رسـالت 

در نتیجه او از تعلیم دادن در خود معبـد . خود را به اتمام رساند
انجـام اراده خدا را را داشت که جرأت این او . اى نداشت واهمه

شـان  ترى به او ایمان آوردند و از گناهـاندر نتیجه عده بیش دهد
 .رستگار شدند

 

 ............ خواستند با عیسى چه کنند؟ رهبران مذهبى مى -۶



 ۶۱ هفتمباب 

 ............................. عیسى را چه کسى فرستاده بود؟ -۷

گوید انجـام دهیـد، آسـان  آیا اغلب آنچه که خداوند مى -۸
 ................................ است؟

 چه کسى از شما مراقبت خواهد کرد؟ -۹

 

 کوشش براى بازداشت عیسى

 .را بخوانید ۳۲:۷-۳۶یوحنا 

تعداد ایمانداران بـه مسـیح  فریسیان با مشاهده این امر که بر
تر شده، در تصمیم خود براى قتل مسیح  شد غضبناک افزوده مى

اد عیسى از اینکه آنها او را به کشـتن خواهنـد د. تر شدند سخت
خاطر گناهان مـا کشـته  هاو به جهان آمده بود تا ب. کامالً آگاه بود

رود کـه آنهـا  بـه جـایى مـىکـه او درباره مـرگش گفـت . شود
او بـه . آن موقع کار او به پایـان خواهـد رسـید. توانند بیایند نمى

کسانى که به عیسى ایمان . گردد تا با پدر خود باشد بهشت برمى
ه بهشت، جـایى کـه او هسـت، خواهنـد اند پس از مرگ ب آورده
 .رفت

 

 فهمیم که عیسى دشمنانى داشت؟ چگونه مى -۱۰

a( خواست او را بکشد رئیس کاهنان مى. 

b( را دستگیر کنند یحاکم رومى فرستاد تا عیس. 

c( خواستند او را بکشند تمامى جمعیت مى. 
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 نهرهاى آب حیات

 .را بخوانید ۳۷:۷-۳۹یوحنا 

قـبالً » .تشنه است، نزد من آید و بنوشد هر که«: عیسى گفت
خواندید که عیسى نجات را به آب حیات تشبیه کرد امـا از آیـه 

القدس است که به  آید که اینجا منظور از آب روح چنین برمى ۳۹
بعـد از اینکـه . گـردد شان اعطا مى ایمانداران بعد از نجات یافتن

 اوق در بایـد ایـن اشـتیا یافتشخصى از گناهان خویش نجات 
در کتـاب اعمـال رسـوالن . القـدس پـر شـود باشد کـه از روح

عنـوان  هبینیم که ایمانداران بعد از اینکـه عیسـى مسـیح را بـ مى
 .گردند القدس پر مى کنند از روح شان قبول مى دهنده نجات

 

هر که تشنه است، نزد مـن آیـد و  «: وقتى عیسى گفت -۱۱
 .کرد در مورد چه چیزى صحبت مى» ،بنوشد

a( خواند در مورد نجاتى که او آن را آب حیات مى. 

b( بایست به ایمانـداران بعـد از القدس که مى در مورد روح 
 .شد نجات از گناه عطا مى

c( در مورد آبى که در رود اردن جریان داشت. 



 ۶۳ هفتمباب 

 اختالف بین مردم دربارۀ عیسی

 .را بخوانید ۴۰:۷-۴۴یوحنا 

عقایـد گونـاگونى  مردم درست مثل امروز در مـورد عیسـى
 .داشتند

لحـم متولـد  امـا در بیـت. عیسى در استان جلیل زندگى کرد
نامـه عیسـى مسـیح را ثبـت  هم لوقا و هم متى شجره. شده بود

هاى مربوط  دهد او از نسل داود بود و نبوت اند که نشان مى کرده
  .به مسیح موعود را به انجام رسانید

 

 .جاهاى خالى را پر کنید

در مورد اینکه مسیح موعود بایـد در کجـا متولـد مردم  -۱۲
 ...................................................... گفتند؟ شود چه مى

 ...................................... عیسى کجا متولد شد؟ -۱۳

 ................................ آیا عیسى از نسل داود بود؟ -۱۴

 

 ن دینرهبراایمانى  بى

  .را بخوانید ۴۵:۷-۵۲یوحنا 
یکـى از . آن شدند کـه عیسـى را دسـتگیر کننـد فریسیان بر
تا کنون، کسـی چـون ایـن مـرد سـخن نگفتـه «: نگهبانان گفت

 توانست مثل عیسى صحبت کند زیرا هیچ هیچکس نمى» !است
ما باید آنچـه عیسـى مسـیح . کس دیگرى به غیر از او خدا نبود 
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گیـریم و تعلیمـات او را بـاالتر از تعـالیم هـر یاد بداد  تعلیم می
 .شخص دیگر قرار دهیم

 

  ؟در مورد عیسى چه شهادتى داد ییکى از نگهبانان فریس - ۱۵
a( تا کنون، کسی چون این مرد سخن نگفته است. 

b( از جلیل برنخاسته است ای هیچ نبى. 

c( که اصـالً بـه داند در حالی چطور این مرد اینقدر زیاد مى 
 .ه نرفته استمدرس

 



 ۶۵ هفتمباب 

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۳- c( چونکه تعلیم او از خدا بود. 

 .او را بکشید -۶

  خداوند -۷

 خیر -۸

  خداوند -۹

۱۰- a( کهنه خواست که او را بکشد رئیس.  

۱۱- b( بایست به ایمانداران بعد  القدس که مى در مورد روح
 .شد نجات از گناه عطا مى از

  لحم بیت -۱۲

  حمل بیت -۱۳

  بله -۱۴

۱۵- a( تا کنون، کسی چون این مرد سخن نگفته است. 

 



 



 

 هشتمدرس 

 ۸یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

 بخشیدن زن زناکار

  عیسى، نور جهان

 گفتار عیسی دربارۀ مرگ خود

  آزادی راستین

  فرزندان راستین ابراهیم

 

 بخشیدن زن زناکار

 .را بخوانید ۱:۸-۱۱یوحنا 

عیسى مسیح تعلیم خوبى در مـورد نحـوه انتقـاد و محکـوم 
  :دده کردن دیگران مى

گنـاه اسـت،  میان شـما، هـر آن کـس کـه بی از«
 ).۷:۸یوحنا ( ». نخستین سنگ را به او بزند

  

روى زمین گناهانى که آنها مرتکـب بر احتماالً عیسى مسیح 
  .آنها شرمنده شدند و رفتند. نوشت مىرا شده بودند 

او آن زن را . ى آنجا تنها کسى بود کـه گنـاه نکـرده بـودعیس
مســیح زنــدگى او را نجــات داد و گناهــانش را . محکــوم نکــرد
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وقتـى » .بـرو و دیگـر گنـاه مکـن«: بـه او گفـت. فراموش نمود
  .بخشد ما نباید دیگر به ارتکاب گناه ادامه دهیم خداوند ما را مى

 

کنیـد  س مـىوقتـى کـه احسـا. را حفظ کنید ۷:۸یوحنا  -۱
 .دوست دارید از کسى انتقاد کنید این آیه را به خودتان بگویید

اند دعـا کنیـد  براى آنهایى که از خداوند بخشش طلبیده -۲
  .که دیگر گناه نکنند

 

 عیسى نور جهان

 .را بخوانید ۲۰ -۱۲ :۸ یوحنا

. عیســى مســیح بــه مــردم گفــت کــه او نــور جهــان اســت
مسـیح . دانـد و تـاریکى مـىمقدس اغلب گناه را ظلمـت  کتاب

همچون چراغى روشن و نورانى است که گناهـان مـا را بـه مـا 
را نیـز بـه مـا ) بهشـت(دهد، او همچنـین راه آسـمان  نشان مى

 نمـا به آسمان برویم مگر آنکـه گناهـانتوانیم  نمىما . نمایاند مى
گوید که آنهـایى کـه بـه مسـیح ایمـان  مى ۲۴آیه . بخشیده شود
 .هان خود خواهند مردندارند در گنا

 

اى که یوحنا براى انجیل خـود نوشـته مراجعـه  به مقدمه -۳
 .را بخوانید ۱:۱-۹کرده، دوباره 

  چرا مسیح خود را نور جهان خواند؟ -۴

a( زیرا او نور حقیقى است کـه گناهـان مـا را بـه مـا نشـان 
 .نمایاند دهد و همچنین راه آسمان را به ما مى مى



 ۶۹ هشتمباب 

b(  داد نه در شب در روز تعلیم مىزیرا او همیشه. 

c( کسى چراغى داد کـه در شـب از  به این دلیل که او به هر
 .استفاده کند آن

 

 گفتار عیسی دربارۀ مرگ خود

 .را بخوانید ۲۱:۸-۳۰یوحنا 

عنوان جایى صحبت  هدوباره مسیح با مردم در مورد مرگش ب
او از آسـمان . دنبال مسیح برونده توانند تا آنجا ب کرد که آنها نمى

ولـى ابتـدا پسـر انسـان بایـد . گشـت آمده بود و به آسمان برمى
خاطر آورید کـه  هب. مرد شد و براى گناهان جهان مى مصلوب مى

 ۳چگونه مسیح در مورد ایـن برگشـت بـا نیقودیمـوس فصـل 
 .صحبت کرد

نامى است که خداوند وقتى کـه موسـى » هستم آنکه هستم«
مرگ و قیام مسیح است مـا . ق نمودنام او را پرسید به خود اطال

 .اینکه ایمان داشته باشیم که او منجى ماست دارد بر می را وا

 

 .را بخوانید ۲۹و  ۲۴-۲۸، ۲۳سه بار آیات  -۵

مسیح به چه کسى گفت که پسـر انسـان بایـد مصـلوب  -۶
چـوبى بلنـد  گردد همچنانکه موسى مار برنجى را در بیابـان بـر

 .کرده بود

 .را بخوانید ۱۴:۳-۲۱حنا دوباره یو -۷
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 راستینآزادى 

 .را بخوانید ۳۱:۸-۴۷یوحنا 

کسـى . کند برده گناه اسـت مسیح گفت هر کسى که گناه مى
تواند از گناه کردن دست بردارد، حتى اگر  که گناهکار است نمى

اند که دلیل کارهایى را کـه از  بسیارى اعتراف کرده. هم بخواهد
یک . توانند آنها را انجام ندهند و نمى دانند آنها سرزده است نمى

برده همیشه آقایى دارد و یک گناهکار برده شیطان اسـت، ولـى 
اگر ما از تعلیمات مسیح اطاعت کنیم او ما را از گناه و از دسـت 

  .دهد شیطان رهایى مى

در کـالم مـن بمانیـد، براسـتی شـاگرد مـن  اگر«
و حقیقـت را خواهیـد شـناخت، و  .خواهید بود

پـس اگـر پسـر  .قت شما را آزاد خواهد کردحقی
ــود ــد ب ــد، براســتی آزاد خواهی  ».شــما را آزاد کن

 )۳۶، ۳۲،  ۳۱ :۸یوحنا (

 

 .را حفظ کنید ۳۶،  ۳۲،  ۳۱ :۸یوحنا  -۸

تان که در دست گنـاه اسـیرند دعـا  تک دوستان براى تک -۹
 .کنید

 



 ۷۱ هشتمباب 

 فرزندان راستین ابراهیم

 .را بخوانید ۴۸:۸-۵۹یوحنا 

کــرد از  کسـانى کـه مسـیح بــا آنهـا صـحبت مـى بعضـى از
آنها از . اند آنها گفتند که هرگز برده نبوده. هاى او رنجیدند حرف

ما دوست نداریم فکر کنیم . نسل ابراهیم و آزاد متولد شده بودند
 .که بردگان شیطان هستیم تا زمانى که مسیح ما را آزاد سازد

اندنـد مسـیح بـه وقتى که یهودیان دوباره از ابراهیم سخن ر
کرد که روز مرا ببیند، و  پدر شما ابراهیم شادی می: آنها گفت که

آنکـه پـیش از «: او همچنـین گفـت» .آن را دید و شـادمان شـد
را در زمـان  "هسـتم" ۀوقتى که او کلم» !ابراهیم باشد، من هستم

حال بکار برد همان کلماتى را بکار برد کـه خداونـد در خـروج 
 .ودبکار برده ب ۱۴:۳

خدا به موسى گفت هستم آنکه هسـتم و گفـت «
مـرا نـزد ) هستم(اسرائیل چنین بگو، اهیه  به بنى

 )۱۴:۳خروج ( ».شما فرستاد

  

این مطلب بعضى از رهبران مذهبى را عصبانى کرد تا حدى 
ولى مسیح به سالمتى معبد . که خواستند مسیح را سنگسار کنند

ایـن یـک . رسـیده بـودرا ترک کرد زیرا هنوز زمان مرگش فرا ن
او آمد تـا بـراى گناهـان مـا بمیـرد ولـى شـیطان . حقیقت است

توانست او را قبل از زمـانى کـه خداونـد معـین کـرده بـود  نمى
 .بکشد
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  مسیح در مورد خودش و ابراهیم چه گفت؟ -۱۰

a( ابراهیم پدر من نیز هست . 

b( ام من هرگز ابراهیم را ندیده . 

c(  باشد، من هستمآنکه ابراهیم پیش از. 

 

  

  

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۴- a(  زیرا که او نور حقیقى است کـه گناهـان مـا را بـه مـا
 .نمایاند راه آسمان را به ما مى و دهد نشان مى

  نیقودیموس -۶

۱۰- c(  آنکه ابراهیم باشد، من هستمپیش از. 

 
 
 



 

 نهمدرس 

 ۹یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

 مادرزاد کور شفای

 تحقیق فریسیان درباره شفاى کور مادرزاد

  کورى روحانى

 

 کور مادرزاد شفای

  .را بخوانید ۱:۹-۱۲یوحنا 

ها مجازاتى اسـت کـه  شاگردان معتقد بودند که تمام بیماری
ولـى چـرا . کنـد خداوند در مقابل گناه، انسان را به آن دچار مى

مجـازاتى بـراى  توانست شد؟ این امر نمى انسانى کور متولد مى
او قبل از آنکه فرصت ارتکاب گنـاه را داشـته باشـد، . گناه باشد

خاطر گناهان والدین بـود؟  هآیا این کورى ب. دنیا آمده بوده کور ب
ها همیشه نتیجه گنـاه  ها و بیماری عیسى به آنها نشان داد که رنج

هـا از علـل طبیعـى ناشـى  بسـیارى از بیمـاری. شخص نیستند
این کورى به . یچگونه ربطى با مجازات گناه ندارندشوند و ه مى

داد کـه توسـط مسـیح شـفا یافتـه از  شخص این فرصت را مـى
توانستند قدرت خدا را  گناهان خود رهایى یابد و سایرین نیز مى

به همین دلیل خداوندى که همـه چیـز را . ببینند و ایمان بیاورند



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۷۴

هـد کـه انسـان کـور د داند اجازه مـى قبل از اینکه اتفاق افتد مى
 .متولد شود

کنـیم  سعى مى. کشیم میدانیم چرا رنج  بعضى اوقات ما نمى
مان را حفظ کنیم  داریم و سالمتى بیمارى دور نگه خود را از هر

شـویم و حتـى  مـان بیمـار مـى هـای حال هنوز ما و بچـه با این
اى خداونـد چـرا «: پرسیم ند مىواز خدا بعدکنیم و  تصادف مى

 »براى من افتاد؟ این اتفاق

رساند  ها و زحماتى که به ما مى خداوند بعضى اوقات با رنج
ما بایستى قلب و زندگى خـود را تفتـیش . نماید ما را اصالح مى

ایم و یا براى  ایم یا انجام داده چیز اشتباهى که گفته کرده براى هر
ما بایستى دعـا کنـیم کـه . آلود طلب بخشش نماییم هر فکر گناه

تـر دعـا کنـیم کـه توسـط  از همه مهم. ما را شفا بخشد خداوند
ایمان آورنـد و او را  ،هاى ما دیگران قدرت خداوند را دیده رنج

چیزى را براى جالل خداونـد  مان هر ما در زندگی. ستایش کنند
 .خواهیم مى

 

 آید؟ دنیا مىه چرا کسى کور ب -۱

a( دلیل گناهانش هب  

b( دلیل گناهان پدر و مادرش هب  

c( تا قدرت خداوند مشهود گردد. 



 ۷۵ نهمباب 

 دانست چه کسى او را شفا داده است؟ چرا مرد کور نمى -۲

a( او شفا نیافته بود تا زمانى که به حوض سـیلوحا رفـت و 
 .خود را شست

b( وقتى که شفا یافت از مسـیح نپرسـید کـه او چـه کسـى 
  .است

c( در شهر غریب بود.  

 

 ادرزادتحقیق فریسیان درباره شفاى کور م

  .را بخوانید ۱۳:۹-۳۴یوحنا 

دشمنان عیسى از دست او عصبانى بودند زیرا در روز سبت 
کسى را شفا داده بود، آنها حتى براى بینا شـدن آن شـخص هـم 
خوشحال نشدند و سعى نمودند که به او چنین تفهیم کننـد کـه 
مسیح گناهکارى بیش نیست و عاقبت کور شفا یافته را از معبـد 

 .نداختندبیرون ا

بحث او با . مردى که شفا یافته بود نمونه خوبى براى ماست
توانست آنهـا را متقاعـد کنـد کـه مسـیح از  رهبران مذهبى نمى

توانست آنچه را که مسیح با او  طرف خدا آمده است بلکه او مى
توانیم از ایـن روش اسـتفاده  بنابراین ما هم مى. کرده بود بگوید

 .به آنها شهادت دهیمکرده بجاى بحث با مردم 

 

دانم، و آن اینکه کـور بـودم، و  تنها یک چیز می«
 )۲۵:۹یوحنا ( ».ام اکنون بینا گشته
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 .را حفظ کنید ۲۵:۹یوحنا  -۳

دعا کنید که خداوند شما را کمـک کنـد تـا بـه دیگـران  -۴
 .کار کرده استه بگویید که مسیح براى شما چ

 

 کورى روحانى

 .یدرا بخوان ۳۵:۹-۴۱یوحنا 

بیرون کردن شخص از معبد امر بسیار خطیر و بزرگـى بـود 
درست مثل مردن، مسـیح رفـت تـا آن مـرد را پیـدا کـرده او را 
 .تشویق نماید، و اجازه داد که مرد بداند او منجى موعـود اسـت

  .آن مرد ایمان آورد و در مقابل عیسى سجده کرد

اطر خ هعیسى از کورى روحانى صحبت نمود و فریسیان را ب
کورى روحانى که داشتند سرزنش کرد زیـرا از قبـول حقیقـت 

ولى گداى کور که به عیسى ایمان آورد، هـم . ورزیدند امتناع مى
 .شفا یافت و هم از گناهان رهایى پیدا کرد

عنـوان  خواهیم کوردل باشـیم بایـد عیسـى را بـه اگر ما نمى
یم و کنـ وقتى دعا مى. دهد قبول کنیم شخصى که ما را نجات مى

هـاى  آیـد و چشـم خوانیم عیسى پـیش مـا مـى مقدس مى کتاب
  . کند روحانى ما را باز مى

چشمان مرا بگشـا تـا از شـریعت تـو چیزهـاى «
 )۱۸:۱۱۹مزمور ( ».عجیب ببینم

 



 ۷۷ نهمباب 

 عیسى مسیح از چه نوع کورى دیگرى صحبت نمود؟ -۵

a( کورى جسمى وقتى که یک شخص نیاز به عینک دارد. 

b(  آورند آنانى که به مسیح ایمان نمىعنی یکورى روحانى. 

c(  کورى رنگ 

مـان چـه کـارى بایـد انجـام  براى شفاى کورى روحانى -۶
 دهیم؟

a( مان قبول کنیم عنوان منجى هباید شخصًا مسیح را ب.  

b( باید عضویت کلیسایى را بپذیریم. 

c( چشمان ما گل بگذارد باید کسى را داشته باشیم که بر. 

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۷۸

 ها تمرینپاسخ صحیح 

  

۱- c( طورى که قدرت خداوند نمایان گردد هب. 

۲- a(  او شفا نیافته بود تا زمانى که به حوض سیلوحا رفـت
 .خود را شست و

۵- b( آورند کورى روحانى آنانى که به مسیح ایمان نمى.  

۶- a( مان قبول کنیم عنوان منجى هباید شخصًا مسیح را ب.  

 
 
 



 

 دهمدرس 

 ۱۰یوحنا، باب 

 

 :نچه در این درس خواهید خواندآ

  ل آغل گوسفندانثَ مَ 

  شبان نیکو

 پذیرند یهودیان عیسى را نمى

 

 ل آغل گوسفندانثَ مَ 

 .را بخوانید ۱:۱۰-۶یوحنا 

مثل داستان کوتاهى است کـه بـا چیزهـاى طبیعـى، حقـایق 
مسیح شـبان نیکـو اسـت، . کند روحانى را توضیح و تشریح مى

. دهـد آنها را غذا مى ،واظبت کردهکسى است که از گوسفندان م
گوسفندان او کسانى هستند که به او ایمان دارند و او را پیـروى 

 .کنند مى

گوسـفندان خـود  یدر آن روزها یـک شـبان همیشـه جلـو
تمـام . زد رفت آنها را صدا مـى کرد و همچنان که مى حرکت مى

. رفتنـد شناختند و از عقب او راه مـى گوسفندان صداى او را مى
شد  وقتى که چوپان دیگرى با گوسفندان خود به آنها نزدیک مى

رفتنـد زیـرا  گوسفندان چوپان اولى از پـى چوپـان دومـى نمـى
  .شناختند صداى چوپان خود را مى
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 چرا مسیح خود را شبان نیکو خواند؟ -۱

a( زیرا گوسفندان زیادى داشت. 

b( نمود ها مواظبت مى او خیلى خوب از گوسفندان و بره. 

c( عیسى از آنهایى که متعلـق بـه او هسـتند خیلـى خـوب 
گوسـفندان  کند درست نظیر یک شبان خوب کـه از مواظبت مى

 .کند خود مواظبت مى

 

 شبان نیکو

 .را بخوانید ۱۷:۱۰-۲۱یوحنا 

هـایى  در سرزمین. یاد کرد» یک در«عیسى از خود به عنوان 
هـا  ان شـبمقدس در آنجا اتفاق افتاده، یک شـب که وقایع کتاب

داشت و آنها  گوسفندان خود را در یک حصار یا محوطه نگه مى
یـک چنـین جـایى را . کرد را از گزند حیوانات وحشى حفظ مى

گوسفندان در این آغل محفوظ و ایمـن بودنـد و . گفتند آغل مى
نمود و  او گوسفندان را محافظت مى. نشست در مى یشبان جلو

جـرأت  ای حیـوان وحشـىتا زمانى که آنجا نشسـته بـود هـیچ 
  .کرد نزدیک شدن نمى

کـرد  کوشید که از در داخل شود بلکه سعى مى یک دزد نمى
. دزدیـد توانسـت گوسـفندى مـى از باالى حصار بیاید و اگر مى

عیسى گفت که بعضى از رهبران مذهبى نظیـر چنـین دزدهـایى 
آنها واقعًا مـردم را دوسـت نداشـتند بلکـه تنهـا در پـى . هستند
 .توانستند از مردم بدست آورند یى بودند که مىچیزها



 ۸۱ دهمباب 

مسیح گفت که او نیامده تا نابود کنـد بلکـه آمـده اسـت تـا 
، حیات کامـل .است کامل ی که از هر جهتحیات ؛حیات بخشد
 .سمان استدر آابدى  یحیات و زمیناین روى بر  زندگی عالی

وسـیله مـن وارد شـود  هکه ب هستم، هر» در«مسیح گفت من 
است بلکـه گفـت » در«او نگفت که یکى از چندین . یابدنجات 
از طریـق  کننـد میمردم سـعى . »یک در«است، فقط » در«که او 

مقدسین، از طریق انبیا، از طریق رسـوالن از طریـق کلیسـا و از 
طریق انجام دادن کارهاى خوب براى سایرین بـه خـدا برسـند، 

 .ولى تنها طریق، مسیح است

بـراى » در«اکنـون . »داخل شـود«اید مسیح گفت که انسان ب
کند که داخل شده  عیسى همه را دعوت مى. گوسفندان باز است

کند که  ولى خداوند شخص را مجبور نمى. حیات جاودانى یابند
کـس بایـد  هـر. به طرف عیسى بیاید و جزو گوسفندان او گردد

اگر کسـى بـه آغـل عیسـى بیایـد نجـات . خودش انتخاب کند
  .گر داخل نشود نجات نخواهد یافتخواهد یافت و ا

. دهـد مسیح گفت که جان خود را براى گوسفندان خود مـى
کــس  هــیچ. کــرد او ایــن کــار را فقــط بــه انتخــاب خــود مــى

اى  در آن هنگـام عـده. توانست این زنـدگى را از او بگیـرد نمى
 بـر: شد آمد که او قربانى مى روزى مى. سعى داشتند او را بکشند

گردیـد و  از چوب ساخته شده بود مصلوب مىروى صلیبى که 
  .مرد مى
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وقتى که زمان براى مردن مسیح فرا رسید، او اجـازه داد کـه 
دانست که مـرگ بـراى او پایـان  دشمنانش او را بکشند ولى مى

کنم تا آن را بار  او گفت من جان خود را فدا مى. همه چیز نیست
ت خـود را بـر گشت و قـدر مسیح به حیات برمى. دیگر باز یابم

کـرد کـه او حقیقتـًا پسـر  قیام او ثابت مـى. نمود مرگ ثابت مى
  .خداست

خاطر این سخنان بار دیگر بین یهودیان دو دستگى بوجود  هب
آنهـایى کـه ایمـان نیاوردنـد . اى ایمـان آوردنـد آمد ولـى عـده

گوسفندان او نبودند زیـرا تنهـا گوسـفندان مسـیح صـداى او را 
 .شنیدند مى

 

 وجود دارد؟» در«ى نجات چند برا -۲

a( هستند  زیرا مذاهب بسیارى. درهاى بسیارى وجود دارند
 .توانیم نجات یابیم وسیله آنها مى هکه ب

b(  مـریم، مقدسـین، رسـوالن و: وجود دارد» در« ۴حداقل 
 .کلیسا

c(  وجود دارد و آن عیسى مسیح است» در«فقط یک. 

  کار بکنید؟ه شما باید چ -۳

a( اخل شوید تا نجات یابیدباید د. 

b(  روى شما باز کنده را ب» در«باید منتظر بمانید تا کسى. 

c( شما نباید کارى انجام دهید. 



 ۸۳ دهمباب 

مســیح چگونــه محبــت خــود را بــراى گوســفندان نشــان  - ۴
  دهد؟ مى

a( برد هاى سرسبز مى او آنها را به چراگاه. 

b( کند جان خود را در راه گوسفندان فدا مى. 

c(  آورد را به کنار نهرهاى آرام مىآنها. 

 

 پذیرند یهودیان عیسى را نمى

 ۲۲:۱۰-۴۲یوحنا 

بعضى از مردم خواستند مسیح را بکشند زیرا گفتـه بـود کـه 
و بـه پیـروان خـود حیـات جـاودانى ) ۳۶آیـه (پسر خداسـت 

شان  ولى دیگران او را همچون شبان نیکوی). ۲۸آیه (بخشد  مى
شما نیز بایـد یـا او را پیـروى  .کردندقبول کردند و از او پیروى 

 .هاى خود بروید کنید و یا همچون گوسفندى گمشده به راه

 

وقتى مسیح خود را شبان نیکو معرفـى کـرد مـردم چـه  -۵
 العملى نشان دادند؟ عکس

a( پیـروى  بعضى خواستند او را بکشند، ولى سـایرین او را
 .کردند

b( آنها همگى او را رد کردند. 

c( مگى به او ایمان آوردندآنها ه. 

 
 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۸۴

 ها پاسخ صحیح تمرین

  

۱- c( عیسى از آنهایى که متعلق به او هستند خیلـى خـوب 
گوسـفندان  کند درست نظیر یک شبان خوب کـه از مواظبت مى

 .کند خود مواظبت مى

۲- c(  وجود دارد و آن عیسى مسیح است» در«فقط یک. 

۳- a( باید داخل شوید تا نجات یابید. 

۴- b( کند جان خود را در راه گوسفندان فدا مى.  

۵- a( بعضــى خواســتند او را بکشــند، ولــى ســایرین او را 
 .پیروى کردند

 
 
 
 



 

 یازدهمدرس 

 ۱۱یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  مرگ ایلعازربیماری و 

  عیسى، قیامت و حیات

 کند عیسى گریه مى

 ایلعازر شدن  زنده

  عیسى قتلتوطئه 

 

  مرگ ایلعازربیماری و 

 .را بخوانید ۱:۱۱-۱۶یوحنا 

اکنـون . بیمـارى قـدرت داشـت دیدیم کـه عیسـى بـرقبالً 
امروزه دکترها بـا دادن دارو . مرگ هم قدرت دارد بینیم که بر مى

داننـد کـه  کـدام از آنهـا نمـى کنند ولى هیچ به مریض کمک مى
عیسـى . نـدچگونه یک شخص مرده را دوباره به زندگى برگردان

 .بخش همه در خود دارد زیرا او خداست، زندگىا این قدرت ر

کردند کـه  عنیا زندگى مى سه در بیت مریم، مرتا و ایلعازر هر
وقتى کـه ایلعـازر مـریض . در سه کیلومترى اورشلیم قرار دارد

شد، خواهرش بـراى عیسـى پیغـام فرسـتاد و او را از موضـوع 
. عنیـا نرفـت پیغام به بیـت عیسى به محض دریافت. باخبر نمود
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این نرفتن به این دلیل نبود که او ایلعازر را دوست نداشت بلکه 
او . اى در شـرف وقـوع اسـت دانست که چـه حادثـه عیسى مى

دانست که برگرداندن ایلعازر به زندگى بیشتر از شـفا دادن او  مى
  .توانست در مردم ایمان ایجاد کند مى

خواهـد رفـت، شـاگردانش عنیـا  وقتى عیسى گفت به بیـت
در اورشلیم زندگى عیسى . دارند کار باز کوشیدند تا او را از این

بارها به خطر افتاده بود و به همین دلیل نیـز شـاگردان در مـورد 
  .عیسى نگران بودند

عنوان نور جهان یاد کرد و گفت کـه  هعیسى دوباره از خود ب
 .تنداف آنهایى که از او پیروى کنند در تاریکى نمى

 

چـرا عیسـى  ،وقتى خواهر ایلعازر دنبال عیسـى فرسـتاد -۱
 بیدرنگ براى شفا دادن او عزیمت ننمود؟

a( باشد تر از آن بود که براى یک بیمار نگران مسیح مشغول. 

b( ترسید زیرا جانش در خطر مسیح از رفتن به اورشلیم مى 
 .بود

c( صتى فر دانست که ایلعازر خواهد مرد، ولى این مسیح مى
 .بود تا قدرت خدا را نشان دهد

اید که چرا جواب دعـاى خـود را  حال فکر کرده هآیا تا ب -۲
کنید کـه مسـیح بـه ایـن دعاهـا اهمیتـى  گیرید؟ آیا فکر مى نمى
  دهد؟ نمى

 



 ۸۷ یازدهمباب 

 عیسى، قیامت و حیات

 .را بخوانید ۱۷:۱۱-۲۷یوحنا 

ایلعازر از مرگ عنیا رسید، چهار روز  زمانى که عیسى به بیت
خداونـدا، اگـر «: مرتا به پیشواز عیسى رفت و گفت. گذشت می

اما باز در ادامه صحبت گفـت » مرد بودى برادرم نمى تو اینجا مى
چه عیسى از خدا بخواهد بـه او خواهـد  داند که االٓن هم هر مى
 .داد

بینیم چطـور مسـیح ایمـانى بزرگتـر از قبـل، در ایـن زن  مى
تدا به مرتا گفت که برادرت باز او اب. کند نسبت به خود ایجاد مى

کـرد کـه  دانسـت امـا فکـر مـى مرتا این را مى. زنده خواهد شد
شـوند، سـخن  عیسى از روز داورى که همه مردگـان زنـده مـى

  .راند مى

آن که بـه مـن ایمـان آَوَرد،  .و حیات َمنَم قیامت«
یوحنـا ( »..حتی اگر بمیرد، باز زنده خواهـد شـد

۲۵:۱۱( 
  

. به مسیح ایمان دارنـد روحـًا نخواهنـد مـرد تمام آنهایى که
شـان بمیـرد در روز رسـتاخیز دوبـاره زنـدگى  حتى اگر جسـم

  .خواهند یافت

ا سپس مسیح ب. مرتا گفت که ایمان دارد عیسى پسر خداست
در آن روزهـا معمـوالً  .سر قبر ایلعـازر رفـت مرتا و سایرین بر

آمـد  بوجود مـىهاى سنگى  ها را در غارهایى که در دل تپه مرده
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گرفـت و دهانـه  بدن مرده در درون غار قرار مـى. کردند دفن مى
 .پوشاندند غار را با یک سنگ سخت بزرگ مى

 

 مسیح به مرتا چه گفت؟ -۳

a( که او قیامت و حیات است.  

b( که ایلعازر در روز قیامت زنده خواهد شد. 

c( نام قیامت وجود ندارده چیزى ب. 

 ن شده بود؟چه مدت ایلعازر دف -۴

 .را حفظ کنید ۲۵:۱۱یوحنا  -۵

 .جاهاى خالى را پر کنید ،را خوانده ۲۷آیه  -۶

.............  ،............ ییکـه تـوام  آوردهمن ایمان ..........  آری،
 .آمد همان که باید به جهان می

 

 کند عیسى گریه مى

 .را بخوانید ۲۸:۱۱-۳۷یوحنا 

هـا  ر مشکالت و غصـهعیسى تنها دوست واقعى است که د
او با مرتا و مریم و سایر دوستان گریه کرد . توان به او پناه برد مى

مـا . شـان را بـه شـادى مبـدل سـاخت های ولى بعد از آن غصه
دوش او گذاشته آرامـش و راحتـى  مان را بر های توانیم غصه مى

 .بیابیم
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 دهد آیا مسیح پناهم مى

 

 زمانى که قلبم از درد لبریز است

 قدر لبریز که هیچ شادى و آواز راآن

 در آن راهى نیست

 من زمانى که بارهاى گران دوشم، بر

 آورند فشار مى

 کند و مرا ام مى پریشانى احاطه

 گرداند بیزار مى ،خسته

 ؟دهد آیا مسیح پناهم مى

 ام زمانى که با عزیزترینم وداع گفته

 زمانى که قلب غمگینم، از شدت

 شکند درد مى

 بیند؟ هم است؟ آیا مىآیا برایش م

 دهد آه، آرى او پناهم مى

 دهد دانم که او پناهم مى مى

 هایم آشناست قلب او با غصه

 هاى سرد و غمناک در شب

 در روزهاى اندوهناک

 .دهد ام پناهم مى دانم منجى مى
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دانید به آرامش مسیح محتاجنـد دعـا  براى کسانى که مى -۷
  .کنید

 

 ایلعازر شدن زنده 

 .را بخوانید ۴۴ -۳۸  :۱۱ یوحنا

کار کرد؟ تمام کسانى که نزدیک ایستاده بودند در ه مسیح چ
ابتدا مسیح دعـا . آن موقع بایستى از تعجب خشکشان زده باشد

شـنود تشـکر نمـود،  خاطر اینکه صدایش را مى هکرد و از خدا ب
مـرد مـرده » !بیـرون بیـا ،ایلعازر«: سپس با صداى بلند فریاد زد

 .را شنید و از مرگ به زندگى بازگشت صداى عیسى

این تصویرى است از زمانى کـه مسـیح آواز خواهـد داد تـا 
قیـام مردگـان در دو . تمام مردگان برخیزند و از قبر بیرون آینـد

 ابتدا تمام آنهایى کـه توسـط مسـیح نجـات. قسمت خواهد بود
پس از مدتى غریب به چندین سال و اند خواهند برخاست  یافته 

گناهکــاران بــه جهــت داورى در روز قیامــت برخواهنــد همــه 
  .خاست

از این سخنان در شگفت مباشـید، زیـرا زمـانی «
رسد که همۀ آنان که در قبرند، صدای او را  می فرا

آنان که نیکی  .خواهند شنید و بیرون خواهند آمد
انجامد،  کرده باشند، برای قیامتی که به حیات می

بـرای قیـامتی کـه  و آنان که بـدی کـرده باشـند،
 )۲۹ -۲۸ :۵یوحنا ( ».مکافات در پی دارد
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میرنـد، در  گونـه کـه در آدم همـه می زیرا همان«
اّما هر کـس بـه  .مسیح نیز همه زنده خواهند شد

نخست مسیح کـه نـوبر بـود؛ و بعـد،  :نوبۀ خود
اول ( ».هنگام آمدن او، آنان که متعلق بـه اوینـد به

 )۲۳ -۲۲ :۱۵قرنتیان 

  

و مردگـاِن دیگـر زنـده  .ستاخیز اّول استاین ر«
 )۵:۲۰مکاشفه ( ».نشدند تا آن هزاره سر آید

 

 عیسى در مورد ایلعازر چه کارى انجام داد؟ -۸

a( خاطر مرگ ایلعازر گریه کرد و این تنها کارى بود که هاو ب 
 .توانست انجام دهد مى

b( او با صداى بلند ایلعازر را صدا کرد و به او گفـت کـه از 
 .بیرون آید قبر

c( او به مرتـا و مـریم گفـت کـه برادرشـان در روز قیامـت 
 .داد خواهد برخاست و با این حرف مرتا و مریم را تسلى

 اند از مرگ خواهند برخاست؟ آیا تمام کسانى که مرده -۹

a( خوب های آدمخاست بلکه تنها نخواهند  نه، تمام مردگان بر.  
b(  بـر خاست بلکه اشخاص بد نخواهند برنه، تمام مردگان 

 .خواهند خاست که به جهنم انداخته شوند

c( اشـخاص: بلى، تمام مردگان از مرگ خواهنـد برخاسـت 
داورى  گناه به حیات خواهند برگشـت و اشـخاص گناهکـار بى

 .خواهند شد
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 ىقتل عیستوطئه 

  .را بخوانید ۴۵:۱۱-۵۷یوحنا 

هبـران زنده شدن ایلعـازر از مـرگ بـه گـوش ر ۀخبر معجز
بعضى از آنها اصالً ایمان نداشتند که قیامتى وجود . مذهبى رسید

خـاطر کارهـاى  هتمام رهبران فریسى ترسیدند که مبـادا بـ. دارد
عیسى از طرف رومیان تحت اذیت و آزار قرار گیرند و تصـمیم 

قیافا کاهن اعظم گفـت کـه الزم . گرفتند که او را به قتل برسانند
 .کلى نابود شوند وم بمیرد تا تمام ملت بهخاطر ق هاست یک نفر ب

 

  کردند؟ فریسیان در مورد زنده شدن ایلعازر چه فکر مى -۱۰

a( خدا را شکر کردند. 

b( تصمیم گرفتند عیسى را بکشند. 

c( کردند که ایلعازر مرده باشد باور نمى.  

 
 



 ۹۳ یازدهمباب 

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- c( ایلعازر خواهـد مـرد، ولـى ایـن دانست که  مسیح مى
 .بود تا قدرت خدا را نشان دهد فرصتى

۳- a( که او قیامت و حیات است.  

  چهار روز -۴

 خدا ، مسیح، پسرسرورم -۶

۸- b(  او با صداى بلند ایلعازر را صدا کرد و به او گفت کـه
 .بیرون آید از قبر

۹- c(  خواهنــد خاســت بــربلــى، تمــام مردگــان از مــرگ :
گناه به حیات خواهند برگشت و اشخاص گناهکـار  بى اشخاص

  .خواهند شد داورى

 
 
 
 



 



 

 دوازدهمدرس 

 ۱۲یوحنا، باب 

 

 آنچه در این درس خواهید خواند

 

 تدهین عیسى 

 توطئه علیه ایلعازر

  عیسى به اورشلیم شاهانۀورود 

 در پی مالقات با عیسی یونانیان 

 گوید مرگ خود سخن مى ازعیسى 

 ردممایمانى  بى

  وسیله کالم عیسى هداورى ب

 

 تدهین عیسى 

 .را بخوانید ۱:۱۲-۸یوحنا 

معجزۀ بزرگ عیسی برگزار شده عنیا جشنى به مناسبت  در بیت
پاهـاى  اى از عطـرى بسـیارى گرانبهـا آورد و بـر مریم پیمانـه. بود

یهودا در این موقع . عیسى ریخت تا محبت خود را به او نشان دهد
او گفت که آن عطـر بایـد . د حقیقى مسیح نیستنشان داد که شاگر

دادنـد  شد و پولش را در کیف چرمى گذاشته به او مـى فروخته مى
یهودا اضافه کرد که ایـن پـول بایـد . دارد تا براى همه شاگردان نگه
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رفت ولى حقیقت این بود که یهـودا  براى غذا دادن به فقرا بکار مى
   .استخو یک دزد بود و پول را براى خودش مى

 

 هنگام شام چه اتفاقى افتاد؟ -۱

a( یهودا از پولى که متعلق به همـه شـاگردان بـود مقـدارى 
 .دزدید

b( مریم پاهاى عیسى را با عطر تدهین کرد و یهودا گفت که 
 .شد این عطر باید فروخته مى

c( یهودا با نرفتن خود به جشن نشان داد که شاگرد حقیقـى 
 .عیسى نیست

 

 عازرتوطئه علیه ایل

 .را بخوانید ۹:۱۲-۱۱یوحنا 

عده بسیارى وقتى شنیدند ایلعـازر زنـده شـده اسـت بـراى 
توسط این معجزه اشخاص بسـیارى بـه مسـیح . دیدن او آمدند

 .ایمان آوردند

کند که با خـدا  شیطان دشمن خداست و مردم را تحریک مى
. علیه عیسى برخیزنـد او فریسیان را تحریک کرد که بر. بجنگند

خواستند ایلعـازر را بکشـند زیـرا زنـده بـودن او ثابـت  مى آنها
اشخاص بسـیارى . کرد که مسیح واقعًا قیامت و حیات است مى

شـیطان هنـوز هـم . با شهادت ایلعازر به مسـیح ایمـان آوردنـد
رانند  خواهد آنهایى را که با دیگران از قدرت مسیح سخن مى مى

 .نابود کند
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 لعازر را بکشند؟خواستند ای چرا فریسیان مى -۲

a( خـاطر زنـده شـدن او بـه مسـیح هزیرا اشخاص زیادى ب 
 .ایمان آورده بودند

b( کرد عنیا زندگى مى زیرا ایلعازر در بیت. 

c( زیرا ایلعازر شریعت و قانون را نقض کرده بود. 

 

 عیسى به اورشلیم شاهانۀورود 

 .را بخوانید ۱۲:۱۲-۱۹یوحنا 

شـد  اى که به مردم یادآور مى عید ساالنه. زمان عید فصح بود
در ایـن . چگونه خدا آنها را از بردگى و مرگ نجـات داده اسـت

مرکز پرسـتش و آنجا رفتند زیرا  موقع عده زیادى به اورشلیم مى
  .تمجید خداوند بود

کـه  حـالیدر . مسیح نیز براى عید فصح به اورشـلیم رفـت
هـاى  هشد مـردم شـاخ جوان وارد شهر مى یاالغ مسیح سوار بر

آنهـا ایـن کـار را بـراى . نخل بدست گرفته به استقبال او رفتنـد
. دادنـد عنـوان مسـیح و پادشـاه انجـام مـى جالل دادن عیسى به

بعـد از آنکـه . خواندنـد بعضى از آنها او را پادشاه اسـرائیل مـى
علیـه او بکـار  مسیح دستگیر شد دشـمنانش ایـن مطلـب را بـر

خواهد سلطنت را غصب  که مى آنها عیسى را متهم کردند. بردند
 .کند

کنـیم، نـه  مـان نگـاه مـى عنوان پادشـاه امروزه ما به عیسى به
پادشـاه یـک . مـان پادشاه زمینى و سیاسى، بلکه پادشاه زنـدگى
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بایـد همیشـه هـم مـا  .رهبر است و عیسى باید رهبـر مـا باشـد
یکى از . خواهد انجام دهیم بکوشیم تا آنچه را که عیسى از ما مى

شود این اسـت  هایى که امروزه باعث سرافکندگى کلیسا مىچیز
کنند اما در بیـرون  خود کلیسا خدمت مى که بسیارى از اعضا در

کنند آنچه را که مسیح تعلیم داده است  از کلیسا هرگز سعى نمى
جا کـه هسـتیم  مان در هر مسیح باید پادشاه زندگى. انجام دهند

 .جاى دیگر کار و یا هرباشد، در مدرسه، در بازار، در محل 

 

 عید فصح چه بود؟ -۳

a( آنها  شد چگونه خداوند جشنى بود که به مردم یادآور مى
 .را از بردگى نجات داده است

b( زمانى بود که اشخاصى کـه خـارج از اورشـلیم زنـدگى 
 .آمدند کردند براى دیدن دوستان به اورشلیم مى مى

c( گرویدند یگر مىزمانى بود که اشخاص از دینى به دین د. 

وقتى عیسى در عید فصح وارد اورشلیم شد چـه اتفـاقى  -۴
 افتاد؟

a( به مردم مفهوم عید فصح را تعلیم داد. 

b( جوانى به دیدار دوستان رفت یاالغ سوار بر. 

c( او را پادشاه اسرائیل خواندندو آمد گفته  مردم به او خوش.  
 عیسى امروزه بایستى پادشاه چه چیز باشد؟ -۵

a( کنیم مى پادشاه کشورى باشد که ما در آن زندگى داو بای. 
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b( هـدایت  مان باشد و آن را رهبرى و پادشاه زندگی داو بای
 .نماید

c( در کلیسا پادشاه باشد نه در بیرون داو بای. 

 

 در پی مالقات با عیسییونانیان 

 .را بخوانید ۲۰:۱۲-۲۶یوحنا 

. به دیدن عیسى آمدند تعدادى از یونانیان نیز همراه جمعیت
دانست که چند روز دیگر باید قربانى شود، و مثل یک  عیسى مى

صلیب مصلوب گردد ولى با مرگ او نه تنهـا بـراى  جنایتکار بر
شـد، و او  یونانیان بلکه براى تمام مردم جهان نجـات مهیـا مـى

. شـدند شد که تسلیم او مى براى همیشه سلطان قلب کسانى مى
او نظیر دانه گندمى بود کـه . مرگ با ارزشى بوداین براى عیسى 

  .کرد هاى بسیار، زندگى خود را فدا مى براى بوجود آوردن دانه

گویم، اگر دانـۀ گنـدم در  آمین، آمین، به شما می«
ماند؛ اّمـا اگـر بمیـرد  خاک نیفتد و نمیرد، تنها می

کسی که جان خود را دوسـت  .آورد باِر بسیار می
اّما کسی کـه در  .دست خواهد دادبدارد، آن را از 

این جهان از جان خود نفرت داشته باشـد، آن را 
یوحنـا ( ».تا حیات جاویدان حفظ خواهـد کـرد

۱۲: ۲۴- ۲۵( 
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ما باید حتى از دادن . مسیح گفت که ما باید از او پیروى کنیم
خـاطر او دریـغ نـورزیم تـا سـایر مـردم مسـیح را  هجان خود ب

  .پذیرفته نجات یابند

 

 .را حفظ کنید ۲۵ -۲۴ :۱۲یوحنا  -۶

دعا کنید که مسیح را وفادارانه پیروى کنید و حتـى اگـر  -۷
 .خاطر او از جان خود نیز بگذرید هالزم باشد ب

 

 گوید مرگ خود سخن مى ازعیسى 

 .را بخوانید ۲۷:۱۲-۳۶یوحنا 

خاطر جنـایتى  هاگر بدانید که در عرض چند ساعت شما را ب
  کشند چه احساسى خواهید کرد؟ ید مىا که مرتکب نشده

او . چگونه دعا خواهید کرد؟ این تجربه عیسـى مسـیح بـود
. رهایى بخشـد ای خواست دعا کند که خدا او را از چنین قربانى

خاطر همین هدف بسیار بزرگ از آسمان  هدانست که ب ولى او مى
رفت که براى گناهـان  او مى. به زمین آمده و جسم پوشیده است

بنـابراین . براى گناهان شما، براى گناهان مـن. م جهان بمیردتما
 »!اى پدر، نام خود را جالل بده«: عیسى چنین دعا کرد

چه کمک بزرگى بود وقتى که خدا از آسمان جواب عیسـى 
در . خدا بـا او بـود. را طورى داد که همه مردم توانستند بشنوند

ه او کمـک هاى وحشتناکى که عیسى در پیش داشت، بـ ناراحتی
 .یافت شد و جالل مى توسط مرگ او نام خدا تمجید مى. کرد مى
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شـد و  شیطان داورى مى. شد در مرگ عیسى گناه داورى مى
 عیسى گناهان و کیفر گناهان مـا را بـر. شود گناهان ما داورى مى

بنابراین، این یک واقعیت است، اگر ما آنچـه . دوش خود گرفت
روز داورى در مقابـل  مقبـول نکنـی کرده است مان  را که او براى

مجـازات  مـان گناهانخـاطر  هایسـتاد و بـ مخـواهی مانخداوند
 .شد مخواهی

ایـد ولـى یـک نفـر  تصور کنید که مقدار زیادى قرض گرفته
قرض شما را پرداخت کرده، چقـدر احمقانـه خواهـد بـود کـه 

عیسـى قـرض شـما را . سعى کنید دوباره این قرض را ادا کنیـد
عنـوان  هولى بـ. خاطر گناهان شما مرد پرداخت کرد هبزمانى که 

عنوان منجى و خداوند قبول  هنتیجه این پرداخت شما باید او را ب
 .کنید

 

 گناه آمد؟ سر برچه وقتى که عیسى مرد با این مرگ  -۸

a( خود گرفت بنـابراین تمـام مـردم از او تمام گناهان را بر 
 .گناه آزادند

b( حـال آنهـا  خود گرفت امـا بـا ایـن او گناهان مردم را بر
 .شان مجازات خواهند شد گناهان خاطر هب

c( خود گرفت، اما فقط آنهایى که به او ایمان او گناهان را بر 
 .دارند از گناه آزاد شده، مجازات نخواهند گردید

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۰۲

 مردمایمانى  بى

 .را بخوانید ۳۷:۱۲-۴۳یوحنا 

سـت معتقـد به اینکه عیسی همـان مسـیح ابسیارى از مردم 
بایسـت مسـیح  چون عقایدشان در مـورد آنچـه کـه مـى نبودند

  .موعود انجام دهد با این عیسى منطبق نبود

مسیح است ولى از ترس  ،بسیارى از بزرگان دیدند که عیسى
سرشان آورند از ایمـان آوردن  اینکه ممکن بود سایرین بالیى بر

 ن دلیــلیامــروزه اشــخاص زیــادى بــه همــ. خــوددارى کردنــد
ها نیز مخفیانـه ایمـان  بعضی. ترسند که به مسیح ایمان آورند مى

  . دارند اند و سعى دارند که این را مخفى نگه آورده
زیــرا تحســین مــردم را بــیش از تحســین خــدا «

 )۴۳:۱۲یوحنا ( ».داشتند دوست می

 

 .را حفظ کنید ۴۳:۱۲یوحنا  -۹

و از  انـد براى آنهایى که مخفیانه به مسـیح ایمـان آورده -۱۰
 .ترسند دعا کنید مى شان ایمان آشکار شدن

  

 وسیله کالم عیسى هداورى ب

 .را بخوانید ۴۴:۱۲-۵۰یوحنا 

همـان دادن به آن امتناع نمودند   کالم مهمى که آنان از گوش
 .شـدند وسـیله آن در روز داورى محاکمـه مـى هکالمى بود که ب

 کســى کــه بــه کــالم عیســى ایمــان دارد و آنچــه را کــه عیســى



 ۱۰۳ دوازدهمباب 

کسى که بـه . دهد کامالً حق با او خواهد بود خواهد انجام مى مى
 .کالم عیسى ایمان ندارد حیات جاودانى نخواهد داشت

 

 در روز داورى مردم با چه چیز محاکمه خواهند شد؟ -۱۱

a( آنها توسط کالم عیسى محاکمه خواهند شد. 

b( کننـد آنها توسط قـانون کشـورى کـه در آن زنـدگى مـى 
 .واهند شدمحاکمه خ

c( آنها توسط ده فرمان محاکمه خواهند گردید. 

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۰۴

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- b(  مریم پاهاى عیسى را بـا عطـر تـدهین کـرد و یهـودا
 .شد این عطر باید فروخته مى گفت که

۲- a( خاطر زنده شدن او بـه مسـیح هزیرا اشخاص زیادى ب 
 .ایمان آورده بودند

۳- a( شد چگونه خداونـد ادآور مىجشنى بود که به مردم ی 
 .آنها را از بردگى نجات داده است

۴- c( آمـد گفتـه او را پادشـاه اسـرائیل  مردم بـه او خـوش
 .خواندند

۵- b( مان باشـد و آن را رهبـرى و او بایستى پادشاه زندگی 
 .هدایت نماید

۸- c( خود گرفت، اما فقط آنهایى کـه بـه او  او گناهان را بر
 .ناه آزاد شده، مجازات نخواهند گردیددارند از گ ایمان

۱۱- a( آنها توسط کالم عیسى محاکمه خواهند شد. 

 
 



 

 سیزدهمدرس 

 ۱۳یوحنا، باب 

 

 آنچه در این درس خواهید خواند

 پاهاى شاگردان شستن

 یهوداپیشگویى خیانت 

  فرمان تازه

 انکار پطرس پیشگویى 

 

 پاهاى شاگردان شستن

 .را بخوانید ۱:۱۳-۲۰یوحنا 

. شـد قربـانى مـى ای در عید فصح بـراى گناهـان مـردم بـره
رفـت کـه بـراى  بنابراین در روز عید فصح، عیسى، بره خدا مى

. داد ولى ابتدا باید به شـاگردانش درس مـى. گناهان جهان بمیرد
شـان  بحثى که آنها داشتند سر مقامى بود که در ملکـوت نصـیب

زرگتـرین خـادم عیسى خواست به آنها تعلیم بدهد که ب. شد مى
 .حقیقى کسى است که دیگران را خدمت کند

شست، یـا  این بود که خدمتکار پاهاى مهمانان را مى رسم بر
. نمـود دوستى با شستن پاهاى دوست دیگرش او را احترام مـى

یک از شاگردان رغبت نداشتند که کار یـک خـدمتکار  ولى هیچ



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۰۶

ن عیسـى پاهـاى بنـابرای. را انجام داده، پاهاى دیگران را بشویند
 .آنها را شست

عیسى، پسـر خـدا کـارى را ! شاگردان چقدر شرمنده شدند
کردند برتر از آنند  انجام داد که آنها از انجام آن ابا کرده و فکر مى

شان براى راحتى آنها چـون یـک  آقای .که این کار را انجام دهند
وى خواهیم از مسیح پیـر اگر ما مى. برده پاهاى آنها را شسته بود

کارى را که بـراى کمـک بـه  کنیم باید خود را فروتن ساخته هر
ایـن طریـق ماسـت در شسـتن . دیگران الزم است انجام دهـیم

 .پاهاى آنها

مـا بایـد بـه عیسـى : مسیح درس دیگرى نیز به آنها یـاد داد
شـاگردان . مان پاک کند روز ما را از خطاهای اجازه دهیم که هر

ولى راه رفـتن در خیابـان . بودند حمام کرده غذا خوردنقبل از 
نجـات یـافتن درسـت . آلود پاهاى آنها را کثیف کرده بـود خاک

عنوان منجى خود  هوقتى که ما عیسى را ب. مثل حمام کردن است
آنهـا بـراى همیشـه  .شوید کنیم او تمام گناهان ما را مى قبول مى

که ما در زندگى گام  هر روزگردند ولى  پاک شده و فراموش مى
کارهـایى را  چـون شوند هایمان کثیف مى داریم اغلب پای برمى

الزم نیست که دوبـاره نجـات البته دیگر . کنیم که نباید بکنیم مى
پیدا کنیم بلکه بایستى خطایـا و قصـورات خـود را بـه حضـور 

 .عیسى آورده و بگذاریم که آنها را بشوید

 



 ۱۰۷ سیزدهمباب 

د اینکـه آنهـا بایـ عیسى در تعلـیم شـاگردانش مبنـى بـر -۱
 یکدیگر را خدمت کنند چه کارى انجام داد؟

a( او همچون یک خدمتکار پاهاى آنها را شست. 

b( او گفت که چگونه آسمان را ترک کرده و جسم پوشـیده 
 .است

c( او به شاگردانش غذا داد. 

خواهید از آنها رهایى پیـدا  آیا شما خطایایى دارید که مى -۲
  .یدکنید؟ در مورد آنها با مسیح صحبت کن

 

 یهوداپیشگویى خیانت 

 .را بخوانید ۲۱:۱۳-۳۰یوحنا 

بـر ضـد او  شدانست که یهودا، یکـى از شـاگردان عیسى مى
هایى که یهودا  یکى از ضعف. برخاسته، به او خیانت خواهد کرد

دار بـود و از صـندوق  او خزانـه. پرستى بـود داشت حرص پول
کوچک بیاید نظر  هاین گناه ممکن است ب. دزدید عمومى پول مى

. شود اما نباید فراموش کنیم که یک گناه منجر به گناه دیگرى مى
او . پاره نقره به دشمنان تسـلیم کـرد ۳۰خاطر  هیهودا عیسى را ب

 .روح خود و مکانى را که در ملکوت مسیح داشت فروخت

ای است که همه گونه بدی  زیرا پولدوستی ریشه«
 )۱۰:۶ تیموتاؤس اول( ».آید ر میبا از آن به

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۰۸

 آیا مسیح انتظار داشت که تسلیمش کنند؟ -۳

a( دانست نه او این را نمى. 

b( دانست که چه کسى او را تسلیم خواهـد بله، ولى او نمى 
 .کرد

c( دانست که یهودا او را تسلیم خواهد کرد بله، او مى. 

خـاطر  هکـدام بـ تـان دعـا کنیـد تـا هـیچ براى دوسـتان -۴
 .ز دست ندهندشان را ا پرستى جان پول

 

 فرمان تازه

 .را بخوانید ۳۱:۱۳-۳۵یوحنا 

عیسى دوباره با شاگردانش در مورد مرگ خود صحبت کرد 
توانند در آن موقع بـا  رود که آنها نمى و به آنها گفت که جایى مى

آنها باید روى زمین مانده طورى زندگى کنند که همـه . او بروند
بایـد همـدیگر را محبـت  آنهـا. بفهمند که با دیگران فرق دارند

این فرمان بسـیار مهمـى . نمایند همچنانکه او آنها را محبت کرد
 .است که ما باید هر روز از آن پیروى کنیم

 

 اى که مسیح به شاگردان خود داد چه بود؟ فرمان تازه -۵

a( آنها باید هر روز پاهاى یکدیگر را بشویند. 

b( همدیگر را محبت کنند. 

c( دى نکننداز کیف پول دز.  

 



 ۱۰۹ سیزدهمباب 

 انکار پطرس پیشگویى 

 .را بخوانید ۳۶:۱۳-۳۸یوحنا 

تا اینجا فهمیدید که عیسى همان کسى بود که خداوند وعده 
خدا به انبیا چیزهایى را که روى خواهند داد . آمدن او را داده بود

کنند و یـا  دهد و سپس آنها این اتفاقات را پیشگویى مى نشان مى
هـاى  حال پیشگویىه ب شما تا. رانند مى قبل از وقوع از آن سخن

عیسى گفت کـه او مصـلوب . اید زیادى در مورد عیسى خوانده
خواهد شد و قربانى خواهد گردید و یهودا او را تسلیم خواهـد 

 .شناسد کرد، و پطرس انکار خواهد نمود که او را مى

کرد کـه از نظـر روحـانى از سـایر شـاگردان  پطرس فکر مى
دانست که پطرس چقدر ضعیف است و  سى مىعی. تر است قوی

  .براى او دعا کرد

 

  ..........عیسى پیشگویى کرد که پطرس -۶
a( رئیس کلیسا خواهد شد.  

b( همیشه به او وفادار خواهد ماند. 

c( او را سه بار انکار خواهد کرد.  



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۱۰

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- a( او همچون یک خدمتکار پاهاى آنها را شست. 

۳- c( دانست که یهودا او را تسلیم خواهد کرد بله، او مى. 

۵- b( همدیگر را محبت کنند. 

۶- c( او را سه بار انکار خواهد کرد. 

 
 
 



 

 چهاردهمدرس 

 ۱۴یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

 ، تنها راه به سوی پدرعیسى

  القدس وعده روح

 

 ، تنها راه به سوی پدرعیسى

 .را بخوانید ۱:۱۴-۱۴یوحنا 

خواهد مرد و آنهـا را که وقتى که عیسى به شاگردانش گفت 
ترک خواهد کرد، شاگردان بسیار غمگین شدند، اما مسـیح آنهـا 

رود تا جـایى برایشـان  را تسلى داده تشویق نمود و گفت که مى
بعدًا خواهد آمد و آنها را نیز پیش خود خواهـد بـرد . آماده سازد

 .یشان نیز باشندتا جایى که او هست ا

خاطر داشته باشیم که مسیح بـراى قـوم خـود  هباید پیوسته ب
همگى آنها را خواهد برداشت تا براى همیشـه . برخواهد گشت

مـا  ۀانگیزى خواهد بـود و همـ روز شگفت ،آن روز. او باشند با
اگــر در . جملگــى بایــد بــراى یــک چنــین روزى آمــاده باشــیم

شد عیسى ما را با خود نخواهد مان گناهى وجود داشته با زندگی
کنیم در  براى او زندگى مى ،رهایى یافته مان اگر ما از گناهان. برد
 .برد صورت عیسى ما را نیز با خود مى این
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و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کـردم، «
برم، تا آنجـا کـه  آیم و شما را نزد خود می باز می

 ).۳:۱۴یوحنا (» .من هستم شما نیز باشید

  

هاى خـود دوبـاره تکـرار کـرد کـه او  حرفادامۀ عیسى در 
براى بدسـت آوردن ملکـوت . یگانه راه بسوى خداى پدر است

شـما . آسمان تنها طریق همین است و غیر از این راهـى نیسـت
باید به خداوند عیسى مسیح ایمان بیاورید تا نجات یابیـد، فقـط 

  .به عیسى مسیح

کس جـز  هستم؛ هـیچراه و راستی و حیات  من«
 ).۶:۱۴یوحنا ( ».آید واسطۀ من، نزد پدر نمی به

  

عیسى وعده داد که آنهایى که بـه او ایمـان آورنـد کارهـاى 
توانست  میعیسى . اند انجام خواهند داد تر از آنچه که دیده عظیم

اما زمانی که پیـروان او . فقط در یک جا باشددر یک زمان معین 
در خواهنـد بـا کمـک خـدا کارهـای تعدادشان افزایش یابد قـا

اش بـر روی ایـن زمـین  تر از آنچه عیسی در زمان زندگی بزرگ
 .انجام داد انجام دهند

کنـیم تـوانیم در نـام او دعـا  مـى عیسى همچنین گفت که ما
در نام عیسى مسیح دعـا کـردن و چیـزى را از . )۱۴ -۱۳آیات (

ا خدا خواستن درست مثل این است که خود عیسى مسـیح دعـ
در نام مسیح خواستن، . خواهد کند و از خداى پدر چیزى مى مى
واقع فهمیدن اراده خداوند و دعا براى چیزهـایى اسـت کـه  در



 ۱۱۳ چهاردهمباب 

همچنین در نـام عیسـى . خداوند نسبت به آنها اراده کرده است
مسیح خواستن و درخواست از خداى پدر با همان قدرتى است 

  .که عیسى مسیح داشت

داد امـراض و  بـا قـدرت فرمـان مـى وقتى که عیسى مسیح
تـوانیم  ما تنها زمانى مى. شدند ارواح پلید از بدن افراد خارج مى

آمده است انجام دهیم کـه بـا  ۱۲کارهاى بزرگترى را که در آیه 
  .ما هیچ قدرتى در خود نداریم. قدرت نام عیسى مسیح دعا کنیم

 

 .را حفظ کنید ۶:۱۴و  ۳:۱۴یوحنا  -۱

گفـتن ایـن مطلـب کـه شـاگردان را تـرک  عیسى بعد از -۲
 خواهد کرد آنها را چگونه تسلى داد و تشویق نمود؟

a( خواهد گشت و آنها را با خود خواهد بـرد او گفت که بر 
  .تا با او باشند

b( گفت که آنها نیز خواهند مرد و همـراه خـدا خواهنـد وا 
 .بود

c( او گفت که آنها اصالً به او احتیاج ندارند. 

 ند طریق براى رسیدن به خدا وجود دارد؟چ -۳

a( مذهبى شما را به خدا خواهد رساند خیلى، هر. 

b( طریقى که شما درست و خالصانه آن را پیروى کنید هر. 

c(  عیسى مسیح -یک طریق  



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۱۴

 عیسى در مورد دعا چه گفت؟ -۴

a( پیروان او بایستى در نـام او دعـا کننـد و او آنچـه را کـه 
 .د دادخواهند خواه مى

b( ،ر دما پیروان او بایستى در نام مریم دعا کنند چونکه مریم
 .مسیح بود

c( ها و خدایان دعا کنند پیروان او باید در نام بت. 

 

 القدس وعده روح

  .را بخوانید ۳۱ -۱۵ :۱۴یوحنا 

القـدس  در مـورد کارهـایى کـه روح ۱۶و  ۱۵، ۱۴در فصل 
مـردم دنیـا . خـوانیم ىدهـد مـ دهنده ما انجام مـى عنوان یارى هب

القـدس تنهـا بـه  القدس را دریافت نخواهند کرد بلکه روح روح
القدس روح راستى است که مـا  روح. ایمانداران عطا خواهد شد

او آنچه را که عیسى گفتـه . کند تا حقیقت را دریابیم را کمک مى
 .دهد آورد و ما را نسبت به آن تعلیم مى یاد ما مى هب

دیگر  هم خواست و او مدافعیو من از پدر خوا«
 ».به شما خواهد داد کـه همیشـه بـا شـما باشـد

 )۱۶:۱۴یوحنا (

  

کنـد  دهیم ثابت مـى مسیح گفت که کارهایى که ما انجام مى
 که آیا او را دوست داریم یا نه؟



 ۱۱۵ چهاردهمباب 

کسی مـرا دوسـت بـدارد، کـالم مـرا نگـاه  اگر«
خواهــد داشــت، و پــدرم او را دوســت خواهــد 

خواهیم آمـد و بـا او مسـکن  داشت، و ما نزد او
 )۲۳:۱۴یوحنا ( ».دخواهیم گزی

  

کنند دستوراتى که عیسـى مسـیح  بسیارى از مردم تصور مى
وقتـى کـه . داده خیلى مشکل و از حد توانایى آنها خارج اسـت

بـا کمـک خـدا و . خدا با ما زندگى کند، ما را کمک خواهد کرد
 مرحلـه عمـل در اند به چه را که آنها خودشان گفته عیسى ما هر

  .خواهیم آورد

 

 .را حفظ کنید ۲۳و  ۱۶:۱۴یوحنا  -۵

عیسى مسیح بـا شـاگردان از چـه پشـتیبانى کـه بعـد از  -۶
 رفتنش آنها را یارى خواهد داد، صحبت نمود؟

a( القدس را خواهد فرستاد تا در آنها ساکن شود او روح.  

b( براى آنها دعا خواهد کرد.  

c( نمود با آنها صحبت خواهد.  

گوینـد عیسـى را دوسـت  چگونه حرف آنهایى را که مى -۷
  توان آزمایش نمود؟ دارند مى

a( آنها به کلیسا بروند و تعمید آب بگیرند. 

b( دستورات او را پیروى کنند. 

c( ها خوبى کنند به همه انسان. 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۱۶

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۲- a( د خواهد گشت و آنها را با خود خواهـ او گفت که بر
 .تا با او باشند برد

۳- c(  عیسى مسیح -یک طریق  

۴- a( پیروان او بایستى در نام او دعا کنند و او آنچـه را کـه 
 .خواهند خواهد داد مى

۶- a( القدس را خواهـد فرسـتاد تـا در آنهـا سـاکن  او روح
 .شود

۷- b( دستورات او را پیروى کنند. 

 
 
 



 

 پانزدهمدرس 

 ۱۵یوحنا، باب 

 

 ین درس خواهید خواندآنچه در ا

  تاک حقیقى

 دنیا از پیروان عیسینفرت 

 

 تاک حقیقى

 .را بخوانید ۱:۱۵-۱۷یوحنا 

هـاى  عیسى خود را به تاک انگور و پیروان خود را به شـاخه
آورد  زندگى او در ما ثمره روح را به ارمغان مى. کند آن تشبیه مى

 .گردد ىدنبال آن ثمره م هعنوان باغبان، در ما ب هو خدا، ب

ّما ثمرۀ روح، محبـت، شـادی، آرامـش، صـبر، ا«
ـــاداری، ـــویی، وف ـــانی، نیک ـــی و  مهرب فروتن

هیچ شریعتی مخـالف اینهـا  .خویشتنداری است
 )۲۳ -۲۲ :۵غالطیان ( ».نیست

  

او . اغلب اوقات باغبان مجبور است که تـاک را هـرس کنـد
و  هاى جدید بهتر رشد کنند رد تا شاخهبُ  هاى قدیمى را مى شاخه

 .بار آورنده انگور ب



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۱۸

. شـوند وسیله کـالم او پـاک مـى هعیسى گفت که شاگردان ب
بـرد و  مقـدس را همچـون قیچـى باغبـانى بکـار مـى خدا کتاب

و دور  کند چیزهایى نظیر خودپسندى، غرور و خشم را از ما مى
خوانیم و به آن ایمـان  مقدس را مى در حینى که کتاب. اندازد مى
کنیم،  مان قبول مى عنوان الگویى براى زندگی هآوریم و آن را ب مى

هـاى بـدون  کند که از دسـت شـاخه القدس ما را کمک مى روح
اى کـه  سپس زندگى وافر مسیح نظیر شـیره. میوه خالص گردیم

آورد و  رود، با خود رشد روحانى سریع مى ها مى از تنه به شاخه
 .کند ثمره روح را ایجاد مى

چندین بـار تکـرار شـده اسـت،  در این فصل» ماندن«کلمه 
اگر شاخه در . بسیار مهمى است این امرِ . ۱۰، ۹، ۷، ۶، ۵، ۴آیات 

درخت نماند خواهد مرد زیرا زندگى او توسط تنه درخت تأمین 
بـه همـان ترتیـب زنـدگى روحـانى مـا بـه چگـونگى . شود مى

ایـم  تا زمانى که در مسیح مانده. مان در مسیح وابسته است بودن
چیزى ما را از مسیح  اهیم داشت ولى اگر بگذاریم هرحیات خو

صـورت حیـاتى  جدا کند و دوبـاره بـه گنـاه برگردانـد در ایـن
 .نخواهیم داشت

ای اسـت  اگر کسی در من نماند، همچون شاخه«
ــه دورش می ــک می ک ــد و خش ــود اندازن  .ش

آورنـد و در آتـش  های خشکیده را گرد می شاخه
  ).۵:۱۵یوحنا ( ».سوزانند افکنده، می

 



 ۱۱۹ پانزدهمباب 

شود رابطه بـین ایمانـداران و عیسـى  همچنانکه مشاهده مى
 ۱۷تـا  ۱۳از فصـل » محبت«کلمه . مسیح بر محبت استوار است

عیسى ابتدا گفـت کـه چگونـه . شود مرتبه تکرار مى ۳۰بیش از 
پدر او را محبت کرده و سپس اضافه کرد که او چگونه شاگردان 

محبـت او راهـى را کـه  شاگردان باید در. را محبت نموده است
 .شروع کرده بود ادامه دهند

کنـد تـا  مـانیم او مـا را کمـک مـى همانطور که در مسیح مى
کنـیم کـه  بعضى اوقـات احسـاس مـى. یکدیگر را محبت کنیم

شــرط اینکـه خــوب  توانســتیم اشـخاص بخصوصــى را بـه مـى
حالى ما را محبت کرد و زمـانى  مسیح در. بودند محبت کنیم مى

او ما را انتخاب نمـود . ا مرد که ما هنوز گناهکار بودیمخاطر م هب
 .را بخوانید ۱۶آیه . تا جهان زندگى و محبت او را در ما ببیند

 

 .را حفظ کنید ۵:۱۵و یوحنا  ۲۳ -۲۲ :۵غالطیان  -۱

 مسیح خود و شاگردانش را به چه چیزى تشبیه کرد؟ -۲

a( هایش یک مزرعه و میوه  

b( هایش یک تاک و شاخه  

c( هایش یک آقا و برده  

  دهد؟ کالم مسیح چه کارى انجام مى -۳

a( ما  کنیم از آن اطاعت مى ،به محض اینکه آن را قبول کرده
 .سازد را پاک مى



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۲۰

b( مـان  خـود گنـاه از زنـدگیه اگر ما آن را بخوانیم خود بـ
 .بندد مى رخت بر

c( دهد کارى انجام نمى. 

 ؟انجام دهیم توانیم ما بدون مسیح چه کارى مى -۴

a( کارهایى بزرگتر از کارهایى که مسیح انجام داده بود.  

b( آوریم میوه زیاد مى. 

c( آید مان برنمى کارى از دست. 

 اى قرار دارد؟ چه پایه رابطه بین ایمانداران و عیسى بر -۵

a( محبت  

b( عضویت کلیسا  

c( کارهاى خوب  

 

 دنیا از پیروان عیسینفرت 

 .را بخوانید ۱:۱۶-۴و یوحنا  ۱۸:۱۵-۲۷یوحنا 

و اذیتى که از سوى جهان به شاگردان خواهـد  رعیسى از آزا
بـا آن یازده شاگردى که مسـیح نفر از  ۱۰. کند رسید صحبت مى

شهید شـدند خاطر وعظ انجیل  هبآنها در این مورد صحبت کرد 
 .تنها یوحنا به مرگ طبیعى مردو 

کنند نفرت دارد؟  مى چرا جهان از آنهایى که مسیح را پیروى
زنـدگى خـوب یـک . به همان دلیلى که از مسیح نفرت داشـت

دهد که اطرافش چقدر از گناه ماالمال  مسیحى حقیقى، نشان مى
شود که گناهکاران، مجرم و گناهکار  این زندگى باعث مى. است



 ۱۲۱ پانزدهمباب 

 ،بودن خود را احساس کنند و در نتیجه از آن شخص متنفر شده
 .علیه او انجام دهند بر توانند کارى که مى هر

او مردم را . کند علیه مسیحیان جنگ مى شیطان، دشمن خدا، بر
کند تا مسیحیان را مسخره کرده رفتار بدى با آنها داشته  تحریک مى

به همین جهت اگر مردم شما را مسخره کردند و یـا اگـر بـه . باشند
. نکنیـددلیل اینکه به مسیح تعلق دارید آزار رساندند تعجب  هشما ب

. گیرنـد شان مورد اذیت قرار مـى بعضى از مسیحیان توسط خانواده
دلیل اینکه مسـیح را  هها ب شوند و خیلى ها به زندان افکنده مى بعضى

  .اند اند به کام مرگ فرو رفته عنوان منجى خود قبول کرده هب
جهـان او را  .مسیح گفت که پیروان او بهتر از خود او نیستند

کنند نیـز آزار  به همه آنهایى که از او پیروى مى آزار رسانید پس
  . خواهد رسانید

القـدس،  پس از آن عیسى از یک پشتیبان صحبت کـرد، روح
که در مورد عیسى شهادت خواهد داد و شاگردان را نیـز یـارى 

  .خواهد کرد تا شاهدان عیسى باشند

 

 .کنند دعا کنید براى آنهایى که آزار و اذیت را تحمل مى -۶

 عیسى وعده چه پشتیبانى را داد؟ -۷

a( او از دوستانى سخن گفت که آنها را کمک خواهند کرد. 

b(  هـا را بـه  هاى تـاک کشاورزانى را وعده داد که میوهبه او
 .خواهند داد آنها

c( القدس را وعده داد او روح. 

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۲۲

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۲- b( هایش یک تاک و شاخه  

۳- a(  را قبول کرده، از آن اطاعـت کنـیم به محض اینکه آن
 .سازد را پاک مى ما

۴- c( توانیم انجام دهیم کارى نمى  هیچ. 

۵- a( محبت  

۷- c( القدس را وعده داد او روح. 

 
 
 



 

 شانزدهمدرس 

 ۱۶یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  خدا  کار روح

  غم و شادى

  پیروزى بر جهان

 

 خدا  کار روح

 .را بخوانید ۴:۱۶-۱۵یوحنا 

بــار بــا شــاگردان خــود از  ۵در خــالل شــام آخــر، عیســى 
ــت روح ــخن گف ــدس س ــا . الق ، ۲۶:۱۵، ۲۶و  ۱۷ -۱۶:۱۴یوحن

در ســه آیــه اول خــداى پــدر، عیســى و . را بخوانیــد ۱۵ -۷ :۱۶
فهمیم  طورى که ما مى هسه در هم مستتر هستند ب القدس هر روح

 .سه، یک خداى واحد هستند که هر

اى که اینجا پشتیبان ترجمه شده است در اصل یونـانى  هکلم
ایـن کلمـه بـه مفهـوم مشـاور یـا . اسـتخود کلمه پاراکلیـت 

شود تـا در دادگـاه از شخصـى  مدافعى است که دعوت مى وکیل
ــد،  ــاع کن ــرددف ــن ف ــئولیت ای ــیحت  مس ــک و نص ــتکم . اس

کنـد و  او از ما دفاع مى. کند القدس همین کار را براى ما مى روح
القدس روح راستى  روح. کارى انجام دهیمه گوید که چ به ما مى



 اهنمای مطالعه انجیل یوحنار ۱۲۴

کند و ما  حقایق راهنمایى مى ۀاست، کسى که ما را نسبت به هم
 .دارد را از رفتن در پى معلمان کاذب باز مى

و تمـامى  اسـت ور کند که در گناه غوطـه او به دنیا اعالم مى
کل اسـت کـه براى ما مش. معیارهایش در این زمینه اشتباه است

کنـیم کـه بسـیار  ما فکر مى. خود بقبوالنیم که گناهکار هستیمه ب
القـدس پـا بـه میـان  ایم و اینجاست کـه روح خوب و پسندیده

ه آیـا تـا بـ. ایـم گوید که در نظر خدا چگونه گذارد و به ما مى مى
تان اتفاق افتاده کـه از خانـه خـارج شـوید و متوجـه  حال برای

در داخل خانـه لبـاس . هایى هست لکه تان شوید که روى لباس
ها به چشـم  لکه تازهآمد ولى در زیر نور خورشید  نظر تمیز مى هب

تاباند  نور درخشنده خدا را بر زندگى ما مى ،القدس روح. آیند می
 .دهد که گناهان ما چقدر کثیف هستند و نشان مى

 

  یونانى است؟ کلمۀدر اینجا کلمه پشتیبان ترجمه کدام  -۱

a( پرانتز  

b( پاراکلیت  

c( پارالیز 

  دهد؟ القدس چه کارى انجام مى عنوان پاراکلیت روح هب -۲

a( نماید دهد و کمک مى کند، پند مى او از ما دفاع مى. 

b( دهد مان انجام مى مان را برای او کارهای. 

c( کند او ما را متهم مى. 



 ۱۲۵ شانزدهمباب 

  توانیم بفهمیم که گناهکاریم؟ چه موقع مى -۳

a( ى که در حین گناه مچ ما گرفته شودوقت. 

b( دهـد کـه چقـدر بـد القدس به ما نشان مى وقتى که روح 
  .هستیم

c( چقدر بد هستیمکه گوید  وقتى کسى به ما مى. 

 

 غم و شادى

 .را بخوانید ۱۶:۱۶-۲۴یوحنا 

آنها را تـرک  خواست  شاگردان غمگین بودند زیرا عیسى مى
 .انگیزى داد وعده شگفتولى عیسى به تمام پیروانش . کند

گویم، هر چه از پـدر بـه  آمین، آمین، به شما می«
 ».نــام مــن بخواهیــد، آن را بــه شــما خواهــد داد

 )۲۳:۱۶یوحنا (

  

اگر ما از شخص مهمى چیزى بخواهیم، بـه مـا نخواهـد داد 
شناسد ولى اگر ما در نام رئـیس مملکتـى چیـزى  زیرا ما را نمى

دویـد و آنچـه را کـه طـالبش سرعت خواهنـد  بخواهیم همه به
مسلم است که خداى پـدر تمـام . بودیم حاضر خواهند ساخت

وقتى که عیسى . خواهد به او خواهد داد چیزهایى را که پسر مى
توانیم در نام او براى همان چیزهایى که  کند، مى در ما زندگى مى

خود عیسى دعا کرد، دعا کنیم و مطمئنًا جواب دعـا را خـواهیم 
 .گرفت

 



 اهنمای مطالعه انجیل یوحنار ۱۲۶

 اى داد؟ عیسى چه وعده -۴

a( چیزى که بخواهیم داشته باشیم توانیم هر ما مى. 

b( داد چیزى را که در نام عیسى بخواهیم خواهد خدا به ما هر.  
c( هرگز غمگین نخواهیم شد. 

 

 جهان پیروزى بر

 .را بخوانید ۲۵:۱۶-۳۳یوحنا 

و دانست که در چند ساعت آینـده دسـتگیر شـده  عیسى مى
او بـه . دانش براى حفظ جان خود فرار خواهند کـردتمام شاگر

او از آنها خواست که . افتد آنها اجازه داد که ببینند چه اتفاقى مى
آنها قسمتى از . بدانند که زجر و اذیت و مرگ او شکست نیست

هـا  توسط زجر و مرگ عیسى بود که جـان. نقشه خداوند بودند
  .توانستند نجات یابند مى

 ادیگران را فراموش کـن، خـودت ر«: گفت ىدنیا به مسیح م
او کـارى . هاى دنیا غالب آمد وسوسه ولى عیسى بر» .نجات بده

انجـام دادن آنچـه کـه . را که خداى پدر خواسته بود انجـام داد
 خواهد، به هـر قیمـت کـه باشـد پیـروزى بـر خداوند از ما مى

 .دنیاست

. یرنـدمـورد آزار و اذیـت قـرار گ قرار بود کـهشاگردان نیز 
عیسى به آنها خاطرنشان کرد که در او بمانند و او آنها را کمـک 

 .خواهد کرد
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در این دنیا مشکالت و جفاها در انتظـار کسـانى اسـت کـه 
القـدس در  کنند ولى باکى نیسـت زیـرا روح مسیح را پیروى مى

پیروزى ما این نیست که ما . شتابد شان مى قوت خویش به یارى
م انجام دهیم بلکه این است که او براى ما توانی براى خود چه مى

او با ماست تا در وقت جفا به ما جـرأت، قـدرت و  .کند چه مى
بینیم فقـط مـدت  خاطر مسیح مى هاین جفایى که ب. سالمتى دهد

کوتاهى خواهد بود، پس از آن در شـادى ابـدى بـا او سـلطنت 
  . خواهیم کرد و تا به ابد دیگر جفایى نخواهد بود

را به شما گفـتم تـا در مـن آرامـش داشـته اینها «
در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛ اّمـا . باشید

 ».ام دْل قوی دارید، زیرا من بر دنیـا غالـب آمـده
 )۳۳:۱۶یوحنا (

 

  گوید؟ دنیا چه مى -۵

a( دیگران را نجات بده. خود را فراموش کن! 

b( خود و دیگران را نیز نجات ده. 

c(  خود را نجات بده. کندیگران را فراموش! 

 کار خواهد کرد؟ه به گفته عیسى دنیا با پیروان او چ -۶

a( آنها را حکمران خواهد ساخت. 

b( آنها را اذیت خواهد کرد. 

c( عنوان معلمین قبول خواهد کرد آنها را به.  
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 کنند پیروزى چیست؟ براى آنها که از مسیح پیروى مى -۷

a( هاى خود داشتن راه  

b(  ها از زحمات و ناراحتىفرار  

c( انجام اراده خداوند، حتى اگر به قیمت گرانى تمام شود. 

 

  

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- b( پاراکلیت  

۲- a( نماید دهد و کمک مى کند، پند مى او از ما دفاع مى.  

۳- b( دهد که چقدر بـد القدس به ما نشان مى وقتى که روح 
 .هستیم

۴- b( را کـه در نـام عیسـى بخـواهیم چیـزى  خدا به ما هر
  .داد خواهد

۵- c( خود را نجات بده. دیگران را فراموش کن! 

۶- b( آنها را اذیت خواهد کرد. 

۷- c(  انجام اراده خداوند، حتى اگر به قیمـت گرانـى تمـام
 .شود

 
 
 
 



 

 هفدهمدرس 

 ۱۷یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  عیسى براى شاگرداندعای 

 

 عیسى براى شاگردانعای د

 

  آنهایى که تو به من دادى

 .را بخوانید ۱:۱۷-۸یوحنا 

یوحنا، دعایى است که عیسى قبل از اینکه دستگیر  ۱۷فصل 
او کار تعلیم و وعـظ خـود را تمـام . شود براى پیروان خود کرد

عیسى به آنها . توسط او پیروانش خدا را شناخته بودند. کرده بود
 .ا کرده بودحیات جاودانى عط

و این است حیـات جاویـدان، کـه تـو را، تنهـا «
ای،  خدای حقیقی، و عیسی مسیح را که فرسـتاده

 )۳:۱۷یوحنا ( ».بشناسند

  

او . وقت آن رسیده بود که عیسى براى گناهان جهـان بمیـرد
آنهایى را که خداى پدر به او داده بود و از دنیا جدا بودند دوباره 

هنوز در جهان بودند ولى نه در شـرارت آنها . به خدا عرضه کرد
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آنها بجاى اینکه براى لذایذ و قدرت . و جزو سیستم شیطانى آن
 .کردند و شهرت دنیوى زندگى کنند براى خدا زندگى مى

 

 .را حفظ کنید ۳:۱۷یوحنا  -۱

 

  آنها را حفظ کن

  .را بخوانید ۹:۱۷-۲۰یوحنا 

از دنیـا جـدا  عیسى به آنهایى که خداى پـدر بـه او داده بـود و
شـاگردان عیسـى مثـل مقدسـین و یـا مـردان . بودند صحبت نمود

ثل دیگـران افـراد گناهکـارى مآنها هم . دنیا نیامده بودنده مقدس ب
منتها از گناهان خود دست برداشته و به عیسى مسـیح ایمـان . بودند

   .کردند و بدین ترتیب نجات یافتند آورده بودند و او را پیروى مى
دانست که در آن شب پیروان خود را ترک خواهد  عیسى مى

یکـى از . او به درگاه خدا دعا کـرد تـا آنهـا را حفـظ کنـد. کرد
نام یهودا ایمان خـود را نسـبت بـه مسـیح از ه شاگردان عیسى ب

دانست که بعد از اینکـه آنهـا را تـرک  عیسى مى. دست داده بود
مش را کرد، همگى وسوسه خواهند شد و ایمـان بـه او و تعـالی

 .خواهند گشت به زندگى قبلى خود بر ،رها کرده

کنـد  تواند ما را از خدا دور کند ولى کوشش مـى شیطان نمى
مـان  دوباره به سـوى گناهـان قبلـى ه،که ما را از ایمان برگرداند

بعد از آنکه تصمیم گرفتید که بـراى مسـیح زنـدگى . سوق دهد
. مـان برگردیـدکنید شیطان شما را وسوسه خواهد کرد کـه از ای
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اکنـون  خاطر داشته باشید که عیسى براى شما دعا کرده و هـم هب
 .را بخوانید ۲۰آیه . کند نیز مى

پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خـدا «
زیرا همیشـه زنـده   آیند، جاودانه نجات بخشد، می

 )۲۵:۷عبرانیان ( ».است تا برایشان شفاعت کند

  

خواهد که ما را از جهان برگیرد تـا  عیسى از خداى پدر نمى
ما مأموریتى داریم که باید انجـام . مورد اذیت و آزار قرار نگیریم

در بسیارى . او با پیغام نجات ما را به جهان فرستاده است. دهیم
از جاهاى این فصل عیسى مسیح تعلیم داد که او به پیروان خود 

به ما گفتـه  ۱۷آیه در . ۱۷، ۱۴، ۸آیات : کالم حقیقى خدا را داده
 .گردیم شود که ما توسط کالم او از آن خداوند مى مى

عیسى همچنین فرمـود همـانطور کـه خـدا او را بـه جهـان 
عیسى آمـد . فرستاد او نیز پیروان خود را به جهان فرستاده است

عنوان مسـیحیان  بنابرانى، به. تا گمشده را بجوید و نجات بخشد
مـا بایـد در . هدایت کنیمخداوند  بایستى سایر مردم را به طرف

شان  هر موقعیت مکانى و زمانى که هستیم کالم خدا را به دست
و زندگى ما باید یک زندگى حقیقى مسـیحى باشـد تـا . برسانیم

 .دیدن آن طریق حیات را دریابند آنها با

 

  کند؟ شیطان با مسیحیان چگونه رفتار مى -۲

a( گذارد آنها را تنها مى. 
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b( کند آنها را وادار کند که خداوند را تـرک کـرده  ىتالش م
 .ورطه گناه برگردند به

c( کند آنها را از خدا دور مى. 

  نسبت به دنیا باید چگونه عمل کنیم؟ -۳

a( بایستى دعا کنیم که آن را ترک نماییم. 

b( بایستى در آن زندگى کرده، از لذایذ آن لذت بریم. 

c(  بشارت دهیمبایستى کالم خدا را در دنیا. 

  شوند؟ چگونه پیروان مسیح به جهان فرستاده مى -۴

a( شبان چرا که مسیح رفته است چون گوسفندى بى. 

b( همانطور که خدا عیسى را فرستاد تا گمشده را بجویـد و 
 .به حضور خدا برد

c( همچون اعضاى کلیسا براى درخواست از مـردم جهـت 
 .شان ملحق شدن به کلیسای

 

  دتا یکى باشن

 .را بخوانید ۲۰:۱۷-۲۳یوحنا 

کردنـد  عیسى نه تنها براى شاگردانى که در آن موقع زندگى مـى
آورند، یعنـى  دعا کرد بلکه براى تمام آنها که در آینده به او ایمان مى

این مطلب به . عیسى دعا کرد که تمام پیروانش یکى باشند. مابراى 
ر در اتحاد زنـدگى خواست آنها با یکدیگ این مفهوم است که او مى

براى مسیحیان خوب نیست که اتحاد خود را از دسـت . و کار کنند
  .علیه یکدیگر کار کنند بدهند و بر
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ولـى زمـانى تمـام اعضـا در . کلیساهاى زیادى وجود دارند
سالمتى و صلح زندگى خواهنـد کـرد کـه اول مسـیح را داشـته 

ایسـتى یـک گویند که تمام کلیساها ب ها امروزه مى بعضی. باشند
این امر تا زمانى که کلیساهاى مختلف به چیزهاى . کلیسا گردند

تـوانیم  مـا نمـى. تواند باشد پذیر نمى مختلفى ایمان دارند امکان
مـا ایمـان . عضو کلیسایى گردیم که به تعالیم مسیح ایمان ندارد

داریم که عیسى پسر خداست، از مریم باکره متولد شده، و مرگ 
تواند ما را از گناهان نجات  نها چیزى است که مىخاطر ما ت هاو ب

خواهیم یک باشیم باید همگى به این عوامـل مهـم  اگر مى. دهد
 .ایمان داشته باشیم

روند جز آنکه متفق شـده  آیا دو نفر با هم راه مى«
 )۳:۳عاموس ( ».باشند

  

در مسـیح . عیسى دعا کرد که ما در او و در پدر یک گـردیم
اگر شما به مشارکت مسـیحى . مسیحى استبودن اساس اتحاد 

و کمک روحانى نیاز دارید به کلیسایى ملحق شـوید کـه ایمـان 
کند، کلیسـایى  مقدس اطاعت مى دهد، و از کتاب دارد، تعلیم مى

  .شود که در آن حضور مسیح واقعى است و احساس مى

 

 عیسى براى چه کسى دعا کرد؟ -۵

a( براى دوازده شاگرد. 

b( اعضایى که به همان کلیسا خواهند پیوست براى تمام. 
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c( براى تمام آنهایى که به او ایمان دارند، حتـى آنهـایى کـه 
 .آورند امروز ایمان مى

 شوید بدانید که مسیح بـراى شـما دعـا آیا خوشحال مى -۶
 .از او براى دعاهایش تشکر کنید ........کند؟  مى

اشـند آیـا وقتى عیسى براى شاگردانش دعا کرد تا یـک ب -۷
این دعا به این مفهوم بود که تمام مسیحیان امـروزه بایسـتى بـه 

  یک کلیسا تعلق داشته باشند؟

a( بله، نبایستى کلیساهاى مختلف وجود داشته باشند. 

b( خیر، نبایستى مسیحیان به یک کلیسا تعلق داشته باشند. 

c( نه زیرا بعضى کلیساها به چیزهایى که مسیح گفتـه ایمـان 
 .ندندار

 .براى اتحاد بین مسیحیان دعا کنید -۸

 

 با من باشند

 .را بخوانید ۲۴:۱۷-۲۶یوحنا 

خواهـد  عیسى دعاى خود را با این جمله تمام کـرد کـه مـى
یک روز ما خواهیم رفت تـا . پیروانش جایى که او هست باشند

) مقـدس آخـرین کتـاب در کتـاب(کتاب مکاشـفه . با او باشیم
اند در مقابل تخـت خـدا  ى که نجات یافتهگوید که تمام آنهای مى

ایســـتند و بـــراى عیســـى آواز شـــکرگزارى و تمجیـــد  مـــى
 .اى که قربانى شد خوانندبراى بره مى
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. شویم دانیم چه موقع براى رفتن پیش خدا خوانده مى ما نمى
بـدین . زندگى کنیم که خدا خشنود گردد طوریتا آن موقع باید 

دانـیم کـه مـرگ درى  یـرا مـىز. ترتیب از مرگ نخواهیم ترسید
  .شویم است که توسط آن ما به حضور خدا داخل مى

. یافتگان را خواهد برداشت تا بـا او باشـند عیسى تنها نجات
خواهید تا بـه  آیا نمى. دیگران هرگز در او جایى نخواهند داشت

 ابد با مسیح باشید؟

زیرا خداوند، خود بـا فرمـانی بلنـدآواز و آوای «
ن و نفیـر شـیپور خـدا، از آسـمان رئیس فرشتگا

آنگـاه نخسـت مردگـاِن در  .فـرود خواهـد آمـد
پس از آن، ما که هنـوز  .مسیح، زنده خواهند شد

ایم، بـا آنهـا در ابرهـا ربـوده  زنده و بـاقی مانـده
و   خواهیم شد تا خداوند را در هوا مالقات کنیم،

س پـ .گونه همیشه با خداوند خـواهیم بـود بدین
 اول( » .کدیگر را دلـداری دهیـدبدین سخنان، ی

 )۱۶:۴-۱۸تسالونیکیان 

 

  عیسى دعاى خود را چگونه تمام کرد؟ -۹

a( او  جا که خواست ایمانداران در هر با این مطلب که او مى
 .باشند آنجاهست 

b( با این مطلـب کـه مـردم بعـد از مـردن شـانس دیگـرى 
 .خواهند داشت تا خود را نجات دهند
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c( شناسد جهان خداوند را مى با این مطلب که. 

  اگر شما امروز بمیرید آیا با خدا خواهید بود؟ -۱۰

a( مطمئن نیستم. 

b( ام زیرا نجات نیافته ،نه. 

c( دهنده شخصى خود عنوان نجات زیرا من به عیسى به ،بله 
 .ام ایمان آورده

 

  

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۲- b( را تـرک کند آنها را وادار کند کـه خداونـد  تالش مى
 .ورطه گناه برگردند کرده به

۳- c( بایستى کالم خدا را در دنیا بشارت دهیم. 

۴- b(  همانطور که خدا عیسى را فرستاد تا گمشده را بجوید
 .به حضور خدا برد و

۵- c( براى تمام آنهایى که به او ایمان دارند، حتى آنهایى که 
 .آورند امروز ایمان مى

۷- c( اها به چیزهـایى کـه مسـیح گفتـه نه زیرا بعضى کلیس
 .ندارند ایمان

۹- a( هـر خواست که ایمانـداران در با این مطلب که او مى 
 .باشند آنجااو هست  جا که



 

 هجدهمدرس 

 ۱۸یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  گرفتار شدن عیسی

  عیسی در مقابل حنا

  انکار پطرس

  بازجویى از عیسى

  شود نکر عیسى مىپطرس بار دیگر م

  ستعیسى در مقابل پیال

  شود عیسى به مرگ محکوم مى

 

 گرفتار شدن عیسی

 .را بخوانید ۱:۱۸-۱۱یوحنا 

. یهودا سربازان را راهنمایى کرد تا عیسـى را دسـتگیر کننـد
چطور او یک چنین کـار زشـتى را انجـام داد؟ وقتـى کـه یـک 

دهـد کـه  ىگرداند، به شیطان اجازه مـ برمى شخص از مسیح رو
  .قدرت خود را بر او اعمال کند

وقتـى کـه عیسـى گذاشـت . را بخوانیـد ۶تا  ۴ اتدوباره آی
مقدار بسیار کمى از قدرت او دیـده شـود، سـربازان بـه زمـین 

توانستند او را زندانى کنند مگر اینکـه خـودش  آنها نمى. افتادند
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ت دانسـ او مـى. ولى عیسى براى فرار تالش نکرد. داد اجازه مى
 .که نقشه خداست که او براى گناهان ما بمیرد

عیسى به سربازان گفت که بگذارنـد آنهـایى کـه همـراهش 
حتـى زمـانى کـه  .گردند هستند بروند زیرا آنها فقط دنبال او مى

کرد تا مبـادا  عیسى در شرف مردن بود براى پیروان خود فکر مى
رس آمـاده پط. آنها همچون خود او مورد اذیت و آزار قرار گیرند

در حقیقـت او شمشـیر خـود را . بود که براى خداونـد بجنگـد
گوید  لوقا مى. کشید و گوش یکى از خادمین کاهن اعظم را برید

شاید علت اینکه سربازان پطـرس . که عیسى این مرد را شفا داد
 .را تنبیه نکردند همین بود

 

در باغ جتسیمانى از خیانت یهودا نسبت بـه عیسـى چـه  -۱
  گیریم؟ اد مىدرسى ی

a( که نباید در باغ دعا کنیم. 

b( گـردانیم بـه شـیطان اجـازه برمـى وقتى که از مسـیح رو 
 .ما اعمال کند دهیم که قدرت خود را بر مى

c( به سربازان نباید اجازه داده شود که در جلسه دعا حضور 
 .داشته باشند

وقتى که سربازان براى دستگیرى عیسـى آمدنـد چـرا او  -۲
 نکرد و یا از خود دفاع ننمود؟فرار 

a( است رسیده دانست که وقت خدا براى مردن او فرا او مى.  
b( انتظار داشت که شاگردان از او دفاع کنند. 
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c( در مقابل سربازان هیچ قدرتى نداشت. 

 پطرس در باغ چه کارى انجام داد؟ -۳

a( تمام شب را دعا کرد. 

b( او از آسمان خواست تا آتش بباراند.  

c( گوش خدمتکار کاهن اعظم را برید. 

 

 عیسى در مقابل حنا

 . را بخوانید ۱۲:۱۸-۱۴یوحنا 

دار  هـاى مختلـف عهـده حنا و دامادش قیافا هر دو در زمان
آنها با هم نقشه کشیده بودند که عیسى . مقام کهانت اعظم بودند

آنـان . آنها او را متهم کردند که رهبر شورشیان اسـت. را بکشند
فتند که اگر عیسى را نکشند حکومت روم به سربازان خـود گ مى

ها ابدًا  البته این حرف .دستور خواهد داد که تمام مردم را بکشند
توانسـتند از طریـق آن  این راهى بود که آنها مى. صحت نداشت

 .سایر رهبران مذهبى را وادار کنند که بر مرگ عیسى فتوى دهند

ح آنان اسـت اگـر یـک نفـر قیافا گفته بود که به خیر و صال
دانست که با این حرف خـود  او خودش نمى. خاطر قوم بمیرد هب

عیسى قربانى گناهان ما بود تا . کند حقیقت بزرگى را اعتراف مى
 .خاطر آن مجازات نشویم هبما دیگر 

شــاید تعجــب کنیــد کــه چــرا مســیح بــدون اینکــه بمیــرد 
 از هر و از گناه او. خدا نیکو است. توانست ما را نجات دهد نمى

ه بـ کننـد خـود بنابراین آنهایى که گناه مى. متنفر است یچیز بد
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اما تمام شـادى و حیـات از آن خـدا . شوند خود از خدا جدا مى
  .اند باید بمیرند است، بنابراین آنهایى که از او جدا گشته

خدا به ما تعلیم داد که گناه چقدر بد اسـت و نتیجـه آن چـه 
براى بخشیده شدن آن به خـون قربـانى نیـاز نوع مرگى است و 

ها و گاوها به جـاى گناهکـار  گوسفندان، برهبرای همین . هست
 .شدند قربانى مى

بـر شـریعت، تقریبـًا همـه چیـز   در حقیقت، بنا«
شود و بدون ریختن خون،  وسیلۀ خون پاک می به

 )۲۲:۹عبرانیان ( ».آمرزشی نیست

  

شـد زیـرا  تکـرار مـى این قربـانى حیوانـات بارهـا و بارهـا
توانستند گناه را از ریشه برکنند و دور اندازند و تا زمانى که  نمى

. خدا پسر خود را قربـانى کـرد قربـانى حیوانـات رواج داشـت
توانست ما  چیز دیگر مى اگر هر. عیسى خون خود را براى ما داد

خـاطر مـا یگانـه فرزنـدش  گذاشـت بـه را نجات دهد خدا نمى
 .بمیرد

 

 مرد؟ مسیح براى نجات ما از گناه باید مى چرا -۴

a(  ًزیرا تنها با ریخـتن خـون او بـود کـه گناهـان مـا تمامـا 
 .توانست فراموش شود مى

b( زیرا که همگى ما باید بمیریم و او اول مرد تا به ما نشـان 
 .دهد که مرگ ترسى ندارد
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c( خواست به ما بگوید که قربانى گناه باید بارهـا زیرا او مى 
 .بارها تکرار شودو 

 

 پطرس انکار 

 .را بخوانید ۱۵:۱۸-۱۸یوحنا 

شاگرد دیگرى که اینجا نام برده شده یوحناسـت، کسـى کـه 
او سعى نکرد که شاگرد مسیح بودن خـود . این انجیل را نوشت

ولـى . را پنهان کند و هیچ ناراحتى هـم بـراى او بوجـود نیامـد
تـا در هـر کـرد همیشـه آمـاده اسـت  پطرس، کسى که فکر مـى

او گفت که شاگرد مسـیح . وضعیتى از مسیح صحبت کند ترسید
 .نیست

وقتى که در بین جمعى از مسیحیان هسـتید از اینکـه مـردم 
بدانند شما مسیحى هستید باکى ندارید اما وقتـى کـه دورتـادور 

اند دیگر این مطلـب بسـیار مشـکل  شما را دشمنان مسیح گرفته
 کرد؟کار خواهید ه شما چ. نماید مى

نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضـور  که هر«
پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خـواهم 

اّما هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در  کرد؛
حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکـار 

 )۳۳ -۳۲ :۱۰متى ( ».خواهم کرد

  



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۴۲

اد در شـگفت د مردم از دیدن عیسى که در معبـد تعلـیم مـى
شدند، زیرا اطالع داشتند که سران مذهبى یهود در صدد قتـل او 

دانست  عیسى مى. اما زمان مرگ عیسى هنوز نرسیده بود. هستند
که خدا او را فرستاده بنابراین به او کمک خواهد کرد تا رسـالت 

در نتیجه او از تعلیم دادن در خود معبـد . خود را به اتمام رساند
او جرأت انجام اراده خدا را داشت در نتیجـه . شتاى ندا واهمه

 .شان رستگار شدند عده بیشترى به او ایمان آوردند و از گناهان

 

آیا از اینکه مردم بدانند شما مسیحى هستید، باکى دارید؟  -۵
از خدا بخواهید که ...... ترسید؟  آیا از اینکه شما را آزار دهند مى

 .به شما جرأت دهد

 

  عیسىبازجویى از 

  .را بخوانید ۱۹:۱۸-۲۴یوحنا 

دار مقام کهانت اعظم بود بنابراین اینجا منظور از  عهده» حنا«
ست، اگرچه در آن موقع قیافا ایـن مقـام »حنا«کاهن اعظم همان 

کوشید که از دهان عیسى چیزهـایى  مى» حنا«. عهده داشت را بر
د، ولى عیسى اش بکار بر علیه را بیرون آورد که بعدًا در دادگاه بر

 .به سؤاالت او جواب نداد

 ااو شوراى مـذهبى ر. سربازان، عیسى را به منزل قیافا بردند
شد تشکیل داده و کوشش کرده بود که  نامیده مى) سنهدرین(که 

تشکیل ایـن شـورا و . داشت برسد» حنا«هایى که  به همان هدف
عـد از آن دادگاه در آن شـب ب. تبدیل آن به دادگاه غیرقانونى بود
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دستگیرى عیسى فـورى و مخفیانـه تشـکیل شـده بـود و هـیچ 
در دفاع از عیسى  تاعمل آید  فرصتى نبود تا از شاهدان دعوت به

اکثر اعضاى سـنهدرین تصـمیم گرفتـه بودنـد کـه . سخن رانند
توانستند  یآنها با تشکیل دادگاه. عیسى را به مرگ محکوم کنند

 .برند تسپیالمسیح را با اتهامى رسمى به نزد 

 

 چرا حنا از مسیح سؤال کرد؟ -۶

a( تا تعالیم او را یاد بگیرد. 

b( تا درباره او بیشتر بداند. 

c( کوشید تا او را بدام اندازد مى. 

 

 شود پطرس بار دیگر منکر عیسى مى

 .را بخوانید ۲۵:۱۸-۲۷یوحنا 

سه بار از پطرس سؤال شد که آیا شاگرد مسـیح اسـت، و او 
خروسى بانگ زد، درست همـانطور . انکار کرد سه بار مسیح را

وقتى که عیسى به او نگاه کرد پطرس فهمید . که مسیح گفته بود
کنـان بیـرون  او گریـه. که چگونه آقاى خود را انکار کرده اسـت

 .دوید زیرا از آنچه کرده بود پشیمان بود

 

 پطرس در خانه کاهن اعظم چه کارى انجام داد؟ -۷

a(  کاهن اعظم را بریداو گوش خدمتکار. 

b( سه بار خداوند خود را انکار کرد. 

c( او گفت که در تمام اوقات خداوند را پیروى خواهد کرد. 

 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۴۴

 ستعیسى در مقابل پیال

 .را بخوانید ۲۸:۱۸-۳۸یوحنا 

بنابراین  .توانست کسى را به مرگ محکوم کند سنهدرین نمى
آنها عیسـى را . دس فرماندار رومى بردنتآنها عیسى را به نزد پیال

. متهم کردند که تالش کرده تا پادشـاهى خـود را برقـرار سـازد
 .مجازات این خیانت مرگ بود

عیسى کوشش ننمود که در مقابل ایـن اتهـام دروغ از خـود 
اش  س گفت که او پادشاه است اما پادشاهىتاو به پیال. دفاع کند

در پادشـاهى او پادشـاهى روحـانى . متعلق به این جهان نیسـت
 .کنند که او را قبول مىاست زندگى آنهایى 

 

س سؤال کرد که آیا عیسى پادشاه است او توقتى که پیال -۸
 چه جواب داد؟

a( اند نه، به من اتهام دروغ زده. 

b( پادشاهى من متعلق به این جهان نیست. 

c( پادشاهى من از امپراطورى روم بزرگتر است. 

 اید؟ تان قبول کرده ندگىز هعنوان پادشا هآیا عیسى را ب -۹

 

 شود عیسى به مرگ محکوم مى

 .را بخوانید ۳۸:۱۸-۴۰یوحنا 

از عیسـى کـرد دلیلـى بـراى  پـیالتسدر تمام سؤاالتى کـه 
س این مطلب را بـه مـردم گفـت، تپیال. محکوم کردن او نیافت
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ولى آنها بیشتر فریاد کشیدند و خواسـتند کـه عیسـى مصـلوب 
العمل آنها پیشـنهاد داد کـه از  عکس س در مقابل اینتپیال. گردد

امـروزه . نـدنبین عیسى و باراباس که دزد بود یکى را انتخاب ک
شما کدام را . عیسى ارجحیت دارد گناه و لذایذ آن براى مردم بر

 کار خواهید کرد؟ه کنید؟ شما با عیسى چ انتخاب مى

 

 س چه بود؟تقضاوت پیال -۱۰

a( اید بمیرداو گفت که مسیح گناهکار است و ب. 

b( خاطر عید فصح آزاد سازد هاو مایل بود که عیسى را ب. 

c( خواست که مسیح را با باراباس در زندان افکند مى. 
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- b( گـردانیم بـه شـیطان اجـازه برمـى وقتى از مسـیح رو 
 .ما اعمال کند دهیم که قدرت خود را بر مى

۲- a( رسـیده براى مردن او فـرادانست که وقت خدا  او مى 
 .است

۳- c( گوش خدمتکار کاهن اعظم را برید. 

۴- a(  ًزیرا تنها با ریختن خون او بود کـه گناهـان مـا تمامـا 
 .توانست فراموش گردد مى

۶- c( دام اندازده کوشید تا او را ب مى. 

۷- b( سه بار خداوند را انکار کرد. 

۸- b( پادشاهى من متعلق به این جهان نیست. 

۱۰- b( خـاطر عیـد فصـح آزاد  هاو مایل بود که عیسى را بـ
 .سازد

 
 
 



 

 نوزدهمدرس 

 ۱۹یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  حکم مصلوب کردن عیسی

 عیسى  شدن بر صلیب

 عیسى مرگ 

 زنند به پهلوى عیسى نیزه مى

  خاکسپاری عیسی

 

  حکم مصلوب کردن عیسی

 .را بخوانید ۱:۱۹-۱۶و  ۴۰، ۳۹:۱۸یوحنا 

خواســت عیســى را آزاد ســازد ولــى از مــردم  مــى پــیالتس
آنها او را تهدید کرده بودند که اگر آنچـه را کـه آنهـا . ترسید مى
مقـام و حتـى . خواهند انجام ندهد به امپراطور گزارش دهند مى

خواسـت  او نمـى. افتاد به این ترتیب به خطر مى پیالتسزندگى 
م کند ولى امنیت شخصى براى او گناهى را محکو که شخص بى

عاقبـت عیسـى را  پـیالتسبنـابراین . تر از حق یا باطل بود مهم
 .واگذار نمود تا مثل یک جنایتکار به صلیب کشیده شود

شـنود مثـل  کسى که خبر خوش عیسى را مى در این دنیا هر
هـا  بعضـى. کـار کنـده باید تصمیم بگیرد کـه بـا او چـ پیالتس
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شـان قبـول کننـد زیـرا از  عنـوان منجـى بـهترسند کـه او را  مى
رفتارى که خدا بـا  .هاى مردم وحشت دارند العمل و گفته عکس

ما در روز داورى خواهد داشت به آنچه که اکنـون بـا فرزنـد او 
 .کنیم وابسته است عیسى مسیح مى

 

 عیسى را آزاد نکرد؟ پیالتسچرا  -۱

a( براى اینکه او را گناهکار یافت. 

b( ترسید که از مردم مىبراى این. 

c( خواست باراباس را آزاد کند براى اینکه مى. 

 

 عیسى شدن بر صلیب

 .را بخوانید ۱۹:۱۹-۲۷یوحنا 

. شــدصــلیب میخکــوب  عیســى در بــین دو جنایتکــار بــر
پادشـاه  ،عیسى ناصـرى: اى باالى سرش نوشته شده بود اعالمیه

 عیسى برخواست این نوشته را باالى سر  کاهن اعظم نمى. یهود
 .از تغییر دادن آن خوددارى نمود پیالتسصلیب بزنند، اما 

کشـید بـاز  حتى در زمانى که عیسى بر روى صلیب درد مـى
او مـادرش را تحـت . کـرد هم بیشتر از خود به دیگران فکر مـى

خوانیم  ها مى در سایر انجیل. سرپرستى شاگردش یوحنا گذاشت
کـرده بودنـد از خـدا  که او حتى براى آنهایى که او را مصـلوب

 .طلب بخشش نمود

 
 



 ۱۴۹ نوزدهمباب 

اى  روى صـلیب چـه نوشـته باالى سر عیسى بر پیالتس -۲
 چسبانده بود؟

a( عیسى ناصرى، کسى که گناهش خیانت بود. 

b( عیسى ناصرى، کسى که شریعت موسى را شکست. 

c( عیسى ناصرى، پادشاه یهود.  

 

 مرگ عیسی

 .را بخوانید ۲۸:۱۹-۳۰یوحنا 

هـاى  روى صـلیب مـرد تمـام پیشـگویى ى بروقتى که عیس
عهدعتیق در مورد مرگ مسیح که باید در راه گناهـان مـا انجـام 

تمام آنها درست همانطور که انبیا صـدها . گرفت اجرا گردید مى
سال قبل پیشگویى کرده بودند اتفاق افتاد، حتى قرعـه انـداختن 

 .هایش و نیز نوشانیدن سرکه به او سربازان براى لباس

مرا براى خوراک زردآب دادنـد و چـون تشـنه «
 )۲۱:۶۹مزمور ( ».بودم مرا سرکه نوشانیدند

  

منظور عیسى از این جمله این بـود » !تمام شد«: عیسى گفت
که او کارى را که خدا به او سپرده بود تا انجام دهد تمـام کـرده 

 .وقتى او مرد، بهاى نجات ما را پرداخت. بود

هان ما باعـث شـد کـه مسـیح این یک حقیقت است که گنا
توانیم تقصیر را به گردن مردمى که عیسى بـا  بنابراین نمى. بمیرد

یـا سـربازانى کـه او را  پیالتسکرد و یا به گردن  آنها زندگى مى
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گناهان مـا باعـث شـد او خـود را بـه . مصلوب کردند بیندازیم
دانستن این مطلـب مـا را . صلیب تسلیم کند تا ما را نجات دهد

بنــابراین از خداونــد . کنــد مــان پشــیمان مــى ورد گناهــاندر مــ
همچنین آنچه را کـه عیسـى . خواهیم که گناهان ما را ببخشد مى

  .کنیم قبول مى را براى ما انجام داده تا نجات یابیم

حمل کرد،  او گناهان ما را در بدن خویش بر دار«
تا برای گناهان بمیریم و بـرای پارسـایی زیسـت 

اول ( ».اید هایش شفا یافته به زخم کنیم، همان که
 )۲۴:۲پطرس 

 

 ، چه بود؟»تمام شد«: منظور عیسى از اینکه گفت -۳

a( شراب تمام شده بود. 

b( کار نجات تمام شده بود. 

c( اش تمام شد تمام امید نسبت به پادشاهى. 

 است؟ رچه کسى در مرگ عیسى مقص -۴

a( فقط کاهن اعظم  

b(  ،و سـربازانى کـه او را مصـلوب پـیالتستنها سنهدرین 
 .نمودند

c( ما مقصریم، همراه با هر شخص دیگـرى کـه گنـاه کـرده 
 .گناهان ما باعث مرگ عیسى شد. است
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 کار باید کرد؟ه حاال چ -۵

a( ما نبایستى هرگز در دادگاه به کسى اتهامى بزنیم. 

b( ۀهـاى آینـد باید کسانى را که عیسى را کشتند و نیز نسل 
 .صر بدانیمرا مق آنها

c( از خداونــد طلــب  ،بایـد از گناهــان خـود پشــیمان بـوده
 .کنیم بخشش

 

 زنند به پهلوى عیسى نیزه مى

 .را بخوانید ۳۱:۱۹-۳۷یوحنا 

سـربازان . مصلوب شدن، اعـدامى دردنـاک و طـوالنى بـود
آنها عیسى را مـرده . شکستند تا زودتر بمیرد پاهاى قربانى را مى

ایـن انجـام یـافتن یکـى . را نشکسـتند هاى او یافتند و استخوان
 .ها بود دیگر از پیشگویى

دهد که  خون و آبى که از پهلوى عیسى سرازیر شد نشان مى
او با قلبى شکسته مرده بود و تمام تقصیرات گناهان مـا را خـود 

 :این همچنین انجام یافتن پیشگویى دیگرى بود .دوش گرفت بر

ان اورشلیم در آن روز براى خاندان داود و ساکن«
اى به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد  چشمه

 )۱:۱۳زکریا ( ».شد

پـاک  خون پسر او عیسـی مـا را از هـر گنـاه ...«
 )۷:۱اول یوحنا (» .سازد می

 

 .را حفظ کنید ۷:۱اول یوحنا  -۶



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۵۲

 عیسى خاکسپاری

 .را بخوانید ۳۸:۱۹-۴۲یوحنا 

ز و از اى و نیقودیموس هر دو از فریسـیان ممتـا یوسف رامه
تا . آنها به مرگ عیسى رأى نداده بودند. اعضاى سنهدرین بودند

آن زمان آنها مخفیانه بـه عیسـى ایمـان آورده بودنـد و از تـرس 
 .کردند مردم ایمان خود را آشکار نمى

بعضى اوقات براى اشخاصى که مقام اجتماعى باالیى دارنـد 
رفـتن بـه آنهـا از . مشکل است که آشکارا به مسیح ایمان آورند

کلیسا، جایى که اکثر جمعیتش فقیر هستند احساس شرمندگى و 
آنها ممکن است بترسند که اگر مسیحى شـوند . کنند خجالت مى

ــد ــار خــود را از دســت بدهن ــه یوســف و . ک ــد ب ــى خداون ول
نیقودیموس جرأت بخشید تا جسـد را طلـب کـرده آن را دفـن 

ایـن عمـل . ندنمایند و احترام و محبت خویش را به او نشان ده
که مسیح در مـرگ : انجام یافتن پیشگویى دیگرى را نیز نوید داد

 .خود با ثروتمندان خواهد بود

بدین ترتیب بود کـه بـدن را بـا ادویـه  زمان سنت تدفین آن
پوشانیده در یک غار یا فرورفتگى که در صـخره بزرگـى کنـده 

ى در خوانیم که بدن عیس در سایر اناجیل مى. گذاشتند شد مى مى
وقت زیـادى بـراى انجـام تمـام . اى دفن شد مقبره یوسف رامه
سبت با غـروب آفتـاب . شب نزدیک بود چونمراسم دفن نبود 
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بنابراین بدن عیسى را بدون انجام مراسم تـدفین . گشت آغاز مى
 .در مقبره گذاشتند

 

 کار کردند؟ه با بدن عیسى چ -۷

a( یوسف و نیقودیموس آن را دفن کردند. 

b( گردان آن را دفن کردندشا. 

c( گذاشتند روى صلیب باقى بماند. 

 طور کامل انجام نگرفت؟ هچرا مراسم تدفین ب -۸

a( ترسیدند پیروان عیسى مى. 

b( هـیچ عیسى درست قبل از اینکه سبت آغاز شـود مـرد و 
 .کار کند بتوانست بعد از غروب آفتا کس نمى

c(  وسـایل تـدفینپول براى خریـد به اندازه کافى شاگردان 
 .نداشتند

آورنـد  دعا کنید که خدا به آنهـا کـه مخفیانـه ایمـان مـى -۹
 .جرأت دهد که ایمان خود را آشکار سازند
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 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- b( ترسیدند براى اینکه از مردم مى. 

۲- c( عیسى ناصرى، پادشاه یهود. 

۳- b( کار نجات تمام شده بود. 

۴- c( هر شخص دیگرى که گناه کرده ما مقصریم، همراه با 
 .گناهان ما باعث مرگ عیسى شد. است

۵- c(  باید از گناهان خود پشـیمان بـوده از خداونـد طلـب
 .کنیم بخشش

۷- a( یوسف و نیقودیموس آن را دفن کردند. 

۸- b( عیسى درست قبل از اینکه سـبت آغـاز شـود مـرد و 
 .کار کند بتوانست بعد از غروب آفتا کس نمى هیچ

 
 
 
 



 

 بیستمدرس 

 ۲۰یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

  مقبرۀ خالی

  مریم مجدلیه رظاهر شدن عیسى ب

  ظاهر شدن عیسى به شاگردان

  عیسى و توما

  هدف این کتاب

 

 مقبرۀ خالی

 .را بخوانید ۱:۲۰-۱۰یوحنا 

قبل از اینکه عیسى مصلوب شود بارها به شـاگردانش گفتـه 
او همچنـین گذاشـت تـا . تسـلیم خواهـد شـد بود که به مـرگ

ولى وقتى . خواهد گشت شاگردان بدانند که دوباره به زندگى بر
که مسیح عمالً مرد، شاگردان آنچه را کـه مسـیح در مـورد قیـام 

 .یاد نیاوردنده خود گفته بود ب

خوانیم که مریم مجدلیه با چند زن دیگـر  در سایر اناجیل مى
رفتند تا طبـق  آنها مى. شده بود رفت به سر قبرى که عیسى دفن

آنها دیدند که سنگ بزرگـى . جات بزنند سنت به بدن مرده ادویه
. که جلوى قبر را پوشانیده بود به کنارى رفته و قبـر خـالى بـود
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مریم به سرعت دوید تا شاگردان را از آنچه که اتفاق افتـاده بـود 
تظـر ایسـتاده در حینى که سایر زنان در پشت قبر من. باخبر سازد

 .اى به آنها گفت که مسیح از مردگان قیام کرده است بودند فرشته

آنهـا . پطرس و یوحنا رفتند که به چشم خود ماوقع را ببینند
اى که بدن عیسى را در آن پیچیده  تنها پارچه. قبر را خالى یافتند

مریم فکر کرد که دشمنان عیسى بدن او را . بودند باقى مانده بود
اند اما پطرس و یوحنا فهمیدنـد کـه دزدان آنقـدر وقـت  دزدیده
اى را کـه  اند که بدن را با دقت از پارچه درآورند و پارچه نداشته

سر عیسـى آمـده بـود؟  چه بر. زیر سر مسیح بود دوباره تا کنند
که سخت در فکر بودند به اورشلیم برگشتند و بـه  آنها در حالی

 .رفتنداى که در آن منزل کرده بودند  خانه

 

  چرا مریم مجدلیه به سر قبر عیسى رفت؟ -۱

a( است خواست ببیند که آیا واقعًا عیسى مرده مى. 

b( بدن مسیح بپاشد جات بر خواست مقدارى ادویه مى. 

 به قبر رسید چه یافت؟مریم وقتى  -۲

a( قبر باز و خالى بود. 

b( ه بودندیوسف و نیقودیموس به بدن مسیح روغن مالید. 

c( منان عیسى بدن او را دزدیده بودنددش. 

  قبر رفتند چه دیدند؟ وقتى که پطرس و یوحنا به سر -۳

a( است آنها سربازان را دیدند و پرسیدند که چه اتفاق افتاده.   
b( آنها باغبان را دیده و پرسیدند بدن مسیح کجاست. 
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c( آنها کفن عیسى مسیح را در قبر خالى یافتند. 

 

 مریم مجدلیه رظاهر شدن عیسى ب

 .را بخوانید ۱۱:۲۰-۱۸یوحنا 

بعضى اوقات مردم در مرگ یـک شـخص دوسـت داشـتنى 
رسد به کـالم خـدا ایمـان  نظر نمى هگردند که ب آنقدر غمگین مى

حتى پیغامى که فرشتگان به سایر زنان در کنار قبـر . داشته باشند
نتوانسـت » عیسى مسیح قیام کـرده«: داده بودند، خبر خوشى که

آنها براى ایمـان آوردن بـه قیـام . یم و شاگردان را متقاعد کندمر
 .خواستند شخصًا او را مالقات کنند مسیح مى

او . آید تا بدانیم او زنده اسـت عیسى براى مالقات ما هم مى
کند و مثل مریم مـا را  هاى ما را به شادى تبدیل مى ها و غصه غم
زنان هـم . آگاه سازیم فرستد تا دیگران را نیز از زنده بودن او مى

مریم اولـین . درست مانند مردان این مسئولیت را به گردن دارند
 .کسى بود که مسیح قیام کرده را دید تا پیغام او را دریافت کند

 

 وقتى که مسیح به مریم ظاهر شد به او چه گفت؟ -۴

a( گریه نکند. 

b( به خانه برگردد. 

c( برود و به شاگردان خبر دهد. 
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 شدن عیسى به شاگردانظاهر 

 .را بخوانید ۱۹:۲۰-۲۳یوحنا 

آنهـا . در همان روز عیسى خود را به شاگردان ظاهر سـاخت
روى ه اى مخفى شـده و در را بـ از ترس دشمنان مسیح در خانه

وقتى آنها عیسى را دیدند، باور نکردنـد . خود محکم بسته بودند
د را به آنها ها و پهلوى خو عیسى دست. که واقعًا زنده شده است

شـاگردان . نشان داد تا بدانند که او خودش است و روح نیسـت
  .خوشحال شدند خیلی وقتى دیدند عیسى زنده شده است

دوباره عیسى گفت همانطور که پدر او را فرستاد او نیز آنهـا 
شـان  آنها براى انجام کـارى کـه عیسـى بـه عهـده. فرستد را مى

ابراین عیسـى بـه شـاگردان گذاشته بود محتاج کمک بودند و بن
ما در انجیل لوقا و اعمال . القدس را خواهید یافت گفت که روح

القدس  روز بعد از قیام، شاگردان روح ۵۰خوانیم که  رسوالن مى
عیسى هنوز هم بـه مسـیحیانى کـه . را در روز پنطیکاست یافتند

القـدس را  خواهند او را خدمت کننـد روح تولد تازه دارند و مى
 .کند ىعطا م

نجات مردم بستگى داشت به اینکـه تـا چـه حـد شـاگردان 
رفتند و انجیل  اگر آنها بیرون مى. مسیح از دستور او اطاعت کنند

شنیدند، از گناهان خـود توبـه  کردند گناهکاران مى را موعظه مى
ولى اگر ایمانداران با انجیل بیرون . شدند کردند و بخشیده مى مى

دانسـتند، و گناهـان  گز راه نجات را نمىرفتند گناهکاران هر نمى
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دانستند چگونه به درگـاه خـدا دعـا کننـد  دلیل اینکه نمى هآنها ب
گـذاریم  وقتى که اسم خودمان را مسیحى مـى. شد بخشیده نمى

اگر مسیح قیام کرده . باید با دیگران در مورد عیسى صحبت کنیم
قـادر  ایـم مطمئنـاً  القـدس پرگشـته شناسیم و اگـر از روح را مى

 .خواهیم بود که نجات را به دیگران برسانیم

 

 عیسى به شاگردان چه گفت؟ -۵

a( آنها بایستى مخفى شوند. 

b( فرستد همانطور که پدر او را فرستاد او نیز آنها را مى. 

c( آنها بایستى به خانه بروند.  

چـه  ۀبراى کارهایى که به شاگردان محول کرده بود وعد -۶
 کمکى را داد؟

a( به آنها پول خواهد داد تا انجیل را موعظه کنند. 

b( به آنها شادى خواهد بخشید و هرگـز غمگـین نخواهنـد 
 .شد

c( القدس را به آنها خواهد داد روح.  

بودنـد کـه مـردم را از گنـاه  به چه طریقى آنها قـادر مـى -۷
 نجات دهند؟

a( با بخشیدن گناهان  

b( انجیل ۀبا موعظ  

c(  شمعبا روشن کردن  



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۶۰

 عیسى و توما

 .را بخوانید ۲۴:۲۰-۲۹یوحنا 

او به . توما آنچه را که سایر شاگردان دیده بودند باور نداشت
 .هاى آنها شک کرد و گفت که باید خودش عیسى را ببیند گفته

ــى ــال م ــروز خی ــردم ام ــیارى از م ــیحیان  بس ــه مس ــد ک کنن
ایـن اشـخاص بایـد خودشـان . خوردگانى بـیش نیسـتند فریب

ریـا هسـتند  و اگر واقعًا بى. کنند و حقیقت امر را دریابند تحقیق
اى خداوند عیسى اگر زنده هستى بیا و بگـذار : بایستى دعا کنند
ممکـن . او خود را بـه آنهـا نشـان خواهـد داد. که تو را بشناسم

است از طریق چشم نتوانند او را ببینند، ولى عیسى با روح آنهـا 
: ومــا خواهنــد گفــتصــحبت خواهــد کــرد، ســپس همچــون ت

  ».خداوند من و خداى من«

چون مرا دیدی ایمان آوردی؟  آیا" :  عیسی گفت«
 » ." خوشا به حال آنان کـه نادیـده، ایمـان آورنـد

 )۲۹:۲۰یوحنا (

 

 توما وقتى عیسى را دید چه گفت؟ -۸

a( کنم من باور نمى. 

b( حق با شما بود. 

c( خداوند من و خداى من. 

 



 ۱۶۱ بیستمباب 

 هدف این کتاب

 .را بخوانید ۳۱ و ۳۰:۲۰حنا یو

انگیـز و عجیبـى را کـه از  یوحنا تمام آن چیزهـاى شـگفت
عیسى دیده و از زبان او شنیده بود، در این انجیل نوشت تا به ما 

  .کمک کند تا بفهمیم و مطمئن گردیم که عیسى پسر خداست

اّما اینها نوشته شد تـا ایمـان آوریـد کـه عیسـی «
تا با این ایمـان، در  همان مسیح، پسر خداست، و

 )۳۱:۲۰یوحنا ( » .نام او حیات داشته باشید

 

 .را حفظ کنید ۳۱:۲۰یوحنا  -۹

 مقصود انجیل یوحنا چیست؟ -۱۰

a( که به ما تفهیم کند که عیسى پسر خداست. 

b( تمام کارهایى که مسیح انجام داده بود به ما بگوید. 

 
 



 راهنمای مطالعه انجیل یوحنا ۱۶۲

 ها پاسخ صحیح تمرین

  

۱- b( جات بـدن مسـیح را مقدارى ادویهخواست که با  مى 
 .تدهین کند

۲- a( قبر باز و خالى بود. 

۳- c( آنها کفن عیسى مسیح را در قبر خالى یافتند. 

۴- c( برود و به شاگردان خبر دهد. 

۵- b( فرستد همانطور که پدر او را فرستاد او نیز آنها را مى. 

۶- c( القدس را به آنها خواهد داد روح. 

۷- b( ظه انجیلبا موع  

۸- c( خداوند من و خداى من. 

۱۰- a( که به ما تفهیم کند که عیسى پسر خداست. 

 
 
 



 

 بیست و یکمدرس 

 ۲۱یوحنا، باب 

 

 :آنچه در این درس خواهید خواند

 انشاگردتن از  ظاهر شدن عیسى به هفت

  گفتگوی عیسی با پطرس

  عیسى و آن شاگرد دیگر

  خاتمه

 

 انشاگرداز تن  ظاهر شدن عیسى به هفت

 .را بخوانید ۱۴ -۱ :۲۱یوحنا 

رسید که  نظر نمى هب. شاگردان به جلیل، موطن خود برگشتند
بنابراین بعضى از . بدانند عیسى از آنها چه خواسته تا انجام دهند

اولـین . آنها دوباره به کار سابق خود که ماهیگیرى بود برگشـتند
ا کار کردند ولى که براى صید ماهى بیرون رفتند تمام شب ربار 

گفـت  اعیسى بر آنها ظاهر شد و به آنه. چیزى نتوانستند بگیرند
آنها همین کار را کردند . که تور را به طرف راست قایق بیندازند

 .و آنقدر ماهى گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند

دهـیم، او  گویـد انجـام مـى وقتى ما آنچه را کـه مسـیح مـى
 .کند را به موفقیت مبدل مىهاى ما  شکست



 ای مطالعه انجیل یوحناراهنم ۱۶۴

کـار ه بعد از اینکه مسیح به شاگردان ظاهر شـد آنهـا چـ -۱
 کردند؟

a( هاى خود در جلیل برگشتند و به کـار مـاهیگیرى به خانه 
 .پرداختند

b( القدس پر شوند دعا کردند که از روح. 

c( آنها شروع به موعظه انجیل نمودند. 

 

 پطرس باعیسى گفتگوی 

 .را بخوانید ۱۵:۲۱-۱۹یوحنا 

اکنـون . شناسـد پطرس سه بار گفته بـود کـه مسـیح را نمـى
پطرس گفته بود که حتـى . خداوند سه بار سؤالى را از او پرسید

اگر سایرین هم از مسیح دست بردارند او مسیح را ترک نخواهد 
بنـابراین . ولى وقتى امتحان فرا رسید کار بدترى انجـام داد. کرد

» نمـایى؟ آیا مرا بیشتر از اینها محبت مى«: عیسى از او سؤال کرد
پطرس نسبت به عملى که انجام داده بـود شـرمگین و پشـیمان 

ما از این جملـه » .گوسفندانم را غذا بده«: عیسى گفت. شده بود
پطـرس . فهمیم که خداونـد انکـار پطـرس را بخشـیده بـود مى

. کنـد هدایتآورند  تا آنهایى را که به مسیح ایمان مىمسئول شد 
 ».به دنبال من بیا«: دوباره عیسى به پطرس گفت

 

 ؟کردعیسى از پطرس چه سؤالى  -۲

a( کنى؟ آیا مرا بیشتر از اینها محبت مى 

b( چرا سه بار مرا انکار کردى؟ 



 ۱۶۵ بیست و یکمباب 

c( دانى که چگونه باید از گوسفندان مواظبت کنى آیا مى. 

 

 عیسى و آن شاگرد دیگر

 .را بخوانید ۲۰:۲۱-۲۴یوحنا 

خواست خودش را  ، کسى که این انجیل را نوشت نمىیوحنا
او شاگردى بود که پطرس در مورد او از خداونـد . به نام یاد کند

عیسـى بـه » او چـه خواهـد بـود؟ خداوند عاقبـِت «: سؤال کرد
دهد و  پطرس گفت که به او ربطى ندارد آن شاگرد چه انجام مى

هیچگونـه  پطرس باید خداوند را بـدون. آید سرش مى یا چه بر
تشویشى نسبت به آنچه که دیگـر شـاگردان انجـام خواهنـد داد 

  .پیروى نماید

. گوید که تمام مردم یک کار مشابه انجام دهنـد خداوند نمى
دهنـد تصـمیم  توانیم با دیدن آنچه که دیگران انجـام مـى ما نمى

تـوانیم بـه دیگـران  بگیریم که چه کارى انجام دهـیم، و نـه مـى
کنیم این  ار معینى را به این دلیل که احساس مىبگوییم که یک ک

دعا . آن چیزى است که خداوند خواسته انجام شود، انجام دهند
کنیم که اراده خداوند در زندگى ما و در زندگى سایر مسـیحیان 

 .انجام شود

داد در شـگفت  مردم از دیدن عیسى که در معبـد تعلـیم مـى
یهود در صدد قتـل او  شدند، زیرا اطالع داشتند که سران مذهبى

دانست  عیسى مى. اما زمان مرگ عیسى هنوز نرسیده بود. هستند
بنابراین به او کمک خواهد کرد تا رسالت  ،که خدا او را فرستاده



 ای مطالعه انجیل یوحناراهنم ۱۶۶

در نتیجه او از تعلیم دادن در خود معبـد . خود را به اتمام رساند
او جرأت انجام اراده خدا را داشت در نتیجـه . اى نداشت واهمه

  .شان رستگار شدند ه بیشترى به او ایمان آوردند و از گناهانعد

 

 خواست چه چیزى را بداند؟ پطرس مى -۳

a( وقتى که شبان است چگونه گوسفندان را غذا دهد. 

b( سر یوحنا خواهد آمد چه بر. 

از خداوند بخواهید که به شما کمـک کنـد تـا اراده او را  -۴
 .بجا آورید

چـه بایسـتى انجـام طالعه این کتـاب اکنون شما بعد از م -۵
 دهید؟

a( کنید تان او را پیروى عیسى را دوست داشته، در بقیه زندگى.  
b( ایـد فرامـوش به راه خود ادامه داده آنچه را که مطالعه کـرده 
  .کنید

 خواستند با عیسى چه کنند؟ رهبران مذهبى مى -۶

  عیسى را چه کسى فرستاده بود؟ -۷

   گوید انجام دهید، آسان است؟ خداوند مى آیا اغلب آنچه که - ۸
 

 خاتمه

 .را بخوانید ۲۵:۲۱یوحنا 

در انجیلى که یوحنا نوشت، یـاد گرفتیـد کـه عیسـى کلمـه 
عیسـى پسـر . کنـد توسط او خداوند با شما صـحبت مـى. است

خداست، کسى که به شما نشان داد خـدا از چـه چیـز خشـنود 



 ۱۶۷ بیست و یکمباب 

مان آزاد  ا را از گناهاناو بره خداست، کسى که مرد تا م. گردد مى
 .سازد

او را پیــروى کنیــد و هرگــز گــم . عیســى راه آســمان اســت
او نور جهان است و شـما مجبـور نیسـتید کـه در . نخواهید شد

عیسى نان حیات است، کسى اسـت . ظلمت و تاریکى راه روید
او حقیقتى اسـت کـه . کند که گرسنگى روح شما را برطرف مى

او پسر انسان است کـه . کند ه حفظ مىشما را از جهالت و اشتبا
او شـبان . فهمـد شناسد و آنچه را که نیـاز داریـد مـى شما را مى

او قیامـت و حیـات . کنـد نیکویى است که از شما مواظبت مـى
مـرگ، و  است که به شما زندگى سرشـار و وافـر، پیـروزى بـر

 .کند زندگى جاودانى عطا مى

شماست، خداونـد او منجى . عیسى خیلى بیشتر از اینهاست
خواهـد شـما او را  او مـى. و پادشاه شما که شما را دوست دارد

خواهد که از  از شما مى. دوست داشته باشید و از او اطاعت کنید
عیسى . اش با او باشید او پیروى کنید و تا به ابد در خانه آسمانى

حـق به شـما خواهد که او را پیروى کنید، او  زور از شما نمىه ب
مـا امیـدواریم شـما او را پیـروى کنیـد و از . داده استانتخاب 

 .دهد لذت ببرید انگیزى که به شما مى زندگى شگفت

  

 



 ای مطالعه انجیل یوحناراهنم ۱۶۸

 ها پاسخ صحیح تمرین

 

۱- a( هاى خود در جلیل برگشته به کار مـاهیگیرى به خانه 
 .پرداختند

۲- a( کنى؟ آیا مرا بیشتر از اینها محبت مى 

۳- b( سر یوحنا خواهد آمد چه بر. 

  جواب خودتان -۵

 بکشند -۶

 خداى پدر -۷

  نه -۸

 



 

  

 

  راهنماى مطالعه

 انجیل یوحنا

 
 
 
 
 
 
 

 نهایی آزمون

 سؤاالت دفترچۀ

  

 
 
 
 



 

 ها دستورالعمل

 

 ؛ سؤاالت است شده تهیه در دو بخش نهایی آزمون سؤاالت
 دوم بخـش و سـؤاالت ۱۰تـا  ۱ های درس به مربوط اول بخش

 .شود می ۲۱تا  ۱۱ های درس به مربوط

 مـا ارسـال را برای پاسخنامه جواب دادن به سؤاالتاز  پس
 . دهیم شما عودت ، به کرده را اصالح دارید تا آن

  

 کنیم تان آرزوی موفقیت می برای

 
 
 
 



 

 اولبخش 

 ۱۰تا  ۱س وسؤاالت در

 

 سؤاالت صحیح یا غلط

اگـر جملـه صـحیح . جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلـط
را در پاسـخنامه سـیاه  b لط است، حرفو اگر غ a است، حرف

 .کنید

 

 .انجیل یوحنا ابتدا به زبان عبرى نوشته شد -۱

 .پطرس و اندریاس و فیلیپس همه از یک شهر بودند -۲

خـاطر معجـزاتش ایمـان  هبعضى از مـردم بـه عیسـى بـ -۳
 .داشتند

را ) یا معبد بزرگ اورشلیم(وقتى عیسى فرمود که هیکل  -۴
واهد کرد، در واقع به مرگ و قیام خود اشاره ظرف سه روز بنا خ

 .کرد مى

 .عیسى به جهان آمد تا بر آن حکم کند -۵

براى بدست آوردن حیات جاوید، باید به عیسـى ایمـان  -۶
 .آورد

مار برنجى بر روى چوب، مظهر عیسى بر روى صـلیب  -۷
 .بود

 
 



 راهنمای مطالعۀ انجیل یوحنا ۱۷۲

  سؤاالت چند جوابى

پاسـخى . اردهر یک از سؤاالت زیر تنها یک پاسخ صحیح د
رسـد، انتخـاب کنیـد و در بـرگ  نظرتـان صـحیح مـى را که بـه

 .پاسخنامه، حرفى را که مربوط به همان سؤال است، سیاه کنید

 

 یحیاى تعمیددهنده در چه زمانى عیسى را بازشناخت؟ -۸

a( وقتى اندریاس به او گفت که مسیح را یافته است. 

b( عیسـى فـرود القدس به شکل کبوتر بر وقتى دید که روح 
 .آید مى

c( شاگردانش او را ترک کردند تا عیسى را پیروى کنند. 
  

تواند قضاوت کند که اعمالش نیک یا  چگونه شخص مى -۹
 بد است؟

a( از یک خادم یا کشیش سؤال کند. 

b( به نداى وجدان خود گوش کند. 

c( کالم خدا را بررسى کند. 
  

 ؟پرستش مورد پسند خدا چگونه باید باشد -۱۰

a( مطابق یک الگوى از پیش تعیین شده. 

b( مقدس باشد و روحانى مطابق کتاب. 

c( در یک کلیساى پرشکوه انجام شود. 
  

 عیسى دو معجزه اول خود را کجا انجام داد؟-۱۱

a( در قاناى جلیل  



 ۱۷۳ آزمون نهایی

b( در کفرناحوم  

c( در اورشلیم  
  

عیسى مسیح وقتى مرد فلج را در کنار حوض شفا داد،  -۱۲
 چه فرمود؟ به او

a( به خانه نزد خویشان خود برود. 

b( دیگر گناه نکند. 

c( به مردم بگوید که چه اتفاقى افتاده است. 
  

 خواستند عیسى را بکشند؟ چرا رهبران یهود مى -۱۳

a( خواند زیرا او خدا را پدر خود مى. 

b( بخشید زیرا او بیماران را شفا مى. 

c( داد زیرا او مردم را تعلیم مى. 
  

 مرد خوراک تهیه کرد؟ ۵۰۰۰عیسى مسیح از کجا براى  -۱۴

a( به مردم گفت که خوراک خود را با هم تقسیم کنند. 

b( شاگردان را فرستاد تا خوراک بخرند. 

c( غذاى یک پسربچه را برکت داد. 
  

 خواستند عیسى مسیح را پادشاه سازند؟ چرا مردم مى -۱۵

a( معجزات او را دیده بودند. 

b( داشتند کردند و دوست مى ا درک مىاو ر. 

c( کردند که این کار اراده خداست فکر مى. 
  



 راهنمای مطالعۀ انجیل یوحنا ۱۷۴

  توانستند عیسى را دستگیر کنند؟ چرا مقامات مذهبى نمى - ۱۶
a( کرد او خود را مخفى مى. 

b( رسالت او هنوز به پایان نرسیده بود. 

c( شدند آنان زیاد سریع دست به کار نمى. 
 

خوانـد، » مـن هسـتم«، خود را چرا وقتى عیسى مسیح -۱۷
 رهبران یهود خواستند او را سنگسار کنند؟

a( تعلیم او را دوست نداشتند. 

b( آمد شان نمى از این عنوان خوش. 

c( داد که او خداست این عنوان نشان مى. 
  

چرا عیسى مسیح فرمـود کـه رهبـران یهـود فرزنـدان  -۱۸
 شیطان هستند؟

a( پذیرفتند بود، نمى آنان سخنان عیسى را که حقیقت. 

b( گفتند که عیسى دیو دارد آنان مى. 

c( آنان فرزندان ابراهیم بودند. 
  

 در چه زمانى مرد کور توانست ببیند؟ -۱۹

a( زمانى که عیسى با او صحبت کرد. 

b( زمانى که عیسى چشمان او را لمس کرد. 

c( زمانى که او چشمانش را در حوض سیلوحا شست. 

 
 
 



 ۱۷۵ آزمون نهایی

 دومبخش 

 ۲۱تا  ۱۱س وت درسؤاال

 

 سؤاالت صحیح یا غلط

 

اگـر جملـه صـحیح . جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلـط
را در پاسـخنامه سـیاه  b و اگر غلط است، حرف a است، حرف

 .کنید

 

وقتى عیسى مسیح ایلعازر را زنده کـرد، ثابـت کـرد کـه  -۱
 .استخودش قیامت و حیات 

بایسـت بـه  مـىعیسى مسیح مانند یک دانه گندم بود که  -۲
 .زمین بیفتد و بمیرد

 .وقتى شخص نجات پیدا کند، دیگر گناه نخواهد کرد -۳

 .شد تعالیم عیسى مستقیمًا از پدر او نازل مى -۴

 .جزئیات مرگ عیسى در عهدعتیق پیشگویى نشده بود -۵

براى عیسى مسیح غیرممکن است که بتواند به ما نشـان  -۶
 .دهد که امروز نیز زنده است

تصمیم امروز ما درباره عیسى مسیح، سرنوشت ابدى مـا  -۷
 .کند را تعیین مى



 راهنمای مطالعۀ انجیل یوحنا ۱۷۶

  سؤاالت چند جوابى

پاسـخى . هر یک از سؤاالت زیر تنها یک پاسخ صحیح دارد
رسـد، انتخـاب کنیـد و در بـرگ  نظرتـان صـحیح مـى را که بـه

 .پاسخنامه، حرفى را که مربوط به همان سؤال است، سیاه کنید

 

 یلعازر به چه منظورى رخ داد؟مرگ و قیام ا -۸

a( جالل دادن پسر خدا 

b( در شاگردان ایمان ایجاد کند 

c( رهبران یهود را تحریک کند 
  

هاى  ترین باب انجیل یوحنا یکى از محبوب ۱۴چرا باب  -۹
 مقدس است؟ کتاب

a( طرز زیبایى نوشته شده است هب. 

b( دهد به ایمانداران امید را وعده مى. 

c( کند یبایى درباره عیسى بیان مىداستان ز. 
  

 اگر بعد از نجات یافتن، گناه کنیم، باید چه کار کنیم؟ -۱۰

a( از مسیح بخواهیم ما را ببخشد. 

b( تر آن را فراموش کنیم چه سریع هر. 

c( دوباره نجات پیدا کنیم. 
  

 اگر یک مسیحى بخواهد مثمرثمر باشد، چه باید بکند؟ -۱۱

a( باید قوى باشد. 

b( کند درست است آن کارى را بکند که فکر مى. 



 ۱۷۷ آزمون نهایی

c( در مسیح بماند. 
 

که پـدر بـه چـه وسـیله شـاگردان او را  کردمسیح دعا  -۱۲
 حفظ کند؟

a( آنها را از وسوسه دور نگه دارد. 

b( آنها را بیرون از دنیا نگه دارد. 

c( با قدرت نام خود. 
  

چرا محاکمه عیسى توسـط شـوراى عـالى یهـود غیـر  -۱۳
 ونى بود؟قان

a( زیرا شبانه و در خفا انجام شد. 

b( زیرا در کنیسه برگزار شد. 

c( زیرا در غیاب رئیس کهنه انجام شد. 
  

 شناسد؟ کدام شاگرد گفت که عیسى را نمى -۱۴

a( یوحنا 

b( یهودا 

c( پطرس  
  

بـرد، او  پـیالتسوقتى شوراى عالى یهود عیسى را نزد  -۱۵
 را به چه چیز متهم کرد؟

a( در روز سبت  که)دهد شفا مى) شنبه. 

b( کند که در کنیسه موعظه مى. 

c( کوشد خود را پادشاه سازد که مى. 



 راهنمای مطالعۀ انجیل یوحنا ۱۷۸

 »راستى چیست؟«چه کسى پرسید  -۱۶

a( حنا 

b( پیالتس  

c( رئیس کهنه  
 

چه مسیح وقتى که بر روى صلیب بود، مادر خود را به  -۱۷
 سپرد؟ کسی

a( به برادران و خواهران خود. 

b(  یوسف، شوهر مریمبه. 

c( به شاگردش، یوحنا. 
  

 چه کسى بدن مقدس عیسى را دفن کرد؟ -۱۸

a( شاگردانش  

b( اى از سربازان عده  

c(  دو ایماندار که از ترس ایمان خود را مخفـى نگـه داشـته
 .بودند

  

ما توسط چه چیز از گناهان خود  ۷:۱مطابق اول یوحنا  -۱۹
 ایم؟ پاک شده

a( خون عیسى  

b( القدس حرو  

c( آب مقدس  
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