
6بررسی كتابمقدس                    28دوتا   
 (17 – 1 : 15یوحنا ) یك شاگرد میوه بسیار و ماندنی می آورد  

 T =  1معلم           S =  2معلم

(T)        در این مجموعه از بررسی كتابمقدس یاد. خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 
 دو معلم به اتفاق هم یكی از جنبه های مهم شاگردی عیسی مسیح را. خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح شوید 

 .ما از یكی از شیوه های آسان بررسی كتابمقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم كرد . بررسی خواهند كرد 
 مجموعه نخست. درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در یك دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید 

 ســـئوال اساسی زندگی است ؟ “ چطور به كلم خدا پاسخ دهم ؟” “ از كجا 6از بررسی كتابمقدس در مورد 
 آمده ام ؟” “ من كی هستم ؟” “ چرا اینجا هستم ؟ ” “ به كجا می روم ؟” و “ چگونه میوه بیاورم ؟” بررسی

سئوال اساسی این است “ چگونه میوه بیاورم ؟”- یك شاگرد میوه بسیار و ماندنی می آورد   :امروز كتابمقدس 

(S) بخوانید .      1  قدم .

 من تاك حقیقی. “اجازه بده كه هر كدام به نوبت یك آیه بخوانیم . را بخوانیم  17 – 1 : 15بیایید با هم یوحنا 
 هر شاخه ای در من كه میوه نیاورد آن را قطع می كند ، و هر شاخه ای كه میوه (T). هستم و پدرم باغبان است 

 شما هم  اكنون به سبب كلمی كه به شما گفته ام ،  پاك ( S).  آورد ، آن را هرس می كند تا بیشتر میوه آورد 
 چنانكه شاخه نمی تواند از خود میوه آورد اگر در تاك. در من بمانید ، و من نزد در شما می مانم  (T). هستید

 كسی كه در من. من تاك هستم و شما شاخه های آن  (S). نماند، شما نیز نمی توانید میوه آورد اگر در من نمانید 
 اگر كسی در من نماند ،  (T). می ماند و من در او ، میوه بسیار می آورد ، زیرا جدا از من ،  هیچ نمی توانید كرد 

 شاخه های خشكیده را گرد می آورند و در آتش. همچون شاخه ای است كه دورش می اندازد و خشك می شود 
 اگر در من بمانید و كلم من در شما بماند ، هر آنچه می خواهید ، درخواست كنید كه (S). افكنده، می سوزانند 
 .جلل پدر من در این است كه شما میوه بسیار آورید ، و این گونه شاگرد من خواهید شد (T). برآورده خواهد شد

(S)  همان گونه كه پدر مرا دوست داشته است ، من نیز شما را دوست داشته ام ، در محبت من بمانید .(T) اگر 
 احكام مرا نگاه دارید ،  در محبت من خواهید ماند ، چنانكه من احكام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او

 حكم من این (T). این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما نیز باشد و شادی شما كامل شود  (S). می مانم 
 محبتی بیش از این وجود ندارد كه كسی (S). است كه یكدیگر را محبت كنید ،  چنانكه من شما را محبت كرده ام

 (S). انجام دهید . دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حكم می كنم  (T). جان خود را در راه دوستانش فدا كند 
 بلكه شما را دوست خود می خوانم ،. دیگر شما را بنده نمی خوانم ،  زیرا بنده از كارهای اربابش آگاهی ندارد 

 شما نبودید كه مرا برگزیدید ، بلكه من شما را (T). زیرا هر آنچه از پدر شنیده ام ، شما را از آن آگاه ساخته ام 
 برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند ، تا هر چه از پدر به نام من درخواست كنید به

. حكم من به شما این است كه یكدیگر را محبت كنید  (S). شما عطا كند 

(T) كشف كنید.      2  قدم  .

   كدام حقیقت این قسمت  . “بیایید تا هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت كتابمقدس را كشف و گفتگو كنیم 
  فكر كنید و پاسخ های خود“ كدام حقیقت این قسمت فكر یا قلب شما را لمس می كند ؟ ” یا برای شما مهم است ؟”

. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی كشفیات خود را با هم درمیان بگذارید . را در دفترچه یادداشتتان بنویسید 

(S)     یافت می شود ، “ كسی كه در من می ماند و من در او ، میوه بسیار 5یك حقیقت مهم از نظر من در آیه 
 .می خواهم شخصی باشم كه میوه بسیار برای خدا می آورد . می آورد ، زیرا جدا از من ، هیچ نمی توانید كرد “

 این یك. این آیه به من می گوید كه این فقط وقتی امكان پذیر خواهد بود كه من در عیسی مسیح بمانم و او در من 
 بعضی. واقعیت است كه بدون عیسی مسیح هیچ  كاری را كه ارزش جاودانی داشته باشد نمی توانم انجام دهم 

 حال از خودم می پرسم ، آیا همه كارهای. اوقات این حقیقت مرا می ترساند زیرا من یك مسیحی بسیار فعال هستم 
 من در ابدیت برای خدا میوه خواهد آورد ؟ تا وقتی كه در مسیح بمانم و او در من ، می توانم باز هم ایمان داشته

 نمی خواهم روزی متوجه شوم كه برای خدا خیلی فعال. باشم كه خدماتم برای خدا در ابدیت میوه خواهد آورد 
. بوده ام ولی با این وجود میوه  ماندنی برای او نیاورده  باشم 

(T)     یافت می شود كه می گوید ، “ جلل پدر من در این است كه شما 8 : 15یك حقیقت مهم برای من در یوحنا 
 راه جلل دادن. می خواهم خدا را در زندگیم جلل دهم . میوه بسیار آورید ،  و اینگونه شاگرد من خواهید شد ” 

 بر من. اما راه میوه بسیار آوردن این است كه در مسیح بمانم و او در من . خدا ، این است كه میوه بسیار بیاورم 
 بنابراین دو چیز در زندگی مسیحی حیاتی. واضح است كه عالی ترین هدف یك مسیحی جلل دادن خدا است 

. ادامه ارتباط با عیسی مسیح و میوه آوردن : است 
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(S) سئوال .   3  قدم     .   

 بیایید سعی كنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درك كنیم و در مورد چیزهایی كه هنوز نمی دانیم سئوالتمان
 در زمینه های مختلف دراین متن چه سئوالتی وجود دارد كه دوست دارید در گروه آنها را بپرسید ؟. “را بپرسیم 

 سپس سئوالت را مورد گفتگو قرار دهید و سعی كنید. ” فكر كنید و سئوالتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید 
. پاسخ آنها را پیدا كنید 

  ماهیت میوه ای كه ما مسیحیان باید بیاوریم چیست ؟   .   16  از آیه      1  سئوال       

(T)    1در كولسیان . واژه “ میوه ” در كتابمقدس معانی متفاوتی دارد :  میوه آنانی كه انجیل را موعظه 6 
 می گوید ، میوه ماندنی ، كه توسط آنانی که به مسیحیان 16 : 15یوحنا . مـــی كنند ، نوایــــمانان مسیحی اســـت 

 .جدید كمك می كنند تا در مسیح بالغ شوند و به راههای زندگی قبلی خود بازگشت نكنند ، شاگردان مسیحی هستند 
 پس میوه ای كه مسیح انتظار دارد مسیحیان. ثمره روح ” ویژگی مسیحی است  “ 23 – 22 :5در غلطیان 

 بیاورند ، اول نوایمانان مسیحی است كه میوه بشارت هستند ،  و دوم بالغین مسیحی یعنی میوه شاگردسازی و
. سوم شخصیت مسیحی یا ثمره روح است 

  چه كسانی میوه می آورند ؟   .   4  از آیه      2  سئوال 

(S)    چنانكه شاخه نمی تواند از خود میوه آورد اگر در. می گوید ، در من بمانید ، و من نیز در شما می مانم  4آیه 
 اشخاصی میوه می آورند كه با مسیح ارتباط نزدیك. تاك نماند ، شما نیز نمی توانید میوه آورید اگر در من نمانید 

 چون مسیح در. پیدا كنند و او را در قلب و زندگیشان می پذیرند و به داشتن ارتباط روزانه با او ادامه می دهند 
. آنهاست نسبت به میوه آوردن هشیار ، سخت كوش و با استقامت هستند 

  آنانی كه میوه نمی آورند چه كسانی هستند ؟    .   6  از آیه      3  سئوال 

(T) نمی گوید كه عیسی . تمثیل مقایسه ای وسیع است . شامل یك تمثیل است  17 – 1 : 15یوحنا
 بلكه تلویحا~ می گوید كه ارتباط بین عیسی و مردم می تواند با. یك تاك است كه دارای شاخه و انگور می باشد 

 شاخه هایی كه. نباید سعی كنیـــم تا تمام ویژگی های یك تمثیل را شرح دهیم . تـــاك و شاخه هایش مقایسه شود 
 میوه می آورند تمثیلی از ایمانداران حقیقی هستند اما شاخــه هایی كه میوه نمی آورند بیانگر كسانی نیستند كه اول

 این تمثیل به وضوح تعلیم می دهد كه آن شاخه هایی كه بریده و به آتش. ایماندار بودند و بعد از ایمان دور شدند 
ارند   .افكنده می شوند بیانگر اشخاصی هستند كه هرگز میوه نمی آورند حتی زمانیكه با مسیح ارتباط نزدیك د

شد   آنها هیچوقت ایماندار حقیقی. ممكن است پیروی آنان از مسیح به خاطر علقه آنها به معجزات او بوده با
 نبودند ، آنچه آنها “ ارتباط در مسیح ” می نامند حتی اگر ارتباطی نزدیك هم باشد ، فقط یك ارتباط ظاهری است

 نتیجه ای كه از این تمثیل گرفته می شود این نیست كه. و هیچوقت ارتباطی نیست كه با تولد تازه شروع شده باشد 
 ایمانداران دارای تولد تازه ممكن است دوباره نجات خود را از دست بدهند بلكه ترجیحا~ چنین تعلیم می دهد ،
 درحالیكه ایمانداران ظاهری بی ثمر باقی می مانند مسیحیان دارای تولد تازه میوه زیاد و میوه ماندنی خواهند

و را. آورد ما ا رار می گیرند ا ا مسیح ق ماس نزدیك ب انی هستند كه در ت نانی كه ثمر نمی آورند آن  بنابراین آ
 ممكن است در كلیسای مسیح و فعالیتهای مسیحی شركت. آنها فقط یك ارتباط سطحی با مسیح دارند . نمی پذیرند

اشد   .داشته باشند اما چون مسیح در آنها زندگی نمی كند هیچ میوه ای نمی آورند كه بتواند دارای ارزش ابدی ب
 اگر آن شخص كلم خدا و نوری: عیسی مسیح بر مسئولیت هركسی كه با او ارتباط نزدیـــك دارد تأكید می كند 

 روح القدس دیگر. را كه بر او می تابد رد كند ، زمانی خواهد رسید كه خدا ادامه  كارش را در او متوقف می كند 
 سرانجام او رد. از او حمایت نخواهد كرد و وجدانش دیگر به او هشدار نخواهد داد و قلب او سخت خواهد شد 

.شده و به جهنم افكنده خواهد شد

  میزان ثمردهی چقدر باید باشد ؟   .   16  ،      8  ،      5  از آیات    .   4  سئوال 

(S)  از مسیحیان انتظار می رود كه میوه بسیار آورند و به همین دلیل است كه خدا 8و  5برطبق آیات .  اول 
وقتی خدا مسیحیان را هرس می كند در واقع آنها را در زمان سختی ها توبیخ ،   ( . 2 : 15) آنها را هرس می كند 

. اصلح و تأدیب می كند 
یه .  دوم  از مسیحیان انتظار می رود كه میوه ماندنی بیاورند به همین دلیل خدا وسایر مسیحیان 16برطبق آ

. همچنان به مواظبت به نوایمانان ادامه می دهند و نمی خواهند كه آنها به بی ایمانی بازگشـــت كنند 
 30برابر و برخی  60برابر ،  برخی دیگر  100،  بعضی مسیحیان  13برطبــق مثل برزگر درمتی .  ســـوم

 دلیل اینكه چرا بعضی مسیحیان بیشتر از مسیحیان دیگر میوه می آورند می تواند موارد زیر. برابر میوه می آورند
 كوشا ،  شجاع،  در زمینه واکنشی كه به كلم خدا نشان میدهند بیشتر توبه كار ، قابل اعتماد ، وفادار ،.  یک: باشد 
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 به آنها ویژگی.  سه. در كار بشارت و شاگردسازی بیش از سایرین مثمر ثمر هستند .  دو. بردبار و غیره هستند 
. ها ، عطایای روحانی و شرایط متفاوتی داده می شود كه خدا تنها بخشنده و تنها داور آنها است 

  ماندن در مسیح به چه معنایی است ؟   .   7  از آیه      5  سئوال 

(T)   می گوید ، “ اگر در من بمانید و كلم من در شما بماند “ ماندن در مسیح با ماندن در كلم خدا در 7آیه 
 ". را نگاه دارید…در محبت من بمانید اگر احكام : می خوانیم  10 – 9مسیحیان ، به هم مرتبط هستند و در آیات 

 گرچه این مسیح است كه در صحبت كردن با. ماندن در مسیح به اطاعت هر مسیحی از كلم خدا ارتباط دارد 
 هر مسیحی پیشقدم ِ می شود و اول اوست كه هر مسیحی را محبت می كند ، اما مسیحی نیز مسئولیت دارد به

 باید تلش كند كه به ارتباط شخصی اش با مسیح ادامه دهد و پیوسته از كلم او. محبت و كلم او پاسخ دهد 
 بایستی تلش كند تا مسیح را با تمامی قلب ، فكر و انرژی خود دوست بدارد و تلش كند تا به آنچه. اطاعت كند 

 هرگاه شخصی فكر می كند كه مسیحی است اما مسیح را دوست نداشته باشد یا كلم. مسیح تعلیم می دهد عمل كند 
.او را اطاعت نكند ، او در معرض این خطا است كه مثل یك شاخه خشك ، كنده شده و به دریاچه آتش افكنده شود

 
  كلم مسیح در ایماندار چه می كند ؟   .   7  و      3  از آیه      6  سئوال 

(S) این بدان معنی . می گوید ، كلم عیسی مسیح ،  مسیحیان را از گناهانشان پاك کرده است  3آیـــه
 .است كه وقتی مردم به پیغام انجیل در مورد عیسی مسیح ایمان بیاورند خدا آنها را صد در صد عادل می شمارد 

یه  ماند  7برطبق آ  به این معنی كه. مسئولیت یك مسیحی این است كه به كلم مسیح اجازه دهد كه در او ب
 مسئولیت یك مسیحی است كه اجازه دهد كلم مسیح بر روی افكار ،  عقایدش ،  انگیزه و آرزوهایش ، حالت ،

 یك مسیحی در قبال كتابمقدس نه تنها مسئول. احساسات ،  سخنان و رفتارش تأثیر بگذارد و آنها را كنترل كند 
 است که آن را  بخواند و  بررسی كند بلکه او همچنین بایستی به كتابمقدس اجازه دهد كه زندگی او را تحت تأثیر

. قرار داده و تغییر دهد 

  چه ارتباطی بین دعا و كلم هست ؟     .   7  از آیه      7  سئوال 

(T)   می گوید ، “ اگر در من بمانید و كلم من در شما بماند آنچه خواهید بطلبید كه برای شما خواهد 7آیه 
 وقتی یك مسیحی به كلم اجازه می دهد كه او را تحت تأثیر قرار دهد و كنترل كند پس دعای او مؤثر. شد” 

 این. خواهد بود  زیرا چیزی برخلف كلم مسیح طلب نخواهد كرد و بسیاری از دعاهای او پاسخ خواهندیافت 
. یك وعده بزرگ در مورد دعا است 

  چه ارتباطی بین دعا و آوردن میوه وجود دارد ؟     .   16  از آیه      8  سئوال 

(S) می خوانیم “ شما مرا برنگزیدید بلكه من شما را برگزیدم و شما را مقرر كردم تا شما بروید 16در آیه 
 مسیحی حقیقی برای میوه. و میوه آورید ومیوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم طلب كنید به شما عطا كند ” 

 وقتی كه مسیح ، مسیحیان را فرستاد تا رفته و میوه. آوردن دعا می كند و درپاسخ به دعایش میوه خواهد آورد 
 ماندنی بیاورند ، ما مسیحیان به وضوح درك می كنیم كه این كار را فقط با قدرت ، حكمت و محبت مسیح

 پس ما مسیحیان باید برای داشتن شجاعت و رفتن به سوی مردم دعا كنیم و برای قدرت ،. می توانیم انجام دهیم 
 در اینجا مسیح  مجددا� وعده ای عالی در. حكمت و محبت او دعا كنیم تا كمك كند كه این افراد میوه ماندنی شوند 

 عیسی وعده می دهد كه چون آنها برای میوه ماندنی و بسیار در نام  عیسی مسیح دعا می كنند به. باره دعا میدهد 
. دعاهایشان پاسخ خواهد داد 

  مسیحیان چگونه می توانند یكدیگر را محبت كنند ؟    .   12  از آیه      9  سئوال 

(T) ا ا  11 – 1 : 15یوحن  می گوید ، “ 17 – 12 : 15می گوید ، “ در مسیح و محبت او بمانید و یوحن
 پس واضح است كه مسیحیان فقط وقتی می توانند یكدیگر را محبت كنند كه در مسیح و! یكدیگر را محبت كنید ” 

مانند   فقط وقتی مسیحیان برای داشتن یك ارتباط شخصی با مسیح تلش می كنند و تلش مداوم. محبت مسیح ب
 30 : 12در مرقس ! برای اطاعت از تعالیم او دارند ، مسیح به آنها قوت محبت كردن یكدیگر را خواهد داد 

 .مسیح به مسیحیان این فرمان را میدهد ،  یعنی محبت كردن خدا و محبت كردن همسایه خود چون نفس خویش 
 وقتی خدا فرمانی به. خدا محبتش را در قلبهای مسیحیان از طریق روح القدس می ریزد  5 : 5اما در رومیان 

 خدا فرمان محبت كردن را داده و محبت راهم به ما. مسیحیان می دهد ، قدرت اطاعت از آن فرمان را هم می دهد 
.بنابراین مسیحی راستین میتواند محبت کند و محبت خواهد کرد . می بخشد 
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  مفهوم “ محبت بزرگتر ” چیست ؟    .   13  از آیه      10  سئوال 

(S) یه “ این است حكم من كه یكدیگر را محبت نمایید همچنانكه شما را 13 – 12در آ  می خوانیم ، 
 ”  محبت. محبت نمودم كسی محبت بزرگتر از این ندارد كه جان خود را به جهت دوستان خود بدهد 

 عیسی مسیح بامحبت عظیم خود ما را. بزرگتر محبتی است كه جان خودش را برای دوستانش می دهد 
 محبت او محبتی ایثارگرانه بود محبتی است كه ما را. او برروی صلیب به خاطر ما مرد . محبت نمود 

 محبت بزرگتر. محبتی است كه باعث می شود ما بهترین چیزی باشیم كه می توانیم بشویم . نجات می بخشد 
 .این است و حال عیسی مسیح به ما مسیحیان فرمان می دهد كه یكدیگر را با محبت بزرگتر دوست بداریم 

 با محبت از خود گذشته با محبتی. مسیحیان باید یكدیگر را با محبت ایثارگرانه و  فداركارانه ، محبت كنند 
 البته ما نمی توانیم برای دیگران بر روی. كه به سایر مردم كمك می كند تا برای خدا و انسان بهترین شوند 

 بزرگتر این محبت. صلیب بمیریم اما می توانیم با روش فداكارانه و ایثارگرانه برای دیگران زندگی كنیم 
.است 

  چه ارتباطی بین اطاعت و محبت وجود دارد ؟    .   14  و      10  از      11  سئوال 

(T)   یك روش عملی برای ماندن در مسیح ، در محبت مسیح و در دوستی با مسیح ، اطاعت از كلم او است. 
 اول مسیح. اما نخست ما او را اطاعت نكردیم بلكه اول مسیح ، مطیع نقشه خدا شد تا ایمانداران را نجات بخشد 

 وقتی ایمان  آوردیم ،. سپس مسیح كسی را فرستاد تا برای ما موعظه كند . ما را محبت نمود و برای ما مرد 
 با محبت مسیح در قلبمان است كه می توانیم از كلم او. مسیح ، روح القدس و محبت خود را در قلبهای ما ریخت 

 با اطاعت از كلمش مسیح محبت بیشتری نسبت به خودش در قلبهای ما ایجاد. اطاعت كنیم و اطاعت می كنیم 
 بنابراین محبت! می كند و به این ترتیب یك چرخه دیگر از محبت آغاز می شود كه حتی بهتر از گذشته است 

 محبت ما باعث اطاعت می شود و اطاعت باعث می شود كه مسیح محبت. مسیح درقلبهای ما محبت تولید می كند 
. محبت بیشتر ما باعث اطاعت بیشتر می شود و غیره . بیشتری در قلبهای ما تولید كند 

(S) كاربرد    .   4  قدم   .  
 بعد از اینكه افكار خود را به طور روشن با هم درمیان گذاشته ایم و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر از یوحنا

 تهیه كردیم ، ملحظه كنید كه كدام كاربرد امكان پذیر هست كه خدا می خواهد شما آن را به یك 17 – 1 : 15
 ایمان دارم. می خواهم هر روز وقت كافی به خواندن و اطاعت از كتابمقدس بدهم . كاربرد شخصی تبدیل كنید 

. كه اطاعت از كلم مسیح باعث “ محبت بزرگتر ” من نسبت به مسیح و ثمردهی بیشتر می شود 

(T)   می خواهم به خاطر داشته باشم كه شش موضوع مهم وجود دارد كه من را شاگرد عیسی مسیح می سازند. 
 من. بایستی كتابمقدس را بخوانم و بررسی كنم . من بایستی با مسیح ارتباطی شخصی و نزدیك برقرار كنم 

 بایستی. بایستی ثمر بیاورم . بایستی سایر مسیحیان را در یك مشاركت محبت آمیز ملقات كنم . بایستی دعا کنم 
. از تعالیم مسیح اطاعت كنم 

(S   )    دعا    .   5  قدم   .  
.  بعد از اینكه بررسی شما از كتابمقدس پایان یافت ، دعا را فراموش نكنید 

(T)     تكلیف برای هفته آینده    .  

 عنوان آن این است كه “ یك شاگرد با محبت مسیح ، محبت. بررسی هفته آینده از كتابمقدس را آماده كنید.    اول
.می باشد 13 – 1 : 13این بررسی مربوط به قسمت اول قرنتیان . می كند “

 www.dota.netكتابهای دستور عمل “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی .  دوم 
....  این آدرس را به حروف تکرار میکنم .  مراجعه كنید 

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