
  9درمیان گذاشتن بركات   45دوتا  
 یاد گرفته است ، درمیان      22 : 4 – 1 : 1یك شاگرد آنچه از یوحنا 

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

 ، یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیسی مسیح باشید . دو معلم آنچه از رازگاهان  خود یاد گرفته اند درمیان رازگاهان است
 خواهند گذاشت . هفته قبل هر روز از قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم . هفته ای یكبار با هم جمع می شویم تا آنچه
 یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم . درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه خود ، یادداشت بردارید و یا برنامه
. سپس حقایق و دروس مهمی را درمیان خواهیم . نخست نحوه داشتن رازگاهان را شرح خواهیم داد   را ضبط كنید
 گذاشت كه از رازگاهان خود یاد گرفته ایم و سعی می كنیم به بعضی سئوالت مهم پاسخ دهیم . عنوان امروز این است :

 یاد گرفته است درمیان می گذارد . 22 : 4 تا 1 : 1یك شاگرد آنچه از یوحنا 

(S) نحوه داشتن رازگاهان .   1  نكته 
 هر روز هفته از یكی از هفت قسمت مشخص شده كتابمقدس با خدا مشاركت یا رازگاهان داشته باشید . یكی از روشهای

  . دعا كنید و از خدا بخواهید با شما  1  قدم  قدم است . 5آسان رازگاهان روش “ حقیقت محبوب ” است . این روش دارای 
  . حقیقت محبوب خود را انتخاب كنید یعنی  3  قدم  . یكی از هفت قسمت مشخص شده را بخوانید .   2  قدم سخن بگوید . 

 حقیقت ، یا قسمتی كه خدا از طریق آن با شما حرف می زند ، یا شما را به فكر می اندازد و یا قلب شما را لمس می كند .
. با انجام این چهار مرحله تعمق خود را انجام دهید .   4  قدم   . در مورد معنیاول . بر حقیقت محبوب خود تعمق كنید 

  . با ساختن یك كاربرد عملی ،  حقیقت محبوبسوم . از خدا بپرسید قصد دارد به شما چه بگوید . دومكلمات فكر كنید . 
  . مهمترین افكار حاصل از تعمق خود را در یك دفترچه یادداشت ، بنویسید تاچهارمرا به زندگی خود ارتباط دهید . 

 . . سپس برای  5  قدم بتوانید آن را با دیگران در میان بگذارید  . در ارتباط با حقیقت محبوب برای خودتان دعا كنید    
 شخصی در خانواده تان ، برای شخصی در نزدیكی و بالخره برای شخصی كه از شما دور است دعا كنید . وقتی با یكی
 از دوستان خود یا با سایر مسیحیان در یك مشاركت خانگی یا گروه شاگردی ملقات می كنید به نوبت حاصل تعمق یكی
 از رازگاهانهای خود را درمیان بگذارید . می توانید سعی كنید تا به بعضی از سئوالت موجود در آن قسمتها نیز پاسخ

دهید . 

(T) 22      :  4     –     1   :   1  درمیان گذاشتن بركاتی ازیوحنا  .   2  نكته       
  را خوانده ایم بر آن تعمق كرده و در مورد آن دعا كرده ایم . حال می خواهیم با استفاده22 : 4 تا 1 : 1هفته گذشته یوحنا 

 از یادداشتهای رازگاهان خود حقایق و دروسی را از این قسمت درمیان بگذاریم و بعضی سئوالت را مورد گفتگو قرار
دهیم . 

                1  درمیان گذاشتن بركات از یوحنا فصل           

(S) درمیان بـــگذارم . چـرا عیسی مسیح “ كلمه ” خواندهكـــلمه مطلبی را در مورد 1 : 1مـــی خواهم از یوحنا  
می شود ؟ 

  . یكاولدر زندگی رایج خودمان از “ كلمات ” برای بیان افكارمان استفاده می كنیم . هر كلمه دارای دو هدف است : 
  . یك كلمه تفكر داخلی ودومكلمه ابراز یك تفكر داخلی و وجود درونی یك شخص است حتی اگر هیچكس آن را نشنود . 

 یا وجود درونی گوینده را به سایرین آشكار می كند . عیسی مسیح " كلمه " خوانده می شود چون او بیانگر و یا منعكس
كننده ذات و فكر خدا است و چون او خدا را به انسان آشكار می كند . 

(T) كلمه ”  بودن عیسی مسیح مطلبی را درمیان بگذارم.می خواهم  در مورد  “ 
  می گوید ، “ در آغاز كلمه بود و كلمه با خدا بود و كلمه خدا بود ” . حرف “ با ” نشاندهنده یك رابطه1 : 1 یوحنا    .  اول

و دوستی بسیار نزدیك بین خدای پدر و عیسی پسر است . عیسی " یك خدا” یا خدایی دیگر نبود بلكه كاملo خدا است .  
خدا ، ذات الهی واحد است اما دارای سه تمایز درونی میباشد. 

ا دوم  : 1. یوحن . او3 – 2    می گوید ، “ در ازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، » کلمه« وجود داشت و نزد خدا بود
 همواره زنده بوده، و خود او خداست. هر چه هست، بوسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد.” این

یعنی گرچه عیسی مسیح همه چیزهای موجود را خلق كرده ولی خودش هرگز مخلوق نبوده است ،  او ابدی است . 
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  می گوید ، “ حیات جاوید در اوست و این حیات به تمام مردم نور می بخشد. او همان نوری است5 – 4 : 1 . یوحنا سوم
” حیات بیانگر صفات پرجلل خدا است مثل  که در تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز نمیتواند آن را خاموش کند.
 قدوسیت ، محبت ، راستی ، قدرت مطلق ، اقتدار و غیره . زمانیكه این “ حیات ” تجلی پیدا می كند نور نامیده می شود .
” مربوط به انسان سقوط كرده است كه با گناه و بی ایمانی ظلمانی شده است .عیسی مسیح به دنیای “ تاریكی   اما 

انسان آمد و برای انسان آشكار ساخت كه خدا واقعاo كیست اما اكثر مردم او و یا مكاشفه او را نپذیرفتند . 

  می گوید ، “»کلمه خدا« انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از14 : 1 . یوحنا چهارم
 محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم، بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی
 ما، خدا.” گرچه عیسی مسیح خداست اما او انسان شد . او خدا بودن را كنار نگذاشت بلكه او در كنار خدا بودن خود ذات
 انسانی نیز به خود گرفت . پس عیسی مسیح دارای دو ذات است . او هم خدا و هم انسان است . یوحنای رسول شهادت
 داد كه چطور عیسی مسیح بر روی زمین زندگی و خدمت كرد و چگونه با مردم حرف می زد و به آنها گوش می داد .
 بسیاری از مردم به دقت او را نگاه می كردند و جلل خدا رامی دیدند كه از طریق ذات انسانی او می درخشید . جلل

خدا، درخشش صفات خدا و تجلی حضور عظیم خدا است . 

  می گوید ، “ زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد ، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد” .17 : 1 . یوحنا پنجم
 هیچ چیز اشتباهی در شریعت اخلقی یا شریعت تشریفاتی عهد عتیق وجود نداشت . گرچه هدف شریعت هرگز نجات
 نبود اما راه نجات دهنده را آماده می كرد . شریعت سایه ای بود از حقیقتی كه بعدها خواهد آمد . بخصوص شریعت اخلقی
 آشكار ساخت كه همه مردم چقدر گناهكار و گمشده هستند . و بخصوص قربانی های شریعت تشریفاتی نمونه ای بود از
 قربانی واقعی یعنی عیسی بر روی صلیب . شریعت نمی توانست فیض را در دسترس قرار دهد . نمی توانست گناهان را
. فقط . شریعت ، راستی یعنی واقعیت را نمی توانست برآورده كند  . نمی توانست در زمان نیاز كمكی كند   ببخشد 

می توانست سایه ها یا نمونه ها را ارائه كند . اما عیسی مسیح فیض را آورد و نمونه ها را انجام داد . 
  می گوید ، “ خدا را  هرگز کسی ندیده است . پسر یگانه ای كه در  آغوش پدر است ، همان او را ظاهر18 : 1یوحنا 

 کرد " . دومین شخصیت تثلیث تنها شخص واجد شرایطی است كه کاملo  پری خدا را آشکار میکند . اگر خدا خود را به
 ما آشكار نمی كرد هیچ انسانی بر روی زمین نمی توانست هیچ چیز در مورد خدا بداند ! عیسی مسیح بر روی زمین آمد

تا خدای زنده نامرئی را به ما بشناساند !

(S    )   از عیسی مطلبی را در میان بگذارم . دو نفر عیسی راپیروی كردن در مورد 39 : 1مـــی خواهم از یوحنا  
 دنـــبال كردنـــد . عیسی برگشت و از آنها پرسید ،“ چه می خواهید ؟ ” آنها گفتند ، “ رب�ی ) یعنی ای استاد( كجا منـــزل
 داری ؟ ” عیسی می توانست به آنها آدرس بدهد اما در عوض گفت ، “ بیایید و ببینید ” . عیسی در مورد خودش فقط
 حقایق را به من نمی گوید بلكه او مرا به حیات خود دعوت می كند او می گوید بیا و ببین كجا زندگی می كنم . بیا و ببین
 چگونه زندگی می كنم . بیا و ببین چرا زندگی می كنم . و دو تن از شاگردان رفتند و دیدند. و آنها به پیروی از عیسی در
. هرگز از تصمیم . من هم پیروی از عیسی را ادامه می دهم  . من نیز رفتم و دیدم   تمام بقیه زندگی خود ادامه دادند 
 پیروی كردن خود از عیسی پشیمان نشده ام . شركت در زندگی عیسی بزرگترین ماجرا و رضایت بخش ترین اتفاق زندگی

است ! 

(T) در باره پسر خدا مطلبی را درمیان بگذارم . 49 : 1     می خواهم از یوحنا 
 واژه “ پسر خدا ”  به این سوءتفاهم رایج كه عیسی پسر جسمانی خدا است اشاره نمی كند . بلكه این تفكر را بیان می كند
 كه خدای نامرئی به خود ذات انسانی گرفت و از طریق عیسی به خلقت خود و تاریخ بشر وارد شد . كتابمقدس ا ز سه

نوع “ پسر ” سخن می گوید . 
  می گوید ، “ زندگی جسمانی را انسان تولید میکند ” این6 : 3 . واژه  پسر مربوط به فرزندی جسمانی است . یوحنا اول

 آیه می گوید كه فرزندی جسمانی از والدینی جسمانی متولد می شود گرچه عیسی به صورت شخصی دارای جسم از
 مادری جسمانی یعنی مریم باكره متولد شد اما ماهیت مادی خود را از یك پدر جسمانی دریافت نكرد . عیسی از نظر
 جسمی هرگز فرزند خدا نیست چون خدا دارای جسم نیست . جسم مادی مسیح ، جسم مادی خدا نیست . روح القدس جسم

 ( . عیسی دارای ذات بشری است اما كاملo و به صورت مطلق بدون گناه است. 35 : 1مادی عیسی را خلق كرد ) لوقا 
  نیز می گوید “ ولی زندگی روحانی را روح خدا از6 : 3 . واژه “ پسر ” مربوط به پسری روحانی است . یوحنا دوم

 بال می بخشد.”  كتابمقدس بوضوح میان پسر جسمانی با پسر روحانی تفاوت قائل می شود . عیسی پسر مادی خدا نیست
بلكه پسر روحانی خدا است . عیسی دارای ذات فطری و الهی خدا است . 

  مسیحیان را “پسران نور” می نامد به این8 : 16. واژه “ پسر ” به صورت سمبولیك مربوط به پسر است . لوقا      سوم
 معنی كه ویژگی  ضروری آنها نور است و آنها متعلق به قومی هستند كه در نور سلوك می كنند .همچنین عیسی نیز “

پسر خدا ” نامیده می شود چون او نشانگر ذات فطری و الهی و ویژگی های خدا است . 
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  . پس واژه “ پسر خدا ” نشانگر این حقیقت است كه خدای نامرئی خود را در خدای مرئی آشكار ساخت كه ازنتیجه
طریق مریم باكره ذات انسانی به خود گرفت و به خلقت خود در تاریخ انسانی وارد شد. 

    2  درمیان گذاشتن بركاتی از یوحنا فصل           

( S)      دیدم كه چطور عیسی مردم را1 درمیان بگذارم . در یوحنا فصل جشن عروسیمی خواهم مطلبی را از مثل ،  
 به زندگی خود دعوت می كرد . او گفت “ بیا و ببین” و “  بدنبال من بیا ” . مردم رفتند و دیدند . مردم از پی عیسی رفتند

  ، می بینم كه چگونه عیسی در زندگی های مردم2و دانستند عیسی كه بود چگونه و چرا زندگی كرد . در اینجا در فصل 
 شركت می كند . او در عروسی آنها شركت كرد . او دعوت آنها را پذیرفت و با فریسی ها و باجگیران غذا خورد . او به
 محل كار آنها رفت به خانه هایشان رفت و بیماری آنها را شفا داد و كلمش را به آنها تعلیم داد . بدین ترتیب عیسی بسیار
 خوب آگاه شد كه آنها چه كسانی هستند ، چگونه و برای چه زندگی می كنند . عیسی نمونه بسیار مهمی برای پیروی به
 من داد . من بایستی مردم را به زندگیم به خانه ام و خانواده ام و به مشاركت كلیسایی خود دعوت كنم تا آنها بتوانند بیایند و
 ببینند كه مسیحیان كه هستند ، چگونه و به خاطر چه زندگی می كنند . اما آنها نیز در زندگی غیرمسیحیان وارد شوند تا

آنها را بشناسند و فرصت بیابند با زندگیشان بر آنها تأثیر گذارند . 

(T) درمیان بگذارم . چرا عیسی می گوید ، “ بسیارخرابی معبد مطلبی را در باره 19 : 2     مـــی خواهم از یوحنا  
 خوب، معجزه ای که برای شما میکنم این است: این خانه خدا را خراب کنید تا من در عرض سه روز آنرا دوباره
 بسازم.”  عیسی به تازگی تاجرین را از منطقه  معبد با كمك یك شلق و واژگون كردن میزهایشان بیرون كرده بود .
 یهودیان عصبانی بودند و انتظار داشتند كه عیسی با نشان دادن یك علمت معجزه آمیز ثابت كند كه حق انجام چنین

  دوباره آناوكارهایی را دارد . پس عیسی برای آنها یك معما مطرح كرد . او گفت كه وقتی آنها این معبد را خراب كنند 
 را بعد از سه روز بنا خواهد كرد ! سخنان عیسی دارای دو معنی است : كلمه “  ویران كردن ” هم به معنی فروریختن
 ساختمان است و هم از بین بردن جسم انسان . کلمه " معبد " هم به ساختمانی به عنوان معبد اشاره میکند و همچنین به
 بدن انسان به عنوان معبد . واژه “ برپا كردن ” هم به معنی بازسازی ساختمان است و هم قیام كردن یك جسم مرده .
 یهودیان و حتی شاگردان نفهمیدند كه عیسی از یك معما استفاده كرد . در فرهنگ یهودیان چنین معماهایی رایج بود .
 مقصود اصلی عیسی این بود كه بگوید ،“ وقتی شما بدن من را روی صلیب ویران ساختید ، ساختمان معبد در اورشلیم
 را نیز با تمام تشریفات مذهبی مربوط به آن ویران خواهید ساخت " با این وجود بعد از سه روز من از مردگان قیام
و راستی خواهند  خواهم كرد ، معبد روحانی جدید یعنی كلیسا را بنا خواهم نمود كه در آن مردم ، خدا را در روح  
 پرستید. “ عیسی بوضوح تعلیم می دهد كه نمونه عهد عتیق و واقعیت عهد جدید به هم وابسته هستند . معبد عهد عتیق
 سمبلی است از مكانی كه خدا در آن ساكن می شود . بدن جسمانی عیسی مسیح به یك مفهوم تـحــت الفظی بسیار عالیتر ،

  می گوید ، “ در مسیح طبیعت و ذات الهی، بطور کامل، در یک9 : 2مكانی است كه خدا در آن ساكن می شود . كولسیان 
 بدن انسانی ظاهر شده است.” بالخره ، كلیسای مسیحی نیز به عنوان بدن مسیح به مفهومی عالی تر جایی است كه خدا

  می گوید كه همه  ایمانداران ، “ شما نیز بوسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل2 : 2ساكن می شود . افسسیان 
 شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خداست، تشکیل دهید." عیسی پایان پیمان عهد عتیق و شکلهای پرستشی آن
را نبوت كرد و همینطور شروع پیمان عهد جدید و شیوه پرستشی آن را . هر دو اینها با مرگ و قیام عیسی اتفاق افتاد . 

     3   درمیان گذاشتن بركاتی از یوحنا فصل          

(S از یوحنا     )می خواهم به این سئوال پاسخ بدهم كه “ چگونه یك شخص وارد ملكوت خدا می شود ؟”8 – 3 : 3  
 عیسی می گوید ، “ تا كسی از نو زاده نشود . نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند ”. و او می گوید ، “ تا كسی از آب و روح
 زاده نشود نمی تواند به پادشاهی خدا راه یابد ” . تولد تازه تنها راه دیدن وجود ملكوت خدا و تنها راه ورود به آن است .

  . تولد تازه یعنی چه ؟ وقتی دوباره متولد می شوید كه روح القدس در فكر و قلبتان كار می كند تا راستی را درك كنیداول
 – 12 : 1و باعث توبه شما از گناهانتان می شود و شما ایمان می آورید كه عیسی مسیح گناهانتان را كفاره ساخت . یوحنا 

  عیسی می گوید كه تولد تازه در ارتباط با ایمان به عیسی مسیح و قبول او در زندگیتان اتقاق می افتد . زمانیكه به او13
 ایمان می آورید و او را می پذیرید او به شما این حق را می دهد كه فرزند خدا بشوید . پس شما نه از اجداد طبیعی خود

 . . شمادومبلكه از نظر روحانی از خدا دوباره متولد شده اید . از آن به بعد روح القدس در وجود شما زندگی می كند    
  ،  عیسی می گوید كه تولد تازه كار خداست و شما درست مثل باد نمی توانید آن3چگونه دوباره متولد می شوید ؟ در یوحنا 

 را كنترل كنید . تولد تازه ،  مقتدر، غیرقابل درك واسرارآمیز است. پس تولد تازه كار مقتدرانه خدا و همینطور هدیه او
است .

(T) مطلبی را درمیان بگذارم كه می گوید ، “ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد16 : 3     می خواهم از یوحنا  
 که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هرکه به او ایمان آورد، هلک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.” خدا جهان را
 محبـت می كند . جـــهان شامل انسانهای سقوط كرده است . همه  انسانها از هر قبیله ،  رنگ ،  قوم و زبانی گناه كرده اند و
 گمشده اند . خدا با دادن عیسی به جهان برای مردن بر روی صلیب ، محبت خود را ثابت كرد . او عیسی را به عنوان
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 قربانی برای گناهان و برای پرداختن جریمه گناه به جهان داد . هر كه به عیسی مسیح ایمان آورد حیات جاودانی خواهد
 “ . زمانیكه من این را برای اولین بار شنیدم ، بسیار خوشحال شدم كه كتابمقدس می گوید ،  . حیاتهر كهداشت   ”   

 جاودان فقط برای یهودیانی كه ایمان می آورند نیست و نه فقط برای انسانهای محترمی كه ایمان می آورند بلكه هر كه
 ایمان آورد ! مهم نیست كه من قبلo چه كسی بودم و یا در گذشته چه كارهایی كرده ام . من یكی از این “ هركه ” ها

هستم. من ایمان آوردم و همان روز حیات جاودانی را دریافت كردم ! 
     4  درمیان گذاشتن بركاتی از یوحنا فصل           

( S) آنچه یاد گرفته ام درمیان بگذارم . از روشی كه عیسی ، برای ایمان آوردن زن سامری استفاده كرد     می خواهم 
 . زن سامری فقط عیسی را یك یهودی می دانست . عیسی به روشی دوستانه در مورد آنــچه او درك می كرد با او     اول

 صحبت كرد . او با واژه آشنای “ آب ” شروع كرد و در مورد “آب زنده” مبهمی سخن گفت كه در او چشمه آب حیات
 خواهد شد . عیسی از حیات جاودان سخن می گفت كه روح القدس به قلب او می بخشید . او به داشتن این آب زنده علقمند

شد . ایمانی در قلب او شعله ور می شد . 
 . زمانیكه عیسی موضوع را عوض كرد و از او خواست كه شوهرش را بیاورد نظر او راجع به عیسی تغییر كرد .     دوم

 عیسی گناه او را آشكار ساخته بود . او قبلo پنج شوهر داشت كه احتمالo از آنها طلق گرفته بود و در آن زمان با كسی
 زندگی می كرد كه شوهرش نبود . با آشكار كردن گناه وی عیسی قلب او را آماده پذیرش نجات می كرد . حال زن به

عیسی به عنوان یك نبی نگاه می كرد كه آنچه در قلبش بود می دانست . ایمان او در حال رشد بود ! 
  . برای گریز از خاطرات دردناك گناهانش ، او موضوع را عوض كرد. شاید او از وضعیت گناه آلودش متأسف بودسوم

 و نمی دانست كه واقعاo خدا را كجا باید بپرستید . مورد هر چه باشد ، عیسی پاسخ داد كه آنچه مهم است این نیست كه كجا
 “ باید خدا را بپرستد بلكه اینكه او چه كسی را و چگونه بپرستد مهم است ! عیسی پیش بینی كرد كه به زودی مردم در
 معبد اورشلیم و یا در هر ساختمان دیگری خدا را نخواهند پرستید . پرستندگان واقعی از همه  اقوام جهان نه فقط در یك
 ساختمان بلكه درهر جا خدا را خواهند پرستید. آنها هر خدایی را نخواهند پرستید . بلكه خدای پدر كه خود را در عیسی
 مسیح آشكار ساخت . آنها مانند قبل خدا را با گذراندن قربانیهای حیوانات نخواهند پرستید بلكه خدا را در روح و راستی

خواهند پرستید . 
 . پس عیسی خود را به عنوان مسیح بر او آشكار ساخت و او به مسیح ایمان آورد . او كاملo ، تنها خدای زنده را     چهارم
یافت . 

 . زمانیكه سایر سامری ها شهادت آن زن را شنیدند آمدند تا عیسی را ببینند و سخنان او را بشنوند . بعد از شنیدن     پنجم
 موعظه عیسی آنها اعتراف كردند ، “ می دانیم كه این مرد به راستی نجات دهنده عالم است ” . تماس شخصی با عیسی

لزمه كامل شدن ایمان است ! 

(T         ) تكلیف برای هفته بعد
  را به هفت قسمت تقسیم كنید . هر روز با یكی از آن قسمتها رازگاهان داشته باشید .53 : 7 تا 23 : 4 . یوحنا اول

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

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

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