
 13در میان گذاشتن برکات  65دو تا 
 یاد گرفته است در میان می گذارد .  27: 18-1: 15یک شاگرد آنچه از یوحنا 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد در میان         ) 

. دو معلم آنچه از رازگاهان خود  گذاشتن برکات رازگاهان است ، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید 
 یادگرفته اند در میان خواهند گذاشت . در طی هفته قبل ، هر روز در مورد قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته
 ای یکبار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه را که یاد گرفته ایم ، باهم در میان بگذاریم . در حالیکه به این برنامه گوش
. ما نخست شرح خواهیم داد که چگونه  می کنید در دفترچه یادداشت خود ،  یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید 
 رازگاهان داشته باشیم . سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهانهای خود یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم

 :15گذاشت و سعی می کنیم که به بعضی سؤالت مهم پاسخ بدهیم . عنوان درس امروز این است: شاگرد آنچه از یوحنا 
 یاد گرفته است در میان می گذارد . 27: 18 تا  1

(  S   نکته         )  چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم .  1 .   
 هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس ،  با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید . یکی از

روشهای ساده رازگاهان روش "حقیقت محبوب" نام دارد . این روش پنج قدم دارد:
 دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند .    .  1  قدم 
 یکی از هفت قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید .    .  2  قدم 
  حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید . حقیقت محبوب ،  حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما   .  3  قدم 

حرف می زند ،  افکار شما را برمی انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند . 
  . در مورد مفهوم کلماتاول بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید . با این چهار مرحله تعمق خود را انجام دهید .    .  4  قدم 

 . . دومفکر کنید  . از خدا بپرسید که می خواهد چه چیز به شما بگوید  . با ساختن کاربردهای عملی ،  حقیقتسوم    
  . مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتانچهارممحبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید . 

بنویسید تا بتوانید با دیگران آنها را در میان بگذارید . 
  برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید . سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از   .  5  قدم 

 نزدیکان و بالخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید . وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت
 خانگی و یا یک گروه شاگرد ی دارید ، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهان خود را با همدیگر در میان بگذارید .

سعی کنید که به بعضی از سؤالت مربوط به قسمتهای مشخص شده پاسخ بدهید .

(  T   نکته          )  27  :   18   تا   1  :   15   . در میان گذاشتن برکات یوحنا   2  
  را خوانده ، بر آن تعمق کرده و دعا نموده ایم . حال از یادداشتهای رازگاهان خود27: 18 تا 1: 15هفته گذشته یوحنا 

استفاده می کنیم تا حقایق و دروس این قسمتهای را باهم در میان بگذاریم و در مورد بعضی سؤالت گفتگو کنیم .
   .  15  در میان گذاشتن برکات از یوحنا باب 

(S می خواهم از یوحنا         )درباره ارتباط با مسیح و سایر مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم .12 و 4 آیه 15 
 عیسی می گوید:" در من بمانید و یکدیگر را محبت نمایید" . به نظر من تمثیل تاک و شاخه ها دارای دو قسمت می باشد

  او فرمان می دهد:"یکدیگر را17-12 عیسی به شاگردانش فرمان می دهد: "در من بمانید" و در آیات 11-1. در آیات 
 دوست بدارید" . مهمترین کارهایی که مسیحیان باید انجام بدهند این دو فرمانند:"حفظ کردن یک ارتباط شخصی با مسیح

و با محبت رفتار کردن با دیگران" .
  می گوید:"در محبت مسیح بمانید" اما آیه9 می گوید:"در مسیح بمانید" و آیه 4 .  "ماندن در مسیح" یعنی چه ؟ آیه اول

  می گوید:"کلم مسیح در شما بماند" . مسیح این را برای من امکانپذیر ساخته7 می گوید:"مسیح در ما می ماند" و آیه 5
 که در او و محبت او بمانم چون او و کلمش در من می ماند . اما گرچه مسیح نخست می گوید کلمش در من می ماند و
 محبتش را به من نشان می دهد اما من هم این مسئولیت را دارم که برای حفظ یک رابطه شخصی با مسیح تلش کنم و

در رابطه با کلم مسیح و محبت مسیح تلش کنم .
  می گوید که محبت کردن دیگران یعنی اینکه جان13 . این به چه معنایی است "یکدیگر را محبت نمایید" ؟  آیه دوم

 خود را به خاطر دیگران بدهم . به معنی این است که وقت تلشها و اموالم را طوری صرف دیگران کنم که آنها از
  می گوید که اگر من از فرامین مسیح10طریق من محبت مسیح را تجربه کنند . این دو فرمان تفکیک ناپذیرند . آیه 

  می گوید اگر آنچه مسیح فرمان می دهد به جا آورم پس واقعا دوست او14اطاعت کنم ،  در محبت او خواهم ماند و آیه 
 هستم . درس بزرگی که من از این قسمت یاد می گیرم این است که ارتباط من با مسیح قابل جدا شدن از ارتباط من با
 سایر برادران و خواهرانم نیست . محبت کردن مسیح یعنی محبت کردن برادران و خواهرانم و محبت نکردن برادران و

خواهرانم یعنی محبت نکردن مسیح . "ماندن در محبت مسیح و محبت کردن دیگران تفکیک ناپذیرند" .  
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  سؤالی دارم . آیا مسیحیان ممکن است به عقب بازگردند و به جهنم بروند ؟  عیسی می گوید:" اگر کسی از من6از آیه 
 جدا شود ،  مانند شاخه ایی بیفایده آنرا می برند ،  دور می اندازند و آن شاخه خشکیده می شود ،  سپس ،  آن را با سایر

( .6شاخه ها جمع می کنند و در آتش می سوزانند ." )آیه 

(Tبه خاطر داشته باشید که این فقط یک تمثیل است و نه تعلیم مستقیم . یک تمثیل یک استعاره وسیع است و یک        ) 
 استعاره ، یک مقایسه ضمنی است . ارتباط بین مسیح و مسیحیان در چند جنبه قابل مقایسه با ارتباطی است که بین تاک
 و شاخه ها وجود دارد . عیسی بوضوح می گوید از چند جنبه تاک و شاخه ها شبیه به چه هستند . او شرح نمی دهد که
 میوه چیست و شاخه ها چه کسانی هستند که میوه نمی آورند اما این را با استفاده از متن می توان شرح داد . اما جنبه
 هایی مانند اینکه خدا چطور مثل باغبانی است که هرس می کند را نمی توان تفسیر کرد چون نه مسیح و نه متن آنها را

تفسیر نمی کنند .
 در حالیکه شاخه های مرده به تاک وصل هستند اما ارتباط زنده ای بین شاخه های مرده و تاک وجود ندارد . ارتباط آنها
. این تمثیل در وهله نخست به قوم خدا در عهد عتیق یعنی یهودیان  فقط ظاهری است و ارتباط درونی وجود ندارد 
 مربوط می شود که ارتباط نزدیکی با خدا داشتند و باید میوه می آوردند اما نیاورند . آنها از تاک بریده شدند . اما این به
 مسیحیان عهد جدید نیز هشدار می دهد آنانی که فقط از نظر ظاهری ارتباط نزدیکی با مسیح دارند اما از نظر درونی
. مسیح بر  دارای هیچ ارتباط زنده ای با او نیستند ،  آنها هم از تاک بریده شده و به آتش جهنم افکنده خواهند شد 
 مسئولیت وشخصی که با مسیح ارتباط نزدیکی برقرار کرده تأکید می کند: اگر او کلم مسیح ،  نور مسیح و روح مسیح
. او طرد شده و به آتش جهنم افکنده  را رد کند پس زمانی خواهد رسید که ادامه کار مسیح در او متوقف خواهد شد 
 خواهد شد . برای اینکه "شاخه" زنده بماند بایستی مسیح زنده در آن شاخه باشد . بسیار واضح خواهد بود که آیا شاخه
 میوه می آورد یا نه . اگر مسیح در شخصی مسیحی زندگی نمی کند آن مسیحی نجات نخواهد یافت . این آیه تعلیم نمی
 دهد ایمانداری که دارای تولد تازه است ممکن است بعدها از مسیح دور شود و به جهنم بیفتد . بلکه این آیه چنین تعلیم
 می دهد که یک مسیحی اسمی که تولد تازه ندارد حتی اگر از نظر ظاهری هم مانند ایمانداران رفتار کند طرد شده و به

جهنم افکنده خواهد شد .

(S. می خواهم درباره نفرتی که جهان از مسیحیان دارد مطلبی را در میان بگذارم        )
 کلمه جهان در اینجا مربوط به قلمرو شیطان است . اجتماع انسانها و نهادهای شریری که با مسیح و ملکوت او مخالفت
 می کنند . در دوران رسولن آن یهودیان و رهبرانشان بودند که مسیح را به عنوان مسیح موعود ، رد کردند و نماینده
 جهان شریر بودند . به همین علت عیسی گفت که این جهان شریر آنها را از معابد بیرون خواهد انداخت و حتی آنان را
 خواهد کشت . دلیلی که دنیا از مسیحیان نفرت دارد این است که آنها دیگر متعلق به این دنیا نیستند ،  بلکه متعلق به
 مسیحی هستند که این دنیا از او نفرت دارد . مسیح آنها را انتخاب و با بیرون کشیدن آنها از این دنیا آنها را به ملکوت
 خود وارد کرد . مسیحیان دیگر نمی خواهند کارهای گناه آلود انجام دهند ،  دیگر شریر را نخواهند پذیرفت و به او دیگر
 اجازه نمی دهند آزادانه به کار خود ادامه دهد . مسیحیان از شرارتشان توبه کرده اند ،  برعلیه شریر موعظه می کنند ،
 او را افشاء می کنند و در برابر او مبارزه می کنند . دنیای شریر از آنها به خاطر مخالفتشان با اهداف شریرانه اش
 متنفر است . دنیا به خاطر گناهانش خطاکار است و کلم مسیح و کارهای او ،  مسیح و خدا را خیلی واضح بر جهان
 آشکار می کند . دنیا نور را دید و از حقیقت نفرت نمود و هنوز هم آن را رد می کند . پس گناه و نفرت ورزی این دنیا

توجیه پذیر  نمی باشد . 
   .  16  در میان گذاشتن برکاتی از یوحنا باب 

(T می خواهم از یوحنا         )درباره کار روح القدس مطلبی را در میان بگذارم .11- 7: 16 
  . عیسی می گوید رفتن او برای شاگردان خوب است چون روح القدس خواهد آمد . رفتن عیسی همراه با جسمشاول

 یک تراژدی نیست بلکه نفع و ظفر است . در حالیکه بر روی زمین ،  عیسی با شاگردانش بود اما از طریق روح القدس
 عیسی مسیح در شاگردانش زندگی خواهد کرد .   در حالیکه در آن زمان بر روی زمین عیسی باید بر روی صلیب می
 مرد ،  قیام می کرد و نجات مردم را به ارمغان می آورد اما از طریق روح القدس عیسی نجات را در قلوب و زندگی

مردم به کار می برد .  
  . عیسی می گوید وقتی روح القدس بیاید ،  "او جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود؛ اما بر گناهدوم

 زیرا که به من ایمان نمی آورند . اما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید و اما بر
 داوری از آنرو که بر رییس این جهان حکم شده است" . کار روح القدس برمل کردن گناه انسانها و ملزم کردن آنها به

راستی و متقاعد کردن آنها به گناهکار بودنشان است .
 روح القدس جهان را به گناه ملزم خواهد کرد یعنی گناه جهان را افشاء می کند بخصوص این حقیقت که آنها عیسی را
 رد کردند و او را کشتند . او وجدان بسیاری را نسبت به گناه بیدار خواهد کرد تا آنها توبه کنند و به عیسی ایمان بیاورند

.
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 روح القدس همچنین در ارتباط با عدالت جهان را ملزم خواهد کرد . در اینجا دنیا بیانگر یهودیان است که عیسی را به
 ( . اما با قیام خدا مهر تأیید خود را بر عیسی30: 18صلیب تسلیم کردند و به او برچسب بدکار و مجرم را زدند )یوحنا 

 ( . این الزام به عدالت خدا به معنی محکومیت دنیای14: 3زد که او را به عنوان شخصی عادل اعلم نمود )اعمال 
شریر نیز هست .

  ،12روح القدس دنیا را بر داوری نیز ملزم خواهد کرد چون بر رییس این جهان حکم شده است . بر طبق مکاشفه 
 مرگ و قیام عیسی ،  شیطان را از حضور خدا بیرون راند به طوریکه او دیگر نمی تواند قوم خدا را متهم سازد . بر

  شیطان تسلطی را که بر این جهان داشت از دست داد به طوریکه مسیح بسیاری از مردم را32 –31: 12طبق یوحنا 
  شیطان به بند کشیده شد و مردم29: 12از تمام اقوام جهان و با زبانهای مختلف به سمت خود می کشاند . بر طبق متی 

 ( . با آمدن ثانویه ،13: 1از چنگ او قاپیده شده و به ملکوت و تسلط بر قدرت عیسی مسیح آورده می شوند )کولسیان 
 ( . هر کس که10 : 20محکومیت شیطان بر کل جهان وقتی آشکار خواهد شد که او به آتش جهنم افکنده شود )مکاشفه 

 باز هم مشورت او را پیروی کند ،  توبه نکند و به سوی عیسی مسیح بازگشت نکند همراه با او محکوم خواهد شد )یوحنا
3 :18  ، 36. )

  پطرس رسول یهودیان را به گناهشان ملزم می23 شروع به انجام شدن کرده است . در آیه 2این نبوت عیسی در اعمال 
 کند و می گوید:" از سوی دیگر ،  خدا مطابق اراده و نقشه ای که از پیش تعیین فرموده بود ،  به شما اجازه داد تا به

  آنها را بر عدالت24 و 22( . در آیه 23: 2دست اجنبی های بی دین ،  عیسی را بر صلیب کشیده ،  بکشید ." )اعمال 
 ملزم می کند:" حال ،  ای مردان اسرائیلی به من گوش دهید .   همانطور که خود نیز میدانید ،  خدا بوسیله عیسای
 ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد تا به همه ثابت کند که عیسی از جانب او آمده است .  از سوی دیگر ،  خدا مطابق
 اراده و نقشه ای که از پیش تعیین فرموده بود ،  به شما اجازه داد تا به دست اجنبی های بی دین ،  عیسی را بر صلیب
 کشیده ،  بکشید .  ولی خدا دوباره او را زنده ساخت و از قدرت مرگ رهانید ،  زیرا مرگ نمی توانست چنین کسی را

  او آنها را بر داوری ملزم می کند:" پس می35 – 34( . در آیه 24 و 22: 2در چنگ خود اسیر نگه دارد ." )اعمال 
 بینید که داود سخنانی را که از او نقل کردم ،  درباره خودش نگفت چون داود هرگز به آسمان نرفت ،  بلکه می گوید:
 خدا به خداوند من مسیح گفت: در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پایت بیندازم ." نتیجه این الزام این بود که
 یهودیان دلریش شده و گفتند: "ای برادران اکنون باید چه کنیم ؟  و پطرس از آنها خواست خود را از گناهان مردم شرور

 نفر به آنها اضافه شدند .  3000آن زمان آزاد سازند" . خودتان را از این دنیای شریر آزاد سازید . و در آن روز حدود 

(S می خواهم از یوحنا          )درباره کار روح القدس مطلبی را در میان بگذارم .15-12: 16 
  عیسی می گوید که چیزهای دیگری دارد که بگوید اما آنها تحمل شنیدن تمام حقیقت را ندارند . چون هنوز12در آیه 

کار عیسی ،  مرگ و قیام او کامل نشده بود و چون هنوز هم شاگردان او را انکار و فرار می کردند .
  او می گوید که روح القدس آنها را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد . روح القدس آنها را به زور نخواهد13در آیه 

 کشید بلکه آنها را مانند یک هادی هدایت خواهد کرد . او به جمیع راستی توجه خواهد داشت و نه فقط به قسمتی از آن .
 امروز بسیاری از مسیحیان فقط بر بعضی حقایق رایج و یا نیمی از حقیقت تأکید دارند . هیچوقت روح القدس بدون توجه
 با سایر حقایق ،  بر یک حقیقت تأکید نخواهد کرد . پولس رسول می گوید:" چون در حق کسی کوتاهی نکردم ،  بلکه

( .27: 20پیغام خدا را به همه رساندم ." )اعمال 
 این نبوت عیسی بدین ترتیب انجام شد: "روح القدس خواهد آمد" که در کتاب اعمال انجام شد . "روح القدس شما را به
 جمیع راستی هدایت خواهد کرد" که بخصوص در نامه های رسولن تحقق یافت . "روح القدس از امور آینده به شما
 خبر خواهد داد" که بخصوص در کتاب مکاشفه انجام شد . بالخره اینکه "روح القدس مسیح را جلل خواهد داد" . او
 رسولن را توانمند می ساخت تا مسیح را موعظه کنند . او کار نجات مسیح را در زندگی ایمانداران به کار می برد . از

آنچه مسیح انجام داده است انجام می دهد و انجام خواهد داد .
   .  17  در میان گذاشتن برکاتی از یوحنا باب 

(T می خواهم از یوحنا          )دعای عیسی مطلبی را در میان بگذارم . این دعا را می توان به سه قسمت تقسیم17  
  بخصوص برای یازده شاگرد خود19-6: 17 برای خودش دعا می کند . در یوحنا 5-1: 17کرد . نخست ، او در یوحنا 

  برای تمام ایمانداران دنیا دعا می کند . در دعا برای خودش ،  عیسی پدر را جلل26-20: 17دعا می کند و در یوحنا 
 می دهد و از پدر می خواهد که او را جلل دهد . عیسی با انجام تکلیفی که پدر به او سپرده بود او را بر زمین جلل داد
 یعنی کفاره ساختن گناهان . پدر،  عیسی را از طریق مرگ ،  قیام ،  صعود و سلطنت گرفتنش در آسمان جلل خواهد

داد . بدین ترتیب عیسی بر گناه ،  دنیای شریر ،  شیطان و بر ناامیدی و فساد کل هستی پیروز شد .
 در دعایش برای یازده شاگرد گفت که آنها متعلق به خدای پدر هستند و به او سپرده شده اند . او بر آنها ،  خدا و کلم
 خدا را آشکار ساخته بود . آنها کلم را پذیرفتند و به او ایمان آورده از او اطاعت کردند و حال عیسی آنها را با فرمان
 بزرگ به جهان خواهد فرستاد . عیسی برای اتحاد آنها دعا می کند همینطور برای اینکه پر از  شادی  گردند و همینطور
 برای محافظت ایشان از شیطان و کار تقدیسشان توسط کار مسیح و کلم دعا میکند. او در دعایش برای تمام ایمانداران
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 جهان ،  بخصوص برای یگانگی آنها دعا می کند تا دنیا باور کند که خدا مسیح را فرستاد . او همچنین دعا می کند که
آنها را او باشند تا جلل او را ببینند . و دعا می کند که محبت خدا و خود او پیوسته در آنها بمانند .

(S         )تكلیف برای هفته آینده

  را به هفت قسمت تقسیم کنید . هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید . حاصل25: 21 تا 28: 18 .   یوحنا اول
. هفته ای یکبار با یکی از دوستان ملقات کنید و یا در یک مشارکت  تعمق تمام رازگاهانهای خود را یادداشت کنید 

خانگی یا در یک گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان خود را در میان بگذارید .
  .  كتابهای دستورعمل ِ “ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به آدرس اینترنتی دوم 

www.dota.net .  .  .  .   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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