
 

  www.highimpactsupport.nl  | )۲عیسی کیست؟ (قسمت    1 

 )۲عیسی کیست؟ (قسمت 
درس   ۲پیروی بخش  

۹ ۲ 

  

    
 

 

 
 نان حیات  –، کالم خدا عیسی

آن ایمان داشتھ باشیم و در   بھ ، میخود جای دھ  در اگر ما کالم او را .ی کالمش را با نان مقایسھ کرد س عیّ 
حیاتی کھ اینجا از آن صحبت  حیات خواھد بخشید.   آنگاه کالم او بھ ما ،بھ آن عمل کنیم   خود  زندگی

کالم   ولی روح ما نیز نیاز بھ تغذیھ دارد.  ،حیات روحانی است. بدن ما زنده است  میشود بھ منظور 
 .عیسی حیات جاودانی می بخشد 

 ۵۱ -۴۸: ۶ا یوحن
 

 عیسی، آب حیات 
بخشد این اتفاق  آب حیات می   د آمد. روح القدس بھ ما ھعیسی اشاره میکند کھ روح القدس پس از او خوا 

  است کھ بر زمین  دریاوسیلھ روح سیراب می شود. او مانند   در روح ما می افتد. اشتیاق ما بھ خدا بھ
 . خشک جاری میشود 

 ۳۹  -۳۷: ۷یوحنا  
 

 ، چوپان نیکو عیسی
از طریق او وارد   عیسی چگونھ است. او می گوید کھ ما  چون نشان میدھد کھ ی زیباست  لن نیکو مثاچوپا
م. عیسی میخواھد  یرد پادشاھی شو اوسیلھ ایمان بھ مسیح میتوانیم وھ است. ب وازه او در ،ی میشومھپادشا

بجای ما   را میخواھد بر خود بگیرد. او  ،کھ بخاطر گناه حق ماست  ،بدھد. او مرگی تا جانش را برای ما 
عیسی نیز حتی جانش را برای ما داد. او  ،  ن برای گلھ اش ھمھ کار می کند چوپا مرد. ھمانگونھ کھ یک 
،  م او را بشناسیم و از او پیروی کنیمیعیسی ما را میشناسد و ما اجازه دار  حیات جاودان میبخشد.
   .خود را میشناسند و بھ دنبال او میروند   چوپانھمانطور کھ گوسفندان 

 ۲۷، ۱۵ -۱۱،  ۷: ۱۰یوحنا 
 

   عیسی، آزاد از گناه 
باشد. در اینجا منظور عیسی چیست؟ عیسی میداند    کتاب مقدس جملھ شاید یکی از مھمترین جمالت این 

شیطان بر  د، واه خود را انتخاب کنخبھ پدرش وابستھ نباشد و راه دل  ،پدر اعتماد نکند   کھ اگر او بھ خدای
نام دارد. اگر ما در گناه زندگی کنیم   گناه  ،از خداخود و نااطاعتی بھ دل   راه رفتن. او قدرت خواھد یافت 

 . خواھیم زیست  آزاد نخواھیم بود و زیر قدرت شیطان 
 

 عیسی در باره زندگی اش چی میگوید؟ 
 

 ۱۸: ۱۰یوحنا 
 
 

گناه پاک بود. او حتی  از   عیسی کاری را انجام داد کھ از پدر دیده بود و پدر از او خواستھ بود. عیسی 
عیسی پیدا کند تا    شیطان نمیتوانست ھیچ نقطھ ضعفی در.وجدان و افکارش، کامالً پاک و خالص بود در 

جانش را   اما او انتخاب کرد تا  ،یرد بم  عیسی   . پس الزم نبود پیدا کند عیسی قدرت  بر    از آن طریق بتواند 
 . ببخشد 

 
 عیسی در باره راه، حقیقت، و حیات چی میگوید؟

 
 ۶: ۱۴یوحنا 
 ۳۶ -۳۱: ۸یوحنا 

 
 

۱ 

۱ 

۲ 



 

  www.highimpactsupport.nl  | )۲عیسی کیست؟ (قسمت    2 

  ان بھ عیسی. عیسییما مگر از طریق  ،عیسی راه بھ سوی پدر است. ھیچ کس نزد پدر نخواھد آمد 
ع بھ اینکھ  ج زندگی ما انسانھا چیزھای بسیاری راحقیقت است. حقیقت شما را آزاد خواھد گرد. در 

حیات    ست. او بھ شماادعا میشود. عیسی بسیار ساده میگوید کھ او حقیقت ا گفتھ و  ،حقیقت چیست 
   .میبخشد و شما را آزاد میکند 

 
 عیسی در باره تاک حقیقی چی میگوید؟ 

 
 ۵ -۱: ۱۵یوحنا 

 
 

اینگونھ   یز ن  باشند. ما ر آورد کھ شاخھ ھا بھ تاک متصل اببھ  انگو   یتواند زمانی م  اھتن درخت انگور 
مھم است کھ با او متصل باشیم. این   ، بخواھیم زندگی کنیم، پیرو عیسی،  ھستیم. اگر ما بھ عنوان مسیحی

. در حقیقت این ھمیشھ  با او حرف بزنیم و بھ او گوش دھیم  ، است کھ روزانھ با او زندگی کنیمھ معنیٴ ب
تشریفات بسیار بوده اند کھ باید از آنھا پیروی می کردند. در عھد  قدیم  منظور خدا بوده است. در عھد 

 میبینیم کھ زندگی روزانھ با عیسی، جای گزین آن تشریفات میشود.  دید ج
 
 

 مشق
 

یک از آنھا بیشتر با قلب شما    یک بار دیگر تمام نامھای عیسی را بخوانید و از خود بپرسید کھ کدام
 بخواھید عملی انجام دھید؟   کھ قبال آنصحبت می کند. آیا نامی ھست 

برای شما معنی خاص  از نامھا دعا کنید کھ عیسی خود را برای تان نمایان کند. ممکن است کھ یکی  
کنید. این پرستش است. عیسی آن را دوست دارد. بسیاری    شکر   از خدا   ،اگر اینطور است     . داشتھ باشد 

   اید.ا میاوقات اگر اینکار را انحام دھید او نزدیک شم 
 

   .بخوانید  مثال پیش از اینکھ انجیل یوحنا را  ،سعی کنید این کار را ببشتر انجام دھید 
باره با او    قابل درک است و در این  سی ھنوز برایتان غیرییک از اسامی ع  مربیتان بگویید کھ کدام  اب

 نیز صحبت کنید.   بشناسید میخواھید انجام دھید تا عیسی را بھتر  ایی کھ ھصحبت کنید. درباره کار 
 

ھر آنچھ عیسی راجع بھ خود    بار ھنگام خواندن  این  وحنا را میخوانیم. ییل  نجدر طی این دروس ا 
   . بنویسید   د رامیگوی

 
 ۹اصول 

 
 . ست کیپدر  یکھ واقعاً خدا نندیآمد تا ھمھ بتوانند بشنوند و بب ن یانسان بھ زم ک یبھ عنوان   یسیع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱ 
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  .۲۹آیات درس  
 

 
 ۵۱  -۴۸:  ۶یوحنا 

آورد زندگی   بیقین بدانید کسی کھ بھ من ایمان می۴۷
پدران شما در  ۴۹. من نان زندگی ھستم۴۸. ابدی دارد

  رهٴ اما من دربا۵۰. مردندبیابان نان َمنّا را خوردند ولی 
کنم کھ از آسمان نازل شده است و اگر   نانی صحبت می

من آن نان زنده ۵۱. میرد کسی از آن بخورد ھرگز نمی
ھستم کھ از آسمان آمده است. ھرکھ این نان را بخورد تا  
ابد زنده خواھد ماند و نانی کھ من خواھم داد، بدن خودم  

 ».دھم یا میباشد، کھ آنرا بخاطر زندگی دن می
 

 ۳۹  -۳۷:  ۷یوحنا 
در آخرین روز کھ مھمترین روز عید بود عیسی  ۳۷

ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشنھ است پیش  
فرماید:   چنانکھ کالم خدا می۳۸. من بیاید و بنوشد

نھرھای آب زنده از درون آن کسی کھ بھ من ایمان  
 رهٴ سخنان را دربا این۳۹ ».بیاورد جاری خواھد گشت

القدس، کھ بھ مؤمنین او داده خواھد شد، گفت و  روح
القدس عطا   چون ھنوز عیسی جالل نیافتھ بود، روح

 .نشده بود
 

 ۲۷، ۱۵  -۱۱،  ۷:  ۱۰یوحنا 
ھا گفت: «بیقین بدانید کھ   پس عیسی بار دیگر بھ آن۷

 .من برای گوسفندان در ھستم
نیکو جان خود را برای  من چوپان نیکو ھستم، چوپان ۱۱

اما مزدوری کھ چوپان نیست ۱۲ سازد گوسفندان فدا می
و گوسفندان بھ او تعلق ندارند وقتی ببینند کھ گرگ 

کند. آنگاه  گذارد و فرار می آید گوسفندان را می می
کند و گوسفندان را پراگنده  گرگ بھ گلھ حملھ می

  گریزد چون مزدور است و بھ فکر او می۱۳. سازد می
من چوپان نیکو ھستم، من گوسفندان  ۱۴. گوسفندان نیست

ھا ھم مرا   شناسم و آن خود را می
شناسد، من ھم   ھمانطور کھ پدر مرا می۱۵. شناسند می

شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا   پدر را می
 .سازم می
ھا را   شنوند و من آن گوسفندان من صدای مرا می۲۷
 .آیند ھا بھ دنبال من می شناسم و آن می

 
 ۱۸:  ۱۰یوحنا 

گیرد، من بھ خواھش   ھیچ کس جان مرا از من نمی۱۸
کنم. اختیار دارم کھ آن را فدا سازم و   خود آن را فدا می

اختیار دارم کھ آن را باز بھ دست آورم. پدر این امر را  
 » .بھ من داده است

 
 ۶:  ۱۴یوحنا 

: «من راه و راستی و زندگی ھستم، عیسی بھ او گفت۶
 .آید من نزد پدر نمی لھٴ ھیچ کس جز بوسی

 

 
 ۳۶  -۳۱:  ۸یوحنا 

سپس عیسی بھ یھودیانی کھ بھ او گرویده بودند گفت:  ۳۱
«اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من 

و حقیقت را خواھید شناخت و حقیقت شما  ۳۲ خواھید بود
ھا بھ او جواب دادند: «ما   آن۳۳ ».را آزاد خواھد کرد

ایم.   کسی نبوده دهٴ فرزندان ابراھیم ھستیم و ھرگز بر
گوئی شما آزاد خواھید شد   مقصد تو از اینکھ می

عیسی بھ ایشان گفت: «بیقین بدانید کھ ھر ۳۴ »چیست؟
و برده ھمیشھ در  ۳۵ گناه است دهٴ کند بر کسی کھ گناه می

پس ۳۶. ماند پسر ھمیشھ میماند ولی  میان اھل خانھ نمی
اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواھید  

می دانم کھ شما فرزندان ابراھیم ھستید، اما چون  ۳۷. بود
خواھید مرا   ھای شما جائی ندارد، می سخنان من در دل

 .بکشید
 

 ۵  -۱:  ۱۵یوحنا 
ھر  ۲. من تاک حقیقی ھستم و پدر من باغبان است۱

برد و ھر   در من ثمر نیاورد می ای را کھ شاخھ
  وهٴ سازد تا می ای کھ ثمر بیاورد آن را پاک می شاخھ

شما با سخنانی کھ بھ شما گفتم  ۳. بیشتری بھ بار آورد
در من بمانید و من در شما. ھمانطور کھ  ۴. اید پاک شده

تواند بخودی خود میوه دھد مگر آنکھ  ای نمی ھیچ شاخھ
توانید ثمر بیاورید مگر آنکھ  نمیدر تاک بماند، شما نیز  

 .در من بمانید
ھای آن ھستید. ھرکھ در   من تاک ھستم و شما شاخھ۵

آورد چون شما   بسیار می وهٴ من بماند و من در او، می
 .توانید جدا از من کاری انجام دھید نمی
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