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ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس
۹۲

ﻋﯾﺳﯽ ،ﮐﻼم ﺧدا – ﻧﺎن ﺣﯾﺎت

ﻋﯾّﺳﯽ ﮐﻼﻣش را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد .اﮔر ﻣﺎ ﮐﻼم او را در ﺧود ﺟﺎی دھﯾم ،ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و در
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ،آﻧﮕﺎه ﮐﻼم او ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﯾﺎت ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد .ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ از آن ﺻﺣﺑت
ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﯾﺎت روﺣﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑدن ﻣﺎ زﻧده اﺳت ،وﻟﯽ روح ﻣﺎ ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ دارد .ﮐﻼم
ﻋﯾﺳﯽ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۵۱ -۴۸ :۶

ﻋﯾﺳﯽ ،آب ﺣﯾﺎت

ﻋﯾﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ روح اﻟﻘدس ﭘس از او ﺧواھد آﻣد .روح اﻟﻘدس ﺑﮫ ﻣﺎ آب ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد اﯾن اﺗﻔﺎق
در روح ﻣﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد .اﺷﺗﯾﺎق ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ روح ﺳﯾراب ﻣﯽ ﺷود .او ﻣﺎﻧﻧد درﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن
ﺧﺷﮏ ﺟﺎری ﻣﯾﺷود.
ﯾوﺣﻧﺎ ۳۹ -۳۷ :۷

ﻋﯾﺳﯽ ،ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﮑو

ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﮑو ﻣﺛﺎﻟﯽ زﯾﺑﺎﺳت ﭼون ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ از طرﯾﻖ او وارد
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯾﺷوم ،او دروازه اﺳت .ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺗواﻧﯾم وارد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷوﯾم .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﺧواھد
ﺗﺎ ﺟﺎﻧش را ﺑرای ﻣﺎ ﺑدھد .او ﻣرﮔﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎه ﺣﻖ ﻣﺎﺳت ،را ﻣﯾﺧواھد ﺑر ﺧود ﺑﮕﯾرد .او ﺑﺟﺎی ﻣﺎ
ﻣرد .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼوﭘﺎن ﺑرای ﮔﻠﮫ اش ھﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺣﺗﯽ ﺟﺎﻧش را ﺑرای ﻣﺎ داد .او
ﺣﯾﺎت ﺟﺎودان ﻣﯾﺑﺧﺷد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺎ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد و ﻣﺎ اﺟﺎزه دارﯾم او را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و از او ﭘﯾروی ﮐﻧﯾم،
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔوﺳﻔﻧدان ﭼوﭘﺎن ﺧود را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﻣﯾروﻧد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۲۷ ،۱۵ -۱۱ ،۷ :۱۰

ﻋﯾﺳﯽ ،آزاد از ﮔﻧﺎه

اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺟﻣﻼت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور ﻋﯾﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾداﻧد
ﮐﮫ اﮔر او ﺑﮫ ﺧدای ﭘدر اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧد ،ﺑﮫ ﭘدرش واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد و راه دﻟﺧواه ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ،ﺷﯾطﺎن ﺑر
او ﻗدرت ﺧواھد ﯾﺎﻓت .راه رﻓﺗن ﺑﮫ دل ﺧود و ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ از ﺧدا ،ﮔﻧﺎه ﻧﺎم دارد .اﮔر ﻣﺎ در ﮔﻧﺎه زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم
آزاد ﻧﺧواھﯾم ﺑود و زﯾر ﻗدرت ﺷﯾطﺎن ﺧواھﯾم زﯾﺳت.

ﻋﯾﺳﯽ در ﺑﺎره زﻧدﮔﯽ اش ﭼﯽ ﻣﯾﮕوﯾد؟
ﯾوﺣﻧﺎ ۱۸ :۱۰

۱

ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ از ﭘدر دﯾده ﺑود و ﭘدر از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود .ﻋﯾﺳﯽ از ﮔﻧﺎه ﭘﺎک ﺑود .او ﺣﺗﯽ
در وﺟدان و اﻓﮑﺎرش ،ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎک و ﺧﺎﻟص ﺑود.ﺷﯾطﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ھﯾﭻ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌﻔﯽ در ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺗﺎ
از آن طرﯾﻖ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻗدرت ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﭘس ﻻزم ﻧﺑود ﻋﯾﺳﯽ ﺑﻣﯾرد ،اﻣﺎ او اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﺗﺎ ﺟﺎﻧش را
ﺑﺑﺧﺷد.

ﻋﯾﺳﯽ در ﺑﺎره راه ،ﺣﻘﯾﻘت ،و ﺣﯾﺎت ﭼﯽ ﻣﯾﮕوﯾد؟
ﯾوﺣﻧﺎ ۶ :۱۴
ﯾوﺣﻧﺎ ۳۶ -۳۱ :۸
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ﻋﯾﺳﯽ راه ﺑﮫ ﺳوی ﭘدر اﺳت .ھﯾﭻ ﮐس ﻧزد ﭘدر ﻧﺧواھد آﻣد ،ﻣﮕر از طرﯾﻖ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ .ﻋﯾﺳﯽ
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣﺎ را آزاد ﺧواھد ﮔرد .در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﯾزھﺎی ﺑﺳﯾﺎری راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت ،ﮔﻔﺗﮫ و ادﻋﺎ ﻣﯾﺷود .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ او ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .او ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﯾﺎت
ﻣﯾﺑﺧﺷد و ﺷﻣﺎ را آزاد ﻣﯾﮑﻧد.

ﻋﯾﺳﯽ در ﺑﺎره ﺗﺎک ﺣﻘﯾﻘﯽ ﭼﯽ ﻣﯾﮕوﯾد؟
ﯾوﺣﻧﺎ ۵ -۱ :۱۵

۱

درﺧت اﻧﮕور ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﮕو ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎک ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ ﻧﯾز اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ھﺳﺗﯾم .اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﭘﯾرو ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﺧواھﯾم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﯾم .اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ او ﺣرف ﺑزﻧﯾم و ﺑﮫ او ﮔوش دھﯾم .در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﮫ
ٴ
ﻣﻧظور ﺧدا ﺑوده اﺳت .در ﻋﮭد ﻗدﯾم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐردﻧد .در ﻋﮭد
ﺟدﯾد ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ،ﺟﺎی ﮔزﯾن آن ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣﯾﺷود.

ﻣﺸﻖ
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻣﺎم ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﺧواﻧﯾد و از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .آﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﺎل آن ﺑﺧواھﯾد ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺧود را ﺑرای ﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮭﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ ﺧﺎص
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر اﯾﻧطور اﺳت ،از ﺧدا ﺷﮑر ﮐﻧﯾد .اﯾن ﭘرﺳﺗش اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ آن را دوﺳت دارد .ﺑﺳﯾﺎری
اوﻗﺎت اﮔر اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺣﺎم دھﯾد او ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺎﯾد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺑﺷﺗر اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﺛﻼ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد.
ﺑﺎ ﻣرﺑﯾﺗﺎن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ از اﺳﺎﻣﯽ ﻋﯾﺳﯽ ھﻧوز ﺑراﯾﺗﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درک اﺳت و در اﯾن ﺑﺎره ﺑﺎ او
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .درﺑﺎره ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮭﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد ﻧﯾز ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
در طﯽ اﯾن دروس اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ را ﻣﯾﺧواﻧﯾم .اﯾن ﺑﺎر ھﻧﮕﺎم ﺧواﻧدن ھر آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧود
ﻣﯾﮕوﯾد را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

اﺻﻮل ۹
ﻋﯾ ﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺷﻧوﻧد و ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺧدای ﭘدر ﮐﯾ ﺳت.
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آﯾﺎت درس ۹.۲

ﯾوﺣﻧﺎ ۵۱ -۴۸ :۶

۴۷ﺑﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد زﻧدﮔﯽ
اﺑدی دارد ۴۸.ﻣن ﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗم ۴۹.ﭘدران ﺷﻣﺎ در
۵۰
ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻧﺎن َﻣﻧّﺎ را ﺧوردﻧد وﻟﯽ ﻣردﻧد  .اﻣﺎ ﻣن درﺑﺎرهٴ
ﻧﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷده اﺳت و اﮔر
ﮐﺳﯽ از آن ﺑﺧورد ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﻣﯾرد ۵۱.ﻣن آن ﻧﺎن زﻧده
ھﺳﺗم ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن آﻣده اﺳت .ھرﮐﮫ اﯾن ﻧﺎن را ﺑﺧورد ﺗﺎ
اﺑد زﻧده ﺧواھد ﻣﺎﻧد و ﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧواھم داد ،ﺑدن ﺧودم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ آﻧرا ﺑﺧﺎطر زﻧدﮔﯽ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ دھم«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۳۹ -۳۷ :۷

۳۷در آﺧرﯾن روز ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن روز ﻋﯾد ﺑود ﻋﯾﺳﯽ
اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗﺷﻧﮫ اﺳت ﭘﯾش
ﻣن ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﻧوﺷد ۳۸.ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
ﻧﮭرھﺎی آب زﻧده از درون آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن
ﺑﯾﺎورد ﺟﺎری ﺧواھد ﮔﺷت۳۹ «.اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را درﺑﺎر ٴه
روح اﻟﻘدس ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن او داده ﺧواھد ﺷد ،ﮔﻔت و
ﭼون ھﻧوز ﻋﯾﺳﯽ ﺟﻼل ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،روح اﻟﻘدس ﻋطﺎ
ﻧﺷده ﺑود.

ﯾوﺣﻧﺎ ۲۷ ،۱۵ -۱۱ ،۷ :۱۰

۷ﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ آن ھﺎ ﮔﻔت» :ﺑﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣن ﺑرای ﮔوﺳﻔﻧدان در ھﺳﺗم.
۱۱ﻣن ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﮑو ھﺳﺗم ،ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﮑو ﺟﺎن ﺧود را ﺑرای
ﮔوﺳﻔﻧدان ﻓدا ﻣﯽ ﺳﺎزد ۱۲اﻣﺎ ﻣزدوری ﮐﮫ ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﺳت
و ﮔوﺳﻔﻧدان ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد وﻗﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﮔرگ
ﻣﯽ آﯾد ﮔوﺳﻔﻧدان را ﻣﯽ ﮔذارد و ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮕﺎه
ﮔرگ ﺑﮫ ﮔﻠﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮔوﺳﻔﻧدان را ﭘراﮔﻧده
ﻣﯽ ﺳﺎزد ۱۳.او ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﭼون ﻣزدور اﺳت و ﺑﮫ ﻓﮑر
ﮔوﺳﻔﻧدان ﻧﯾﺳت ۱۴.ﻣن ﭼوﭘﺎن ﻧﯾﮑو ھﺳﺗم ،ﻣن ﮔوﺳﻔﻧدان
ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و آن ھﺎ ھم ﻣرا
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ۱۵.ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘدر ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﻣن ھم
ﭘدر را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و ﺟﺎن ﺧود را در راه ﮔوﺳﻔﻧدان ﻓدا
ﻣﯽ ﺳﺎزم.
۲۷ﮔوﺳﻔﻧدان ﻣن ﺻدای ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد و ﻣن آن ھﺎ را
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و آن ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣن ﻣﯽ آﯾﻧد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۳۶ -۳۱ :۸

۳۱ﺳﭘس

ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮔروﯾده ﺑودﻧد ﮔﻔت:
»اﮔر ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣن ﻋﻣل ﮐﻧﯾد ،در واﻗﻊ ﭘﯾرو ﻣن
ﺧواھﯾد ﺑود ۳۲و ﺣﻘﯾﻘت را ﺧواھﯾد ﺷﻧﺎﺧت و ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣﺎ
را آزاد ﺧواھد ﮐرد۳۳ «.آن ھﺎ ﺑﮫ او ﺟواب دادﻧد» :ﻣﺎ
ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم ھﺳﺗﯾم و ھرﮔز ﺑرد ٴه ﮐﺳﯽ ﻧﺑوده اﯾم.
ﻣﻘﺻد ﺗو از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﺷﻣﺎ آزاد ﺧواھﯾد ﺷد
ﭼﯾﺳت؟« ۳۴ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :ﺑﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ھر
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑردهٴ ﮔﻧﺎه اﺳت ۳۵و ﺑرده ھﻣﯾﺷﮫ در
ﻣﯾﺎن اھل ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد وﻟﯽ ﭘﺳر ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ۳۶.ﭘس
اﮔر ﭘﺳر ،ﺷﻣﺎ را آزاد ﺳﺎزد واﻗﻌﺎ ً آزاد ﺧواھﯾد
ﺑود ۳۷.ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ ﭼون
ﺳﺧﻧﺎن ﻣن در دل ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻧدارد ،ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣرا
ﺑﮑﺷﯾد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۵ -۱ :۱۵

۲.ھر

۱ﻣن ﺗﺎک ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗم و ﭘدر ﻣن ﺑﺎﻏﺑﺎن اﺳت
ﺷﺎﺧﮫ ای را ﮐﮫ در ﻣن ﺛﻣر ﻧﯾﺎورد ﻣﯽ ﺑرد و ھر
ﺷﺎﺧﮫ ای ﮐﮫ ﺛﻣر ﺑﯾﺎورد آن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﯾوهٴ
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ۳.ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم
ﭘﺎک ﺷده اﯾد ۴.در ﻣن ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﻣن در ﺷﻣﺎ .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﺷﺎﺧﮫ ای ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود ﻣﯾوه دھد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ
در ﺗﺎک ﺑﻣﺎﻧد ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺛﻣر ﺑﯾﺎورﯾد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ
در ﻣن ﺑﻣﺎﻧﯾد.
۵ﻣن ﺗﺎک ھﺳﺗم و ﺷﻣﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی آن ھﺳﺗﯾد .ھرﮐﮫ در
ﻣن ﺑﻣﺎﻧد و ﻣن در او ،ﻣﯾوهٴ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ آورد ﭼون ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟدا از ﻣن ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۸ :۱۰

۱۸ھﯾﭻ ﮐس ﺟﺎن ﻣرا از ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣن ﺑﮫ ﺧواھش
ﺧود آن را ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧم .اﺧﺗﯾﺎر دارم ﮐﮫ آن را ﻓدا ﺳﺎزم و
اﺧﺗﯾﺎر دارم ﮐﮫ آن را ﺑﺎز ﺑﮫ دﺳت آورم .ﭘدر اﯾن اﻣر را
ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۶ :۱۴

۶ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔت» :ﻣن راه و راﺳﺗﯽ و زﻧدﮔﯽ ھﺳﺗم،
ھﯾﭻ ﮐس ﺟز ﺑوﺳﯾﻠﮫٴ ﻣن ﻧزد ﭘدر ﻧﻣﯽ آﯾد.
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