متعلق به مسیح بودن :به ر
رن
گذاشت مشارکت  ،نور و بخشش اول یوحنا  ۱-۹ :۱و ۲
اشتاک

 ۴بلوک اصیل ایمان را مرور کنید:
- ۱ما به مسیح و یکدیگر تعلق داریم
- ۲ما امید داریم
- ۳ما داستان خدا و جایگاه خود را در آن یم دانیم
- ۴ما خواندگ خدادادی خود را درک کرده و شناسای یم کنیم و به آن مجهز هستیم۔
رن
داشت یکدیگر دعوت از دیگری برای ارتباط با مسیح است  ،ما مسیح را با دیگران تقسیم
الف -ییک از راه های دوست
یم کنیم تا این نیازهای اسایس و معنوی آنان در مسیح برآورده شوند۔
ب -درک این  ۴بلوک ساختاری معنوی یم تواند به ما کمک کند تا با آگایه ماموریت خود را درک کنیم۔
تنظیم صحنه :نامه ای از یوحنا  ،پرس رسول زبدی و شاگرد مسیح و نویسنده انجیل یوحنا  ۳ ،نامه یوحنا و کتاب
مکاشفه.
- ۱نوشته شده برای ایمانداران شهرافسس و اطراف آن  -کلیسای که با درگتی و تفرقه روبرو بودند۔
الف  -با  2هدف اصیل
ت دروغ ن
- ۱اطمینان خاطر به ایمانداران به ایمان خود  -اطمینان از نجات ،عیل رغم معلم ن
ت
ً
آموزش علیه بدعت های که در کلیسا را تفرقه انداخته بود  ،بطور خاص اینکه عییس واقعا انسان نبود
ب -دو دروغ یا بدعت اصیل:
ن
عرفای که تعلیم یم داد
روح نیک است و هر ماده ف نتییک یا ماده دیگر از شیر است.
الف -باعث یم شد با بدن انسان بد رفتاری شود و یا بدن را نادیده گرفته شود و زندگ کردن به نویع که بدن انسان
اهمی رت ندارد۔
ب -ایجاد یک ایده که نجات به معنای فرار از بدن است
- ۱که تنها با دانش خاص و نه با ایمان به مسیح یم تواند به دست آید
- ۲این دانش فقط به افراد خاص و روشن فکر اعطا یم شد.
- ۳تعصت که یم آموخت
- ۱به نظر یم رسید مسیح فقط انسان است
این باعث ایجاد تفرقه و جدای در بدن یم شد که بر اضطراب متعلق بودن بدن مسیح یم افزود۔

_ ۲یوحنا چه یم کند؟ چگونه او به این موضوعات بسیار مهم رسیدگ یم کند؟ او کارها را تقسیم کرده و به ر
اشتاک
یم گذارد!
هنگایم که ما کارها را تقسیم کرده و به ر
اشتاک یم گذاریم همه در آن مشارکت یم کنند  ،و این مستلزم دادن و
دریافت کردن است  ،دارای یک چ نت ر
مشتک بودن .ما تجربیات و چ نتها و دانش و کارها و ماموریتها و زندگ را به
ر
ر
مشتک شام خدواند است.
اشتاک یم گذاریم .اعتقادنامه رسوالن اعالم این حقیقت است .این زبان
ر
یوحنا شهادت خود را به ر
اشتاک یم گذارد ،شاهدی واقیع در مورد عییس مسیح -توجه داشته باشید که وی از کلمه
ر
مشتک است.
ما استفاده یم کند زیرا این یک شهادت
ب -یوحنا نشانه های از تعلق به مسیح و بدن او را به ر
اشتاک یم گذارد
- ۱راه ر ن
رفت در پرتو حقیقت خدا
- ۲تجربه بخشش خدا از گناه که هم به عنوان یک نشانه و هم راه باز ر
گشت به همرایه کامل است۔
- ۳چرا او اینها را به ر
اشتاک یم گذارد؟ او به کلیسا کمک یم کند تا درک کنند که چه چ نتی است که آنها را به هم
ر
مشتک یم شود  -اتحاد معنوی با یکدیگر و خدای سه گانه.
متصل یم کند  ،زیرا این امر باعث ایجاد همکاری های
مسیح تاک است و ما شاخه ها هستیم۔
در بدن مسیح اختالف وجود داشت و کشیش یوحنا هم از نظر دعوت همیک و هم از نظر تصحیح آنها به این مسائل
پرداخته است.
ر
قدری است که هنگایم که درگتی داریم یا ر
وقت ارصار به تقسیم یا تفرقه
روحیه قوی پر از روح مشارکت و رهتی این
وجود دارد ما را به جلو یم کشد۔
زیرا باعث شادی یم شود .به کشیش یوحنا و کل بدن مسیح به طور کیل۔
خوب چرا؟ مشارکت مهم است :جای که دو یا سه نفر دور هم جمع شده اند  ،من در میان آنها ن
حارص خواهم بود۔
ر
مت ۲۰:۱۸
درک و تجربه بخشش مهم است و ر
بهت است که در جمع مردم انجام گتد۔
دانش کتاب مقدس اهمیت دارد و به ر
بهتین وجه آن این است که در میان جمع و در جماعت ایمانداران حاصل
شود۔
الهیات مهم است و ر
بهتین وجه آن این است که در جماعت مورد بحث قرار گتد۔

