 _1یوحنا به ما می آموزد که در مسیح بمانیم

 _2یوحنا شاگرد و مرید عیسی می شود
•
•
•
•
•
•

یوحنا اولین شاگرد یحیی تعمید دهنده
نشانه ها به او عیسی را نشان می دهد
یوحنا 41_35 :1

دریاچه جلیلیه در جلیل
یوحنا ماهیگیر است به همراه پدر و برادرش،
عیسی یوحنا را صدا می کند تا شاگرد او شود .متی 22_18 :4

 _3یوحنا نزدیکترین دوست عیسی مسیح می شود
پطروس و یعقوب و یوحنا از همراهان خاص عیسی مسیح همه جا او را همراهی می کنند.
یکی از رئیسان کنیسه یایروس نام داشت ،دخترش که مرده بود عیسی مسیح او را زنده می کند.

مرقس 43_35 : 5
کوه جالل _ درآنجا چهره عیسی دگرگون می شود و موسی و ایلیا براو ظاهر می شوند
متی 8_1 :17

یوحنا در زمان شام آخر نزدیکترین شخص به عیسی مسیح در کنارش نشسته است .
یوحنا 26_21 :13
باغ جتسیمانی_ عیسی مسیح قبل از بروی صلیب رفتن و رستاخیز به آنجا می رود و دعا و نیایش می کند .مرقس :14
42_32
بروی صلیب  ،عیسی به یوحنا این مسئولیت را می دهد که از مادرش مریم مراقبت کند.
یوحنا 27_25 :19

 _4یوحنا رهبراولین کلیسا می شود
یوحنا و پطرس مرد فلج را شفا می دهند
اعمال رسوالن 9_1 :3
یوحنا و پطرس در برابر شورای مذهبی یهود پاسخگو می شوند
اعمال رسوالن 14_7 :4
یوحنا همراه و تصمیم گیرنده ی قوانین

برای غیر مسیحیانی که مسیحی شده اند
اعمال رسوالن 31_22 :15
پطرس و یعقوب و یوحنا رهبران و ستونهای اولین کلیسا می شوند

غالطیان 9 :2

 _5یوحنا به ما می آموزد که چگونه شاگرد عیسی شویم
فهمیدن اینکه عیسی چه کسی است
یوحنا 13_9 :1
خوردن نان حقیقی (حیات)

یوحنا 35_32 :6
نوشیدن آب حیات

یوحنا 39_37 :7

 _6یوحنا به ما یاد می دهد که چگونه می توانیم دوستان عیسی مسیح شویم
او دوباره یاد می دهد که صدای عیسی را بشناسید
یوحنا 5_1 :10
ماندن با عیسی و زندگی کردن با کالم او
یوحنا 17_1 :15

 _7یوحنا به ما می آموزد که چگونه رهبر مسیحی شویم
برای فهمیدن و درک اینکه عیسی خداست
یاد گرفتن اینکه عیسی را بشناسید و با تبدیل شدن به شاگرد او با عیسی دوست شوید.
دوست داشتن یکدیگر در جماعت کلیسا همکاری کردن با همدیگر برای قلمرو خداوند.
برای اینکه ببینیم عیسی کیست و با افراد جدید چه می کند
قدرت آموزش از عشق به عیسی می آید  ،زندگی به همراه او و کمک به افراد جدید با شناختن او
حاصل می شود
یوحنا 25_24 :21

 _8یوحنا معلم و پیامبر می شود
یوحنا به سمت افسیس حرکت می کند
انجیل یوحنا مردم را تشویق و ترغیب می کند
نامه های یوحنا جماعت را تشویق می کند
*دوست داشتن یکدیگر
*تسلیم معلم شرورنشوید
بلکه زندگی در عشق ،حقیقت و اطاعت
* برای نشان دادن مهمان نوازی

*در کتاب مکاشفه  ،یوحنا تصویری از آخر زمان یعنی قبل از بازگشت عیسی مسیح را می نویسد ،یادآوری اینکه عیسی کیست ،برای
شهادت و گواهی او ،برای بازگشت و تشویق او از آنچه در پادشاهی خدا انتظار میرود آماده می شود.
مکاشفه 17_9 :7

