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 حيات جديد شما در محبت خدا
 

 ) پيروي شماره دو (

شما با خدا همچنان محفوظ است ، زيرا خدا  " رابطه "به ياد داشته باشيد كه 

تولدي دوباره بخشيده و به حضور خويش پذيرفته است  "توسط عيسي مسيح شما را 

د را در تواند تمام لحظات عمر خو هر مسيحي با يادگيري اعتراف به گناهانش مي ". 

مشاركت با خدا بگذراند . زندگي در مشاركت با مسيح يعني يك زندگي پربركت و با 

 معنا .

اي شخصي بين شما و او برقرار  هنگامي كه شما عيسي مسيح را پذيرفتيد ، رابطه

( ، حيات او را يافتيد و حال نام مسيحي را  11:  1گرديد ، فرزند خدا شديد ، ) يوحنا 

 بر خود داريد .

دهيم كه  هنگامي كه اعمالي انجام مي "سئوال متداول اكثر مسيحيان اين است كه 

به  "افتد ؟  كنيم ، چه اتفاقي براي من مي سازد ، يعني گناه مي خدا را خشنود نمي

شود ؟ آيا مسيح از زندگي من خارج  آيا رابطه من با خدا قطع مي "عبارت ديگر 

مان با خدا و مشاركت خويش را با او خوب درك  اگر اختالف بين رابطه "گردد ؟  مي

 ها را بهتر خواهيم فهميد . كنيم ، پاسخ پرسش

  : رابطه 

پدر  "توانيم نمونه  به منظور نماياندن اختالف بين رابطه و مشاركت ما با خدا ، مي

 را در روابط خانوادگي عنوان كنيم . "فرزندي 

باشد زيرا زندگي  او پسر پدر خويش ميشود ،  اي متولد مي وقتي پسري در خانواده

پدر در او جاري است ، به همين دليل است كه نام پدرش را بر خود دارد . فرض كنيم 

پسر مذكور تصميم به ترك خانه بگيرد و كارهايي بكند كه باعث بدنامي پدر گردد ، 

 آيا باز در اين حالت اين شخص پسر پدر خود است ؟

اي هميشگي است . اين رابطه بدون در نظر گرفتن اعمال و  رابطه "پدر پسري  "رابطه 

 رفتار پسر همچنان برقرار است .
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  : مشاركت 

صاحبت و دوستي او با پدرش رفتار ناشايست پسر چه اثري بر مشاركت ، م

شود . اين فرزند براي برقراري مجدد مشاركت  ؟ مسلماً مشاركت آنها قطع مينهد مي

د ؟ او بايد نزد پدر برود و بپذيرد كه اشتباه كرده ، آنگاه طلب خود با پدر چه بايد بكن

 بخشش نمايد .

حال اين نمونه را در رابطه خود با خدا بررسي كنيم . رابطه ما با خدا ، پدر 

كند . اما  مان ، هميشگي است . ما فرزندان او هستيم . اين رابطه هرگز تغيير نمي آسماني

كنيم ( ، شراكت و مصاحبت ما  رنجانيم ) خشنود نمي مي زماني كه با گناه كردن او را

ايم و  شود . جهت برقراري مجدد اين شراكت بايد بپذيريم كه اشتباه كرده با او قطع مي

 آمرزش او را بطلبيم .

توانيم اختالف رابطه و مشاركت خود را با خدا توضيح  با ترسيم سه دايره ذيل مي

 دهيم .

 ( را بخوانيد . 3: 3الي  11: 1بنويسيد. )اول قرنتيان  پاسخ خود را در محل خالي

 ( شخص غير مسيحي چگونه تشريح گرديده 11:  1الف ( در ) اول قرنتيان 

 ( 1است ؟ ) نمودار شماره       

 گردد ، ( شخصي كه توسط مسيح هدايت مي 11:  1ب ( در ) اول قرنتيان 

 ( 1ره چگونه توصيف شده است ؟ ) نمودار شما         

 كند ، ( شخصي كه خود ، زندگيش را كنترل مي 1:  3ج ( در ) اول قرنتيان 

 ( 3چگونه تعريف شده است ؟ ) نمودار شماره          

 

 غير مسيحي ) نفساني ( -1

 

 رابطه : -1       

 مشاركت : -1       
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 زندگي هدايت شده توسط مسيح ) روحاني ( -2

 

 رابطه : -6       

 مشاركت : -7       

 
 

 زندگي هدايت شده توسط نفس ) جسماني ( -3

 

 رابطه : -8       

 مشاركت : -9       

 

دهيم تا ببينيم كدام يك هم  ها را مورد بررسي قرار مي حال ، هر يك از اين دايره

داراي رابطه و هم داراي مشاركت با خدا است . پاسخ خود را در محل خالي مربوط 

 ره بنويسيد .به همان داي

گرچه انسان نفساني ، مسيح را در زندگي خود ندارد ولي مسيح در زندگي اشخاص 

 روحاني و جسماني ساكن است . آنها مسيحي هستند .

 ( 1د ( مطابق دايره اول آيا شخص نفساني با خدا رابطه دارد ؟ ) شماره 

 (1ماره ( مطابق دايره اول آيا شخص نفساني با خدا مشاركت دارد ؟ ) شاه

 ( 6و ( مطابق دايره دوم آيا شخص روحاني با خدا رابطه دارد ؟ ) شماره 

 (7ز ( مطابق دايره دوم آيا شخص روحاني با خدا مشاركت دارد ؟ )شماره 

 ) شخص جسماني گرچه مسيحي است ولي به علت گناه ، كنترل زندگي

 خود را شخصاً به دست گرفته است . (        

 ( 8سوم آيا شخص جسماني با خدا رابطه دارد ؟ ) شماره  ح ( مطابق دايره

 (9خدا مشاركت دارد؟)شماره  ط ( مطابق دايره سوم آيا شخص جسماني با
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تواند شراكت خود  مطابق دايره سوم شخص جسماني با اعتراف به گناهان خود ، مي

 را با خدا مجدداً برقرار نمايد . اعتراف شامل سه مرحله است :

 كنيم ، وقتي اعتراف مي "كردن ، تشكر نمودن ، توبه كردن . موافقت  "

بينيم . همچنين از خدا  ايم و كراهت گناه را همانند خدا مي كه گناه كرده "پذيريم  مي "

كه مجازات اين گناه هم توسط مسيح بر روي صليب پرداخت شده  "كنيم  تشكر مي "

 است .

طرز فكر و حالت  غييرت يعني "توبه  "نيز هست .  "توبه  "اعتراف در بر گيرنده 

گردد . شخص مسيحي بايد  ناخواه منجر به تغيير اعمال انساني نيز مي دروني كه خواه

بداند كه اگر زماني مرتكب گناهي شد و عنان زندگيش را مجدداً به دست گرفت ، 

خود بايد بالفاصله به گناه خود اعتراف كند. در اين صورت خدا او را به شراكت  مي

 باز خواهد گردانيد.

 ( را بخوانيد . 9:  1) اول يوحنا 

 ي ( مطابق اين آيه با گناهان خود چه بايد كرد ؟

 ك ( هنگامي كه به گناهان خود اعتراف كنيم ، او وعده انجام چه كاري را

 داده است ؟           

  : مطالب پيشنهادي جهت مطالعه 

 نيد .باب اول رساله اول يوحنا را بخوا -1

 از اصول قابل انتقال : ) چگونگي تجربه نمودن آمرزش و 1اصل شماره  -1

 محبت خدا ( را مطالعه كنيد .         

 گروه "يك سري دروس مطالعه كتاب مقدس در گروه كوچكي به نام  -3

 ، جهت كمك نمودن به رشد نوايمانان در ايمانشان برقرار "اكتشاف          

 توانيد در اين سري دروس شركت كنيد . ، در صورت تمايل ميباشد  مي         

 ) وقت ( :   ) تاريخ ( :   ) محل ( :

 نيد.ت شركت در اين مطالعات دعوت كمند خود را نيز جه توانيد دوستان عالقه مي


