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  مقدمه
 

نجات .  هد را مورد بررسی قرار می آموزه نجات ی که در اختیار داریددرسکتاب 
ی ما مهیا شده است و تمام نیازهای در بردارنده تمام برکاتی است که در صلیب برا

، رهایی از قدرت گناه  نجات شامل آمرزش گناهان گذشته. کند روحانی ما را رفع می
 .باشد در زمان حاضر و حتی حفاظت از حمالت گناه درآینده می

ای است که هم چشم به جالل آینده دارد و هم سرچشمه شادی  نجات مقوله
عات بسیاری از مسیحیان درباره مفهوم نجات آنقدر اما اطال.  برای زمان حاضر است

آنها . آورد ، شور و شادی را در زندگیشان به ارمغان نمی اندک است که این آموزه
اما همانگونه که خواهیم دید، . دانند نجات را فقط راهی برای ورود به آسمان می

القدس  یک روح شر-۲اند،   منور گشته-۱  :اند اشخاصی که هدیه نجات را پذیرفته
 نیروهای عالم آینده را -۴اند و   لذت کالم نیکوی خدا را چشیده-۳اند،  گردیده

بنابراین مسیحیان در سلوک خود با خداوند بر ). ۵  و ۴ : ۶عبرانیان (اند  احساس کرده
 .چشند ای را از آن شادی عظیم و پرجالل آینده می ، بیعانه روی زمین

، زنجیری از وقایع را مطالعه خواهید کرد که با  جاتپس از بررسی دقیق پیشینه ن
گردد و سبب  آغاز می)  ایمان(و اعتماد به خدا )  توبه(جدایی یک گناهکار از گناه 

شما نتایج حاصله از یک ). تغییر(گردد  گیری جدیدی در شیوه زندگیش می جهت
، موضع جدید در برابر خدا ) تجدید حیات(سرشت جدید یا تولد تازه 

برای یک )  فرزندخواندگی(و جایگاه جدیدی را در خانواده خدا )  شمردگی عادل(
لیت یک ایماندار را برای رشد ئو، مس در پایان. ایماندار به مسیح ارزیابی خواهید نمود

، شایسته  زیرا یک مسیحی نابالغ. ، از همان بدو نجات بررسی خواهید کرد روحانی
علت عدم تغذیه روحانی  هچنین شخصی ب.  بخش او نیست مسیح و قدرت نجات

 ).۱۴ -۱۱ :۵، عبرانیان ۳ -۱ : ۳اول قرنتیان (دهد       ً                            یقینا  رشد روحانی خود را از دست می



۶ 

. تفاوتی موانع رشد روحانی هستند همچنین خواهید آموخت که عدم آگاهی و بی
 غلبه بر توان با مطالعه کالم خدا و درک ارزش نجات رفع نمود اما عدم آگاهی را می

در این رابطه باید قلب خود را .  القدس در شما است ، تنها ثمره کار روح تفاوتی بی
تسلیم روح خدا کنید تا گرسنگی و تشنگی روحانی برای عدالت که مشخصه اشتهای 

 .سالم روحانی است ایجاد گردد
گیری از تجربه مسیحیانی که روح خدا نقش بارزی در رشد و  شما با بهره

القدس و هدف او آشنا خواهید شد و  ، با شیوه کار روح ی روحانی آنها داشتهثمرده
دعای من این است که مطالعه این .  این گاهی زندگی شما را پربار خواهد ساخت

درس سبب گردد نجات خود را بهتر بشناسید، برای آن بیشتر خدا را شکر کنید و 
 .طرز مؤثرتری درباره آن با دیگران صحبت کنید هب

 
  توصیف درس

این کتاب نجات را عمل و . باشد ، بررسی آموزه نجات می کتاب حیات در مسیح
توجه اولیه ما باید . باشد کننده مسیح می کند که بر پایه کار کفاره اراده خدا معرفی می

مقدس پیرامون  تعالیم کتاب.  به فیض خدا معطوف گردد که سرچشمه نجات است
نی در رابطه با نقش خدا و انسان در امور نجات مورد تعی مسأله انتخاب و پیش

در این رابطه سعی خواهد شد تا از هر گونه نگرش افراطی . گیرد بررسی قرار می
در این . پیرامون نقش و ابتکار خدا و یا انسان در رابطه با آموزه نجات پرهیز شود

،  غییر، تجدیدحیات، ت ، ایمان مقدس در رابطه با توبه درس به بررسی تعالیم کتاب
 . ، تقدیس و جالل یافتن خواهیم پرداخت ، فرزندخواندگی شمردگی عادل

  



۷ 

  درباره نویسنده
 سال مبشر انجیل بوده است و اکنون ۱۲به مدت  David Duncan دیوید دانکن

 سال ۸به مدت  ICI قبل از خدمت در. کند خدمت می ICI سسهؤدر بخش آموزش م
 . کالوری در جزایر مارشال بوده استمقدس  مدیر مؤسسه کتاب
در ایالت کالیفرنیا  Fullerton ، لیسانس خود را از دانشگاه فولرتن آقای دانکن

لیسانس  گرفته است و سپس از همانجا در رشته علوم اجتماعی در مقطع فوق
التحصیل شد و سپس در مقطع دکترا در مدرسه الهیات کالیفرنیا تحصیالت خود  فارغ

 .یان رسانیدرا به پا
  

   اهداف درس
  : پس از اتمام این کتاب شما باید بتوانید

 . نقش خدا و انسان را در نجات بررسی کنید-۱
 . مراحل منطقی فرایند نجات را بشناسید-۲
 .مقدس برای اطمینان نجات خود ارائه دهید  توضیحات کافی از کتاب-۳
های  ا با سایر شیوهمقدس ر  تفاوت شیوه نجات یافتن از دیدگاه کتاب-۴

 .مقدسی درک کنید غیرکتاب
تری در نجات کشف کنید و برای  ، فیض و حکمت خدا را بطرز عمیق محبت) ۵

  .آن شاکر باشید



۸ 

   کتاب این مطالعه نحوه
 آن از بتواند خواننده که است یافته نگارش ویژه ای شیوه به حاضر کتاب

   .کند استفاده خودآموز صورت به
 مختلف های قسمت ابتدا . است شده ارائه درس اهداف و کلیات ، درس مقدمه در
 این .دهید پاسخ شده مطرح سؤاالت بهسپس  و نمایید مطالعه ترتیب به را درس

 هر آخر در را سؤاالت صحیح های پاسخ .اند شده گنجانده دروس البالی در سؤاالت
 ، خودتان به کمک رایب .کنید مقایسه آنها با را خود های جواب . یافت خواهید درس
   .نکنید نگاه ها پاسخ به اید، ندادهجواب  سؤاالت به که زمانی تا است بهتر
 در را شما خودآزمایی این .دارد وجود خودآزمایی یک نیز درس هر پایان در
ًاحیانا  که نکاتی یادگیری و درس مطالب سپردن خاطر به  یاری اید، نکرده توجه       
  . است آمده کتاب پایان در خودآزمایی تسؤاال به صحیح پاسخ .دهد می

  

   دوره این دانشگاهی ارزش
 دارد ارزش دانشگاهی واحد یک معادل » مسیحی خدمت«ۀ دور از کتاب هر

 دوره های کتاب توانند می دانشجویان ).باشد می واحد ۱۲۸ معادل الهیات لیسانس(
   :کنند مطالعه شیوه سه به را » مسیحی خدمت«

 شخصی مطالعه و عمومی اطالعات برای فقط توانند می را ها بکتا این ، نخست
   بخوانند؛
 زیر شرح به را میانی های آزمون فقط پایان در و ، کرده مطالعه را آن توانند می ، دوم
   بگذارنند؛
 طبق را نهایی و رسمی آزمون ، میانی های آزمون گذراندن از پس توانند می ، سوم

  .کنند اخذ دانشگاهی واحد یک و بگذرانند زیر توضیحات
  



۹ 

   میانی های آزمون 
 بخش در . یافت خواهید را میانی های آزمون به مربوط سؤاالت ، کتاب پایان در
 پاسخنامه روی بر را خود نشانی و نام .دارد وجود ای پاسخنامه ، آزمون این انتهایی
 دارید ارسال ما ایبر را پاسخنامه ، آن از پس .دهید پاسخ سؤاالت به سپس و بنویسید،

   . دهیم عودت شما به ، کرده اصالح را آن تا
 دانشجو تقدیم گواهینامه یک » مسیحی خدمت«ۀ دور ِ     کتاب هجده اتمام از پس
  .شد خواهد

  

   ) نهایی( رسمی آزمون
 برای ، میانی های آزمون گذراندن از پس توانند می باشند، مایل که دانشجویانی

 با و نمایند تکمیل گلوبال رسمی نام ثبت فرم یک ، ابکت هر رسمی آزمون دریافت
 ارزش که آنجا از آزمون این .بگذرانند را رسمی آزمون ، مربوطه هزینه پرداخت
 صورت در .شود گذرانده کلیسا رسمی خادم یا شبان یک نزد باید دارد، دانشگاهی
 و کرد خواهد کسب واحد یک دانشجو ،)باالتر و ٪۸۰ امتیاز( آزمون این در موفقیت
   . داشت خواهد دریافت گلوبال المللی بین دفتر از را درس آن به مربوط گواهی
 واحد هجده دانشجو » مسیحی خدمت« دوره کتاب هجده تکمیل صورت در
 ، صورت این در .کند می کسب را الهیات لیسانس اخذ برای الزم واحد ۱۲۸ از رسمی
 حد تا را الهیات تحصیل ، دانشگاهی تر شرفتهپی های دوره به ورود با تواند می دانشجو
  .دهد ادامه )واحد ۱۲۸( لیسانس یا )واحد ۶۴( دیپلم فوق

 
 . کنیم تان آرزوی موفقیت می برای
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 کند  می  خدا درخواست آنچه
 



 

  



 

   اول درس

  مهیا گشت انسان نجات
 

 واژه.  است حریر درآمدهت رشته به نجات درباره بسیاری اخیر مطالبهای   سالدر
. خورد می چشم به معتبر جهان ها و مجالت از روزنامه ، در بسیاری تولد دوباره
با . دارند ای ویژه جایگاه مردم عموم در ذهن نجات و نظریه تولد تازه موضوعات
و  بسیار مهم مفاهیم بر پایه که نجات های آموزه و درک تولد تازه ، تجربه وجود این
 همین درک درس این موضوع. شوند نمی درکدرستی   بهر دارند اغلبقرا اساسی
 .باشد می اساسی مفاهیم

 تدارک شما متوجه درس در این. باشد می الهی تدراک بر پایه ساختار نجات
 شما خواهید دید که. سازد می را ممکن نجات نقشه خواهید شد که آمیزی فیض
 متجلی مسیح کنندۀ در کار کفاره فیض گیرد و این می خدا سرچشمه از فیض نجات
 به مناسب شد و در زمان ریزی طرح از ازل انسان نجات خدا برای نقشه. شود می

  تعلیم۴  الی۲های   درسدر. کند می را رفعها  انسان همه اجرا درآمد و نیازهای
 .خواهید دید در نجات با عملکرد انسان را در رابطه مقدس کتاب

 پردازید برای می نجات آموزه خدا درباره کالم تعلیم قعمی بررسی به که هنگامی
 بیند احترام می تدارک مردم همه را برای نجات خدا که و حکمت ، فیض محبت
 نجات را در ایجاد نقشه الهی عظیم ، توجه خواهید شد و با شگفتی قائل بیشتری

 .خواهید دید



 رس اولد ۱۴

   
  
  

  رئوس مطالب
  خدا است فیض ثمره نجات
 شود می شروع مسیح کننده کفارهبا کار  نجات
 کند می را رفع انسان روحانی نیازهای نجات

 

  درس اهداف
  :شما باید بتوانید درس این  در پایان

 .دهید را شرح آن ، اهمیت داده را تشخیص نجات سرچشمه •
 درکها  انسان همه را برای مسیح نیابتی و مرگ خودتان نجات بین ارتباط •

 .کنید
 نیازهای قرار دارد و تمام مسیح کننده کار کفاره پایه بر اتنج دهید که توضیح •

 .کند می دیگر را رفع شما و اشخاص
 

  یادگیریهای  فعالیت
 .بخوانید را با دقت درس آغازین بخش) ۱
خواهند کرد تا  شما کمک کنید زیرا به را مطالعه درس و اهداف فهرست) ۲
 .را بیاموزید الزم نکات
 به پاسخگویی برای. دهید را انجام آنهای   تمریند ورا بخوانی درس متن) ۳
خود را با های   پاسخ.کنید استفاده تان توانید از دفتر یادداشت می از سؤاالت برخی

 .کنید مقایسه درس انتهای پاسخنامه



 ۱۵نجات انسان مهیا گشت 

 بادقت   بهخود راهای   جوابدهید و پاسخ درس انتهای خودآزمایی به) ۴
خود را مرور  غلطهای   پاسخ.کنید مقایسه ابکت در انتهای شده دادههای  پاسخ
  .نمایید

  
  درس متن

  است خدا فیض ثمره نجات
 

آغاز  و بنیادی بسیار اساسی حقیقت یک با در نظر گرفتن نجات آموزه مطالعه
 دلیل هیچ خود را بدون امور، محبت بر همه و حاکم محبت خدای: گردد می

 را ندارند، نشان بخششی چنین شایستگی کههایی   انسانگناهان ، با بخشیدن واضحی
 . خدا است بیانگر فیض الهی و بخشش آمرزش. دهد می

 مدرسه او به. بود وجود دارد و گرسنه یتیم که کوچک با پسری در ارتباط داستانی
 ناهار و باالپوش نگهداری برای جایی مدرسه ورودی در راهروی.  رفت می دهکده
 یک. داشتند ها آنها را از آنجا برمی نهار بچه ر وقتبود و د شده دیده ها تدارک بچه

نهار را  کسی چه« پرسید که با عصبانیت شد و معلم از ناهارها گم روز یکی
 قشال معلم. خود را بلند کرد الغر و لرزان دست پسر یتیم آن سرانجام» ؟ برداشته
 او در. جلو برود تنبیه برای پسر دستور داد که آورد و به بیرون را از میزش ترسناکی
 ، با سری ریخت می اشک کرد و در سکوت می تقصیر و تنهایی احساس که حالی
با  پسری ناگهان.  ها را فرو گرفت بچه همه سکوتی. جلو آمد لرزان و بدنی خمیده
ها  بچه و در برابر همه» . بزنیدقاو شال جای مرا به«: گفت معلم جلو آمد و به عجله
 شده شکسته قانون شد و تاوان پسر گناهکار تنبیه آن جای به خود را در آورد و لباس

یاور و  ، بی پسر گرسنه آنجای   بهاو را وادار کرد تا و شفقت رحم.  را پرداخت
 او پسر خود را داد تا.  تر است خدا بسیار عظیم محبت. بکشد رنج شده فراموش

 که است عملی یدیگر گناهان تاوان پرداخت. شود تنبیهها  انسان همهجای  به
 .نامد می فیض را آن مقدس کتاب



 رس اولد ۱۶

. آورددست   بهرا آن توان نمی شخصی با توانایی که است و بخششی ، لطف فیض
 آن دریافت شایستگی که استهایی   انسانخدا برای ، بخشش ، فیض نجات در آموزه
خاطر   بهرا دارند و و مجازات داوری کنند، شایستگی می گناه که اشخاصی. را ندارند
داد و  آنها نشان خود را به اما خدا محبت. نیستند از خدا سزاوار بخشش نااطاعتی
  . آنها بمیردجای   بهرا فرستاد تا مسیح

آنها را بپردازد و آنها را از  گناهان را فرستاد تا تاوان خود، پسرش خدا در محبت
 مرتکب رگز گناهیانگار ه کند که نگاه ای گونه آنها به آزاد نماید و به گناه قدرت
 ! است فیض این. اند نشده
  

  
  
  
  
  
  
  

مزد  گوید که خدا می کالم. گیرد می را نادیده خدا، گناه که معنا نیست این به فیض
با  خود را در ارتباط تواند تفکر عادالنه و خدا نمی) ۲۳  :۶ رومیان( است مرگ گناه

 طرز کاملی خدا را به  عدالتجلجتا، بر تپه مسیح اما قربانی. کنار گذارد گناه داوری
گیرد  نمی را نادیده ، گناه فیض. شد ، پرداخت شده شکسته قانون اجرا نمود و جریمه

 .کند می را برطرف آن بلکه
 

 .دهید شرح را با نجات آن کنید و ارتباط را تعریف خود فیض با عبارات -  ۱ 
 

.  است فیض نبعاو م. باشد در خدا می فیض آغازین و نقطه سرچشمه بنابراین
 .گیرد را دربرمی هر انسانی که است الهی لطف پایان بی گنجینۀ ثمره فیض

 رحمت خدا
 او به ما آنچه را که شایسته آن هستیم 

 .دهد نمی
 فیض خدا

ه ما آنچه را که شایسته آن نیستیم  او ب
 .دهد می
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  فیض انواع
و  خاص و فیض عام فیض . بینیم می فیض دو نوع خدا با انسان در ارتباط

 گناهکاران حتیها  انسان همه شامل که خدا است ، محبت عام فیض. بخش نجات
 جویند و آنها را تشویق دوری تا از شرارتکند   میکمک مردم به فیض این. شود می
 سازد که را قادر می اشخاص عام فیض. آورندجا   بهو نیکو را صحیح تا اعمالکند  می

خود  با سایر همنوعان اجتماعی رفتار کنند و در هماهنگی شایستگی به تاحدی
بسیار  تپربار، غذا و برکا ، فصول باران(را  طبیعی خدا مواهب فیض .کنند زندگی

 . بیند می تدارک جهان برای)  و اجتماعی دیگر مادی
 

خدا  عام از فیض ای نمونه آیات از این کدام یک.  را بخوانید۴۸ -   ۴۳  :۵ متی -  ۲ 
 ؟ است
 

 برکات ، دربردارنده در جهان طبیعی مواهب آوردن ارمغان بر به عالوه عام فیض
 برای عام فیض.  و کلیسا است القدس خدا، روح ثیر کالمأوجود و ت از جمله دیگری
ها  انسان همه خدا برای نیکویی ، آشکار کننده با وجود این. باشد نمی کافی نجات
. ببینند شان را در زندگی الهی بخشد تا تدارک می مردم را به بینشی فیض این.  است
را  انانس شک نماید و بی می فراتر آماده ای مکاشفه را برای مناسب فضایی عام فیض
خدا  به مناسب بخشد تا پاسخی می گناهکار توانایی به عام فیض. کند می نجات آماده
 .سازد مهیا میها  انسان همه را برای نجات خود امکان خدا با فیض. دهد
 

 خدا لطف دهنده  نشان آیات از این کدام یک.  را بخوانید۱۱-   ۱  :۲ رومیان -  ۳ 
 شد؟با می با نجات در ارتباط)  فیض(

 
خدا  به مناسب بخشد تا پاسخی می انسان را به امکان این عام فیض که دیدیم
آورد  می را نزد مسیحها  انسان که است بخش و نجات خاص اما تنها فیض. بدهد

 فیض. سازد می را فراهم از گناه و آزادیکند   میآنها را تازه ، قلب)۴۴ :۶یوحنا (
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 یوحنا در انجیل. خورد می چشم به در مسیح یفرد  بهمنحصرطرز   بهخدا دهندۀ نجات
 آیه این). ۱۷ :۱یوحنا (» رسید مسیح عیسی وسیلۀ به و راستی فیض«: گوید خود می
 همه.  است وجود نداشته بخش نجات فیض از مسیح قبل که معنا نیست بدین

و تدبیر خدا و  تدارک خود به ایمان آنها بر پایه. یافتند نجات عهدعتیق مقدسین
 کامل ، مکاشفه مسیح گوید که میسادگی  بهیوحنا . یافتند او نجات از فرامین عتاطا

 فیض که است تنها شخصی از تجسمش و او پس خدا است بخش نجات فیض
 .کند را عطا می بخش نجات
 

  . دارند۱۷-   ۱۶ :۱با یوحنا  ارتباطی چه آیات این.  را بخوانید۲-   ۱ :۱ عبرانیان -  ۴
 

 سمت ستون از عبارات هر یک. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون -  ۵ 
 ؟ است فیضی چه معرف راست

 a(  عام فیض) ۱    .تابد می یکسان و نیکان  خورشید بر بدان  
b(  بخش  نجاتو خاص فیض) ۲          .رود خدا می سوی  به گناهکار  
c(  بخشد تا می انسان را به امکان این که  شرایطی  

 .خدا بدهد هب مناسب پاسخی  
d(  استها  انسان دراختیار همه که طبیعی  مواهب . 
e(  دهد و از خدا پاسخ ندای تواند به می  انسان 

 .آزاد گردد گناه  
 

  مقدس در کتاب فیض
در . خورد می چشم به مقدس  بار در کتاب۱۶۶،  شده ترجمه فیض که ای کلمه
در بیشتر موارد، . رود میار ک  بهکلمه  بار این۱۲۸ بار و در عهدجدید ۳۸ عهدعتیق
 خدا فیض). ۲ :۴ یونس( است خود بخشنده در ذات که است بیانگر خدایی فیض

 متی(دهد  می خوبی برکات مردم همه او به) ۱: دهد می نشان  مختلفقطر خود را به
 ایمانداران به) ۳، )۹ :۳ پطرس دوم(یابند  نجات مردم همه  استقاو مشتا) ۲، )۴۵ :۵
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و  تنگیی ها  زمانرا در مسیحی و شخص) ۹ :۸ قرنتیان دوم(بخشد  ا میخود ر ثروت
 ۲۰ :۵ در رومیان پولس که و همانگونه) ۱۰-   ۶ :۵ پطرس اول(کند   میحفظ سختی
 را در صلیب انسان نیازهای خدا تمام فیض. ندارد خدا پایانی کند، فیض  میتأکید
 .بیند می تدارک انسان از نیازهای بیش و حتیکند   میرفع

 

 چشم اما در عهدجدید بسیار بیشتر به بینیم می را در عهدعتیق فیض -   ۶ 
 ............خورد زیرا می

a(  کند تغییر می خدا گاهی  فیض. 
b(  تری کاملطرز   بهخدا را فیض ، عیسی بینیم در عهدجدید می که  همانگونه  

 .آشکار نمود
c(  ورزد  میتأکید ادیو عهدجدید تنها بر آز بر داوری  عهدعتیق.  

  

 همه(شود  می عهدجدید دیده در رساالت کرات به فیض واژۀ -  ۷ 
  نگاه رساالت از این هر یک اول باب ، به)تا یهودا عهدجدید از رومیان های کتاب
 ؟ است رفتهکار  ها به  باباین آغازین چند بار در بخش فیض کلمه. کنید

 

 فیض با کلمه چند کتاب. کنید بررسیرا  رساالت این پایانی آیات حال -  ۸ 
 .ببرید یابد؟ آنها را نام نمی خاتمه

 

 ..........شود اما در عهدجدید ذکر می مقدس در سراسر کتاب ضیف کلمه -  ۹ 
a(  رود میکار   به دو برابر عهدعتیق. 
b(    شود ذکر می  برابر عهدعتیق۴       ً  تقریبا. 
 

؟  است مسیح با عیسی در ارتباط ، فیض رساالت در انتهای شدید که آیا متوجه
 برخوردار است باالیی از اهمیت عهدجدید فیض در تعالیم اید که کرده       ً    احتماال  درک

 ماهای   قلبکه است مسیح با فیض واقع در.  خدا است فیض کامل مکاشفه و مسیح
 .شود می خدا کشیده سوی به
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 اسارت به روم ارتش از هجوم پس نیرومند ارمنستان پادشاه ،)Tigranes( تیگران
در  مرگ مجازات برای فرزندانش و همه ، همسرش مغموم پادشاه این. گرفته شد

 نجات خود افتاد و برای فاتحهای   پاینزد تیگران. حاضر شدند افسر فرمانده مقابل
خواهید با  می هر کاری«: کرد درخواست او عاجزانه. کرد التماس اش خانواده جان
ثیر أت بر افسر رومی چنان او آن درخواست. »را نکشید رزندانمو ف بکنید اما زن من

از  اش و خانواده تیگران که هنگامی. او را آزاد کرد خانواده و همه تیگران که گذاشت
افسر  درباره نظری چه«: گفت همسرش به شناس حق دور شدند، پادشاه روم اردوگاه
تو در حضور «: گفت شوهرش. » او را ندیدم من«: داد پاسخ  همسرش»؟ داری رومی

 متمرکز بر شخصی من چشمان«: گفت همسرش» ؟ کردی می ، کجا را نگاه او بودی
. » دیدم را نمی دیگری کس هیچ فدا کند، من من را برای جانش خواست می بود که
 بود قمشتا که بینیم را می ، تنها عیسی کنیم می نگاه خدا و صلیب نجات به که هنگامی
  . خدا است فیض تجلی ترین بزرگ مسیح مرگ. ما فدا کند را برای جانش

  

 شود می شروع مسیح کننده کفاره کار با نجات
 

 کفاره.  کنیم توجه کفاره مفهوم ، باید به را بشناسیم نجات ماهیت خواهیم اگر می
کند؛  می اشاره مصالحه عمل و به است دشمنان بین بیانگر آشتی که است ای واژه
بیانگر  ، کفاره نجات در آموزه.  و صلح دوستی به خصومت تغییر موضع یعنی

 معنای. کند گردد تا با او صلح گناهکار نزد خدا برمی آن توسط که است عملکردی
 شد تا گناهان سبب مسیح و مرگ قربانی.  است یا پوشش شدن ، رفع دیگر کفاره

  .گردد پرداخت گناه شود و تاوان پوشیدهها  انسان
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 توجه داستان این ، به نجات در نقشه آن و جایگاه کفاره اهمیت کامل رکد برای
برخورد تند،  این در نتیجۀ. داشتند تندی خیلی بحث با فرزندش پدری روزی. کنید

. برنگردد خانه به است زنده پدرش که خورد تا زمانی کرد و قسم را ترک پسر خانه
از  پس.  داشت  دو آنها را بسیار دوستکشید زیرا هر می بسیار رنج جدایی مادر از این
پسر رسید  گوش او به بودن موت به شدید مادر و مشرف ، خبر بیماریها ماه گذشت
در   مادرشقپسر وارد اتا وقتی.  گشت بازمی خانه تر به سریع هر چه بایست و او می
 پدر و پسر.  است خوابیده تخت روی و ناتوان ضعیف شد، او را دید که بیمارستان

 فاصله او با مرگ دانستند که و میکردند   میخود نگاه محبوب به هر دو در سکوت
 و با دست پدر را گرفت ، دست خود با دستش توان مادر با آخرین. ندارد چندانی

و  خود گذاشت سینه هر دو را بر روی دست و با عشق را گرفت پسرش دیگر دست
  .داد جان

گناهکار  و انسان قدوس خدای قاتمال معنای به صلیب بر روی مسیح مرگ
 ما پوشیده ، گناهان مسیح نیابتی زیرا با مرگ بشر است گناهان ، کفاره صلیب.  است
  .شوند می یکدیگر نزدیک به و خدا و انسان است گشته آنها پرداخت و تاوان شده
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 کننده و کار کفاره انسان گناهان بین زیر نشانگر رابطه از عبارات کدام یک -  ۱۰
 ؟ است مسیح
a(  را با خدا احیا انسان ، رابطه مسیح ما، ما را از خدا جدا کرد اما کفاره  گناهان 
 .نمود
b(  اما  کند را از یکدیگر جدا می خدا و انسان که است نااطاعتی ، بیانگر عمل  گناه
 .کند می را رفع جدایی عامل که است گناه ، پوشش کفاره
c(  ای ، وسیله کفاره. باشند نمی هستند اما مخرب یجد که با این انسان  گناهان 
نخواهد در  نتواند و یا اگر انسان حتی است انسان مقاصد خوب دادن نشان برای
 .کند خدا زندگی از فرامین اطاعت

 

  کفاره ضرورت
نکرد  ترک را در گناهش چرا خدا انسان که است مطرح سؤال ها این بعضی برای
دهد  می نشان مقدس ننمود؟ کتاب اعالم و عادل خوب دیاو را فرسادگی  بهو یا چرا 

 انسانی هیچ خواهد که او نمی. باشد نیز می و قدوس اما عادل است خدا محبت که
. نماید اغماضها  انسان را بپذیرد و از خطایای انسان تواند گناهان شود اما نمی هالک

. دید را تدارک کفاره حل احیاء نماید، راه را با خودش انسان رابطه که آن خدا برای
 کمال به عدالت در مسیح. باشد و کار او می مسیح عیسی در شخص حل راه این
 تاوان نمود و با مرگش ً            را کامال حفظ ما شریعتجای   بهاش رسد، او با زندگی می

 . ما را پرداخت و گناهان نافرمانی
آزاد  گناه از قدرت مردم. رسند می کمال به الهی و محبت ، عدالت در کفاره

 .گردند می با خدا تقویت مشارکت شوند و برای می
 ، قدوسیت اول.  است شده داده نشانروشنی   بهمقدس در کتاب کفاره ضرورت
 ؛ باید گناه)۲۶-   ۲۵ :۳  و رومیان۷-   ۶ :۳۴ خروج(بگیرد  را نادیده تواند گناه خدا نمی
 الهی و ذات ماهیت کننده منعکس خدا که ، شریعت دوم. گردد شود و رفع پوشیده
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 سپس). ۲۶ :۲۷ تثنیه(        ً            را تماما  اجرا نماید  الهی ، از گناهکار انتظار دارد تا فرامین است
  ).۴ :۳  و رومیان۱۹ :۲۳اعداد (داند  می را الزم خدا، کفاره راستی

کنند، خواهند  نااطاعتی اگر از فرامینش که و حوا گفت آدم به صراحت  خدا به
خدا،  راستی). کنید  مقایسه۲۳ :۶  و رومیان۴ :۱۸  را با حزقیال۱۷-   ۱۶ :۲ پیدایش. (مرد

 برای و چه مجرمین برای چه گناه کند و تاوان را حفظ او کالمش کرد که اقتضا می
را  کفاره خدا، ضرورت بزرگ قربانی گردد و در نهایت پرداخت گناهکاران جانشین
  و عبرانیان۲۶ :۲۴لوقا (داند  نمی وریرا غیرضر پسرش         ً    خدا قطعا  مرگ. دهد می نشان
 ).۲۳-   ۲۲ :۹ و ۱۰ :۲

 

 از کدام یکنظر شما  به. بخوانید کفاره با ضرورت  را در ارتباطقفو آیات -   ۱۱ 
 دهد؟ می خدا بهتر شرح ذات به را با توجه کفاره ، ضرورت آیات این

 

 باشد؟ می کفاره زیر بیانگر ضرورت از عبارات کدام یک -   ۱۲ 
a(  کند را اقتضا می گناه خدا کفاره و راستی ، عدالت  قدوسیت. 
b(  است کفاره بیانگر ضرورت مسیح قربانی گران  بهای . 
c(  گناه به داند که می ، الزم خدا است ذات کننده منعکس که الهی  شریعت 

 .دهد قاطع پاسخی
d(  هستند کفاره  بیانگر ضرورتقموارد فو  همه. 
 

  کفاره مقدسی کتاب آموزه
با  افتاد و عیسی گناه ورطه به نااطاعتی با انسان دهد که می تعلیم مقدس کتاب
 این). ۱۹-   ۱۲ :۵ رومیان( را پرداخت گناه گناهکار تاوان انسانجای   بهخود، اطاعت
، خدا را از ما  گناه او برای قربانی. ما مرد ما و برایجای   بهعیسی که معنا است بدان

 جانشین او را در اصطالح نیابتی و مرگ گناهان تاوان پرداخت لعم. خشنود نمود
در . دارد اساسی ، نقش کفاره درباره مقدس کتاب در تعلیم اصطالح این. گویند کیفری
 سبب و به ما مجروح تقصیرهای سبب به که آن حال«: خوانیم  می۶-   ۵ :۵۳اشعیا 
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.  او ما شفا یافتیمهای   زخممد و ازآ ما بر وی سالمتی و تأدیب. گردید ما کوفته گناهان
بود و  خود برگشته راه از ما به و هر یکی بودیم شده گمراه گوسفندان ما مثل جمیع

  ».نهاد ما را بر وی جمیع خداوند گناه
 . است جانشینی از طریق کفاره بیانگر مفهومروشنی   به)۴ :۵۳ همراه به( آیات این

شود  تا مخدوم نیز نیامده پسر انسان ا کهزیر«: فرمود چنین خودش درباره عیسی
 در رساله). ۴۵ :۱۰ مرقس(» کند بسیاری خود را فدای کند و تا جان تا خدمت بلکه

 فدا کرد چونکه شریعت ما را از لعنت مسیح «:نویسد می رسول  پولس۱۳ :۳ غالطیان
،  گناه و بی قدوس مسیح که است این آیات تنها تفسیر این. »...شد ما لعنت در راه
در . شدند می مجازات بایست می واقع در که را پرداختهایی   انسانگناهان تاوان
 اعالم دهد و با یقین می را توضیح مطلب این تفصیل به  پولس۲۶-   ۲۱ :۳ رومیان
 . خدا است و رحمت نشانگر عدالت مسیح مرگ دارد که می

 

 ؟ است کفاره درباره سمقد کتاب زیر بیانگر آموزه از عبارات کدام یک -   ۱۳ 
a(  است سزاوار مجازات و گناهانش نااطاعتیخاطر   به انسان . 
b(  است را پرداختهها  انسان همه گناهان خود تاوان با اطاعت  مسیح . 
c(  داد جان سایر مردم گناهان برای خود و سپس گناه ابتدا برای  مسیح. 
d(  ادد بشر جان گناهان برای جانشینیعنوان   به مسیح. 
e(  را بپوشاند انسان خود گناه آمد تا با زندگی جهان به  مسیح. 
 

  کفاره مختلف جوانب
 که کنیم اقرار میسادگی  به،  کنیم می صحبت کفاره مختلف از جوانب که هنگامی

 را دربر بگیرد و بتواند عظمت کفاره جوانب همۀ وجود ندارد که منفردی واژۀ هیچ
را  مسیح بخش کنند تا کار نجات می شما کمک زیر به های واژه. دهد را توضیح آن

 .کنید بهتر درک
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را  یکپارچگی بیشترین که ای ، تنها جنبه کفاره مختلف جوانب از بین -   اطاعت 
 است ای جنبه اطاعت از آنجا که.  است مسیح بخشد، اطاعت می کفاره جامع مفهوم به
 . پرداخت خواهیم آن به استوار هستند، اول بر آن دیگر جوانب که

 او خود را از تمام. گردید مطیع ما را مهیا سازد، قربانی نجات که آن برای مسیح
 را پذیرفت غالم صورت نمود و آزادانه با خدا، محروم برابری حق به مزایای

محدود شود  انسان مثل مدتی بود تا برای او ضروری برای). ۸-   ۷ :۲ فیلیپیان(
گردید و  جسم و کلمه«: دهد می شرح را اینگونه موضوع  اینیوحنا). ۱۴ :۲ عبرانیان(

در  عیسی گوید که لوقا می). ۱۴ :۱یوحنا (شد  او انسان  یعنی-   » شد ما ساکن میان
 داد که خود شهادت و عیسی) ۵۱ :۲لوقا (بود  والدین مطیع اش جوانی دوران

 ).۳۸ :۶یوحنا (باشد  خدا می از اراده اطاعت زمین بر روی مأموریتش
 یکعنوان   بهاو. کرد اطاعت شریعت از فرامین پسر انسانعنوان   بهمسیح
او . آوردجا   بهرا شریعت نمود و آداب پیروی یهودیان مدنی از قوانین زاده یهودی
. کرد او، اطاعت فرامین داشتن از خدا و نگاه ترس مثل اخالقی از قوانین همچنین
 . خدا را بر خود گرفت از شریعت انانس نااطاعتی ، مجازات بر آن عالوه

 

 .باشند می زیر صحیح از عبارات کدام یک -   ۱۴ 
a(  نتیجه توانیم ، می آموختیم تاکنون کفاره مفهوم درباره که آنچه به  با توجه  
با کار  در ارتباط مهمی) یها نظریه( مفاهیم دربردارنده کفاره واژه که بگیریم
 . است مسیح بخش نجات
b(  جامع م مفهو )باشد می مسیح اطاعت ، بر پایه کفاره)  صحیح نگرش. 
c(  و  شخصی زندگی نه او است خدمت به در ابتدا مربوط مسیح  اطاعت

 .او خانوادگی
  

توانیم به چهار واژه دیگر نیز  ، می جامع کفاره یعنی اطاعت مسیح بر نگرش عالوه
،  ، شفاعت قربانی: بارتند ازاشاره کنیم که بیانگر عمل خدا در مرگ مسیح هستند و ع

ها، بیانگر تدارک و تدبیر الهی در رفع نیاز خاصی  هر یک از این واژه.  مصالحه و فدیه
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  کفاره

  اطاعت

        فدیه         قربانی               شفاعت          مصالحه              

باشند که در عهدجدید  ها از این جهت می اهمیت این واژه. باشد از انسان گناهکار می
  . از آنها استفاده بسیار شده است

  
  
  

 

 
 

 است کارهایی تمام و شامل برخوردار است وسیعی از مفهوم واژه این -    قربانی
و تقصیر ما  گناه. را پوشاند انسان او گناهان قربانی. داد ما انجام نجات برای مسیح که

 رفتار نمایید، چنانکه و در محبت«: گوید می پولس. نمود می رفع قربانی را تنها یک
عطر  برای و قربانی هخدا هدی ما به را برای نمود و خویشتن ما را محبت هم مسیح

، بیانگر  شکل بهترین به قربانی در عهدجدید واژه). ۲ :۵ افسسیان(» گذرانید خوشبوی
او ما  خون نامد که خدا می را بره مسیح مقدس کتاب که هنگامی. باشد می مسیح مرگ

روشنی   بهما مرد، گناهانخاطر   بهاو دهد که می سازد و تعلیم می پاک را از هر گناه
، ۹-    ۷ :۱یوحنا  ، اول۲۹ :۱یوحنا ( است گناه واقعی قربانی مسیح مرگ که یابیم درمی
 دوم( را برخود گرفت بود، او گناه انسان گناهخاطر   بهاو مرگ). ۳ :۱۵ قرنتیان اول

 را پرداخت او بهایی). ۱۰ :۵۳اشعیا ( ساخت گناه را قربانی خدا مسیح). ۲۱ :۵ قرنتیان
آزاد  از آن توانستیم نمی کرد که را پاک ای و گذشته نبودیم آن پرداخت ما قادر به که

 است کامل و تسلیم او نشانگر فداکاری و مرگ ما است قربانی مسیح.  شویم
بود تا  خدا کافی)  خشم( غضب رفع او برای قربانی). ۲ :۵  و افسسیان۱۴ :۹ عبرانیان(

تا ) ۱۸ :۳ پطرس  و اول۲۸ :۹ عبرانیان(را بردارد  خدا و انسان موجود بین موانع همه
 .یابد با خدا ادامه انسان مشارکت
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 .باشند می صحیح مسیح با قربانی زیر در ارتباط از عبارات کدام یک -   ۱۵ 
a(  پوشاند را می انسان  گناهان. 
b(  فراهمها  انسان از بعضی برای را حداقل نجات ، امکان کامل قربانی  این  
 .سازد می

c(  الهی غضب رفع برای ای لهوسی  قربانی )است)  خشم . 
d(  خدا استفرد بهو منحصر ابدی ، قربانی مسیح  قربانی  . 
e(  رساند کمال خدا را به او اراده. بود قربانی یک نبود بلکه جنایت مسیح  مرگ 

 .دهد را با خدا صلح باشد و انسان انسان گناهان تا کفاره
 

 به شفاعت. گردد می برطرف ا شفاعت، ب خدا از گناه طبیعی خشم -   شفاعت 
 مسیح و کفاره قربانی خدا از طریق عادالنه خشم)  کردن آرام( فرونشاندن معنای
  ).۱۰ :۴ و ۲ :۲یوحنا  ، اول۲۵ :۳ رومیان( است شده نامیده ، شفیع مسیح.  است

 که بینیم می در عهدعتیقخصوص   بهمقدس خدا را در سراسر کتاب خشم  مفهوم
خود،  نیابتی و مرگ با رنج مسیح عیسی.  داردتأکید گناه واقعیت وخامتو  بر جدیت
را از  گناه خود، مجازات شفاعت و در نتیجۀ) کرد آرام(را فرو نشاند  الهی غضب
 . گناهکار برداشت دوش
را رد  الهی خشم خدا، مفهوم محبت صحیح درک عدمعلت   بهاز مردم ای عده

 ایم دیده آسیب چون شویم می ما عصبانی.   نیستما خشم خدا مثل اما خشم. کنند می
و  صحیح است خدا خشمی اما خشم.  رویم در می و از کوره ایم خاطر شده یا رنجیده
 خود را از دست خود کنترل او در خشم. گناهکارهای   انسانو برضد گناه شرعی
 .دهد نمی
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 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی -   ۱۶ 
a(  غضب  )بلکه نیست ای نشده کنترل و احساس  هیجانخدا،)  خشم 
 . گناه و پایدار برعلیه ثابت است خشمی

b(  است شخصی خشم ، بیانگر فرو نشاندن شفاعت  واژۀ . 
c(  کار از  و اینکند   میرفع است گناه نتیجه را که الهی رضایت ، عدم  شفاعت
  .پذیرد می صورت گناهکاران تک تک مجازات طریق

  
. دارد برمی گناهکار را از خدا از میان انسان ، جدایی الحهمص -    مصالحه

، ۱۱-    ۱۰ :۵ رومیان(خدا هستند  ، دشمنان گناهکاران گوید که ما می به مقدس کتاب
اشعیا (او با خدا گردید  رابطه قطع سبب انسان گناه). ۴ :۴  و یعقوب۲۱ :۱ کولسیان

خدا . گردد بود، رفع همانا گناه که و دشمنی جدایی این مرد تا علت مسیح). ۲ :۵۹
ما هنوز  که هنگامی... «: را برداشت اول قدم منفصل رابطۀ این و تقویت تصحیح برای

بود و  خدا در مسیح اینکه یعنی«و ) ۸ :۵ رومیان(» ما مرد در راه ، مسیح گناهکار بودیم
 موانع ، رفع حهمصال بنابراین). ۱۹ :۵ قرنتیان دوم(» ...داد می را با خود مصالحه جهان

 .انجامد می رابطه برقرار شدن به که است خدا و انسان بین موجود در رابطه
  

را برضد  اید یا گناهی خود شده نزدیک دوست رنجش باعثحال   بهآیا تا -    ۱۷
 نمایید؟  را تصحیح ها برآیید و رابطه کدورت آن بعد درصدد رفع اید که داده اوانجام
 ۱۵ باب ؟ حال  داشت احساسی شما چه داشتید؟ دوست احساسی چه زمان در آن
 ؟ پاسخ خدا است احساسات مطالبی درباره بیانگر چه باب این. لوقا را بخوانید انجیل

 . نمایید یادداشت خودتان را در دفترچه
 

، بیانگر  فدیه. دارد را برمی اسارت این و فدیه است اسیر گناه انسان -    فدیه
و  از گناه آزادی. شود شریر می از چنگال انسان رهایی سبب هک است بهایی پرداخت
 ما، بهای دهندۀ نجات کنندۀ کفاره و مرگ بها است پرداخت ، مستلزم آن مجازات
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 کفارۀ او برای مرگ دارد که می اعالم عبرانیان به رساله نویسنده.  ما است آزادی
فدا کرد  شریعت لعنتما را از « همچنین مسیح). ۱۵ :۹ عبرانیان(بود  تقصیرات
 ، نجات لعنتی از چنین رهایی بدون). ۱۳ :۳ غالطیان(» شد ما لعنت در راه چونکه
و دیگر  ایم نیز رها شده شریعت ، ما از اسارت از لعنت بر آزادی عالوه. نبود ممکن
  . در حضور خدا بدانیم شدن پذیرفته را شرط شریعت آداب حفظ که نیست الزم

 

  
، در  کفاره از مفهوم مختلف را با جوانب راست سمت ستون توضیحات -   ۱۸ 
 .دهید تطبیق چپ ستون
a(  مسیح اطاعت) ۱             . خدا است غضب  بیانگر فرونشاندن  
b(  قربانی) ۲       .کند می را کفاره پوشاند و آن را می انسان  گناه  
c(  شفاعت) ۳     .نماید می و خدا را اصالح انسان رابطه بین  موانع  
d(  مصالحه) ۴       .کند آزاد می را از اسارت بها انسان  با پرداخت  
e(  فدیه) ۵     .نماید می ابعاد دیگر را در خود جمع تمام که  بعدی  

  

  کارکرد کفاره  وسعت
 پاسخ سؤال این ، باید به کنیم بحث کارکرد کفاره وسعت درباره خواهیم اگر می

را  منتخب ای عده بود یا فقط مردم مهه نجات مسیح خدا از مرگ آیا هدف: دهیم
 شد؟ می شامل
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یوحنا  ، اول۹ :۳ پطرس ، دوم۹ :۲ ، عبرانیان۱۰ :۴، ۶ و ۴ :۲ تیموتائوس اول -   ۱۹ 
  موضوع و این چیست آیات این موضوع کنید که خود بیان با عبارات .بخوانید  را۲ :۲

          ً    بخشد؟ لطفا  در  د میبهبو یا کارکرد کفاره وسعت به ما را نسبت دیدگاه چگونه
 .دهید پاسخ آن به خودتان دفترچه

 مسیح کننده کفاره مرگ. باشد محدود می اما کاربرد آن نامحدود است کفاره ارزش
. برند می بهره آن از برکات اما تنها ایمانداران است کافیها  انسان همه نجات برای

) ۱۶ :۳یوحنا (بخشید  آن نجات پسر خود را برای نمود که را محبت خدا آنقدر جهان
  .دهد و تدبیر خدا پاسخ تدارک باید به هر شخص دید که بعد خواهیم در درس(
  

 کند می را رفع انسان روحانی نیازهای نجات
 

. باشد می انسان روحانی نیازهای ، رفع نجات آموزه مطالعه اساسی از دالیل یکی
 اما باید نیازهای بگذاریم میاندر  مردم را با همه نجات پیغام که ولیمئمس ما مسیحیان

 . کنیم آنها معرفی نیازهای پاسخگویعنوان   بهرا و مسیح را بشناسیم مردم
 

  انسان گناه
و  گناه: عبارتند از کهکند   میرا بیان دو حقیقت انسان سرشت درباره مقدس کتاب
عبارتی   بهو یا خدا است با شریعت ِ                      ، قصور در زندگی مطابق گناه.  ناگوار آن پیامدهای
،  گناه.  است فراتر از نااطاعتی ، امری گناه. باشد خدا می فرامین آگاهانه دیگر نقض

از  که هستیم ما مخلوقاتی. ندارد خدا نقشی در آن که است ای خودمحورانه زندگی
 را نباید کرد و یا باید انجام کاری چه دانیم ما می.  آزاد برخورداریم و ارادۀ عقل نعمت
 . ورزیم می گناه اما در عمل باید و یا نباید رفتار کنیم چگونه دانیم داد، می

 شود و دوم او گناهکار متولد می که آن اول.  گناهکار است از دو جهت هر انسان
برد زیرا  بشر را زیر محکومیت ، تمام آدم گناه. شود می گناه مرتکب او آگاهانه که آن

 کرد، همه سقوط آدم که هنگامی بنابراین). ۱۲ :۵ رومیان(بود  انسان نسل او نماینده
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 سرشت همین. آلود شد گناه سرشتی نمود و بشر وارث با او سقوط انسان نسل
 ، انسان بر آن عالوه. دارد در برابر خدا وامی تمرد و طغیان را به آلود، انسان گناه
  ).۲۱-    ۱۹ :۵ غالطیان( است ولئمس خودش گناهانخاطر  به

  
  
  
  

  

 آنها همهخاطر   بهرا که ای کنید و دو جنبه را تعریف خود گناه ا عباراتب -   ۲۰
 .بنویسید خودتان را در دفترچه پاسخ. ببرید گناهکار هستند نامها  انسان 

 

  انسان وخیم وضعیت
 آن و متعاقب انسان سقوط.  استها  انسان از خدا و دیگر جدایی انسان گناه نتیجه

گردد و جزء  گناه ً           کامال آلودۀ شد تا انسان آلود، سبب گناه سرشت از یک برخورداری
 همین به. قرار گیرد تأثیر گناه تحت اش و اراده ، احساس ذهن یعنی جزء وجودش

 گشته تاریک آنقدر از گناه انسان ذهن.  است خود ناتوان دادن از نجات انسان جهت
 مسائل انسان  برای).۱۴ :۲ قرنتیان اول(را ندارد  روحانی مسائل درک توانایی که

 حقایق درک ندارد، قادر به روحانی بصیرت آید و چون نظر می به احمقانه روحانی
 اطالعات کند و به را درک تواند امور روحانی نمی انسان طبیعی ذهن.  نیست الهی

 دست روحانی بینشی دارد تا به ، احتیاج است القدس کار روح تنها ثمرۀ که دیگری
  .یابد

 پولس. باشد ، اسیر می گناه ، در بردگی روحانی بصیرت عدم دلیل به انسان اراده
کند زیرا  نمی خدا را اطاعت شریعت ، چونکه خدا است دشمنی تفکر جسم«گوید  می
» توانند خدا را خشنود سازند هستند نمی جسمانی که بکند و کسانی تواند هم نمی

 . یابیم دست تایجین به توانیم می حقایق از این). ۸-    ۷ :۸ رومیان(

 گناه آدم گناه ما
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 است ثیر گناهأت تحت اش ، اراده نیست تفکر صحیح قادر به کرده سقوط انسان) ۱
 .دهد انجام خوبواقع   بهتواند عملی و نمی
 انجام خوب خدا، کارهای عام فیضخاطر   بهموارد تواند در بعضی می انسان) ۲
 .دهد
،  گناه او به ردگیب واقعیتخاطر   بهانسان عمل و قدرت انتخاب توانایی) ۳

 ).۲۰و۱۷ :۶ رومیان( محدود است
  . خدا است بخش نجات ، فیض گناه از اسارت رهایی تنها راه) ۴

 
آزاد  ای اراده دارای انسان دهد که می ما تعلیم را به بزرگ حقیقت این مقدس کتاب
 این عمل قدرت شرارت هر چند که. کند را انتخاب یکی و بدی خوبی تا بین است
خدا  سوی آزاد خود به تواند با ارادۀ می انسان باز هم ولی کرده را تضعیف اراده

  .آورد او ایمان کند و به بازگردد، توبه
  
 را ۱۹ :۳ و ۳۸ :۲  و اعمال۲۹ :۶ و یوحنا ۵و۳ :۱۳ و لوقا ۳ :۱۸ و ۲ :۳ متی -   ۲۱ 

 ر دفترچه    ً  لطفا  د. هستند انسان آزادی درباره حقیقتی نشانگر چه آیات این. بخوانید
 .دهید پاسخ سؤال این به خودتان

 

 به را دارد که توانایی این انسان. کند گناهکار توبه انسان که است خدا این فرمان
زیر  انسان و آزادی زندگی بود معنای اگر غیر از این دهد چون مثبت خدا پاسخ فرمان
 اراده. کند ملاو ع و ارادۀ خواست تواند طبق خدا می با کمک انسان.  رفت می سؤال

 فیلیپیان( خدا است نجات و پذیرش مسیح عیسی به ، ایمان از گناهان انسان خدا توبه
 .  است انسان گناه حل تنها راه مسیح عیسی از طریق نجات). ۱۳-    ۱۲ :۲

  



 ۳۳نجات انسان مهیا گشت 

چطور  باشند و اینکه می انسان وخیم بیانگر وضعیت را که صحیح عبارات -   ۲۲ 
 .کنید مشخصکند   میفعرا ر انسان نیازهای نجات
a(  تفکر او  قدرت با تباهی و در نتیجهکند   میرا آلوده انسان ذهن فقط  گناه
 .گردد نابود می اش زندگی

b(  استها  انسان از خدا و دیگر ، جدایی  پیامد گناه . 
c(  و  ثیر گذاشتهأت و اراده فکر، احساس یعنی انسان ابعاد زندگی بر تمام  گناه
 . است ساخته  آلودهً        را کامال انسان
d(  را قو اشتیا توانایی این انسان بخشد و به می انسان به تازه ، سرشتی  نجات 
 .کند خدا زندگی فرامین تا طبقکند   میعطا

e(  نیاز خود را  شخص.  است خوب های انگیزه داشتن از گناه رهایی  تنها راه
  .آورد می خدا ایمان دهد و به می تشخیص از گناه توبه به
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  خودآزمایی
 

از مرور درس انجام دهید پس  خود را با های   پاسخسپس. ، خودآزمایی را 
انتهای کتاب مقایسه کنید  .غلط خود را مرور کنیدهای   پاسخ.پاسخنامه 

 فیض زیر درباره از عبارات کدام یک. گیرد می خدا سرچشمه از فیض  نجات)۱
 .باشند می صحیح

a(  محبتی. نمود تعریف ناشایستهای   انسان برایخدا محبت توان را می  فیض 
 .وجود ندارد ابراز آن برای آشکاری دلیل که

b(   خاطی انسان خدا برای بالعوض ، بخشش فیض که گفت توان میسادگی  به  
 . است
c(  گیرد می را نادیده گناه که خدا است ، لطف  فیض. 
d(  بیند می تدارک آن فعر برای راهی نماید بلکه نمی را تحمل خدا گناه  فیض. 
e(  آورد می نجات سوی  بهو آنها را استها  انسان همه به مربوط عام  فیض. 

 

 زیر درباره از عبارات کدام یک. گردد آغاز می مسیح کننده با کار کفاره  نجات)۲ 
 .هستند صحیح کفاره
a(  بود ضروری انسان خدا و گناهکار بودن قدوسیتخاطر   به کفاره. 
b(  است گناه نمودن و یا پنهان گرفتن ، نادیده کفاره مرکزی  موضوع . 
c(  با یکدیگر است دشمنان ، مصالحه کفاره از معانی  یکی . 
d(  گناهان تاوان دارد که مسیح عیسی جانشینی مرگ به ، اشاره کیفری  جانشین 
 .کند می را پرداخت انسان
e(  کند می مجروح شخص خشم فرونشاندن به اشاره که است ای واژه  شفاعت. 
f(  را  کفاره به و ابعاد دیگر مربوط مفاهیم تمام که است از کفاره ای جنبه  قربانی 

 .کند می در خود جمع



 ۳۵نجات انسان مهیا گشت 

g(  از برکات اما تنها ایمانداران است کافیها  انسان همه نجات برای مسیح  کفاره 
  .گردند مند می بهره آن

 

با  زیر در ارتباط از عبارات ککدام ی. کند می را رفع انسان نیازهای  نجات)۳ 
 . است ناگوار آن و پیامدهای انسان گناه

a(  باشد می آن آگاهانه خدا و نقض شریعت ، قصور در حفظ  گناه. 
b(  ندارد با انسان ارتباطی هیچ آدم ، گناه مقدس کتاب  طبق. 
c(  گرداند اعتنا می خدا بی به را خودمحور و نسبت ، انسان  گناه. 
d(  تمام و در نتیجهکند   می، او را از خدا جدا گناهسبب   بهانسان خیمو  وضعیت  

 ، نجات  انسان برای ممکن حل تنها راه بنابراین. گردد می شرارت به آلوده وجودش
 . است مسیح عیسی توسط
e(  تواند   نمی انسان.  است سرنوشت باشد زیرا او قربانی می بزرگ انسان  مشکل
 .خدا باز گردد ویس  بهآزاد خود با اراده

f(  بگیریم نتیجه توانیم می انسان توبه برای مقدس متعدد کتاب فرامین به  با توجه  
خدا  سوی  به خدا روح تواند با کمک می باشد بلکه نمی سرنوشت قربانی انسان که

 .بازگردد
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 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

سؤاالت درس به ترتیب شماره نمی ، پاسخ شماره  طالعهباشد تا هنگام م  پاسخ به 
اشتباها خوانده نشود  .ً                         بعدی 

 

 ۱۲( d  
 

ً     شما احتماال  پاسخ. شما  پاسخ)۱    توان نمی که است ، بخششی فیض دهید که می           
  شایستگی که شخصی برای است آورد یا محبتیدست   بهانسانی را با تالش آن

 سزاوار  هک استهایی   انسانخدا برای رحمت ، اساس فیض. را ندارد آن دریافت
 .نیستند آن دریافت

 

 ۱۳( a(صحیح   
     b(صحیح   
     c(غلط   
     d(صحیح   
     e(صحیح   

 

 . خدا است عام  بیانگر فیض۴۵  آیه)۲ 
 

 ۱۴( a( صحیح   
     b( صحیح   
     c(غلط   

 

 .کند می دعوت توبه را بهها  انسان که خدا است  نشانگر نیکویی۴  آیه)۳ 
 

 ۱۵( a(درست   
     b(غلط   
     c(درست   



 ۳۷نجات انسان مهیا گشت 

     d(درست   
     e(درست    

  

  ای اما عهدجدید مکاشفه. دهد ما می از خدا به ناکامل ای مکاشفه  عهدعتیق)۴ 
  کامل  ، مکاشفه مسیح عیسی از طریق. کند می ارائه مسیح تر از خدا در عیسی کامل
 . کنیم می خدا را دریافت فیض

 

 ۱۶( a(درست   
     b(درست   
     c(غلط   

 

 ۵(  a( عام  فیض  
 b(  بخش نجات  فیض  
 c(  عام  فیض  
 d(  عام  فیض  
 e(  بخش نجات  فیض  

 

بسیار  گردیم او برمی سوی  بهکه خدا هنگامی که گیریم یاد می. شما  پاسخ)۱۷ 
 .شود می خوشحال

 

 ۶(  b( تری ملکاطرز   بهخدا را فیض ، عیسی بینیم در عهدجدید می که  همانگونه  
 .آشکار نمود

 

 ۱۸( a( ۳   -شفاعت   
     b( ۲   -قربانی   
     c( ۴   -مصالحه   
     d( ۵   -فدیه   
     e( ۱   -مسیح  اطاعت  
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  بار۱۶ )۷ 
 

خدا ما را  کالم. داد جان جهان تمام گناهان برای مسیح یقین به. شما  پاسخ)۱۹ 
ها  انسان  همه و شامل حدود استنام نجات خدا برای تدارک سازد که متقاعد می

 .گردد می
  

  یوحنا و یهودا و سوم و دوم ، اول یعقوب:  کتاب۵ )۸ 
 

.  آنها است آگاهانه خدا و نقض از فرامین ، قصور در اطاعت گناه. شما  پاسخ)۲۰
آلود ما   گناه از سرشت گناه.  خدا است انگاشتن و نادیده محوری-   خود معنای به گناه

آلود خود مهر   گناه و با کارهای ایم برده ارث به را از آدم آن گیرد که می سرچشمه
 . زنیم می بر آن تائیدی

 

 ۹( b(    شود ذکر می  برابر عهدعتیق۴       ً  تقریبا. 
 

 اگر انسان. بگیرد باید تصمیم انسان دارند که می بیان آیات این. شما  پاسخ)۲۱ 
 .گشتند نا میمع بی فرامین این نبود تمام پاسخگویی قادر به  

 

 ۱۰( c(غلط   
 

 ۲۲( a(غلط   
     b(درست   
     c(درست   
     d(درست   
     e(غلط  )عیسی  پذیرش. دهند توانند ما را نجات نمی خوب های انگیزه
 ). است نجات اساس مسیح

 

  کفاره با ضرورت در ارتباط نظر من خدا، به ذات به با توجه. شما  پاسخ)۱۱ 
 بسیار قاطعی آیه باره  نیز در این۲۶ :۲۴لوقا . باشد  بسیار مفید می۲۶-   ۲۵ :۳ رومیان
 . است



 

   دوم درس

  توبه: دهد مسیر خود را تغییر می انسان
 

خصوص   بهکرد که عاشق شیرینی و روزی روزگاری پسری کوچک زندگی می
پخت به او  حالی که بیسکویت می یک روز مادرش در. نبات و بیسکویت بود آب
 .»، تا بعد از شام بیسکویت نخور پسرم«: گفت

کننده را فراموش  های خوشمزه و وسوسه توانست آن بیسکویت اما آن پسر نمی
سرانجام خیلی آرام . شد ، گرسنگی و اشتیاقش بیشتر می گذشت کند و هر چه زمان می

ای بیسکویت را باز کرد و دو یا سه بیسکویت از آن  به آشپزخانه رفت و ظرف شیشه
، ظرف از دستش  گذاشت اما هنگامی که در ظرف را با عجله سر جایش می. آورددر

.  مادرش سراسیمه وارد آشپزخانه شد تا ببیند چه اتفاقی افتاده است.  افتاد و شکست
مادر، من «: دانست که مادرش او را تنبیه خواهد کرد پس عاجزانه گفت پسر می
مادرش زنی دلسوز و فهمیده بود پس با . » کنم مرا تنبیه نکن خواهش می.  متأسفم

اما نه برای این که از من نااطاعتی .  دانم که پشیمان هستی بله می«: لحنی جدی گفت
 .» را برداشتی بلکه چون در حین انجام کار بد غافلگیر شدی ها بیسکویتکردی و 

احت کار نبود بلکه از پیامدهای اقدامش پشیمان و نار در این مورد، آن پسر توبه
، شما به بررسی تفاوت بین توبۀ واقعی و پیامدهای ناشی از گناه  در این درس. بود

با درک ماهیت توبه واقعی در خواهید یافت که چگونه خدای .  خواهید پرداخت
توانند به یکدیگر نزدیک شوند و شما  قدوس و با محبت و انسان گناهکار می

 در تشویق انسان به توبه بهتر درک کنید توانید حرکت مالیم و شیرین روح خدا را می
 .و برای آن خدا را سپاس گوئید
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  رئوس مطالب
  توبه ماهیت
  توبه مختلف جوانب
  توبه ثمره
  عهدجدیدتأکید
   توبه تجربه

  

  درس  اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

 . است ضروری امری نجات در آموزه دهید چرا توبه توضیح •
 .دهید را شرح هر یک ، اهمیت کرده و تحلیل را تجزیه توبه مختلف جوانب •
 .کنید را بیان آن دهید و نتایج را شرح توبه تجربه •
 

  یادگیریهای   فعالیت
 .کنید مطالعه را با دقت آن و اهداف رئوس مطالب) ۱ 
 .بخوانید  را چند بار با دقت۲۴-    ۱۱ :۱۵ لوقا) ۲ 
 .دهید پاسخ سؤاالت همه را بخوانید و به درس متن) ۳ 
 .دهید پاسخ درس انتهای خودآزمایی به) ۴ 



 ۴۱توبه : دهد انسان مسیر خود را تغییر می

  درس متن

  توبه ماهیت
 

و از  است مهیا ساختهها  انسان همه را برای خدا نجات که آموختیم اول در درس
حضور خدا  تا بتواند به دیده تدارک انسان برای ، راهی مسیح کنندۀ کار کفاره طریق

و کند   میرا رفع انسان روحانی نیازهای ، تمام نجات که دیدیم همچنین. وارد شود
 حیات و در نهایت و مملو از آرامش و شادی پر از برکت زندگی یک را به انسان

 دهد، انسان رخ نجات و آنی عجیب واقعه که آن اما برای. شود می جاوید رهنمون
 .شود می شروع خدا با توبه به انسان پاسخ. کند خدا را قبول باید هدیه
 برای. کند ، تغییر ایجاد می توبه که است حقیقت بیانگر این درس این عنوان

-   خود خواهند از زندگی زیرا نمی ناخوشایند است تغییری ، توبه از مردم ای عده
ندارند،  در زندگی و امیدی هدف هیچ که افرادی برای. بردارند خود، دست محوری
با  که دگرگونی.  است کننده احیاء تغییری بخشآنها نوید در زندگی نور انجیل تابش
خداوند ما  اگر فیض.  است همراه زوال بی و امیدی از ترس ، آزادی ذهن آرامش
های   انسانسازد، را دگرگون افسردگان تواند زندگی می که را بشناسیم مسیح  عیسی

 حقیقتی نعنوا به توبه ببخشد، آنگاه دیگری جهت زندگی کند و به را متبدل خودخواه
 نجات اساسی ، شرط توبه. شود باید اعالم خواهد بود که اجتناب و غیرقابل ضروری
 .کند ایجاد می دگرگونی ایمان همراه به توبه). ۵-    ۲ :۱۳لوقا( است
 

  توبه تعریف
. » کردن ترک برای کافی تأسف«: کند می تعریف گونه را این توبه کوچک پسری

 .ددار دو طرف سکه یک مثل توبه
 .خدا به گناه و اعتراف از آن شدن گردان و روی گناه تشخیص) ۱
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 همه کامل ترک معنای باشد و به می از گناه صرف ، فراتر از بازگشت دوم قدم) ۲
 . است گناهان
و )  و اندوه ناراحتی( و غم تأسف حس از قبیل مفاهیمی دربردارنده همچنین توبه
 زندگی و تغییر شیوه بازگشت معنای به توبه بر آن عالوه. باشد خاطر نیز می تسلی
 . است در زندگی نشانگر تغییر فکر و هدف معنا، توبه در این.  است
  
 ؟ است توبه برای تعریف ترین زیر کامل از عبارات کدام یک -   ۱ 

a(  خود است گناهان برای تأسف احساس  توبه . 
b(  را  دیگری صشخ من گناهان چون خود است از گناهان بازگشت  توبه
 . است کرده غمگین

c(  آن   کامل و ترک شدن گردان ، روی آن برای ، تأسف گناه ، تشخیص  توبه
  .باشد می

  
  
  
  
  

 نکته این به مقدس کتابهای   بخشاز ای ، در پاره توبه مفهوم در بررسی
 عبارت این ببینیم حال. »شد پشیمان«خود  از کارهای خدا از بعضی خورید که برمی
 .دارد ناییمع چه

 

 خدا چه شدن پشیمان علت در هر یک دهید که زیر را بخوانید و شرح آیات -    ۲ 
 .باشد بیانگر تغییر فکر او می کنید که توجه کلماتی           ً   باشد؟ لطفا  به می

a(  ۷-    ۵ :۶  پیدایش 
b(  ۱۴-    ۷ :۳۲  خروج 
c(  ۱۱ :۱۵ سموئیل  اول 

 گناه

  به عقب
 !نگاه نکن
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.  گشت غمگین قومش طرز فکر و اعمالخاطر   بهخدا دهند که می نشان آیات این
و تغییر را  توبه خدا، نیاز به مشخص معیار اخالقی آنها بر علیه و طغیان ، نااطاعتی گناه

  .کرد می ایجاب
 

، ۱۰ :۴۶، اشعیا ۱۱ :۱۵ ، امثال۵ :۱۴۷مزمور : بخوانید را با دقت آیات این -    ۳ 
  کنند؟ دا آشکار میخ را درباره حقیقتی چه آیات این. ۱۳ :۴ عبرانیان

  

 و نقشۀ در مورد فیض مردم پاسخ که دانست می خدا از قبل که آموختیم
 تحت ، که انسان گناه به ظاهر آزاد اما آلوده هب سرشت. خواهد بود او چه بخش نجات

خدا انتظار  که را آنگونه و عادلی پاک تواند شخصیت ، نمی است ثیر مرگبار شیطانأت
را برگزید و یا  اسرائیل کرد، قوم را خلق خدا انسان که هنگامی. دارد در او پدید آورد

گر . نکرد آنها را مشخص العمل و عکس پاسخگویی نمود، نحوۀ را انتخاب شائول
 فیض در مقابل العملی عکس چه از آنها در آینده هر یک که دانست می او از پیش چه

 مثبت پاسخ الهی دعوت بهرا داشتند تا  فرصت این هر کدام. خواهند داد او نشان
تر   عمیق۵ خدا را در درس دانی پیش مبحث. (ننمودند عمل گونه دهند اما این

 ).کرد خواهیم بررسی
او  با ذات خدا در تطابق اعمال.  خدا تغییرناپذیر است ذات که باشیم یاد داشته به
روز   از چهلبعد« ،بینیم نینوا می به او نسبت عادالنه خدا را در فرمان تصمیم.  است

تغییر او  و غیرقابل عادل از ذات فرمان این) ۴ :۳ یونس(» خواهد شد نینوا سرنگون
التغییر  کردند، سایر خصوصیات نینوا توبه مردم که اما هنگامی. گیرد می سرچشمه

شود و شهر  خود منصرف شدند تا خدا از تصمیم سبب و ترحم حلم ، از جمله الهی
 را که آیاتی تمام. تغییر کردند مردم د خدا تغییر نکرد بلکهمور در این. نابود نگردد

 .دید نگرش باشد، باید در پرتو همین می خدا از تصمیمش بیانگر انصراف
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.  شد، دیدیم آنها اشاره به درس در این کههایی   موقعیتخدا را در واکنش -    ۴ 
 .دهد می توضیح شکل بهترین را به زیر توبه از جمالت یک کدام
a(  یازد می دست آن اقتدار خود به خدا تنها براساس که  عملی. 
b(  انسان شکست خدا به  پاسخ . 
c(  انسان و نابودی ، مجازات تغییرناپذیر خدا در داوری  هدف . 

  

 توبه بیانگر مفهومروشنی   بهکه شویم روبرو می هایی در عهدجدید با نمونه
  .کند می دو پسر را بیان مثل  عیسی۳۱-    ۲۸ :۲۱ در متی. باشند می

. برود و در آنجا کار کند تاکستان خواهد تا به پدر از پسر بزرگتر می مثل در این
 تغییر فکر یونانی کلمه.  و رفت تغییر کرد فکرش اما بعد. » روم نمی«: داد پسر پاسخ

ا ب در ارتباط. باشد نیز می»  و تغییر احساس ، ندامت شدن پشیمان« معنای به)  توبه(
 گیری یا جهت بیانگر تغییر دیدگاه نیز وجود دارند که دیگری ، عبارات توبه مفهوم
او .  است تغییر کرده کند، فکر و قلبش می توبه که شخصی. باشند می در زندگی تازه

و  است آنها متأسفخاطر   بهو صادقانه خود شده خطایا و اشتباهات متوجه
 متفاوتی کند، دیدگاه می توبه که شخصی راینبناب. کند خود را ترک خواهد گناهان می

 .کند پیدا می خدا و گناه به نسبت
مزمور ( است شکسته که و روحی) ۱۳ :۱۸لوقا ( شکستگی با دل توبه عمل

و  زشتی کهکند   میخود را اعتراف گناهان زمانی شخص. باشد می همراه) ۱۷ :۵۱
شدت   بهپطرس مثل است مکنها م بعضی. باشد داده تکانشدت   بهآنها او را کراهت
 از آن ناشی و احساس فراتر از غم ای ، مقوله توبه اما عمل). ۶۲ :۲۲لوقا (کنند  گریه
و  عواطف. باشد می آن ترک به و تصمیم گناه به ، اعتراف در توبه مهم مسئله.  است

 .گردند گناه و ترک اعتراف توانند جایگزین ما نمی احساسات
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ه  گنا
 خدا

ا ترک   کنیدگناه ر

ه  گنا

 ...... ید، توبهعهدجد مطابق -    ۵ 
a(  باشد می با گناهش شدن مواجه گناهکار هنگام احساسی  واکنش. 
b(  باشد و خدا می گناه به و تغییر فکر نسبت گناه برای  تأسف. 
c(  اما تغییر در رفتار را شامل است همراه  در ابتدا با تغییر فکر و دیدگاه  
 .شود نمی

 
 
 

  
  
  
  

کار  غمی که در عمق وجود شخص توبه.  ناه است، همراه با غمی الهی برای گ توبه
گناهان وحشتناکی است که علت   بهترس از مجازات نیست بلکهخاطر   بهوجود دارد،

، این نوع تأسف و  پولس.  ، بخشنده و با محبت انجام داده است بر علیه خدای قدوس
شأ توبه غمی که برای خدا است من«. دارد غم را برای ایمانداران قرنتس بیان می

»  جهت نجات که از آن پشیمانی نیست اما غم دنیوی منشأ موت است باشد به می
 ).۱۰ :۷دوم قرنتیان (

 شدن گردان اما روی. کنید را اعتراف ، آن داده را تشخیص گناه که است بسیار مهم
 دیدید که درس این در ابتدای. دارد اهمیت اندازه همان نیز به آن کامل و ترک از گناه
منشأ  توانست نمی غم چرا آن. نبود از مادرش نااطاعتیخاطر   بهپسر کوچک آن غم
 که هایی بردارد و با وسوسه خود دست از گناه خواست باشد؟ زیرا او نمی واقعی توبه

 معنای ، به توبه. نماید گردد، مبارزه روبرو می هایش خواسته ارضای برای در آینده
 . است گناه و ترک شدن گردان روی
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 چه توبه هنگام اشخاص کنید که زیر را بخوانید و در هر مورد بیان آیات -    ۶ 
 کردند؟ ترک را گناهانی

a(  ۹ :۱ تسالونیکیان  اول 
b(  ۱۵-    ۱۳ :۱۴ رسوالن  اعمال 
c(  ۱۸ :۲۶ رسوالن  اعمال 
 

،  واقعی در توبه. باشد آلود نمی گناه اعمال به نسبت احساسی واکنش ، تنها یک توبه
در  موریسنام   به، شخصی نمونه برای. دهد می رخ از گناه شدن گردان و روی ترک
. صفر داد او نمره او را دید و به معلمش. کرد خود تقلب درسی از امتحانات یکی

 چون بود بلکه داده انجام کار اشتباهی که آنخاطر   بهکرد اما نه ابراز تأسف موریس
ً          مکررا در  که هایی او از تقلب.  نداشت  ندامتجز ابراز دیگری و چاره گیر افتاده
او در  در حقیقت. نبود کار بود، اما توبه غمگین او. نبود بود، متأسف داده انجام گذشته
  .کرد می تقلب باز هم مناسب یفرصت

 رفت او نزد معلمش. داد او را آزار می کرد اما وجدانش تقلب نیز در امتحانی مری
 تصمیم او چون.  خود را نیز پذیرفت خطای  مجازاتکرد و را اعتراف و گناهش
پر از  آسمان«: گوید می شخصی. کرد            ً     نکند، واقعا  توبه دیگر تقلب که گرفت

 توبه که است نادمیهای   انسانپر از اند و جهنم کرده توبه که است گناهکارانی
، اگر  نیست بد کافی کارهای برای و یا غم تأسف احساس داشتن. »اند نکرده

 . کنیم واقعی ، باید توبۀ باشیم را داشته گناهان بخشش شادی خواهیم یم
 

 نشانگر غم کدام یکو  است واقعی زیر بیانگر توبۀهای   مثالاز کدام یک -    ۷ 
 ؟) ناقص توبۀ(باشد  می گناه به نسبت
a(  کند می وحشتناکی تصادف رانندگی در حین مستی در حالت  پدری .

 این پدر خود را مسبب. شوند می مجروحشدت   بهنفر دیگرمیرد و دو  می فرزندش
 دامن باز به گیرد که  می او تصمیم. گردد می داند و بسیار پشیمان انگیز می غم واقعه
 .کند را فراموش واقعه ببرد تا این پناه الکل



 ۴۷توبه : دهد انسان مسیر خود را تغییر می

b(  روز آنها مرد  یک. شود می ملحق و خطرناکی بسیار خشن گروه  حمید به
 او متوجه. دهد حمید او را آزار می وجدان. زنند می کتک مرگ نهرا تا آستا جوانی
نیز جدا  گروه و از آنکند   میاعتراف را نزد پلیس گردد و آن خود می وحشتناک عمل
دهد و  گزارش پلیسبه خود های   فعالیتدرباره مرتبطور   بهاو باید. شود می

عنوان   بهرا جدیدی یاو زندگ. اجرا کند یکسال آنها را برای های دستورالعمل
 .کند می ، شروع است قانون حافظ که شهروندی

 

ً    پدر عمیقا  از . پدر شدید حمید و آن بین رفتاری تفاوت  شما متوجه۷ در سؤال          
 را وحشتناک واقعه آن زد که دست کاری همان به شد اما دوباره خود متأسف اشتباه
 او متوجه. بود صرف سو احسا حمید فراتر از تأسف اما واکنش. آوردوجود  به

فکر . بردارد آلود دست گناه زندگی تا از آن گرفت تصمیم خود شد و سپس اشتباهات
 .بود حمید تغییر کرده و قلب

فریاد  در جهنم که بینیم را می مرد ثروتمندی  داستان۳۱-    ۱۹ :۱۶ لوقا در انجیل
دیگر از  توبه اما زمان ،کرد می پشیمانی او احساس. او بشتابد یاری به زند تا کسی می

 گریه شان گناهانخاطر   بهروز کنند، یک نمی توبه اکنون که اشخاصی. بود رفته دست
 یک.  واقعی توبۀ جهت به اما نه) ۲۸ :۱۳  و لوقا۵۰، ۴۲ :۱۳ متی(خواهند کرد  و شیون

 او غضب زیرا روز عظیم... بر ما بیفتید  گویند که ها می ها و صخره کوه به«روز آنها 
 از گناهان زیرا که) ۱۷-    ۱۶ :۶ مکاشفه(» تواند ایستاد؟ می که و کیست است رسیده

 .بودند نکرده خود توبه
،  واقعی اما توبه. انجامد می ناامیدی ، تنها به و ذهن قلب تغییر حقیقی بدون تأسف

 و ذهن و با تغییر قلب) ۱۰ :۷ قرنتیان دوم(شود  می ختم نجات به که الهی است غمی
)  و ذهن تغییر قلب بدون(و خطایا  ، گناهان اشتباهاتخاطر   بهتأسف.  است مراهه

گرداند  ما را از خود متنفر می غم نوع این. کند می مان و گناهان ضعف تنها ما را متوجه
 ِ          ، در رحمت حقیقی اما توبه.  باشیم داشته خود را دوست گناه است ممکن که حالی در

فراتر از  کهکند   میما کمک به حقیقی توبه. کند از میما ب خدا را برای و بخشش
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و  نور، حیات ، آنجا که کنیم نگاه مسیح صلیب ناگوار و ناخوشایند خود به وضعیت
  .  است کاران در انتظار توبه آزادی

  

  
  
  
  
  
  

 

خدا  در کالم چنانکه آن(باشد  می توبه زیر بیانگر معنای از عبارات کدام یک -    ۸
 ). است شده ارائه

a(  خدا را نادیده او فرامین. بیند می و ضعیف خورده خود را شکست  شخصی 
و  تأسف داند و پر از احساس او خود را مقصر می.  است یا آنها را زیر پا گذاشته گرفته
گیرد تا  می تصمیم داند بنابراین می او خود را بدبخت.  است خویش به نسبت نفرت
  .کند خود را جبران دهد تا گناهان انجام یخوب تر کار کند و کارهای سخت
b(  است نداده و انجام خدا را زیر پا گذاشته فرامین شود که می متوجه  شخصی   .

را  او گناهانش.   است      ً      عمیقا  متأسف آن بیند و برای خود را می گناه و زشتی او کراهت
 . نکند گیرد تا دیگر گناه می قاطع و تصمیمکند   میاعتراف

 
 بعضی صحیح درک عدم به که بینیم می توبه ماهیت به نسبت گرایشی a خدر پاس
 از آنجا ناشی غلط برداشت این. انجامد می توبه واقعی معنای به نسبت از اشخاص

 خوب کارهای خدا را با انجام توانند فیض می کنند که فکر می ای عده شود که می
 دگرگونی مسیح  عیسی به ایمان ههمرا به ، توبه دیدیم که گونه همان. آورنددست  به

در حضور  امتیازات کسب برای خوب کارهای دادن انجام که در حالی. کند ایجاد می
 مسیح کننده کار کفاره به توان چیز را نمی هیچ.  است مقدس کتاب خالف خدا امری

 آزادی از گناه

 گناه
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 دهد اما از گناهان انجام خوبی کارهای است ممکن ، شخص عالوه به. نمود اضافه
و  گناه ارتکاب برسد که باور اشتباه این به برندارد و در نتیجه  دستخود نیز
 گناهان ، گناهکار باید متوجه اما در توبه. توانند همسو با یکدیگر باشند می نیکوکاری

 را کند و گناهانش ، آنها را در حضور خدا اعتراف شده گردان خود شود، از آنها روی
شود و تنها  می بخشیده گناهان که است صورت نتنها در ای. نماید ترک کاملطور  به

 .آورد می ارمغان خدا را به عظیم نجات شادی که است واقعی توبه
 

  توبه مختلف جوانب
 فکر، احساس: عبارتند از که برخوردار است ُ            بعد یا جنبه از سهمقدسی   کتابتوبه
 این به توبه لفبهتر ابعاد مخت درک برای). باشد می شخص بیانگر تصمیم که( و اراده
 شوید که می متوجه ناگهان. روید می جایی به کنید با اتوبوس فرض. کنید توجه مثال

 مقصد دیگری طرف و به مخالف اید و در مسیری شده اشتباهی سوار اتوبوس
خدا  کالم از طریق باشد که می قضیه و عقالنی ُ                   ، بیانگر بعد منطقی آگاهی این. روید می

فهمید در  می که هنگامی. با خدا ندارد صحیحی رابطه شود که می متوجه شخص
 ممکن کنید و حتی می و نگرانی تشویش روید، احساس می پیش نادرست مسیری
  .بترسید است
و  حقیقی با غم باشند که می توبه واقعیت احساسی ، بیانگر جنبه احساسات این
 شما در اولین). ۱۰-    ۹ :۷ قرنتیان دوم( است خدا، همراه رنجاندن دلیل تقصیر به حس

 مقصد صحیح به کنید که را پیدا می شوید و اتوبوسی می پیاده از اتوبوس فرصت
و  ، بازگشت تغییر کامل همان باشد که می توبه ارادی شما بیانگر جنبه تصمیم. برود

،  بر ذهن واقعی توبه دهد که می نشان ساده مثال این.  است الهی سفر در مسیر و جاده
  .گذارد کار تأثیر می توبه شخص و اراده احساسات
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 مختلف جوانب چپ سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون -    ۹ 
 .باشد آنها می تعاریف راست سمت و ستون توبه

a(  گردد می تغییر مسیر ختم به که است  بیانگر تصمیمی. 
b(  داردن صحیحی با خدا رابطه انسان که است حقیقت این  تشخیص. 
c(  باشد می گناهانش به نسبت شخص  بیانگر تغییر احساسات. 

 فکر) ۱             
  احساس) ۲             
  اراده) ۳             

 
هر  همچنین پس«.  ، بسیار باال است بپردازیم گناهان ترک باید برای را که بهایی

 لوقا(» شود تواند شاگرد من نکند، نمی خود را ترک مایملک تمام از شما که یکی
۱۴: ۳۳.( 

 گناهان تشخیص معنای به فقط توبه. گیرد ما را دربر می زندگی جوانب ، تمام توبه
 آینده ما برای و تصمیمات بیانگر اهداف باشد بلکه آنها نمی برای تأسف و احساس
و  خدا، در اطاعت در طریق زدن و قدم گذشتههای   راه، ترک توبه. باشد نیز می
 . با او است مشارکت
 تمام ای بیائید نزد من«: گوید می عیسی که شنویم را می پیام ا اینم اغلب

 همان ولی). ۲۸ :۱۱ متی(» بخشید خواهم شما را آرامی و من باران و گران زحمتکشان
 جهت). ۳۰ آیه(» مرا بر خود گیرید یوغ«: ، نیز گفت»بیائید«: گفت که شخصی
 عیسی ندارد بتوانیم امکان.  تنیس کافی عیسی قید و شرط بی ، پذیرفتن نجات دریافت

 خداوند ما مسیح به ما معطوف و اراده اگر فکر، احساس بپذیریم منجیعنوان   بهرا
ما تأثیر  ، آرزوها و عالیق اهداف از جمله مان زندگی ابعاد بر تمام نباشد، زیرا این

خود  او را در قلب و یوغ گردیم عیسی مسیحخداوند ما  کامل باید تسلیم. گذارند می
 . بپذیریم
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 مؤثر هستند؟ در توبه از ابعاد زیر چگونه هر یک -    ۱۰ 
a(  فکر  
b(  احساس   
c(  اراده    

  

  توبه  ثمره
 مردم و بهکند   میرا موعظه خوش خبر تعمیددهنده  یحیی۱۸-    ۳ :۳لوقا  در انجیل

 کهکند   میرا تشویق ، او مردم۸ در آیه. خود را تغییر دهند تا زندگیکند   میاصرار
 خود نشان با زندگی خواهد که از آنها می یحیی. »بیاورید توبه مناسب ثمرات پس«

 و تصحیح گذشته اشتباهات جبران معنای به توبه ثمرۀ. اند کرده حقیقی توبه دهند که
 .باشد خطایا می

، ۱ :۲۲ خروج(شود  می معرفی اصل یکعنوان   به، گناهان ، جبران در عهدعتیق
 باید به که است مقدسی کتاب امری گناهان جبران اگرچه). ۷-    ۶ :۵ و اعداد ۵ :۶ الویان
 .گردد نمی شخص نجات خود سبب خودی اما به گذاشت احترام آن

 

 عالمت صحیح عبارات  را بخوانید و جلوی۱۰-    ۲ :۱۹ و ۱۴-    ۸ :۳لوقا  -    ۱۱ 
 .بزنید
a(   خود را  گناهان خواست نمی زکی که آموزیم  می۸ :۱۹ و ۱۳-    ۱۲ :۳ از لوقا

 .بشناسد
b(   کرد      ً     واقعا  توبه زکی گوید که ما می  به۸ :۱۹ لوقا. 
c(  گذشته گناهان جبران که گیریم  یاد می۱۰-    ۲ :۱۹ با ۱۴-    ۸ :۳لوقا   با مقایسه  

 زندگی  از روش که بر این مبنی است خدا و انسان سوی  به، اعالمی) توبه ثمره(
 . ایم برداشته ود دستخ گذشته
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 به آوردن و ایمان از گناه کشیدن دست ما برای جدی تصمیم ، معرف توبه ثمرۀ
پیرو رهبر  مان در زندگی اکنون از هم که است حقیقت و بیانگر این است مسیح

 که است حقیقت این طبیعی اما نشان نیست نجات ، عامل توبه ثمره.  هستیم جدیدی
 . ایم کرده تجربهخدا را  بخش نجات فیض
 

  ؟ چیست آن و ثمره توبه بین ارتباط -    ۱۲ 
  

  عهدجدیدتأکید
  ثابت پیام

خدا  سوی به انسان در بازگشت قدم اولین توبه دارد که می اعالم مقدس کتاب
 هیچ کس توبه بدون). ۵و۳ :۱۳ و لوقا ۷ :۳  و مالکی۳۰ :۱۸ و ۶ :۱۴ حزقیال( است
 خواهد که می در عهدجدید از مردم و هم  در عهدعتیقخدا بنابراین. یابد نمی نجات
 خاتمه با مالکی که  آنها بر توبهتأکیدو  عهدعتیق انبیای و ثابت قاطع پیام. کنند توبه
 مجدد او بر تأکیدو  تعمیددهنده نیرومند یحیی در عهدجدید با پیام یابد، دوباره می
 ).۸ و ۳ :۳وقا  و ل۴ :۱  و مرقس۲،۸،۱۱ :۳ متی(گردد  احیا می توبه

 یا توبه توبه تنها در عهدجدید، کلمه. دارد در عهدجدید کاربرد وسیعی توبه واژه
یهود  قوم یهودا به در صحرای تعمیددهنده یحیی.  است رفتهکار   به بار۶۴ کردن

 او نتایج توبه پیام). ۱۲-    ۱ :۳ متی(آید  می مسیح کنند زیرا که توبه هشدار داد که
در خدا پیدا  جدیدی کردند و زندگی توبه از مردم زیادی ر آورد و عدهبا به بسیاری
 مثبت پاسخ یحیی پیام به صادقانه که مردم از همین بسیاری عده شک بدون. نمودند

 .کردند ، خدا را پیروی شده کلیسا ملحق به دادند، در روز پنطیکاست
 توبه«: کرد ماعال یحیی آغاز نمود و مثل آشکار خود را از جلیل خدمت عیسی

). کنید  مقایسه۱۵ :۱  را با مرقس۱۷ :۴ متی(»  است نزدیک آسمان کنید زیرا ملکوت
 نزدیک آسمان باشد زیرا ملکوت می از گناهان بازگشت معنی ، به  توبه۱۷ :۴ در متی
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-    ۲۱ :۱۱ متی( داشت مهمی او جایگاه شاگردان و سپس عیسی در موعظه توبه.  است
 ).۱۲ :۶  و مرقس۳۲ :۵وقا  و ل۴۱ :۱۲ و ۲۲

و  توبه داد، پیام آسمان از صعود خود به قبل عیسی که فرامینی از آخرین یکی
 کامل اما پیام). ۸ :۱ رسوالن  و اعمال۴۷ :۲۴لوقا (بود  ملل همه برای گناهان آمرزش
 توبه از ابتدا تا انتها بر عمل که ، کتابی بینیم می رسوالن اعمال را در کتاب و ایمان توبه
پردازد و  می از گناه نجات برای توبه موعظه به در روز پنطیکاست پطرس.  داردتأکید
 پیام ، همین پنطیکاست بعد از واقعه او کمی). ۳۸ :۲ اعمال(کنند  می نفر توبه هزاران
خدا  سوی  بهکردند و خود توبه از گناهان از مردم و بسیاریکند   میاعالم را دوباره
: گوید می خداوند چنین خود درباره در رساله پطرس). ۱۹ :۳ اعمال(نمودند  بازگشت

بر شما  پندارند بلکه تأخیر می بعضی نماید چنانکه خود تأخیر نمی خداوند در وعدۀ«
 دوم(» گرایند توبه به همه گردد بلکه هالک کسی خواهد که نمی نماید چون می تحمل
  ).۹ :۳ پطرس

  
  
  
  
  
  
  

 خود را چنین و خدمت) ۳۰ :۱۷ اعمال(کند   میموعظهرا  توبه در شهر آتن پولس
خداوند ما  به خدا و ایمان سوی به نیز از توبه و یونانیان یهودیان به«: کند می خالصه

،  توبه به توجه با عدم در ارتباط پولس). ۲۱ :۲۰ اعمال(»  دادم می شهادت عیسی مسیح
را در هر  خلق تمام ، االن هپوشید چشم جهالتی ها  زمانخدا از پس«: گوید می چنین

  ).۳۰ :۱۷ اعمال(» کنند توبه فرماید که می جا حکم

 پولس رسول                       عیسی مسیح                   یحیی تعمیددهنده        
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کردند و  را موعظه توبه ببرید که  نفر را از عهدجدید نام۴خود  در دفترچه -    ۱۳ 
 .بود ای نکته چه حاوی هر یک پیام بنویسید که

 آن جلوی.  است  عهدجدید بر توبهتأکیدزیر بیانگر  از عبارات کدام یک -    ۱۴ 
 .بزنید عالمت

a(  تا او را بشناسند است خدا از مردم ، دعوت  توبه. 
b(  برای بازگشت عهدعتیق انبیای پیام ، ادامه توبه برای تعمیددهنده یحیی  پیام 
 . است خدا و نیکوکاری سوی به

c(  کردند موعظه یهودیان برای را فقط توبه پیام و پولس  پطرس. 
d(  بود ، توبه اولیه و کلیسای و شاگردانش ، عیسی تعمیددهنده ییحی اصلی  پیام . 
 

 که زیرا تا زمانی. گردد می بیان مقدس در کتاب دفعات به که است ای ، مقوله توبه
 انسان سقوط از زمان پیام این. شود موعظه وجود دارد، باید توبه از گناه نجات نیاز به

 . خواهد داشت خدا ادامه وریو آغاز دا فیض دوران و تا پایان آغاز گشت
 

 کند باید توبه کسی چه
 چشم جهالتی ها  زمانخدا از پس«. باشد میها  انسان همه برای توبه دعوت
). ۳۰ :۱۷ اعمال(» کنند توبه فرماید که می را در هر جا حکم خلق تمام ، االن پوشیده
اند، باید  نیاورده ایمان مسیح به که کسانی تمام.  استها  انسان همه برای دعوت این
 ۱۷-    ۱۵ :۳یوحنا (خدا گردند  ، عضو خانواده کرده را تجربه الهی کنند و آمرزش توبه

 ).۱۷ :۲۲  و مکاشفه۱۱ :۲ و تیطس
 توبه اند، به او گشته اند و پیروان آورده ایمان مسیح ً       قبال به که اشخاصی حتی
دهند و  می دستاز  مسیح خود را برای غیرت مسیحیان گاهی. اند شده دعوت
بود  همین افسس کلیسای مسیحیان گناه. گردد او سرد می به نسبت شان محبت

آغاز  با مسیح جدیدی کنند و رابطه شود تا توبه می از آنها دعوت). ۵ :۲ مکاشفه(
آنها  روحانی حیات بودند که شده تفاوت آنقدر بی الودکیه کلیسای مسیحیان. نمایند
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،  روحانی مرگ برای عالج تنها راه واقعی توبه). ۱۷-    ۱۵ :۳ همکاشف(بود  خطر افتاده به
 بازگشت ، تنها راه گناه و ارتکاب شکست در هنگام.  است و القیدی تفاوتی بی
  .  است خدا، توبه سوی به

 اول(بخشد  ما را می کنیم خود را اعتراف اگر گناهان که است خدا این قول
 حاضرند توبه که است اشخاصی و همه مسیحیان یدر ابتدا برا وعده این). ۹ :۱یوحنا
 .کنند
 

کند و  باید توبه شخصی چه که است زیر بیانگر این از عبارات کدام یک -    ۱۵ 
 کند؟ چرا باید توبه

a(  را پیروی کند و مسیح خود توبه ندارد، باید از گناهان ایمان مسیح به  هر که 
 .کند

b(  اند و از  کرده خود را ترک نخستین اند، محبت افتاده گناه در دام که  مسیحیانی
خود را در حضور خدا  کنند تا وجدان اند، باید توبه شده تفاوت بی روحانی لحاظ
 .دارند نگه پاک

c(  کنند خود توبه نجات برای غیرمسیحیان باید مثل  مسیحیان. 
 

  توبه تجربه
 ؟ است ضروری چرا توبه
 زیرا همه«: ، باید بگوییم است ضروری بهچرا تو که سؤال این به پاسخگویی برای

ما  همه برای آیه این). ۲۳ :۳ رومیان(» باشند خدا قاصر می اند و از جالل کرده گناه
 که همانگونه).  عیسی مسیحخداوند  استثنای به(وجود ندارد  استثنائی و هیچ است

 آگاهانه ضخدا و یا نق با شریعت ِ                      ، قصور از زندگی مطابق گناه دیدیم اول در درس
 دهد و باعث نمی انجامدرستی   بهخود را وظیفه که سوزنبانی. باشد او می فرامین
 که جنایتکاری اندازۀ همان گردد، به می پر از سرنشینی قطار با اتومبیل تصادف
و  قصور، غفلت ، گناه سوزنبان گناه.  است رساند، مجرم می قتل را به ای عده آگاهانه
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 ورزیده غفلت رفت از او انتظار می که کاری زیرا در انجام. باشد می انگاری سهل
و  رساند، تعمدی می قتل را به شخصی که جنایتکاری اما گناه). ۱۷ :۴ یعقوب( است
  ). ۴ :۳یوحنا  اول( است خدا را زیر پا گذاشته او فرمان.  است آگاهانه

 آگاهانه و چه) دستور خدا قصور در انجام(باشد  از غفلت ناشی ما چه گناهان
               ً         گرداند و یقینا  هر خطایی می ، ما را در حضور خدا مجرم)دستور خدا زیر پا گذاشتن(

  ).۱۷ :۵یوحنا  اول( است گناه
  

  
  
  
  
  
  

گناهکار را  ، مجازات الهی گرداند و شریعت می ، ما را در حضور خدا مجرم گناه
 و بدون ما محکوم، )۲۳ :۶ رومیان( است مرگ گناه تاوان از آنجا که. کند تقاضا می

 کسانی تمام اما خدا به.  مانیم می و گناهکار خود باقی کرده سقوط امید در وضعیت
 .کند عطا می جاودان پذیرند، حیات او را می بخشش که

 

 خودتان در دفترچه سؤال این به.  است ضروری چرا توبه دهید که توضیح -    ۱۶ 
 .دهید پاسخ 

 

 شود ایجاد می چگونه توبه
. »کشد می توبه خدا تو را به مهربانی«: گوید  می۴ :۲ رومیان در رساله رسول پولس

 دعوت). ۴۴ :۶یوحنا (کند   میدعوت توبه را به خود مردم و رحمت خدا با محبت

 !نه
  شریعت خدا
 انجام بده

  شریعت خدا
 !بله انجام نده
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 ها، از روش یکی. گیرد می صورت مختلفیهای   روشبه توبه برای خدا از مردم
کرد،  نینوا موعظه مردم  را برایخدا کالم یونس که هنگامی.  است خدا کالم موعظه

 ۸، ۴ :۳یوحنا(کشیدند  و رفتار بد خود دست شریرانه آوردند و از اعمال آنها ایمان
 ).۱۰و

را  ، مردم مسیح خدا در صلیب محبت پیام. گردد می توبه نیز سبب صلیب موعظۀ
 باشند و به می شان گناهان از درمان ناامید و ناتوان که کسانی دهد و به می      ً     عمیقا  تکان

 برای محبتی چنین). ۱۳ :۹ متی(بخشد  می دارند، قوت احتیاج روحانی شفای
  .گردد می توبه نیستند، سبب الهی سزاوار بخشش کههایی  انسان

خدا را دید از  عظمت ایوب که هنگامی. شود می توبه نیز باعث با خدا مالقات
 و مالقات صلیب ، موعظه المک موعظه). ۶-    ۱ :۴۲ ایوب(کرد  خود متنفر شد و توبه

 .کند می نیز استفاده دیگریهای   روشگردند اما خدا از می توبه با خدا سبب
خدا نظر  سوی  بهزمانی فقط ای عده« اید که را شنیده سخن اینحال   بهآیا تا

 ، گاهی پر از محبت ؟ پدر آسمانی»برند میسر   بهو ناامیدی یأس در عمق کنند که می
 دهیم بیاید تا نیاز خود را تشخیص ما پیش در زندگی دردناکی  تا وقایعدهد می اجازه

کنند  می ما کمک به انگیزی آمد غم و یا پیش ، بیماری مشکالت گاهی ).۱۹ :۳ مکاشفه(
 بیاورید، او زمانییاد   بهرا پسر گمشده داستان . دهیم خدا تشخیص تا نیاز خود را به

 بازگشت خانه سوی  بهکرد و و توبه» خود آمد به«خود را دید  دردناک فاجعه عمق که
 ).۲۰-    ۱۷ :۱۵لوقا (

 خدا استفاده و مردان شده وقف مسیحیان های و شهادت خدا از زندگی گاهی
 تا باکند   میاستفاده ای ، خدا از هر وسیله بله. کند دعوت توبه را به تا دیگرانکند  می
 .گوید سخن مردمهای  قلب
 

 توبه را به تا مردمکند   میخدا از آنها استفاده را کههایی   روشاز بعضی -    ۱۷ 
 .ببرید کند، نام دعوت 
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 بازگشت

 توبه                 ایمان             نجات           

  ؟چیست توبه نتایج
 به خدا را در آسمان ، فرشتگان توبه. باشند می بسیار عظیمراستی   بهتوبه نتایج
و  ، ایمان توبه). ۱۰ :۱۵لوقا (کند   میایجاد گناهکار شادی آورد و در قلب وجد می

 خود اعتراف گناهان اگر ما به«: گوید یوحنا می. آورد می ارمغان را به گناهان خششب
» سازد پاک ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی تا گناهان است و عادل ، او امین نماییم

 که وصفی غیرقابل بر شادی نیز عالوه بسیار دیگری برکات ).۹ :۱یوحنا  اول(
  .د دارندکند، وجو می گناهکار تجربه
داد  او را برکت و دارایی کرد، خدا او را شفا داد و خانواده توبه ایوب که هنگامی

رهانید  مرگ کرد، خدا او را از آستانه توبه یونس که هنگامی). ۱۷-    ۱۰ :۴۲ ایوب(
اند  شده نامیده من اسم به که من قوم« که است داده خدا وعده). ۱۰-    ۱ :۲ یونس(

 بازگشت بد خویشهای   راهباشند و از حضور من طالب عا کردهشوند و د متواضع
آمرزید و  را خواهم ایشان فرمود و گناهان خواهم اجابت از آسمان من نمایند، آنگاه

 ).۱۴ :۷ تواریخ دوم(» داد را شفا خواهم ایشان زمین
 

 

  
  
  
  
  
  
 .ببرید را نام توبه از نتایج بعضی -    ۱۸ 



 ۵۹توبه : دهد انسان مسیر خود را تغییر می

  خودآزمایی
 

 .صحیح عالمت بزنید جلوی پاسخ 
 ...زیرا است مهم در فرایند نجات  توبه)۱ 

a(  خدا است سوی  بهبازگشت برای قدم  اولین . 
b(  دهد می کند، نشان می توبه را که شخصی  ارزش. 
c(  دهد می را تشکیل توبه بخش ترین مهم که است و غمی  بیانگر حزن. 

 

 ...از است عبارت توبه تعریف  بهترین)۲ 
a(  گناهان آشکار برای  غم . 
b(  خدا و ترک به گناه ، اعتراف ایم داده انجام که آنچه برای ، تأسف گناه  شناخت 
 . آن کامل
c(  بهتر شدن  برایقو اشتیا قصورات  شناخت . 

 

 ... آموزد که ما می زد، به فریاد می در جهنم کمک برای دولتمند که آن  داستان)۳ 
a(  بینند خود را می هاندیر گنا خیلی از مردم  بعضی. 
b(  را که آیا آنچه تا ببینیم خود را مرور نماییم بار زندگی یک  باید هر چند وقت 

 . دهیم می ، انجام است صحیح کنیم فکر می
c(  گیرند اما  می ماتم شان گناهان روز برای کنند، یک نمی حاال توبه که  اشخاصی

 . دیر است دیگر خیلی
 

 ... آموزد که ما می به توبه مختلف  جوانب)۴ 
a(  است ما در گرو توبه  سرنوشت . 
b(  از جانب بسیار اندک بهایی پرداخت مستلزم که است ساده        ً     ، اساسا  قدمی  توبه 

 . ما است
c(  ندارند سهمی در آن مردم ، پس خدا است هدیه  توبه.  
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 ... که بینیم و می برخوردار است مقدس در کتاب ای ویژه از جایگاه  توبه)۵ 
a(  عهدجدید بر فیض زیرا که برخوردار است کمتری  در عهدجدید از اهمیت  
 .کند  میتأکیدخدا 
b(  تأکیدعهدجدید های   بخشباشد و در سایر می مهم در اناجیل فقط  توبه 
 .شود نمی بر آن چندانی

c(  گردد می بیان جامعیصورت   بهدر عهدجدید توبه  تعلیم. 
 

 کند؟ باید توبه کسی ، چه سمقد کتاب تعلیم  بر طبق)۶ 
a(  نیاوردند ایمان مسیح هرگز به که  اشخاصی. 
b(  تفاوت بی روحانی اند و از لحاظ خدا قصور ورزیده به نسبت که  مسیحیانی 

 . گناهکاران همه اند و همچنین شده 
c(  خدا است درگاه مقرب برگزیدگان مخصوص فقط  توبه . 

 

 شود؟ ایجاد می چگونه ، توبه ختیمآمو درس در این که آنچه  برطبق)۷ 
a(  تنها با نیکویی  )در آن سهمی و انسان خدا است هدیه  توبه.خدا)  محبت  
 .ندارد
b(  موعظه از جمله مختلفیهای   روشو خدا از خدا است محبت ثمره  توبه  
 ناگوار  و یا وقایع بیماری ، سخت با خدا و یا شرایط ، مالقات صلیب ، موعظه کالم
 .کند دعوت توبه را به تا مردمکند   میادهاستف

c(  گناه پیامدهای که از آن پس زیرا انسان است انسان خوب ذات ، ثمره  توبه  
 . رود خدا می سوی  بهقخود را دید با اشتیا

 

 ...زیرا است ضروری توبه کهکند   میاعالم مقدس  کتاب)۸ 
a(  اند کرده گناه مردم  همه. 
b(  دارند احتیاج توبه نباشند، به اشند و چهگناهکار ب چه  مردم. 
c(  است صحیح مردم مقاصد و اهداف دهد که می نشان  توبه .  



 ۶۱توبه : دهد انسان مسیر خود را تغییر می

 ...از است عبارت توبه نتایج. بزنید عالمت پاسخ ترین کامل  جلوی)۹ 
a(  و دوستانش گناهکار، خانواده عظیم  شادی  
b(  رود خدا می سوی  بهکه گناهکاریخاطر   بهآسمان  شادی. 
c(  گردد می جهان شادی گناهکار باعث  توبه. 

 

 ...از است عبارت توبه ثمرۀ واالی ، ارزش مقدس کتاب تعلیم  طبق)۱۰ 
a(  خدا در پیشگاه شخصی عدالت  ایجاد حس. 
b(  است بیانگر تغییر شخص توبه ثمرۀ: دهد می جهان به که  پیامی . 
c(  است نجات کننده تضمین توبه  ثمره . 

 

 های جنبه چپ سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق  دو ستون)۱۱ 
 .باشند ها می جنبه از این هر یک تعاریف راست سمت و ستون توبه مختلف

a(  کند می تأسف احساس گناهانشخاطر   به شخص. 
b(  سازد خدا را خشنود نمی زندگیش فهمد که می  شخص. 
c(  کند ً         کامال ترکآلود خود را  گناه زندگی گیرد که می تصمیم  شخص. 
d(  روم می پدرم خانه به«: گفت  پسر گمشده «. 
e(  خود آمد به  پسر گمشده . 
f(  شود می خود متأسف زشت گناهان برای  پسر گمشده. 

 فکر )۱             
  احساس )۲             
   اراده )۳             
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 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 .دباش متفاوت ام با جواب قدری است شما ممکن  پاسخ)۱۰ 
a(  دارد خدا ارتباط ما، در پیشگاه و حقارت گناه ، با تشخیص توبه عقلی  جنبه. 
b(  و محبت فیض ما در قبال و شرمندگی تأسف ، با احساس توبه احساسی  جنبه 

 .دارد خدا ارتباط
c(  دارد خدا ارتباط سوی  بهو بازگشت گناه ترک به با تصمیم توبه ارادی  جنبه. 

 

 ۱(   c(و ترک از آن شدن گردان ، روی آن برای ، تأسف گناه یص، تشخ  توبه 
  .باشد می  گناه کامل

 

 ۱۱( a(غلط   
   b( درست   
   c( درست   

 

 ۲(  a( را خلق چرا انسان شد که را دید پشیمان انسان شرارت که  خدا هنگامی  
 . است کرده

 b(  حضورش و رد کردن اسرائیل قوم گناهخاطر   به . 
 c(  است کرده او را پادشاه شد که ، پشیمان شائول نااطاعتیطر خا  به خدا . 

 

 دهد را نجات تواند شخص نمی ثمره.  است واقعی نشانگر توبه توبه  ثمره)۱۲ 
 . شخص بر تغییر باطن است ما شهادتیا
 

 .داند چیز را می و همه است مطلق  خدا دانای)۳ 
 

.  کردتأکید مسیح مدنکرد و بر آ را موعظه توبه تعمیددهنده  یحیای)۱۳ 
 از ملکوت و برخورداری گناهان بخشش را عامل کرد و آن را موعظه نیز توبه عیسی



 ۶۳توبه : دهد انسان مسیر خود را تغییر می

.  ورزیدتأکید بخش  نجات نمود و بر ایمان را موعظه توبه پطرس. نمود خدا معرفی
 ).۲۱ :۲۰ اعمال(بنا نهاد  توبه  پیام را بر پایهها   امتو خود بر یهودیان خدمت پولس

  

 ۴(  b( انسان شکست خدا به  پاسخ . 
  

 ۱۴( a(درست   
     b(درست   
     c(غلط   
     d(درست   

 

 ۵(  b( باشد و خدا می گناه به و تغییر فکر نسبت گناه برای  تأسف. 
 

 ۱۵( a و b پاسخ. هستند صحیح c وجدان که آن برای مسیحیان. باشد می غلط  
 چون خودشان نجات برای کنند نه می هباشند، توب با خدا داشته شفافی و رابطه پاک

 .اند یافته ً         قبال نجات
 

 ۶(  a( پرستی  بت  
   b( و خرافات پرستی  بت  
   c( و شیطان  تاریکی  

 

 . ایم همه ما گناهکاریم و در اجرای اراده خدا و دستوراتش قصور ورزیده )۱۶ 
 را الهی بتمح و کاران بخشش اما توبه.  مجازات شخصی که توبه نکرده مرگ است

 .کنند می دریافت
 

 ۷(  b(   
 

کند   میکه خدا استفادههایی   روش.کند مهربانی خدا ما را به توبه دعوت می )۱۷ 
 ،بیماری ، با خدا، مشکالت، مالقات  موعظه کالم خدا، موعظه صلیب: عبارتند از

  .زندگی مسیحیان و شهادت آنها.  انگیز زندگی همچنین وقایع غم
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۸(  b(   
 

 و ایمانکند   میتوبه ایمان را ایجاد. شادی در آسمان و شادی گناهکار) ۱۸ 
  .باشد  می ، توبه اولین قدم در زنجیره نجات. آورد بخشش گناهان را به ارمغان می

  

 ۹(  a(  ۳    -اراده   
 b(   ۱    -فکر  
 c(   ۲    -احساس    

 
  
  



 

   سوم درس

  ایمان: کند خدا اعتماد می به انسان
 

 تحصیل ایمان بدون«: باشد می آیه این مقدس کتاب عبارات ترین از مهم ییک
؟  است اینقدر مهم کوتاه آیه چرا این). ۶ :۱۱ عبرانیان(»  است خدا محال رضامندی
 فرد را شکل زندگی شخص اعتقادات اید که عقیده هم شما نیز با من که هستم مطمئن
 عیسی مسیح به ایمان. باشد آنها می دگیزن ، اساس مسیح به مسیحیان دهد و ایمان می

 .دارد حیاتی اهمیتی جهان اینهای   انسانما و همه او برای نجات و پذیرش
برانگیز در ما   ستایش ، واکنشی کنعانی زن نشدنی تسلیم و ایمان شجاعت

-    ۲۱ :۱۵ متی( گرفت خود از مسیح را با استقامت دخترش انگیزاند، او شفای برمی
 من زیر سقف به که نیستم آن الیق«: گفت مسیح به که افسر رومی آن نیفروت). ۲۸
 وسئبارتیما صادقانه پشتکار و تالش). ۱۰-    ۵ :۸ متی(دارد  وا می تعجب ما را به»  آیی
 عیسی مسیحاز  رحمت دریافت ، فریاد خود را برای جمعیت با وجود مخالفت که

 ، زن اشخاص این همه). ۵۲-    ۴۶ :۱۰ قسمر(دارد  وامی شگفت کند، ما را به بلند می
     ً واقعا   داشتند که مشترکی کور، نقطه گدای وسئو بارتیما ، افسر رومی کنعانی
 خداوند در همه که ، خصوصیتی بله. کند َ                   ، سرور آنها را جلب مسیح توجه توانست می

تأثیر  حتبسیار ت اشخاص ایمان با دیدن مسیح. بود داد، ایمان پاداش آن آنها دید و به
 . گرفت قرار می

ً     واقعا  توبه شخص که هنگامی.  است بازگشت تجربه اصلی ایمان، عامل کند،  می      
او را  که کسانی آن اما به«گوید،  ما می یوحنا به. بیاورد ایمان خداوند عیسی باید به
» آورد او ایمان اسم به هر که به خدا گردند یعنی داد تا فرزندان کردند قدرت قبول

 چه عیسی مسیح به و ایمان پذیرش دید که ، خواهیم درس در این). ۱۲ :۱نا یوح(
از  شخص که هنگامی: کند ما ایجاد می در زندگی دگرگونی نوع دارد و چه معنایی
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خداوند  عیسی بخشش به قلب و با تمامکند   میخدا بازگشت سوی  بهگناهانش
  .شود او ایجاد می در قلب تغییر عظیمی القدس روح کند، توسط اعتماد می

 
  

 
 
 
 
 

  رئوس مطالب
  ایمان اهمیت
  ایمان ماهیت

  عناصر ایمان
  ایمان تجربه

 

  درس  اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

 .دهید شرح را در کار نجات بخش ِ           ایمان نجات اهمیت •
 .کنید را بیان هر یک ، ماهیت داده را توضیح بخش ِ                 عناصر ایمان نجات •
 ایمانی خدا را در ایجاد چنین و کالم القدس روح رگزار، خدمتشک با قلبی •

 .نهید ارج



 ۶۷ایمان : کند انسان به خدا اعتماد می

  یادگیریهای  فعالیت
فکر  اشخاصی به باب بخوانید و در این  را با دقت۱۱ باب عبرانیان رساله) ۱ 

 .آوردند خدا ایمان های وعده خود به قلب و با تمام سادگی به کنید که
 .نمایید را مطالعهها  خش باز هر یک و فهرست درس اهداف) ۲ 
 .دهید پاسخ درس سؤاالت همه را بخوانید و به درس متن) ۳ 

  
  درس متن

  ایمان اهمیت
 

 که ، عملکردی خدا است طبیعی قما نشانگر عملکرد فو از ابعاد نجات هر یک
ابعاد را مرور  از این بیایید بعضی حال. باشد  خدا میفرد بهکار منحصر تنها ثمره
 . نماییم
 خدا ازلی گزینش) ۱
  منجی شدن قربانی) ۲
 خدا بخش و نجات عام فیض تدارک) ۳
  القدس روح گناهکار توسط جذب) ۴
  نظیر آن ابعاد بی خدا با تمام بخش و نجات عملکرد فوری) ۵
  القدس پدر، پسر و روح کننده عملکرد حفاظت) ۶
  القدس روح کننده و تقویت بخش کار رهایی) ۷
  مقدسین نهایی لو جال کاملیت) ۸
 

 که است تنها ایمان. آورددست   بهبا ایمان توان را تنها می نجات عالی برکت
  .آورد می ارمغان ما به خدا برای را در فیض جاودانی های گنجینه
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کار  چه ، ایمان در هر کدام بخوانید و بنویسید که مقدس زیر را از کتاب آیات )۱
 .دهد می انجام مهمی
a(  ۱ :۵  و رومیان۸ :۲  افسسیان 
b(  کنید  مقایسه۹ :۱۵  را با اعمال۱۸ :۲۶ رسوالن  اعمال. 
c(  ۲۰ :۱۱  و رومیان۴ :۵یوحنا  ، اول۵ :۱ پطرس  اول 
d(  ۹ :۱۴ رسوالن  و اعمال۱۵ :۵  یعقوب 
e(  ۱۴ و ۵ و ۲ :۳  غالطیان 
f(  ۲۳ :۹  و مرقس۲۲-    ۱۸ :۴  رومیان 

g(  ۶ :۱۱  عبرانیان 
h(  ۲۸ :۱۵  متی 
i(  ۵-    ۳ :۲  مرقس 
j(  ۲۳ :۱۴  رومیان 

 
 ارتباط مسیحی از زندگی ای با هر جنبه ، ایمان نجات بر تجربه ، عالوه بنابراین

 ما ایمان. گیرند می ما شکل و اعتقادات ایمان اساس ما بر اعمال کلیطور   به.دارد
 داند، پس می نیمک و یا فکر می دهیم می ، انجام گوییم می را که خدا آنچه که داریم
  . او را خشنود سازیم حال در همه کنیم می سعی

  

  .بنویسید مسیحی یک در زندگی ایمان نظر خود را در مورد اهمیت )۲ 
 

  و توبه ایمان ارتباط
.  ها است العمل عکس سری ، آغازگر یک توبه عمل که آموختیم گذشته در درس

 شده تشکیل)  و یا سایر ابعاد نجات( ، ایمان توبه چون مختلفی از جوانب نجات واقعۀ
در  سهولت برای. ببیند زمان ابعاد را در یک این تمامی خواهد تحقق می و انسان است
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،  ، بازگشت ، ایمان توبه: گیریم را در نظر می ذیل ابعاد، ترتیب از این هر یک بررسی
  . و فرزندخواندگی شمردگی ، عادل حیات تجدید

. باشد می)  ایمان(خدا  سوی  بهو رفتن)  توبه( ز گناها ما در گرو بازگشت نجات
 نجات برای را که چیزهایی خود ببالد زیرا خدا همه به و ایمان نباید با توبه انسان
را  نجات گذارد هدیه نمی که مانعی ، آن با توبه.  است دیده ما تدارک برای است الزم

  . کنیم می  قبولرا هدیه ، آن شود و با ایمان می ، رفع کنیم دریافت
  
  

 
 
 
 
 
 

  
 رحمت به ایمان که در حالی است در ارتباط آن دردناک و عواقب ، با گناه توبه
 توبه بدون). ۱۰-    ۹ :۱۰ رومیان( است نجات دریافت ، وسیله ایمان. برد می خدا پناه
 ، به است پشیمان      ً           واقعا  از گناهانش که وجود ندارد زیرا تنها شخصی ایمان واقعی
 خداپسندانه دیگر، توبه از سوی. کند می را تجربه دارد و نجات احتیاج دهنده تنجا

ما  را به نجات هدیه که است خدا وجود ندارد، زیرا تنها ایمان کالم به ایمان نیز بدون
 .دهد می رهایی جاودانی داوری بخشد و ما را از ترس می

 

 خدا گناه
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 معنای به مربوط راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۳ 
 .باشند می و توبه ایمان
a(  توبه )۱                  از آن و بازگشت گناه  تشخیص   
b(  ایمان )۲            الهی نجات دریافت خدا برای سوی  به رفتن   
c(  نجات هدیه دریافت برای گناه موانع برداشتن  از میان  
d(  نجات هدیه  دریافت  
e(  باشد می آن دهایو پیام با گناه  در ارتباط. 
f(  است خدا مربوط و محبت رحمت  به .  

  

  ایمان ماهیت
  ایمان تعریف
 در مقیاسی همچنین. دارد حیاتی ما اهمیت مسیحی در زندگی ایمان که دیدیم
  به۱ :۱۱ ؟ عبرانیان چیست اما ایمان.  ما است اعمال کننده ما تعیین تر، ایمان وسیع
را  ما ایمان. کند نمی را تعریف واژه ردازد اما اینپ می ایمان از تأثیرات یکی شرح
، فرد  در آن که است و آگاهانه و تفکر داوطلبانه ، عمل ایمان«: کنیم می تعریف چنین
 یا موضوع شخص آن نهد و به ء مورد اعتماد می یا شی خود را بر شخص توکل تمام
،  در قلمرو روحانی. »گیرددست   بهرا و زندگیش دهد تا اعمال می ، اجازه ایمان

. گردد می خدا حاصل و باور کالم با شنیدن ایمان و عمل ما، خدا است ایمان موضوع
 معنای ، به است بیانگر ایمان که عبری ، کلمه در عهدعتیق.  ، اعتقاد و اعتماد است ایمان

 در عهدجدید، ترجمۀ. باشد می» و اعتماد قدمی ، ثابت ، وفاداری ، تقویت پشتیبانی«
 واژه. باشد می»  ، سپردن ، اعتماد کردن یا اعتماد داشتن ایمان« معنای به یونانی واژه یک

»  و تسلیم ، اعتماد قلبی کردن تکیه« معنای ، به است بیانگر ایمان که دیگری یونانی
 خدا یا مسیح به آوردن ایمان دید که خواهیم تفصیل بعد به در صفحات.  است
 پذیرش) ۱: عبارتند از باشد که می عامل سه بردارنده، در ایمان موضوععنوان  به
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و  تسلیم) ۳او،  به باور و اعتماد شخصی) ۲،  کرده یا مکشوف خدا گفته که حقیقتی
 به«،  نمونه برای.  است همراه»  به« اضافه با حرف ، اغلب ایمان واژه. از او اطاعت

بر  حرف این) ۳۱ :۱۶ اعمال(»  یافت خواهی آور و نجات ایمان عیسی مسیحخداوند 
 ذهنی را تنها در باوری ایمان که باشیم باید مراقب. ورزد  میتأکید اعتماد و تعهد قلبی

در  مقدس و کتاب است خدا ضروری درباره حقایقی و درک شناخت.  محدود ننماییم
 آورد بر اینکه ایمان که است خدا جوید الزم به تقرب زیرا هر که«: گوید می باره این
خدا  اما تنها اعتقاد به). ۶ :۱۱ عبرانیان(» دهد خود را جزا می و جویندگان ستاو ه
 نیز ایمان شیاطین!  کنی ، نیکو می خدا واحد است که داری تو ایمان«: نیست کافی

  .خدا هستند دارند، اما دشمن ایمان گرچه شیاطین). ۱۹ :۲ یعقوب(» لرزند دارند و می
؛  ایم بسته آنها دل به که است فانی چیزهای مهه ترک معنای به ایمان بنابراین

 در این. گذارد نمی ما باقی خدا برای پرمحبت جز آغوش دیگر جایگاهی که ترکی
 و بدین آوریم خدا ایمان کالم حقایق تا بهکند   میما کمک به القدس ، روح بازگشت
 . کنیم را تجربه ، ایمان خدا را باور نموده فیض ترتیب

  :بسپاریمخاطر   بهزیر را باید حقایق ایمان مختلف ا مفاهیمب در آشنا شدن
 پناه خدا در مسیح رحمت ، به گناهکار و نادم انسان در آن که است سلوکی ایمان«
و  ایمانی بی«: بگوید بخشد که را می توانایی این شخص ، به ایمان. »برد می

خود را  ابدی نوشتسر من.  نمایم می را پیروی و مسیح کنم می را ترک خودمحوری
 .» سپارم او می به قلبم با تمام

 

 . است ایمان مقدسی و کتاب صحیح زیر بیانگر معنای از عبارات کدام یک )۴ 
a(  یابد  می ما تحقق صمیمانه دعاها و آرزوهای در نتیجه که است ، امیدی  ایمان. 
b(  خدا  ، به ایمانبا .  خدا است ما به بیانگر اعتماد کامل که است ، عملی  ایمان
 .خود گیرددست   بهما را و اعمال زندگی دهیم می اجازه
c(  خود توسل مطلوب یا هدف موضوع به که است راسخ ، عزمی  ایمان  
 .جوید می
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 آورد همراه می بهایمان نتایجی 

  ایمان انواع
 با یک را در ارتباط      ً      معموال  ایمان گرچه. داد شرح  مختلفقطر به توان را می ایمان
از  خارج نیز دارد که دیگری کاربردهای ، اما ایمان گیریم در نظر می روحانی تجربه
 دانیم ، می اعتماد داریم الکتریکی های سیستم ، ما به نمونه برای. باشد می مذهب مقوله

 ، به نیز اعتماد داریم رانندگی قوانین ما به. شود می روشن کلید، چراغ با فشار یک
 خود ایمان بانکی سیستم ا بهم.  کنیم می توجه رانندگی و عالیم عابر پیاده خطوط
 هواپیماها و مهارت به چون.  ایم گذاشته امنی خود را در جای پول که دانیم ، می داریم
موارد و  این و اعتماد در تمامی ایمان.  کنیم ، با هواپیما سفر می داریم ایمان خلبانان
 .کاربرد دارد سایر ابعاد زندگی همچنین
 را درباره ، حقایقی ذهنی ایمان. شود می ما مربوط و درک عقل ، به از ایمان بخشی

  .ندارد خود او ایمان اما بهکند   میباور مسیح
 سبب اعتقادی خدا وجود دارد اما چنین تنها یک اعتقاد دارند که از مردم خیلی
را  اما آن خدا است کالم مقدس کتاب نیز باور دارند که ای عده. گردد آنها نمی نجات

 و حیاتی بعد مهم ، یک ذهنی ایمان. اند را اجرا نکرده آن ند و یا تعالیما هرگز نخوانده
 گویا شرح را با زبانی مطلب  این۱۸ :۲ یعقوب.  است عمل گیرد و آن می را نادیده

خود را  ایمان.  دارم اعمال و من داری تو ایمان خواهد گفت کسی بلکه«: دهد می
  .»نمود تو خواهم خود به  از اعمالخود را ایمان بنما و من من به اعمال بدون
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 در تضاد با ایمان ایمان این.  است زنده ، ایمان ایمان نوع ترین و مهم ترین کامل
با  که است بخش نجات ایمانی ، نتیجه زنده ایمان. گیرد قرار می و غیرفعال مرده

، ما  زنده با ایمان. باشد می او همراه و اهداف مسیح ما به و تعهد قلبی پشتکار، اطاعت
 ایمان نوع این پولس.  کنیم می کند، توکل می ما را تقویت که روحی قدرت هر روز به
 زندگی ولی ام شده مصلوب با مسیح«: دهد می شرح  چنین۲۰ :۲ غالطیان را در رساله

 الحال که و زندگانیکند   میزندگی در من مسیح بلکه بعد از این من نه لیکن کنم می
 من نمود و خود را برای مرا محبت که کنم بر پسر خدا می ایمان به کنم یم در جسم

 یعقوب. ندارد همراه به عملی هیچگونه زنده ایمان ، برعکس یا مرده منفعل ایمان .»داد
 است مرده روح ، بدون بدن زیرا چنانکه«: دهد می شرح گونه را بدین مطلب این

 ).۲۶ :۲ یعقوب (» است نیز مرده اعمال بدون ایمان همچنین
 که همانگونه.  نیکو است اعمال آوردنجا   به، زنده ایمان از خصوصیات یکی
 همراه نیکو را به اعمال نیز همیشه زنده آورد، ایمان می و میوهکند   میرشد ای شاخه
فرد  ایمان بودن دهند، اما بیانگر زنده نمی را نجات نیکو شخص کارهای. دارد
. دهد انجام خوب گرداند تا کارهای را نیکو می خدا شخص فیض. باشند می

 این.  است در ما ساکن روحش توسط که است نیکو خدایی اعمال این تمام سرچشمه
 ).۲۲ :۵ غالطیان( است شخص زنده ایمان بخش تجلی اعمال
 

بیانگر  راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۵ 
 .باشند می ایمان بیانگر انواع چپ سمت و ستون ایمان خصوصیات

a(  دیگران خود به توان با تمامو در کلیسا بود  فعالی شخص  محمود زمانی  
 .کند می خود زندگی اما حاال دیگر برای. کرد می کمک
b(  کالم مکشوف و حقایق تعالیم یابد، به کلیسا حضور می در جلسات  هانری  

 . است نشده مسیح تسلیمخود  خدا اعتقاد دارد، اما هرگز در زندگی
c(  روشن دهد و چراغ کلید را فشار می. اعتقاد دارد الکتریکی سیستم به  مریم  
 .شود می
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d(  خود به با خدمت آورد و در هر فرصتی ایمان مسیح به پیش سال ، پنج  فریده 
 .دهد می نشان مسیح را به اعتمادش دیگران
  ذهنی ایمان) ۱             
   مذهبیغیر ایمان) ۲             
  زنده ایمان) ۳             
  منفعل ایمان) ۴             

 

  عناصر ایمان
. و اعتماد ، پذیرش شناخت: وجود دارند بخش ِ              در ایمان نجات عنصر اصلی سه

خود را بر  توکل ، فرد تمام در آن که است داوطلبانه و حالت ، عمل بخش ِ           ایمان نجات
 .گیرددست   بهرا  زندگیشو دهد تا اعمال می او اجازه نهد و به می مسیح

و کار  با شخصیت در ارتباط اساسی و باور حقایق شنیدن ، نتیجه عملی چنین
 ما را تشویق حقایق این.  خوریم آنها برمی خدا به در کالم که است عیسی مسیح

، از  توبه نیز مثل ایمان.  کنیم عیسی مسیحخداوند  وجود خود را تسلیم کنند تا تمام می
 . است شده تشکیل و اراده ، احساسبعد فکر سه

  
 اعتماد

  پذیرش

  شناخت
 

 شناخت

  چه چیزی چه کسی
 

ً   احتماال  می. آورید شود تا ایمان می کنید از شما دعوت فرض :شناخت پرسید        
 ایمان فقط«: گوید نمی مقدس کتاب کنید که توجه» ؟ بیاورم باید ایمان کسی چه به« که
  و همچنین۳۱ :۱۶ اعمال(» آور ایمان عیسی مسیحداوند خ به «:گوید می بلکه» آور
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باشد و او خود را در  خدا می شناخت ، بر پایه ایمان). ۱۰-    ۹ :۱۰ رومیان کنید به نگاه
 از تعالیم و آگاهی شناخت ، از طریق ایمان.  است کرده مکشوف و کالمش طبیعت
در  مهیا شده ، نجات انسانآلود  گناه وضعیت: چون تعالیمی. کند رشد می مقدس کتاب
و  خداوند عیسی شناخت.  فرزندانش بسیار خدا به های ، و وعده نجات ، شرایط مسیح
از  در برخورداری حیاتی خدا، قدمی از کالم مسیحی یک اعتقادات محتوای درک
 .باشد می زنده ایمانی

  

 و شناخت.  ما است و احساسی و تعهد قلبی ، بیانگر تسلیم پذیرش :پذیرش
 است از حقیقت جنبه ، یک مسیح درباره تاریخی حقایق و درک کالم از تعالیم آگاهی
در مورد  جاودانی حقایق شاید اهمیت.  باشیم خود آنها را باور داشته باید در قلب که

) باور( ، پذیرش ایمان.  خود آنها را باور نکنیم ، اما در قلب بپذیریم را در ذهن نجات
 مسیح ، به قلب. باشد می درست ای کرده درک از کالم که  آنچهگوید می که است قلبی
، باید  برداریم گام شناخت باید فراتر از مرحله. دهد می مثبت او پاسخ برکات و همه
 واعظ به ، خطاب ای موعظه از شنیدن پس شخصی.  را در خود بپذیریم حقایق این
 آن» هستید؟ آیا شما مسیحی«: از او پرسید واعظ» .بود بسیار خوب تان موعظه«: گفت
 آن» هستید؟ مسیحی که است چند سال«: باز پرسید واعظ» . بله«: داد پاسخ جوان
 شخصی تجربه آیا با مسیح«: ، گفت داده ادامه واعظ» . ام زندگی در تمام«: گفت جوان
 من«: زد و گفت لبخندی جوان» اید؟ داده نشان طریقی خود را به اید، آیا ایمان داشته
آوردند و ما  ایمان مسیح به و اجدادم پدران پیشها   سال. ام نکرده    ً     خصا  توبهش

اما .  خوب چه«: گفت واعظ» . است بزرگی ما خانواده مسیحی خانوادۀ.  شدیم مسیحی
اید؟ و آنها  کرده ازدواج که است مدتی چه: پرسید می از زوجی تصور کنید که

 ما عده در خانواده. اند کرده ازدواج دماناجدا بلکه ایم نکرده گویند ما ازدواج می
را  نکته مرد جوان» ؟ است کافی توضیح نظر شما این آیا به. اند کرده ازدواج بسیاری
او  به و تسلیم ، باید با پذیرش با مسیح ما در ارتباط دانش بنابراین. و خندید دریافت
 .گردد همراه
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 واقعیت یکعنوان   بها رارا بشناسد و آنه انجیل حقایق اگر شخصی :اعتماد
 بخش نجات نکند، از ایمان تسلیم عیسی مسیح را به خودش باشد، ولی داشته قبول

 خدا و نجات مکاشفۀ فراتر از پذیرش امری مسیحی ایمان. باشد برخوردار نمی
اعتماد، بیانگر . باشد می نجات به نیاز شخص درک و حتی واقعیت یکعنوان  به

 کامل تسلیم برای شخص که است اعتماد، تصمیمی.  است و ارادی آگاهانه عملی
اگر . نماید پیروی خود از مسیح در زندگی پس گیرد، تا از این می مسیح خود به
 .یابد تواند نجات نگردد، نمی مسیح تسلیم آزاد خود، مشتاقانه با اراده شخص

  
 شخصتصور کنید . شود می بهتر درک مثال با ذکر یک عناصر ایمان شناخت )۶ 

 کدام به زیر مربوط خالی جاهای. کند می مراجعه پزشک خود به درمان برای بیماری
 ).، اعتماد ، پذیرش شناخت(باشد  می از عناصر ایمان یک

a(  دهد او می را به مریض وضعیت  دکتر گزارش... 
b(  است و مناسب ، صحیح گزارش کهکند   میباور  مریض ... 
c(  را اجرا کند و خود را برای  پزشک توراتدس گیرد که می تصمیم  مریض
 ...بسپارد پزشک به معالجه

 

 آن و اهمیت بخش نجات زیر بیانگر عناصر ایمان از عبارات کدام یک )۷ 
 . باشد می

a(  تا  کند می دعوت ایمان را به گناهکار نادم که است از ایمان ، عنصری  شناخت
 .یابد می و برتریکند   میبکس خود امتیازی برای با ایمانش شخص. یابد نجات
b(  بر اساس ایمان. باشد مورد اعتماد می و شخص با حقایق ، در ارتباط  شناخت 

 با گناه در ارتباط مقدس کتاب خدا و تعالیم کالم و مکاشفه عیسی مسیح شناخت
 .باشد می نجات و راه انسان
c(  پذیرش  ایمان ، )دانیم می که است حقایقی به نسبت قلبی) باور . 
d(  دارد ارتباط حقیقت ، تنها با شناخت  پذیرش. 
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e(  دیگر است شخص فرد به  اعتماد، بیانگر توکل . 
f(  خود را کامال تسلیم شخص در آن که و ارادی آگاهانه است  اعتماد، عملی                  ً  
  .کند می مسیح

  

  ایمان تجربه
.  ایم هگفت سخن مسیحی در زندگی و عناصر ایمان ، ماهیت اهمیت درباره تا کنون
را  شخصی. باشد می فایده بیها   بخشاین ، تمامی نکنیم تجربه واقع را به اما اگر ایمان

،  ، آزادی  شهروندانق بشر، حقوق، حقو دموکراسی به اعتقاد راسخی که شناسم می
او .  داشت مملکتش در سرنوشت شرکت برای هر شخص و حق و خوشبختی شادی
آنها را در  توانست نمی اما خودش موارد نوشت اینبا  در ارتباط مهمی مقاالت حتی
 ، اگر ما نیز تمام ترتیب همین به. کشور نبود آن هنوز تابع چون. اجرا نماید عمل
، باز از خدا دور  نبریمکار   بهً      و عمال اما آنها را نپذیریم را بدانیم ایمان به مربوط حقایق
 . بسپاریمخاطر   بههمیشه مانای با تجربه را در ارتباط حقیقت این.  باشیم می

 

  ایمان درجات
 پاسخی به. کند را در ما ایجاد می  رشد در ایمانق، اشتیا عیسی مسیحبا  زنده رابطه

ما را زیاد  ایمان«: کنید او دادند، توجه بخشاینده محبت به شاگرد مسیح دوازده که
،  الهی و شفقت تاز محب برخورداری برای فهمیدند که شاگردان). ۵ :۱۷ لوقا(»  کن

 و بزرگکند   میرشد ایمان. بیشتر شود است ایمان همان آنها که روحانی باید ظرفیت
در  پولس.  گوییم سخن ایمان درجات درباره توانیم ما می دلیل همین به. شود می

آنها رشد کند تا او  ایمان که امیدوار است نویسد که می قرنتس کلیسای به رساله
 به در رساله پولس). ۱۶ :۱۰ قرنتیان دوم(تر سازد  خود را وسیع خدمت بتواند دامنه

 ایمانداران ایمان بیابد تا نواقص خدمت برای فرصتی کهکند   میدعا تسالونیکیان اول
 اولیه در مراحل طفلی آنها هنوز مثل ایمان). ۱۰-    ۹ :۳ تسالونیکیان اول(کند  را رفع

 های و مخالفت سخت شرایط تواند در مقابلکرد تا ب رشد می بایست و می قرار داشت
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 ایمان که شکرگزار است تسالونیکیان به دوم در رساله اما پولس. کند شدید ایستادگی
 ).۳ :۱ تسالونیکیان دوم(باشد  رشد می بیشتر در حال آنها هر چه
نیاز پیدا  داریم تر از آنچه بزرگ ایمانی به که شویم روبرو می با شرایطی اغلب

،  با خدا برقرار کنیم تری نزدیک ، ارتباط و اطاعت در محبت هر چه ولی.  کنیم می
 با خود خداوند، ایمان مستقیم و رابطه مستمر و زنده دعای. گردد تر می ما قوی ایمان

). ۲۹ :۹ مرقس(دهد  می پاسخ نشدنی ظاهر حل به مشکالت و بهکند   میما را تقویت
.  آورم می ایمان«: گفت باشد که مند را داشتهپدر نیاز آن دعای ما حرارت دعای کاش
 .کند و پویا رشد می زنده ایمان). ۲۴ :۹ مرقس(» مرا امداد فرما ایمانی خداوند، بی ای

 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۸ 
a(  باید رشد کند هر چیز دیگر می مثل زنده  ایمان. 
b(  طرف  بهکه د در حالیفر که است حقیقت این دهندۀ ، نشان  رشد در ایمان  
 .نخواهد شد خود ضعیف رود، هرگز در ایمان تر می بزرگ ایمانی
c(  است رشد در ایمان های از سرچشمه  دعا یکی . 
d(  را  ایمان نوعی به کرد، هر یک آنها خدمت به عیسی که و مردمی  رسوالن
 .رندتر نیاز دا بزرگ ایمانی به شدند که دادند اما بیشتر آنها متوجه نشان

 

 خالی  را بخوانید و جاهای۱۲-    ۵ :۱۶ و ۳۲-    ۲۲ :۱۴، ۲۷-    ۲۳ :۸، ۳۴-    ۲۵ :۶ متی )۹ 
 .پر کنید صحیح یا کلمات زیر را با کلمه

a(  کنند می را معرفی ایمانی نوع چه آیات  این........... 
b(  ) کند نمی حفظ. .......ما را از کم ایمان) ۳۱ :۶ متی. 
c(  ) کند نمی حفظ.. ......ما را از کم ایمان) ۲۶ :۸ متی. 
d(  ) کند نمی حفظ... ...ما را از کم ایمان) ۳۱ :۱۴ متی. 
e(  ) کند حفظ.. ......تواند ما را از نمی کم ایمان) ۸ :۱۶ متی.  
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باشد اما خدا  می کودک روحانی ، از لحاظ شخص که است ، نشانگر آن کم ایمان
، ما را از  کم ایمان.  رشد کنیم روحانی  شود و ما از لحاظتر ما بزرگ انتظار دارد ایمان

 ایمان.  دهیم را انجام کار مسیحتوانیم  نمیگرداند و  ثمر می و بی ناتوان روحانی لحاظ
  .کند را در ما ایجاد می شک کم
  
  
  
  
  

  
  

 تنها دو بار ایمان عیسی.  را دیدیم عظیم از ایمان هایی ، نمونه درس در مقدمه
 با کالم شد تا عیسی باعث افسر رومی ، ایمان در مورد اول. را ستود خاصاش عظیم

-    ۵ :۸ متی(شفا دهد  لحظه در آنجا حاضر نبود، در همان افسر را که آن خود خادم
را  اش تا دختر دیوزده خواست با اصرار از مسیح که کنعانی ، زن در مورد دوم). ۱۳

 او به او نداد ولی درخواست به پاسخی اول در وهلۀ عیسی هر چند که. شفا دهد
نور  اما گفتار عیسی. شد گرفته نادیده او باز هم های درخواست. داد اصرار خود ادامه

: معنا بود این به که گفت سخنانی راسخ با عزمی تاباند پس زن آن در دل امیدی
و  باشم خدا می از مخلوقات اما یکی نیستم اسرائیل از افراد قوم یکی خداوندا، من«
. »دار ارزانی من به کوچکی سهم خودت ازلی رحمت ؛ از آن دارم تو ایمان پیام به

 زن آن عظیم را شفا داد و ایمان ، دخترش زن آن نشدنی تسلیم ایمان با مشاهده عیسی
 .را ستود
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 بیانگر درجات راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۱۰
 .باشند می ایمان بیانگر نوع چپ سمت و ستون ایمان
a(  و مسکن ، پوشاک خوراک خود مثل زندگی اساسی نیازهای درباره  شخص  
 . است نگران
b(  خود است جان نگران با اضطراب گیرد و شخص درمی سختی  طوفان . 
c(  این والدین. گیرند قرار می خطر جدی در معرض ها در مدرسه با بچه  والدین  
خواهد  مراقبت آنها خدا از فرزندان دارند که سپارند و ایمان  میخداوند را به مسئله
 .کرد

  کم ایمان) ۱         
  عظیم ایمان) ۲         

 

بسیار پیر بود  که وجود آن او با.  داشت عظیم ایمان که است مردی ، نمونه ابراهیم
 پسری آورد و صاحب خدا ایمان وعده ، به نداشت دار شدن بچه توانایی و همسرش

 ، ایمانی ابراهیم راسخ بود اما ایمان غیرممکن فیزیکی از لحاظ مسئله این  تحقق.شد
 خدا قادر است بخشید که»  کاملی اطمینان«او  به نیرومند ابراهیم ایمان. بود عظیم
 که مستحکمی ایمان). ۲۱-    ۱۸ :۴ رومیان(کند  عمل است فرموده وعده آنچه مطابق
  .ایستد یخدا را نگیرد از پا نم تا پاسخ

در . دهد می دیگر شرح ای گونه را به عظیم ، ایمان عبرانیان به رساله نویسنده
کند،  می حضور خدا تشویق به شدن نزدیک را به ، ایمانداران  نویسنده۲۲ :۱۰  عبرانیان
 معنای به ایمان یقین. گیرد صورت»  ایمان یقین«حضور خدا باید با  به اما رفتن
 .باشد نظیر می و بی عجیب خدای به محض و تسلیم کامل دی، اعتما راسخ اعتقادی

اکثر ما با . کند می تجربه مختلف در درجات را در زندگیش ، ایمان هر مسیحی
 با ایمان مشکالت آن و به ما را ناامید گردانده لحظاتی برای که ایم روبرو شده شرایطی

 در گذشته که مختلفی یاتبا وجود تجرب که باید بدانیم.  ایم داده پاسخ و اندک کم
خود  بودن ، زنده شده آزمایش ایمان. خواهد گردید امتحان ما باز هم ، ایمان ایم داشته
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و  نیز قوت ایمان کند، امتحان می فوالد را محکم آتش که چنان. دهد می را نشان
را  اشخاصی  تجربه۱۱ باب عبرانیان به در رساله. بخشد می را فزونی مسیحیان تحمل
 از مشکالت با ایمان ای عده. آمدند شد و سربلند بیرون امتحان شان ایمان ینید کهب می

 حفظ بهای نیز به ای عده. آوردنددست   بهبزرگی های گذشتند و پیروزی بسیاری
و  زندان دیگر در کوران ای عده. بهتر وارد شوند حیات باختند تا به خود جان ایمان
 توانستند زندگی آنها می. کردند ود را حفظخ و زنجیرها و تمسخر، ایمان شکنجه
بهتر و  اهدافی برای اشخاص این. نکردند باشند اما با شریر سازش داشته طبیعی
موعود  مسیح ، به با ایمان عهدعتیق مقدسین. کردند زندگی زمینی تر از برکات مبارک
و  ر مجدد مسیحانتظار ظهو از دنیا رفتند و اکنون شفاف نگاه آنها با همین. کردند نگاه
 .کشند ما را می نجات شدن کامل

 اول( ما است ایمان شدن ، خالص ایمان از امتحان هدف گوید که می پطرس
شود،  ثابت شما در آزمایش ایمان اگر خلوص گوید که می و یعقوب) ۷-    ۶ :۱ پطرس
 ).۳ :۱ یعقوب(شود  شما بیشتر می بردباری

،  سخت تا با وجود شرایط قرار گیریم یمانا ما در امتحان دهد که می خدا اجازه
او  خود به احتیاجات رفع برای یاد بگیریم که هنگامی.  او اعتماد کنیم به که یاد بگیریم

 ایمان امتحان. شود ما زیاد می و ایمانکند   میاو رشد به ما نسبت ، محبت کنیم توکل
 زندگی ر از تجربیاتدرگذ ایمان و تحکیم تقویت سبب که است با ارزش دلیل این به
  .گردد می

  

 دو نوع شرح راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۱۱
 .باشد می ایمان
a(  روبرو  متعددی اجتماعی با مسائل کهکند   میزندگی در کشوری  شخصی
او .   است نیز در مخاطره باشد و زندگیش می کارش دادن او در خطر از دست.  است

خدا  تر از آغوش  امن جایگاهی داند که و میکند   میخدا را تسلیم اش نوادهخود و خا
 .دهد  می خود ادامه زندگی به اطمینانی با چنین. وجود ندارد
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b(  از  مختلف کشور با مسائل آن. کند می زندگی پیشرفته در کشوری  شخصی
 آن زندگی.  روبرو است و خطر جنگ متعدد اجتماعی ، مسائل اقتصادی بحران جمله
 جنگ است ممکن هر لحظه کهکند   میاو فکر. شود می سپری در ترس شخص
 .تواند بخوابد و نمی است نگران دلیل همین شود و به شروع جهانی

  کم ایمان) ۱           
  عظیم ایمان) ۲           

 

  ایمان  سرچشمه
 ز دیدگاها. نمود بررسی و انسانی نظر الهی از دو نقطه توان را می بخش ِ           ایمان نجات

 در انجیل نمونه برای). ۱ :۱ پطرس  و دوم۳ :۱۲ رومیان( خدا است هدیه ، ایمان الهی
مرا فرستاد او را  که پدری که آید مگر آن تواند نزد من نمی کسی« که خوانیم یوحنا می
تأثیر نیرومند کار  ، ثمره هر شخص بنیادی دگرگونی). ۴۴ :۶یوحنا (» کند جذب
و  توبه را به انسان تواند قلب می که خدا است  تنها روحزیرا است القدس روح

در ). ۱۳-    ۱۲ :۲ ، فیلیپیان۱۹ :۳ رسوالن اعمال(نماید  خدا هدایت سوی  بهبازگشت
). ۲ :۱۲ عبرانیان(»  ما است ایمان کننده پیشوا و کامل« عیسی که خوانیم می عبرانیان
 اول(بخشد  کلیسا می را به مانای عطای خاص در شرایطی القدس ، روح بر آن عالوه
نظر  از نقطه بنابراین.  است ما، ایمان در زندگی روح از ثمرات و یکی) ۹ :۱۲ قرنتیان
 . خدا است عطای ، ایمان الهی

 این.  باشیم داشته منفعل ، انتظاری ایمان دریافت ، ما نباید برای با وجود این
 ما در ایمان و توانایی ، بیانگر سهم آوریم تا ایمان شده داده ما فرمان به که حقیقت
  . است آوردن
ما  ایمان که هنگامی. اعتماد کنند یا موضوعی شخصی توانند به می مردم همه
 ، از ایمان کنیم اعتماد می خداوند عیسی گیرد و به خدا قرار می کالم برپایه
 و ۱۷ :۱۰ رومیان( خدا است کالم ثمره ایمان این.  گردیم برخوردار می بخش نجات
دهد و  می ها را نشان کند، وعده می نیاز ما را مشخص مقدس کتاب). ۴ :۴ اعمال
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 ایمان

 کنیم  ما دریافت می-بخشد  خداوند می

در  تا ایمان خدا را بخوانیم کالم داریم وظیفه پس. نماید را آشکار می نجات برکات
  .رشد کند مان های قلب

  
  
  

  
  
  
  

  
 .دهید شرح و انسانی نظر الهی را از نقطه ایمان سرچشمه )۱۲ 

  

  ایمان حفظ
 به نسبت توان ، اما نمی کردیم صحبت ایمان و سرچشمه اهمیت درباره اکنونت
 که است ماشینی ، مثل ایمان بدون مسیحی زندگی. بود تفاوت بی ایمان حفظ
. را ندارد حرکت اما توانایی آنجا است ماشین. کند حرکت سوخت خواهد بدون می

 صورت جهشی ایمان وجود دارد اما بدون حرکت نیز قابلیت مسیحی در زندگی
 خود ادامه حرکت سوار باید به دوچرخه یک: بزنم دیگری دهید مثال اجازه. گیرد نمی

. گوید می چه ایمان حفظ درباره مقدس کتاب ببینیم حال. کند می سقوط دهد وگرنه
» خواهد کرد زیست ایمان به عادل«: گوید خود می و نبوتی الهامی  در پیامقحبقو

 ، غالطیان۱۷ :۱ رومیان(گردد  بار تکرار می در عهدجدید سه آیه این). ۴ :۲ قحبقو(
  ).۳۸ :۱۰ ، عبرانیان۱۱ :۳

ندهند و  خود را از دست ایمان کهکند   میرا تشویق کولسی ایمانداران پولس
اند  آوردهدست   بهانجیل شنیدن در وقت را که امیدی و استوار بمانند و آن محکم
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هشیار  کهکند   میرا نصیحت قرنتس ایمانداران لسپو). ۲۳ :۱ کولسیان(نکنند  ترک
 را خود و همکارانش پولس). ۱۳ :۱۶ قرنتیان اول(بمانند  ثابت باشند و در ایمان

 افسس ایمانداران همچنین پولس. کند می آنها معرفی برای از ایمان ای نمونهعنوان  به
 شریر را خاموش آتشین را بردارند تا بتوانند تیرهای تا سپر ایمانکند   میرا تشویق

 و مشخص مهم خدا، امری کالم از دیدگاه ایمان حفظ بنابراین). ۱۶ :۶ افسسیان(کنند 
  :، عبارتند از کنیم را حفظ مان ایمان توانیم آنها می توسط که هایی راه.  است
 دعا) ۱
 خدا کالم مطالعه) ۲
  با ایمانداران مشارکت) ۳
  بشارت) ۴
  با ایمانداران پرستش) ۵
 

.  را بخوانید۵-    ۴ :۱۰ قرنتیان  و دوم۱۰-    ۸ :۵ پطرس ، اول۱۸-    ۱۰ :۶ افسسیان )۱۳ 
 .نمایید را یادداشت ایمان حفظهای   راهدهید و زیر پاسخ سؤاالت به سپس
a(  برخوردار است روحانی های سالح از چه مسیحی  یک )۱۴ :۶  افسسیان    -
 ؟)۱۷

b(  ؟ است کدام سالح ، آن باشند غیر از یکی می عدفا ها برای سالح این  همه 
c(  در افسسیان. رسد نمی پیروزی به و مقاصد خوب تنها با سالح مسیحی  یک  
 شوند؟ می ایماندار معرفی به کمک برای دیگری امکانات  چه۱۸ :۶

d(  ما توسط روحانی قدرت کنند که می  بیان۱۰ :۵ پطرس  و اول۱۰ :۶  افسسیان  
 شود؟  میبیشتر چیزی چه

e(  داند؟ ایماندار می را دشمن کسی  چه۱۳-    ۱۱ :۶  افسسیان 
 

 را نیز باید تغذیه ، ایمان است الزم و رشد شخص سالمتی غذا برای که همانگونه
 نصیحت سئوتیموتا به پولس. نیفتد مخاطره به شخص روحانی نمود تا سالمت

  ).۱۲-    ۱۱ :۶ تیموتائوس اول(»  کن را حفظ ایمان« کهکند  می



 ۸۵ایمان : کند انسان به خدا اعتماد می

 است جوانی دوران به مربوط که تا از شهواتیکند   میرا تشویق تیموتائوساو 
ما  به و رشد ایمان حفظ). ۲۲ :۲ تیموتائوس دوم(خود سازد  را پیشه بگریزد و ایمان

 این بسپاریمخاطر   بهباید که عاملی ترین مهم.  درآییم مسیح شباهت تا بهکند   میکمک
). ۳۲ :۲۲لوقا ( ندهیم را از دست مان تا ایمانکند   می شفاعتما برای مسیح که است

 دهنده خداوند و نجات و معرفت فیض«در  توانیم و ما می است چیز حاکم او بر همه
 ).۱۸ :۳ پطرس دوم(»  رشد کنیم عیسی مسیحما 

 

  و اثر ایمان  شرایط
 به که هنگامی). ۲۳ :۹ مرقس( است چیز ممکن دارد همه ایمان که کسی برای
 کلیدی ایمان. گیرد ما قرار می در دسترس نامحدودی ، امکانات آوریم می خدا ایمان

...  اگر ایمان« :گفت عیسی. گشاید می مان روی را به آسمان های در گنجینه که است
تواند جدا از  نمی اما ایمان). ۲۰ :۱۷ متی(» بود نمی بر شما محال امری داشتید هیچ می
نزد  که دلیری آن است این«دهد،  می شرح را چنین مطلب وحنا اینی. خدا باشد اراده
). ۱۴ :۵یوحنا  اول(» شنود ما را می نمائیم او سؤال ارادۀ برحسب هر چه که داریم وی

 کالم های از وعده بعضی دریافت. کند می را بیان و دریافت درخواست یوحنا شرط
 باید برای باشد یعنی می مشروط کالم های اما بیشتر وعده. را دربرندارد خدا شرطی
او در ما بماند  و کالم بمانیم باید در مسیح.  بدهیم مناسب پاسخی وعده دریافت

 القدس روح فرمان و تحت) ۱۴ :۱ پطرس اول( باشیم ، باید مطیع)۷ :۱۵یوحنا (
شود  می سبب ایمان. باشد نامحدود می ایمان تأثیرات). ۱۶ :۵ غالطیان( کنیم زندگی
با  ایمان. کند را رفع زمین رویهای   انسان، نیازهای نامحدود آسمان های ینهگنج که

 به است  از عقلقفو را که گرداند و آرامشی می را غنی زندگی مصائبش وجود تمام
 .بخشد ما می
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 .زیر بنویسید را در آیات ایمان تأثیرات )۱۴ 
a(  ۴۳ :۱۰  اعمال 
b(  ۱۴ :۳  غالطیان 
c(  ۱۷ :۳  افسسیان  
d(  ۱ :۵  رومیان  
e(  ۹ :۳  فیلیپیان 
f(   ۱۲ :۱ یوحنا 

g(  ۶ :۴  غالطیان 
h(  ۱۸ :۲۶  اعمال 
i(  ۵ :۱ پطرس  اول 
j(  ۲۴ :۱۱  مرقس 

 

  .ببرید شد نام اشاره آن به درس در این ایمان حفظ برای را که شرایطی )۱۵ 



 ۸۷ایمان : کند انسان به خدا اعتماد می

  خودآزمایی
 

 . بنویسیدF و جلوی عبارات غلط حرف T جلوی عبارات صحیح حرف 
 

  از جایگاه دلیل همین گذارد و به ما تأثیر می و زندگی بر اعمال نوعی به  ایمان)۱ 
 . برخوردار است مهمی

 

در  و سپسکند   میاعتماد ء مقدس شی یک به ، شخص بخش نجات  در ایمان)۲ 
 .  است کرده نجات نقشه ً                  خود را کامال تسلیم داند که و میکند   میزندگی آرامش

 

خود  توکل تمام فرد در آن که است و تفکر آگاهانه ، عمل بخش اتنج  ایمان)۳ 
دهد تا   می اجازه ایمان یا موضوع شخص آن نهد و به مورد اعتماد می را بر شخص

 .خود گیرددست   بهرا و زندگیش اعمال
 

  اعتقاد به مثل. کرد مشاهده ابعاد زندگی در تمام توان را می ذهنی  ایمان)۴ 
 . ، پرواز و غیرهقبر ریان، ج بانکی سیستم

 

 ایمان او، خصوصیت خدا و اراده به مستمر شخص و اطاعت  تسلیم)۵ 
 . است زنده

 

  شناخت: عبارتند از شود که می از دو جزء تشکیل در ایمان  عنصر شناخت)۶ 
 . مورد ایمان شخص و شناخت حقایق

 

  پذیرش.   استما و احساسات باور قلبی دربردارنده در ایمان  عنصر پذیرش)۷ 
 .دارد حقیقت دانیم می که گوید آنچه می

 

هستند، در ابتدا با  اعتقاد ما درست به که اصولی به ما در تسلیم آگاهانه  عمل)۸ 
 . است ما در ارتباط و عقل ذهن
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  شخص که است آن ، منظورمان گوییم می سخن ایمان از درجات که  هنگامی)۹ 
 .کند نمی خود سقوط ایمان هرگز در تجربه

 

  . است ایمان و پویایی بودن ، بیانگر زنده ایمان درجات  واژه)۱۰ 
 

  .کرد تجربه در زندگی را با هم و عظیم کم ایمان توان  نمی)۱۱ 
 

 .نماید می را تحسین اشخاص عظیم تنها در دو مورد ایمان ، عیسی  در انجیل)۱۲ 
 

 .ندارد نقشی در آن انسان گیرد، پس می از خدا سرچشمه  ایمان)۱۳ 
 

  مطالعه: عبارتند از نمود که حفظ روحانی را باید با تمرین زنده  ایمان)۱۴ 
 . القدس روح ، دعا و خدمت مقدس کتاب

 

 برای مقدسی کتاب محدودیت باشد، دیگر هیچ و زنده سالم اگر ایمان) ۱۵ 
  .وجود ندارد الهی برکات و دریافت درخواست
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 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 ۸(  a( درست   
 b(  غلط   
 c(  درست   
 d(  درست   

 

 ۱(  a(دهد می ما را نجات  ایمان. 
 b(  گرداند می ما را پاک  ایمان. 
 c(  کنیم غلبه جهان سازد تا به و ما را توانا میکند   میما را حفظ  ایمان . 
 d(  دهد ما را شفا می  ایمان. 
 e(  کنیم می را دریافت القدس روح  با ایمان . 
 f(  آییم می فائق بر مشکالت  با ایمان . 
 g(  سؤالی  هیچ وجود خدا را بدون ایمان. سازد خدا را خوشنود می  ایمان

 .پذیرد می
 h(  باشیم داشته راسخ تا باوریکند   میما را تشویق  ایمان . 
 i(  کنیم تالش دیگرانجای   بهتاکند   میما را تشویق  ایمان . 
 j(  است گناه ایمانی  بی . 

 

 ۹(  a(کم  ایمان  
 b(  نگرانی   
 c(  و هراس  ترس  
 d(  شک   
 e(  از شک ناشی  استدالالت  
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تأثیر  مسیحی یک از زندگی ای بر هر جنبه ایمان نظر من به. شما  پاسخ)۲ 
و  از مادی او را اعم نیازهای تا تمامکند   میخدا اعتماد بهیک ایماندار  .گذارد می

  ).۱۹ :۴ یانفیلیپ(کند  روحانی رفع
 ۱۰( a( ۱    -کم  ایمان  

     b( ۱    -کم  ایمان  
     c( ۲    -عظیم  ایمان. 

 

 ۳(  a(  ۱    -توبه    
       b(  ۲    -ایمان   
       c(  ۱    -توبه   
       d(  ۲    -ایمان   
       e(  ۱    -توبه   
        f(  ۲    -ایمان   

 

 ۱۱( (a ۲    -عظیم  ایمان  
   b( ۱    -کم  ایمان  . 

 

 ۴(  b(  
 

 انسان اما به. کند را ایجاد می خدا ایمان عملکرد روح.  خدا است هدیه  ایمان)۱۲ 
 کالم با مطالعه ایمان. را دارد آوردن ایمان بیاورد و او توانایی تا ایمان شده داده فرمان 

 .کند خدا رشد می
 

 ۵(  a(  ۴    -منفعل  ایمان  
       b(  ۱    -ذهنی  ایمان  

       c( ۲    -غیرمذهبی  ایمان  
       d(  ۳    -زنده  ایمان  

 



 ۹۱ایمان : کند انسان به خدا اعتماد می

 ۱۳( (a سپر  انتشار انجیل برای آمادگی ، نعلین عدالت ، جوشن کمربند حقیقت ،
 . خود نجات و کاله خدا است کالم که ، شمشیر روح ایمان

   b( شمشیر روح   
   c( باشند می ا، مهمخد کمک  دعا و طلبیدن. 
   d(  او  بر قدرتتأکید اتحاد با خدا و. 
   e( شیطان  )روحانی های و فوج فرمانروایان زیرا نبرد ما علیه مردم نه  
 ).ما را نابود سازند خواهند ایمان می که است شرارت

 

 ۶(  a( شناخت  
 (b پذیرش   
 (c اعتماد   

 

 ۱۴( a(گناهان  بخشش  
        b(القدس وحر  دریافت  
        c(مسیح  سکونت  
        d( شمردگی عادل  
        e(عدالت   

         f( فرزند خدا شدن  
        g(فرزندخواندگی   
        h(تقدیس   

         i(پشتکار  
         j(کنیم درخواست  هر آنچه . 

 

 ۷( (a  غلط   
 (b درست   
 (c درست   
 (d غلط   
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 e(  غلط   
 f(  درست   

 

سایر ( در روح ، زندگی بودن او در ما بماند، مطیع ، کالم در مسیح  ماندن)۱۵ 
 ).اند ذکر شده نیز در درس شرایط
  



 

   چهارم درس

  بازگشت: گردد خدا بازمی سوی  بهانسان
 

 بودند، از خانه او گذاشته عهده به والدینش که یمسئولیتخاطر   بهروز پسری یک
مورد نیاز را  هر روز هیزم بایست او می. متنفر بود مسئولیت ذیرشاو از پ. فرار کرد
را  و خانه را برداشت مورد نیازش و چیزهایها   لباسروزی بنابراین. کرد می فراهم
سرما  شد و از شدت کثیف یشها  لباسشد، تمام پولشزودی   بهاما. کرد ترک
 .بخوابد بیرون توانست نمی

او . باز گردد خانه به گرفت تصمیم شد که در سختاو آنق برای ، شرایط سرانجام
و  پسر با نگرانی. خود بداند به تا نظر او را راجع گرفت با پدر خود تماس با تلفن
 پدرش» ؟ برگردم نهاخ به نماتو ؟ می بخشی میرا پدر، آیا من «پرسید،  از پدرش شک
 اما وقتی. برگرد،  شده تنگ تو خیلی ما برای و دل ما عزیز هستی تو برای«: گفت
 .»روو بیا کن جمع هیزم قدری آمدی

 را دید که ، پسرش غروب ، هنگام خانه خود به چند روز بعد پدر در سر راه
خود را با  مسئولیتبود زیرا  شده بار پسر عوض این.  است شکستن هیزم مشغول
 .نبود تنبلی پسر دیگر شخص آن. بود آمدهوجود   بهعظیم تغییری. داد می انجام شادی

. نمود خواهیم توجه و بازگشت نجات در تجربۀ انسان سهم ، به درس در این
او را  گرداند تا خواسته می مسیح به ما را شبیه پویا که است ای تجربه بازگشتی چنین

 . دهیم انجام با شادی
 



 رس چهارمد ۹۴

  رئوس مطالب
  بازگشت ماهیت
  مقدس در کتاب بازگشت
   بازگشت تجربه

 

  اهداف درس
  :رساندید باید بتوانید اتمام را به درس این که ی هنگام

 .دهید شرح را با بازگشت و ایمان توبه ارتباط •
 .شود می حاصل هایی طریق چه به بازگشت دهید که شرح •
 .ببرید را نام بازگشت نتیجه پنج حداقل •
 

  یادگیریهای   فعالیت
  این.  را بخوانید۱۸-    ۴ :۲۶  و۲۱-    ۱ :۲۲، ۴۰-    ۱ :۱۶، ۳۱-    ۱ :۹ رسوالن اعمال) ۱ 
 .خواهد بود بازگشت های از نمونه مرور خوبی آیات
  مطالعه برای ذکر شده های شد، دستورالعمل بیان اول در درس که آنچه طبق) ۲ 
 .نمایید رعایت را درس
 .خود را مرور نماییدهای   جوابداده پاسخ درس انتهای خودآزمایی به) ۳ 
 .دهید پاسخ اول میانی آزمون به  را مرور کنید و سپس۴-    ۱های   درس)۴ 
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  درس متن

  بازگشت ماهیت
 

 چه کنید که شاید تعجب.  گفتیم سخن بازگشت ، درباره نجات تجربه در مبحث
الخمر  دائم. کنید توجه مثال این به. وجود دارد و بازگشت نجات بین تفاوتی

 از آن او اکنون. کشد می دیگر دست ، قمار و یا گناهان الکل از اعتیاد به مشهوری
 ورزد که می مبادرت کارهایی و به ، متنفر است بوده شان عاشق زمانی که چیزهایی
 شده او دگرگون«: گویند شناسند، می او را می که اشخاصی.  از آنها تنفر داشت زمانی
 بینند، قضاوت می آنچه آنها تنها بر اساس. » است شده دیگری او شخص.  است
را  شخص خدا آن.  کنیم می ارزیابی گونه را بدین مسئله الهی اما از دیدگاه. کنند می

 بازگشت، بر عملکرد مثبت . است جدید عطا نموده و خلقتی او حیات و به بخشیده
  .ورزد  میتأکید نجات در تجربۀ انسان

  

  بازگشت تعریف
 عیسی سوی به آوردن و روی از گناه شدن گردان روی معنای به بازگشت
 از آن ناشی و مجازات ، از گناه باشد و در نتیجه می گناهان بخشش خداوند، برای

 . یابیم می رهایی
»  کامل تغییر جهت و یک دگرگونی« معنای ، به شده ترجمه بازگشت که ای واژه
و یا  ، نگرش از ذهن بخشی شدن ، تنها بیانگر عوض تغییر و دگرگونی این.  است
 و دیدش ، روح ، اراده زندگی ، آرزوها، شیوه وجود شخص تمام شود بلکه  نمیقاخال

 طبق.  و روحانی بنیادی است ، تغییری تغییر شخص. گیرد دربر می زندگی به را نسبت
 منتقل حیات به از موت شخص یعنی» گردد بشنود زنده هر که «۲۴ :۵یوحنا  انجیل
 متفاوت دیگر دگرگونی واع، با ان است کار مسیح ثمره که روحانی دگرگونی. شود می
خود را تغییر  یا اخالقی ، مذهبی سیاسی دیدگاه من است ، ممکن نمونه برای.  است
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 زیرا ما در تجربه. نباشد من کامل و تسلیم با وقف      ً      لزوما  همراه ، اما تغییر دیدگاه دهم
). ۱۴-    ۱ :۶ رومیان( گردیم می خدا زنده اما برای میریم می گناه به نسبت بازگشت
 در مسیح اگر کسی پس«: دهد می شرح را چنین مسیحی یک بازگشت اساس پولس

 »است شده چیز تازه همه اینک درگذشت کهنه ، چیزهای است ای تازه باشد خلقت
 ).۱۷ :۵  قرنتیاندوم(
 

 مقدس کتاب از دیدگاه بازگشت واقعی زیر بیانگر معنای از عبارات کدام یک )۱ 
 باشد؟ می

a(  خود را تغییر   و دیدگاهقفکر، اخال در آن شخص که است لیعم  بازگشت
 .دهد می

b(  است زندگی شیوه به نسبت شخص تغییر احساسات  بازگشت . 
c(  از  بازگشت در هنگام که است شخص زندگی ، تغییر کامل       ً        اساسا  بازگشت
 .گیرد می خدا صورت به آوردن و روی گناه

 
 قدم ، سه بازگشت در تجربه. کنید ، توجه کردیم بیان درس در مقدمه که مثالی به
کار  خود را بشناسد و این اشتباهات باید با دقت ، شخص اول. گیرد می صورت مهم
تغییر را در  نیاز به شخص که ، زیرا تا زمانی شخص سازی آماده برای مهم است قدمی

 اسخر ، باید با عزمی دوم.  نخواهد داشت احتیاجی بازگشت نکند، به خود احساس
 تجربه کسب در راه عملی است قدمی مرحله این. نمود خدا بازگشت سوی به

 تغییر یافته زندگی معنای به زیرا بازگشت. کرد ، باید از خدا اطاعت و سوم.  بازگشت
 . است

 ، عزم دوم قدم. بود اشتباهات دقیق ، تشخیص آمادگی ، قدم درس مقدمه در مثال
از پدر و تغییر  با اطاعت باشد و سرانجام می نهخا سوی به بازگشت پسر برای راسخ
  . کنیم می او را مشاهده کامل ، بازگشت زندگی شیوه
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 .ببرید را نام بازگشت جهت الزم قدم سه )۲ 

 

  و ایمان با توبه بازگشت ارتباط
در  بازگشت کلمه در حقیقت. دارد و ایمان با توبه نزدیکی ، ارتباط بازگشت

 که است اعمالی و نشانگر تمام است شده بردهکار   بهو ایمان توبه جای به مواقعی
 به توبه دارید کهیاد   به.پذیرند می خدا صورت سوی  بهو رفتن از گناه بازگشت برای
 از ارتکاب ناشی با غم که شدنی گردان روی. باشد می از گناه شدن گردان روی معنی
 گیرد بلکه نمی را نادیده گناه توبه. سازد می صلیب و ما را متوجه است مأتو گناه به
 ، جنبه ایمان.  است شده خدا زیر پا گذاشته و فرمان گرفته صورت گناه پذیرد که می

 کنیم می نگاه خدایی ما به. برد خدا می سوی  بهما را زیرا که است بازگشت عمل مثبت
و  د و زندگیبخش می رهایی آن و عواقب گناه ما را از بیماری مسیح در صلیب که

، در  آوریم می و ایمان کنیم می توبه که هنگامی.  سپاریم او می خود را به سرنوشت
 . ایم کرده بازگشت حقیقت

 

خا

        تغییر                 عمل           آمادگی          
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 با بازگشت و ایمان توبه بیانگر رابطهدرستی   بهزیر از عبارات کدام یک )۳ 
 .باشد می

a(  ندارند ا آنب هستند اما ارتباطی در زنجیر بازگشت هایی قدم و ایمان  توبه. 
b(  گردد و  بازمی از گناه زیرا انسان است بازگشت تجربه مثل و ایمان توبه  تجربه
 .کند خدا اعتماد می وجود به با تمام

c(  دارند بازگشت با تجربه زیادی فاصله زمانی از لحاظ و ایمان توبه  تجربه.  
  

  عناصر بازگشت
 کلیطور   بهو است کلیت یک ، هر شخص کردیم اشاره آن ً       قبال به که همانگونه

 نشأت و اراده فکر، احساس وجود او یعنی دهد از تمامیت می انجام شخص که آنچه
نیز  بازگشت هستند در تجربه دخیل و ایمان در توبه عناصر که این تمامی. گیرد می

اگر . کند می بداند چه که کند مگر آن تواند بازگشت نمی شخص. باشند می سهیم
. کند تواند بازگشت کار نباشد، نمی این به خود مایل و عواطف تبا احساسا شخص

  .آید نمیوجود   بهو اراده تصمیم بدون بازگشت که است و پر واضح
  

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۴ 
a(  خدا است به بیانگر توکل ، توبه بازگشت  در مفهوم . 
b(  و گردد و زندگی یخدا باز م سوی  بهآن توسط شخص که است عملی  ایمان 

 .کند او می خود را تسلیم سرنوشت
c(  است ذهنی      ً       اساسا  تغییری  بازگشت . 
d(  تأثیر و اراده از فکر، احساس اعم شخص ابعاد زندگی بر تمام  بازگشت 
 .گذارد می
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بیانگر عناصر  راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۵ 
 .باشند آنها می یاسام چپ سمت و ستون بازگشت

a(  ما است های دانسته صحت به نسبت قلبی و پذیرش عواطف  دربردارنده . 
b(  چه و به کنیم باید توبه از چه که مسئله این دارد، با درک ارتباط  با شناخت  

 . آوریم باید ایمان
c(  و احساس دانیم می که آنچه زیرا خود را تسلیم است ما در ارتباط  با تصمیم  
 . نماییم ، می نیمک می

 فکر )۱             
  احساس )۲             
   اراده )۳             

 

  مقدس در کتاب بازگشت
از  هر یک.  انگیز است شگفت ای ، تجربه مسیحی یک زندگی ، در شروع بازگشت
 مختلف های صورت هرا ب واقعه رخداد این خود، چگونگی تجربیات ما بر اساس

 بازگشت تجربه سنجش برای واقعی ِ           تنها مالکاما.  کنیم بازگو می دیگران برای
 تجربه صحیح ارزیابی برای عینی تنها مالک مقدس کتاب. باشد خدا می ، کالم واقعی

  .باشد می بازگشت
 

  بازگشت کاربرد واژه
. باشد می شخص در زندگی کامل تغییر جهت معنای ، به بازگشت واژه که دیدیم
 گاهی. باشند معنا می ها بیانگر همین واژه  تمامی      ًتقریبا  مقدس کتاب اصلی های در زبان
 بر تأکیددر موارد دیگر نشانگر تغییر در ). ۴۰ :۹ اعمال( است فیزیکی تغییر فقط این

بیشتر  بازگشت ، واژه آن مختلف کاربردهای اما در میان). ۴۶ :۱۳ اعمال( است مسائل
 یک شائول بازگشت که نیمبی  می۶ :۱۰ سموئیل در اول.  است تغییر روحانی معنای به
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غییر
ت

 
 رساند می              پولس مسیحیان را جفا  دهد پولس مریضان را شفا می            

غییر
ت

 

 و لوقا ۱۳ :۵۱، مزمور ۱۲ :۴ مرقس کنید به نگاه همچنین(بود  روحانی تغییر مشخص
کنند تا  و بازگشت تا توبهکند   میرا تشویق مردم  پطرس۱۹ :۳ در اعمال). ۳۲ :۲۲

  .گردد می مطرح تغییر روحانی در اینجا باز موضوع. محو گردد شان گناهان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
یا ارتداد  منفی را بازگشت آن که از خدا است ور شدنلبیانگر د واژه این هگا
  بیان۲۲ :۲ پطرس در دوم را پطرس دیگر تغییر منفی نمونه). ۲۷ :۲ارمیا ( نامیم می
 .کند می خود مقایسه قی به سگ را با بازگشت مسئله در اینجا او این. کند می

ذکر کرد  بازگشت واژه درباره مقدس اباز کت بسیاری های نمونه توان می که با آن
تا  خدا است به آوردن و روی از گناه شخص بازگشت معنای در ابتدا به کلمه اما این
  .کند را دریافت الهی بخشش

  

بیانگر تغییر  راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۶ 
 .باشد یآنها م اسامی چپ سمت و ستون است یا غیر روحانی روحانی
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a(  سوی  به خود را از یهودیان گیرند خدمت می تصمیم و برنابا در انطاکیه  پولس 
 .سازند معطوفها  امت

b(  نما را تقویت ، برادرانت بازگردی که هنگامی«: گفت پطرس به  عیسی« ) لوقا
۲۲: ۳۲.( 

c(  ها نشوید، هرگز وارد ملکوت بچه نکنید و مثل تا بازگشت«: گفت  عیسی  
 ).۳ :۱۸ متی(» نخواهید شد انآسم

d(  خواهد شد تو گردانیده سوی  بهدریا توانگری«:  اشعیا گفت «) ۵ :۶۰اشعیا.( 
  تغییر روحانی) ۱         
  تغییر غیر روحانی) ۲         

 

  بازگشت های  نمونه
 یک سوی  بهبازگشت بلکه نیست مذهب با یک در ارتباط بازگشت تجربه
سر  کلیسا و یا موعظه یک ، اعتقادنامۀ فرمان تا ده نشده از ما خواسته. باشد می شخص
 ایمان شخصی باید به ، بلکه شویم مسیحی آن سپردنخاطر   بهو با را بشناسیم کوه
 قیام او از مردگان که و باور کنیم بپذیریم مان خداوند زندگیعنوان   بهو او را آوریم
از  ، دختری جوانان جلسه یکدر ). ۱۰-    ۹ :۱۰ رومیان( است زنده و اکنون کرده
 وجود دارد؟ سپس با مسیح شخصی تجربه داشتن به نیازی چه پرسید که واعظی
یا  فاشیسم به اگر شخصی.  است سخت من برای مطلب باور این«: ، گفت داده ادامه

 هم من ؟ خوب نیست یا کمونیست فاشیست باشد آیا او یک اعتقاد داشته کمونیسم
 اضافه سپس. »      ً   لزوما  نه«: داد پاسخ واعظ» ؟ نیستم آیا مسیحی رماعتقاد دا مسیحیت به
دختر  آن» اعتقاد دارید؟ ازدواج دارید، آیا بهدست   بهگویا شما انگشتر نامزدی«: کرد
 ازدواج اعتقاد شما برای«: گفت واعظ. »کرد خواهیم ازدواجزودی   بهو بله«: داد پاسخ
و  ، خانه امنیت زن یک برای ازدواج«: گفت جوان آن» ؟ است دالیلی چه بر پایه
: نمود و گفت جوان سایر دختران سوی رو به واعظ. »آورد می ارمغان را به ای خانواده

  » اعتقاد دارید؟ ازدواج چند نفر از شما به«
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 ایماندار
 مسیح

 مسیحیت یعنی رابطه

 شما به ، همه جالبه ، خیلی خوب«: داد ادامه واعظ. دادند مثبت پاسخ       ً    تقریبا  همه
را  ازدواج مراسم اجرای اجازه دولتی قوانین طبق هم  و مناعتقاد دارید نهاد ازدواج

 اعتقاد داشته و یا کمونیسم فاشیسم به ، اگر شخصی دختر جوان اعتقاد این بنا به.  دارم
باشد،  اعتقاد داشته مسیحیت باشد و اگر به می و یا کمونیست فاشیست باشد، یک

دهید شما  اجازه پس.  داریداعتقاد ازدواج به شما هم ، همه خوب.  است مسیحی یک
 .» کنم اعالم را متأهل
» ؟ در کجا است استدالل ایراد این«: پرسید دوباره واعظ. خندیدند حاضرین همه

 بلکه نیست و یا کمونیسم فاشیسم مثل ای فلسفه ازدواج«: گفت دیگری دختر جوان
ً     دقیقا  همین نکته«: گفت واعظ. » شخصی است ای رابطه  فلسفه کی مسیحیت. » است      
. » است ای زنده شخصیت که با خداوند عیسی شخصی است ای رابطه بلکه نیست
و با تغییر و   استفرد بهً           کامال منحصر ای تجربه مسیحیت از دیدگاه ، بازگشت بنابراین
  .دارد اساسی دیگر تفاوت های تبدیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  بینیم  می۱۵-    ۱۳ :۱۶ رسوالن را در اعمال بازگشت بسیار زیبای های از نمونه یکی
یهود، خدا را  مذهبهای   آیینهمه اجرای ، بدون و غیریهودی خداپرست لیدیا، زنی
 نجات مژده را دید که دعا، پولس در مراسم شرکت هنگام روزی. کرد می پرستش
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را  پولس پیام لیدیا را گشود و او با شادی خدا قلب. کرد می را اعالم مسیح عیسی
  . پذیرفت
 ترتیب نمود و بدین خود پذیرایی در خانه پولس و از گروه عمید گرفتلیدیا ت

  .داد تغییر خود را نشان
 لیدیا گرچه.  بینیم می مردم را در نجات الهی و تدبیر عجیب ، تدارک مثال در این

و  داشت بیشتری اطالعت به ، احتیاج نجات شناخت بود اما برای خداپرست زنی
 انجیل آورد که جایی کرد، خدا او را به دعا می که نگامیه. کرد خدا نیاز او را رفع

 سزایی هب ، دعا از اهمیت تغییر روحانی ایجاد یک برای بنابراین. شد می موعظه
 فردی است ممکن شخص گرچه دهد که می ما نشان لیدیا به تجربه.  برخوردار است

 اید تغییریباشد ب واقعی باشد اما اگر بخواهد مسیحی  و در ظاهر مذهبیقصاد
خدا و  کالم بین ، هماهنگی نمونه در این. پذیرد در او صورت و روحانی بنیادی
 توجه نکته این به ولی.  بینیم خدا می سوی  بهبازگشت را در ایجاد عمل القدس روح

 و هم خدا، کار روح پیام به مثبت پاسخگویی ، در قبال بازگشت در تجربه کنید که
  دهستن دخیل انسان مسئولیت

 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۷ 
a(  پیام کلیسا برود، به به گیرد اگر شخص می خود صورت خودی به  بازگشت 

 .دهد و عضو کلیسا شود گوش موعظه 
b(  دارد و  را دوست خدا جهان که است حقیقت این لیدیا مبین  تجربه
 .گردد هالک هیچ کسخواهد  نمی

c(  تجربه به ، باز هم  استقدارد و صاد یخوب زندگی شخص که زمانی  حتی  
 .دارد احتیاج بازگشت

d(  یک گیرد بلکه نمی تغییر صورت و آرزوی گناه با شناخت ، فقط  بازگشت  
  . بیافتدقاتفا آن دنبال نیز باید به شخصی تجربۀ
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 اعمال( است مسیحی بازگشت از تجربه دیگری نمونه شهر فیلیپی زندانبان
 مختلفی از وسایل انسان نجات خدا برای که بینیم می مورد دوم ایندر ). ۳۴-    ۱۶ :۱۶

حاد در  ای و یا مسئله شخصی های یا بحران ، طوفان زلزله مثل طبیعی بالهای همچون
خود  دهد تا نیاز روحانی می ً                        ، گناهکار را شدیدا تکان وقایع این. کند می استفاده خانه

  .بگردد حل راه دنبال ه، ب داده را تشخیص
). ۳۲ آیه( گناهکار است انسان نیازهای ، پاسخ انجیل کنید که توجه نکته این به
 پذیرد، باید به خود را می گناه انسان که هنگامی همچنین.  است بازگشت ، عامل کالم
 بازگشت که بینیم می و دوباره) ۳۱ آیه(آورد  ، ایمان مهیا شده مسیح توسط که نجاتی
 .دارد همراه به شخص یکو را در زندگین ، اعمال مسیحی یک واقعی

 

را  عناصر بازگشت ، همه نمونه در این.  را بخوانید۳۴-    ۱۶ :۱۶ رسوالن اعمال )۸ 
  .کنید باشند مشخص عناصر می از این بیانگر هر یک که آیاتی. کنید می مشاهده

a(  فکر  
b(  احساس   
c(  اراده    
  

 رسوالن اعمال.  بینیم می پولس را در زندگی بازگشت از تجربه دیگری نمونه
از  پولس بازگشت. کند می بیان پولس با بازگشت را در ارتباط  حقایقی۳۱-    ۱ :۹

 انگیزی شگفت ، وقایع از موارد مهم یکی.  داردقها فر با سایر نمونه جهات بعضی
ایجاد  سبب غیرمعمولی نادر، شرایط در مواردی.  بینیم می پولس در بازگشت که است
 با یک باید همیشه بازگشت تجربه اگر فکر کنیم است اشتباه. شود می بازگشت بهتجر
زیرا خود . باشد مأتو طبیعی قفو و یا سایر عالئم از آسمان نوری و یا تابش زلزله
 حتی که بینیم می پولس در تجربه.  است در جهان معجزه ترین بزرگ بازگشت تجربه

 بسیار باالیی طبیعی های از تواناییباشد و  داشته عالیه تحصیالت اگر شخص
 است ممکن  باشد، باز همقخود نیز بسیار غیور و صاد برخوردار باشد و در مذهب

 مورد پولس. نیازمند باشد بازگشت تجربه بماند و به بهره ً        کامال بی روحانی از حیات
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 صحیح شناخت یک بر پایه است خدا ممکن برای عظیم غیرت دهد که می ما نشان به
  ).۲ :۱۰ رومیان(ز خدا نباشد ا

ً       شناسد و عمیقا  معتقد  را نمی انجیل که فردی. کرد می  بود اما اشتباهقصاد پولس              
 اما هنگامی. دهد می نشان واکنش انجیل بر علیهشدت   به، خود است و آیین مذهب به
 محکم ای او پایه را بشناسد، دانش مسیح عیسی خداوندی حقیقت شخصی چنین که
 که است حقیقت نشانگر این پولس ، بازگشت در نهایت. خواهد بود گشتشباز برای

در  اقتصادی و یا سطح اجتماعی با هر طرز فکر، موقعیت خواهد مردم خدا نمی
 یک را به ای جفاکننده که بینیم خدا را می ، فیض پولس در تجربه. برندسر   بهگمراهی
  .کند می تبدیل واعظ

  

 .دهید زیر پاسخ سؤاالت به از بازگشت مقدس کتاب یها با نمونه در ارتباط )۹ 
a(  هستند؟ دخیل بازگشت در تجربه عناصری  چه 
b(  کند؟ با ما رفتار می اساسی دهد و بر چه ما می را به پیامش ً                خدا عمال چگونه 
c(  هستند؟ از یکدیگر متفاوت بازگشت های  چرا تجربه 
d(  ؟ در چیست تجربیات این تشابه  وجه  

  

  بازگشت تجربه
   بازگشتقطر

.  است مهم بازگشت تجربه به نسبت بینانه و واقع متعادل نگرش یک داشتن
را  دیگر آن ای گیرد و عده می خدا صورت        ً     ، تماما  توسط بازگشت گویند که می ای عده

 رابطه را در این مقدس کتاب متعادل ما تعلیم که است الزم. دانند می انسان      ً    تماما  سهم
خدا در  اراده« عنوان  تحت۵ تر در درس عمیقصورت   بهرا موضوع این.  نماییم درک
 ، اراده بازگشت در تجربه دید که خواهیم درس در آن. کرد خواهیم بررسی»  نجات

خدا  کرد که خواهیم مشاهده و همچنین برخوردار است مهمی از جایگاه آزاد انسان
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آزاد  اراده به ای ما نباید خدشه متعادل دیدگاه. کند می خود دعوت سوی  بهرا انسان
 قطر مطالعه هنگام. را محدود نماید الهی و حاکمیت وارد سازد و یا سلطنت انسان

 .بسپاریدخاطر   بهرا نکته ، باید این بازگشت
 

 .زیر قرار دهید زیر را بخوانید و آنها را در دو ستون آیات )۱۰
 ،۳۲ :۱۸ ، حزقیال۱۸ :۳۱، ارمیا ۲۰ :۵۹ و ۶ :۳۱، اشعیا ۴ :۸۵، مزمور ۲۳ :۱ امثال
  .۲۰ :۲۶  رسوالن  و اعمال۲۱ :۵ارمیا  ، مراثی۱۳-    ۱۲ :۲ ، یوئیل۶ :۱۲ هوشع

 

انسان را   خود سوی  بهخدا 
  گرداند باز می

انسان را دعوت می   کند خدا 
  او بازگشت کند سوی  بهتا

    

  
 خدا همیشه. دهد می را نشان بازگشت و انسانی الهی ، جنبۀ مقدس کتاب بنابراین

 او شخصیت کرد و به را خلق خدا انسان که هنگامی. گذارد می احترام انسان اراده به
دهد و  مثبت خدا پاسخ به توانست خود می با اراده نمود که را خلق بخشید، مخلوقی
. شود گردان رد دهد و از خدا روی او پاسخ او کند و یا به وجود تسلیم خود را با تمام
 دعوت نماید اما ما نیز باید به را آغاز می بازگشت تجربه و کالمش روح یقخدا از طر

 ما قاشتیا: بسپاریدخاطر   به. کنیم را تجربه تا بازگشت دهیم مثبت پاسخ و کالم روح
 خدا به. آورد نمی ارمغان ما به را برای خدا امتیازی دعوت به پاسخگویی برای

 هنگامی.  کنیم او بازگشت سوی  بهتاکند   میوتگذارد و از ما دع می ما احترام انتخاب
 ما را زندگی کنترل که خواهیم از خدا می ، در واقع کنیم می خدا بازگشت سوی  بهکه
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 بتوانیم مثال شاید با ذکر یک). ۲۰ :۳ مکاشفه(گردد  مان زندگی گیرد و اربابدست  به
 خلقت ود، ما را بهش ما می خدا وارد زندگی که هنگامی.  دهیم را بهتر شرح مطلب
 خلبانان ، ما مثل مان خدا در زندگی از حضور ملموس قبل. کند می تبدیل جدیدی

 که اما هنگامی. کند می ، تهدیدمان خطر سقوط هر لحظه که هستیم ای تجربه بی
خود دست   بهرا کنترل که دهیم می او اجازه به ، در واقع گردیم خدا باز می سوی به

  .گیرد
 هدایت و راستی حقیقت سوی  بهرا گردد و خدا انسان خدا باز می سوی  بهانسان

ما، ما را  نجات خدای ای«: ، دعا کنیم صدا شده مزمور هم با سراینده توانیم می. کند می
خداوند .  او بازگردیم سوی  بهخواهد که و خدا نیز از ما می). ۴ :۸۵مزمور (»  برگردان

 زندگی خدا هرگز خود را به.  یز باید در را باز کنیمکوبد، ما ن می ما ایستاده بر در قلب
 .کند نمی ما تحمیل

با  القدس روح. او بازگردند سوی  بهتا مردمکند   میاستفاده انجیل خدا از موعظه
 رومیان(کند   میرا ایجاد سازد و ایمان می ملزم گناه خدا ما را به از کالم استفاده
 را تجربه و بازگشت آوریم می ایمان خداوند عیسی و به کنیم می ما نیز توبه). ۱۷ :۱۰
آزاد  اراده یابد و در نهایت می و خدا جالل یابیم می ما نجات ترتیب و بدین نماییم می

 .گردند دار نمی خدشه الهی حاکمیت ما و همچنین
او ). ۲ :۲ قرنتیان اول( است مصلوب مسیح پیامش کهکند   میاعالم رسول پولس
او  و در پیام). ۴-    ۳ :۱۵ قرنتیان اول(نمود  را موعظه مسیح و قیام مرگ اهمیت
  پیامتأکیداما ). ۱۴ و ۱۲ قرنتیان  اول، ۸ رومیان( داشت مهمی جایگاه القدس روح
و  با بالغت خود را نه پیام پولس.  قرار داشت مسیح کنندۀ کفاره بر مرگ پولس
 کننده او نیز منعکس پیام جنتای. کرد بیان القدس روح با قدرت بلکه سخن شیوایی
 و ۵ :۱ تسالونیکیان  اول، ۵-    ۱ :۲ قرنتیان اول( انسان قدرت و نه خدا است قدرت

۲: ۱۳.( 
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 .هستند  بازگشتقزیر بیانگر طر از عبارات کدام یک )۱۱ 
a(  انسان بنابراین.  است القدس کار روح خدا و ثمرۀ فیض ، تنها ثمره  بازگشت 
  خدا اختیاری دعوت به بیاورد زیرا در پاسخگویی ایمان انجیل پیام به ندارد که نیازی
 .ندارد
b(  شود   می متوجه ، انسان است خودش از شرایط انسان ارزیابی ، نتیجه  بازگشت
 . خود او است تصمیم تغییر، ثمره دارد و این تغییر احتیاج به که

c(  ملزم گناه را به خدا انسان. هستند سهیم هر دو در بازگشت  خدا و انسان  
باید  که  است انسان سازد اما این می خود آگاه کردۀ سقوط سازد و او را از وضعیت می
 .خدا بازگردد سوی  بهً            آورد و کامال کند، ایمان توبه

  

  بازگشت هدف
و  ، گناه شریرانه از اعمال ، بازگشت اول: باشد دو چیز می از بازگشت هدف
 حیات به که تنگی در راه ، سلوک دوم). ۱۳ :۷  متی و۱۱ :۳۳ حزقیال( ابدی هالکت
او  سوی  بهما از گناه خدا، بازگشت متعال هدف). ۱۴ :۷ متی(انجامد  می جاودان
 گونه ما بدین تازه و زندگی جاوید است حیات سوی  بهقدم ، اولین بازگشت.  است

 .گردد آغاز می
 ما این هدف.  کنیم دگیخدا زن کالم اصول سازد تا طبق ما را قادر می بازگشت

 ، شهادتی مسیح ما به ایمان. شود متجلی مان در زندگی باطنی دگرگونی که است
در .  دهیم می را نشان مان خود ایمان زیرا ما با رفتار و زندگی.  است مردم نیرومند برای

 ، چنین مسیح به شدن را در شبیه رشد مسیحی فرایند پویای ، پولس بازگشت تجربه
 نگریم می خداوند را در آینه جالل نقاب بی با چهره ما چون همه لیکن«: دهد می شرح

»  است روح از خداوند که چنانکه شویم می متبدل صورت همان به تا جالل از جالل
خود  چشمان انسان. دهد می رخ کامل تغییری ، در بازگشت بله). ۱۸ :۳ قرنتیان دوم(
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 ما رساله بنابراین. سازد خدا را منعکس تا جاللافرازد  برمی آسمان سوی  بهرا از زمین
 ).۲ :۳ قرنتیان دوم( شویم می دیگران خدا برای زنده
 

 .دهید ، با یکدیگر تطبیق خدا از بازگشت با هدف زیر را در ارتباط دو ستون )۱۲ 
a(  لحظه گناهکار را در همان انسان آن خدا توسط که است ای ، مرحله  بازگشت  
 .گرداند می کامل
b(  گردد خدا باز می سوی  بهاز گناه ، انسان  در بازگشت. 
c(  در قدم ، اولین و بازگشت خود است سوی  بهانسان خدا دعوت متعال  هدف 
 .باشد می هدف این تحقق
d(  است ، عملکردی بازگشت.  است مسیح به شدن در شبیه قدم ، اولین  بازگشت 
 .گیرد یرا در برم مسیحی ابعاد زندگی تمام پویا که
  خدا است هدف) ۱             
  خدا نیست هدف) ۲             

  

  بازگشت نتایج
و  عظمت خود، متوجه دهنده خداوند و نجات عنوان به مسیح عیسی با پذیرش

در پسر او  حیات و این است ما داده به جاودانی خدا حیات«.  گردیم خدا می محبت
 فوری از نتایج ، یکی روحانی از مرگ نجات). ۱۲-    ۱۱ :۵یوحنا  اول(» ... است

خواهید کرد، ما تنها  مشاهده که گونه اما همان). ۲۰ :۵ یعقوب(باشد  می بازگشت
: گردیم خدا می ، ما عضو خانواده بازگشت در هنگام.  نیستیم یافته نجات گناهکاران

 برایما  گناهان همچنین). ۲ :۳یوحنا  اول(»  خدا هستیم ما فرزندان ، اکنون حبیبان ای«
 به«: گوید مزمور می سراینده در حقیقت). ۱۹ :۳ اعمال( است شده پاک همیشه
 ما را از ما دور کرده گناهان اندازه همان ، به دور است  از مغربقمشر که ای اندازه
 که ، من هستم من« ورزد که  میتأکید حقیقت اشعیا بر این). ۱۲ :۱۰۳مزمور (»  است
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اشعیا (» آورد نخواهمیاد   بهراوت و گناهان  ساختمرا محووت خود خطایایخاطر  به
۴۳: ۲۵.( 

 عده.  داشت خواهیم را با خدا و دیگر مسیحیان جدیدی ، رابطه الهی در خانواده
و  کنند و آنها برادران می خود بازگشت از گناهان مسیح صلیب در پای بسیاری
 قرنتیان اول( ایم شده دعوت مشارکتی چنین ، ما برای در واقع. گردند ما می خواهران

یوحنا  اول(»  است مسیح عیسی ما با پدر و با پسرش شراکت«: گوید یوحنا می). ۹ :۱
احیا  دوباره مسیح داد، با مرگ از دست سقوط در هنگام آدم را که مشارکتی). ۳ :۱

در  بسیاری ، برکات داریم هر روز با خداوند مشارکت که هنگامی.  است گردیده
او در نور  که چنان نماییم می اگر در نور سلوک لکن«. گردد می ریجا مان زندگی
او عیسی و خون داریم با یکدیگر شراکت است  پاک ما را از هر گناه مسیح پسر 
 کرده آلود و سقوط گناه ما از جهان!  نظیری بی انتقال چه). ۷ :۱یوحنا  اول(» سازد می

 های گنجینه ، به کرده را ترک جهانما فقر .  گردیم وارد می جالل قصر ابدی خود به
و  تنگ راه به کرده ا ترکر هالکت و فراخ عظیم ، ما راه یابیم می دست الهی فیض
.  باز منتظر ما است ما با دستانی پدر آسمانی که ؛ جایی گذاریم می پای حیات باریک
 . منتظر ما است ، آسمان بله

 

  .را بنویسید بازگشت نتیجه پنج حداقل )۱۳ 



 ۱۱۱بازگشت : گردد انسان بسوی خدا باز می

  دآزماییخو
 

  ای  سؤاالت چند گزینه
انتخاب کنید  . بهترین پاسخ را 

 

 ؟ چیست با بازگشت و ایمان توبه  ارتباط)۱ 
a(  هستند  هایی دارند زیرا آنها قدم بسیار نزدیکی ارتباط با بازگشت و ایمان  توبه 
 .سازند می آماده بازگشت را برای شخص که

b(  دارند زیرا در قلمرو روحانی کمی لیخی ارتباط با بازگشت و ایمان  توبه ، 
 .باشند می ً             کامال متفاوتیهای  قدم

c(  است مرتبط با اراده و بازگشت با احساس ، ایمان با عقل  توبه . 
 

  ......و بازگشت ، ایمان توبه که  ما فهمیدیم)۲ 
a(  ندارد در آنها نقشی باشند و انسان ً                       منحصرا عملکرد خدا می. 
b(  گیرند را دربر می و اراده از فکر، احساس اعم ندگیابعاد ز  تمام. 
c(  معنا دارند یک  همگی. 
 

 ....... نتیجه  بازگشت)۳ 
a(  است القدس خدا و عملکرد روح کالم به انسان مثبت  پاسخ  . 
b(  از نظر فهمند که می صورت در این چون است از خودشانها  انسان  شناخت 
 .دان رشد نکرده قدر کافی به اخالقی

c(  شناسد  او را نمی که است ای دهنده نجات یافتن برای انسان عمیق  جستجوی
 . است اطالع و از او بی
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 گوید، چنین می سخن الهی بخشش خدا و دریافت سوی  بهاز رفتن بازگشت) ۴ 
  بازگشتی

a(  است را داده آن زیرا خدا فرمان استها  انسان عهده  تنها به . 
b(  است عملکرد الهی بازگشت بنابراین  استخدا عهده  تنها به .  
c(  با وجود این است را داده آن زیرا خدا فرمان است انسان عهده  در ابتدا به  
 .خود بازگرداند سوی  بهکنند تا آنها را نزد خدا دعا میها  انسان

 

 کند؟ می استفاده ایجاد بازگشت خدا برای که ای وسیله  اولین)۵ 
a(  متفاوت عملکردی با هر شخص در ارتباط باشد که یم القدس روح  خدمت  
 .دارد

b(  است انجیل  موعظه . 
c(  کلیسا یعنی است مسیح بدن  خدمت. 

 

 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق  دو ستون)۶ 
a(  کنیم می را دریافت جاودان  حیات . 
b(  یابیم می نجات ابدی  از هالکت . 
c(  یمشو می و کامل عادل بازگشت  در لحظه . 
d(  آورد یاد نمی گردد و خدا دیگر هرگز آنها را به می ً            ما کامال پاک  گناهان. 
e(  گردیم برخوردار می جدیدی  ما از روابط . 
f(  و تا رشد کنیمکند   میما کمک ، به یافته تولد تازه با سایر مسیحیان  مشارکت 

 . شویم تقویت در ایمان
g(  گردد می املک روحانی ما از مسائل و دانش  شناخت. 
h(  داشت خواهیم مشارکت مسیح عیسی و پسرش کائنات  با خالق . 

 باشد می بازگشت نتیجه) ۱           
  باشد نتیجه بازگشت نمی) ۲           



 ۱۱۳بازگشت : گردد انسان بسوی خدا باز می

 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 ۷(  a(  غلط  
 b(  درست   
 c(  درست   
 d(  درست   

 

 ۱(  c( اساسا  بازگشت        ً  بازگشت در هنگام که است شخص زندگی ، تغییر کامل       
 .گیرد می خدا صورت به آوردن و روی از گناه

 

 ۸(  a( خدا را کالم اش و خانواده زندانبان دهد که می نشان آیه ، این۳۲  آیه
 .کردند را درک شنیدند و آن  

 b(  او  تأثیر قرار داد، چون تحتشدت   بهرا ، زندانبان ، معجزه۳۰-    ۲۵  آیات
 آورد و این      ً         مشخصا  او ایمان(یابد؟  دهد تا نجات انجامباید  کاری چه پرسید که

 ).دهد رخ در زندگیش اساسی شد تا تغییری سبب واقعه
 c(  خدا کند و این گیرد تا خود را تسلیم می تصمیم آگاهانه ، زندانبان۳۳  آیه  
 .دهد می نشان را با تعمیدش مطلب

 

 .از او خدا و اطاعت ویس  بهقاطع خود، بازگشتهای   راهو شناخت  مالحظه )۲ 
 

 ۹(  a( و اراده فکر، احساس یعنی وجود شخص  تمامیت  
       b( خود با ما  کالم گوید و بر اساس می با ما سخن کالمش  خدا توسط
 .کند رفتارمی
       c( های و تجربهکند   میبرخورد خاص ای گونه به  زیرا خدا با هر انسانی  
 .باشند می گر متفاوتبا یکدی ای تا اندازه اشخاص
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       d( خدا کند، به را بشناسد و آنها را ترک باید در هر مورد گناهانش  شخص 
داد، او  کار را انجام این که هنگامی. بداند آورد و او را خداوند زندگیش ایمان

  . است نموده بازگشت
 

 ۳(  b( اهاز گن زیرا انسان است بازگشت تجربه مثل و ایمان توبه  تجربه 
 .کند خدا اعتماد می وجود به گردد و با تمام بازمی

 

 ۱۰(  

انسان را   خودسوی   بهخدا 
  گرداند باز می

انسان را دعوت می   کند خدا 
  او بازگشت کندسوی   بهتا

 و ۱۸ :۳۱، ارمیا ۴ :۸۵مزمور 
  ۲۱ :۵ارمیا  مراثی

 و ۶ :۳۱، اشعیا ۲۳ :۱ امثال
 و ۳۲ :۱۸ ، حزقیال۲۰ :۵۹

-    ۱۲ :۲ وئیل، ی۶ :۱۲ هوشع
  ۲۰ :۲۶ رسوالن ، اعمال۱۳

 

 ۴(  a( غلط   
 b(  درست   
 c(  غلط   
 d(  درست   

 

 ۱۱(  c(  گناه را به خدا انسان. هستند سهیم هر دو در بازگشت  خدا و انسان 
  است انسان سازد اما این می خود آگاه کردۀ سقوط سازد و او را از وضعیت  می ملزم
 .خدا بازگردد سوی  بهً            آورد و کامال انکند، ایم باید توبه که

 

 ۵(  a(  ۲    -احساس   
 b(   ۱    -فکر  
 c(   ۳    -اراده   



 ۱۱۵بازگشت : گردد انسان بسوی خدا باز می

 ۱۲( a( ۲ 
   b(  ۱ 
   c(  ۱ 
   d(  ۱ 

 

 ۶(  a(  ۲ 
 b(   ۱ 
 c(   ۱ 
 d(   ۲ 

  

  و نجات گناهان شدن ، پاک خدا شدن جاوید، عضو خانواده حیات دریافت) ۱۳ 
 . آسمان و شادی ، تقدیس با خدا و سایر مسیحیان ، مشارکت روحانی از مرگ

  
  
  
  
  
  
  
  

بعد از . باشد این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی می
، به سؤاالت   را مرور کرده۴ تا ۱، دروس  اتمام این خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۱آزمون میانی 



 



 

  
  
  
  

  دومبخش 
  

  بیند آنچه خدا تدارک می
  



 

  



 

   پنجم درس

  خدا در نجات اراده
 

 و آموختیم کردیم را بررسی نجات آموزه ، عناصر بنیادی کتاب این اول در بخش
از  زنجیری اتنج آموزه که کردیم مشاهده سپس. خواهد می چه خدا از انسان که

خدا در  اراده بررسی به حال. گردد آغاز می و بازگشت ، ایمان با توبه که است وقایعی
 پاسخ انجیل به هر که یعنی پردازیم می روحانی زندگی برای الهی و تدارک نجات
 . در حضور خدا خواهد داشت جدیدی و مقام دهد، جایگاه مثبت

خدا  ابدی تدبیر و هدف که گردیم می ه، متوج نجات خدا دربارۀ اراده در بررسی
پسر  شباهت ما به که است این مقرر شده از ازل و آنچه ایمانداران تعیینی در پیش
 است انسانی العمل ، عکس و شگفتی حیرت همیشه.  درآییم مسیح عیسی خدا یعنی

ا خدا را ب حاکم و اراده هدف بین کوشد تا ارتباط جستجوگر می و با قلبی صادقانه که
، او  کنیم می مشاهده و رحمتش خدا را در محبت اراده. نماید درک آزاد انسان اراده
خود  و خطایای در گناهان که گردانید زمانی زنده خود، ما را در مسیح رحمت محض
 ).۵-    ۴ :۲ افسسیان( بودیم مرده

کرد و  خود، ما را خلق فیض او محض.  گناهکار است انسان خدا به ، پاسخ فیض
 سپس.  ما نمود، رد کنیم او به را که محبتی بتوانیم حتی را بخشید که توانایی ما این هب

فدا  گناهکار و خاطی ما، نسل را برای خود، پسر محبوبش پایان و بی عظیم او با فیض
 بداند، بار گناهان گناهکار یکیهای   انسانخود را با توانست می چگونه مسیح. نمود

 این کند؟ پاسخ آنها را پرداخت رهایی بهای صلیب یرد و رویخود گ آنها را بر دوش
و تنها  است درک غیر قابل پاسخی ، چنین بله! نمود را آنقدر محبت خدا جهان: است
او  خدا، پرستش و فیض ، رحمت محبت به در پاسخها  انسان ما طبیعی واکنش
  .باشد می
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  رئوس مطالب

  گزینش
  گزینش های دیدگاه
  مقدس در کتاب گزینش
  ) تقدیری پیش( تعیینی پیش

 

  درس  اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

 .دهید شرح را در کار نجات گزینش اهمیت •
 چه ، برای شخصی چه توسط گزینش دهید که خدا توضیح از کالم با استفاده •

 .گیرد می صورت هدفی چه و برای کسانی
در  که اشخاصی برای تعیینی و پیش گزینش معنای درک که حقیقت این برای •

  .آورد، شکرگزار باشید می همراه را به نجات هستند، اطمینان مسیح
 

  یادگیریهای   فعالیت
  اول در درس که آنچه را طبق درس مطالعه برای ذکر شده های دستورالعمل) ۱ 
 را  مندرج آیات دهید و تمامی پاسخ درس سؤاالت به. نمایید رعایت شد، بیان
 .خوانیدب



 ۱۲۱اده خدا در نجات ار

با  در ارتباط مهمی بخش آیات این.  را چند بار بخوانید۱۴-    ۳ :۱ افسسیان) ۲ 
  را۳۰-    ۲۸ :۸  و رومیان۹ :۱ تیموتائوس دوم همچنین. باشند خدا می اراده درک

 .بخوانید
  خود را با پاسخنامههای   پاسخدهید و پاسخ درس انتهای خودآزمایی به) ۳ 
  .خود را مرور نمایید غلطهای   پاسخ.کنید مقایسه کتاب انتهای

  
  درس  متن

  گزینش
 

ها   قسمتسایر. باشد می درس این بسیار مهمهای   بخشاز یکی گزینش مبحث
 حاوی تعیینی و پیش گزینش دو واژه. گویند می سخن تعیینی پیش با تعلیم در ارتباط
 .باشند میها  انسان خدا برای و هدف با اراده در ارتباط بسیاری حقایق

 شگرف رازی باشد، در بردارنده بسیار دور مربوط گذشته به که      ً        مشخصا  هر امری
اما . دارد خدا صحت ابدی با تصمیمات در ارتباطخصوص   به، مطلب این.  است

دهند،  می مثبت او پاسخ به که اشخاصی خدا برای دید، اراده خواهیم که همانگونه
 و میراث ، مشارکت ، امنیت آرامش ایمانداران یخدا برا اراده.  نیست پیچیده امری
و  گزینش دو واژه توسط را که ما عملکرد پدر آسمانی که هنگامی.  است ابدی
 کسانی به آمیز او را نسبت فیض ، تدارک کنیم شوند بررسی می توصیف تعیینی پیش

 .پذیرند او را می پیشنهاد نجات دید که خواهیم
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 اراده درباره که و مطالبی آیات این به با توجه.  را بخوانید۱۴-    ۱۳ :۱ افسسیان )۱ 
 درست تعیینی و پیش گزینش دو واژه زیر درباره از عبارات کدام یک،  کردیم خدا بیان

 ؟باشد می
a(  باشند می انسان خدا برای ابدی ، هدف در کل دو مقوله  این. 
b(  پاسخ او محبت به که اشخاصی برای خدا است ، هدف تعیینی و پیش  گزینش 
 .دهند می مثبت
c(  در کائنات هایش خواسته اجرای خدا برای ، بیانگر قدرت دو واژه  این  
 .باشند می

 

  گزینش معنای
خدا از  در آن که است آمیز الهی ، عملکرد فیض نجات با آموزه در ارتباط گزینش

پایدار  انش آورند و در ایمان می ایمان مسیح عیسی به را که اشخاصی همه پیش
خواهد کرد تا  شما کمک نمودار زیر به. گزیند شناسد و آنها را برمی مانند، می می

  .نمایید را بهتر درک گزینش مفهوم
 

انسانمسئولیت     
  .تقدیم کردها  انسان  خدا نجات را به همه  )۱
  .  نجات از طریق قربانی شدن مسیح مهیا گشت  )۲
   : نجات ما مشروط است به  )۳

   پذیرش قربانی مسیح)  الف          
   ایمان ما در پیروی از مسیح)  ب            

  انتخاب خدا
  آمیز الهی است که در آن خدا اشخاصی را که نجات مسیح ، عمل فیض گزینش) ۱

  .کند پذیرند، انتخاب می را می
  داند چه اشخاصی هدیه نجات را خواهند پذیرفت و در خود خدا از پیش می) ۲

  .ایمان خود پایدار خواهند ماند



 ۱۲۳اده خدا در نجات ار

 نجات که تدارکی.  کنیم می را مشاهده آمیز الهی فیض ، تدارک کلی تعریف در این
 رکاتد کنید که توجه نکته این به. سازد مهیا میها  انسان همه برای مسیح را در عیسی

 فارۀک خدا را بپذیرد و به باید نجات انسان. شود می قائل شرطی انسان برای الهی
  .پایدار باشد آورد و در ایمانش ایمان مسیح خداوند ما عیسی کامل

 چه دانست می از آنجا که بود ولیها  انسان همۀ نجات خدا از ازل ، هدف بنابراین
و یا  لیاقتخاطر   بهنه کرد و این انتخاب خواهند آورد، آنها را هم ایمان افرادی

 خدا آنها را برگزید تا مقدس.  مسیح عیسی شایستگی محض آنها بود بلکه شایستگی
نمایند و  خدا را ستایش ، جالل کرده را دریافت فرزندخواندگی باشند و مقام لکه و بی
خدا  ذکر شد، تدارک همانطور که). ۱۴-    ۳ :۱ افسسیان(کنند  را دریافت ابدی میراث
 رایخدا ب برکات ، متوجه درس باشد اما در این میها  انسان همه نجات برای

  .پذیرند آمیز خدا را می فیض بخشش بود که خواهیم اشخاصی
 
 
 
 
 

  
با  در رابطه مقدس کتاب زیر تعلیم از عبارات کدام یک ۱۴-    ۳ :۱ افسسیان طبق )۲
 باشد؟ می گزینش

a(  خواهند یافت دهند نجات می مثبت خدا پاسخ دعوت به کههایی   انسان همۀ . 
b(  او  نجات هدیه داند به می کهکند   میانتخاب مسیحرا در  آنهایی  خدا، از ازل 
 .خواهند داد مثبت پاسخ
c(  ای کنند و عده آمیز خدا را تجربه فیض نجات ای عده که است خدا آن  هدف  

 .شوند دیگر هالک

  برگزیدگان

  نجات

انسان  تصمیم خدا= تصمیم 
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  گزینش مقدسی کتاب های  نمونه
 مقدس را در کتاب آن و یونانی عبری های ، واژه گزینش معنای کامل درک برای
 و عهدجدید در نظر خواهیم را از عهدعتیق هایی نمود و نمونه خواهیم بررسی
 . گرفت

 معنای به کلمه این. کند می استفاده دفعات به bahar عبری از واژه عهدعتیق
از  رود و در بیش میکار   به بار در عهدعتیق۱۶۴ واژه این.  است»  یا گزینش انتخاب«

باشند زیرا  می ها بسیار مهم نمونه این. کند می انتخاب که  مورد، خدا است۱۰۰
 .دهند می نشان عملکرد خدا را در گزینش

 

 را انتخاب چیزی و یا چه کسی خدا چه زیر را بخوانید و بنویسید که آیات )۳ 
 .کرد

a(  ۲۴ :۱۰ سموئیل  اول 
b(  ۶ :۶ تواریخ  دوم 
c(  ۱۶ :۷ تواریخ  دوم 
d(   ۲۳ :۱۰۶ مزمور 
 

ها و یا  ، مکان اشخاص با انتخاب را در رابطه الهی گزینش، قفو های در نمونه
را  خاصی و یا خصوصیت دلیل را برگزید اما هیچ اسرائیل خدا قوم.  بینیم اشیاء می

). ۷ :۷ تثنیه(داد  دیگر ترجیح را بر اقوام قوم چرا خدا این نمود که عنوان توان نمی
 و نام سازد و قدرت تجلیخود را م و حقیر را برگزید تا فیض کوچک خدا قومی
 قوم با گزینش در ارتباط). ۱۶ :۹ خروج(کند  اعالم جهان ملل همه خود را به
 ).۹ :۴۱اشعیا (»  و رد ننمودم را برگزیدم وت«،  خوانیم می ، چنین اسرائیل

خدا،  اما انتخاب. آنها بود برای و مقدس بزرگ ، امتیازی اسرائیل قوم انتخاب
پا  زیر در صورت اسرائیل قوم.  داشت همراه به برگزیده قوم یرا برا بزرگیمسئولیت 
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خود  همسایگان به نسبت تری سخت ، مجازات خدا و یا مغرور شدن فرامین گذاشتن
 .شدند می متحمل

  
  
  
  
  

 
 

  اسرائیل ، غرور قوم آیات در این.  را بخوانید۱۱ :۳  و میکاه۱۰و۴ :۷، ۱۲ :۵ارمیا  )۴ 
 باشد؟ می چه

 
 الهی گزینش که باور است      ً       عمیقا  بر این اسرائیل قوم که بینیم  می۱۰-    ۹ :۷در ارمیا 
 امر هرگز هدف دید، این خواهیم که اما همانگونه. کند آزاد می یمسئولیتاو را از هر 
بود، اما  بزرگ امتیازی خدا گرچه انتخاب.  است نبوده اسرائیل قوم خدا برای
 خدا قوم. شد می از او شامل و اطاعت یمانخدا در ا محبت به پاسخگویی مسئولیت
 همراه به قوم این اعضای تک تک را برای یمسئولیت گزینش را برگزید و این اسرائیل
 .دهند مثبت خدا پاسخ اراده تا به داشت

  

 خدا برای ، هدف آیات این طبق.  را بخوانید۲۰-    ۷ :۳۳ و ۳۲-    ۱ :۱۸ حزقیال )۵ 
 ).کنید را انتخاب پاسخ بهترین(؟  تگزیند چیس برمی که اشخاصی

a(  اشخاص خدا در زندگی و کنترل حاکمیت  درک . 
b(  دائم و پیروی با اطاعت اشخاص خدا در زندگی و کنترل حاکمیت  درک 

 .او ازفرامین

 همراه دارد برگزیدگی مسئولیت به
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c(  خود  خدا انتخاب که است این دهنده نشان گزینش نباید کرد چون کاری  هیچ 
 .جا خواهد آورد را به ، آن برگزیدگان اعمال به توجه و بدون را کرده

 
 اعضای تک تک خدا، برای توسط اسرائیل قوم انتخاب که دانست می حزقیال

کردند   میخدا اطاعت خود از فرامین آنها باید در زندگی. دارد همراه به یمسئولیت،  قوم
 داشت لدنبا را به خدا، تنها مرگ با فرامین ، مطابق قصور در زندگی). ۴ :۱۸ حزقیال(
 ).۱۳ :۱۸ حزقیال(

 

بیانگر  آیات این.  را بخوانید۲۹-    ۱۷ :۲ ، رومیان۴۸ :۱۲، لوقا ۲-    ۱ :۳ عاموس )۶ 
 باشند؟ می خدا و انسان در رابطه اصلی چه

 
 ما در گزینش و آسمانی آمیز پدر قدوس بیانگر عملکرد فیض خوبی هب آیات این
 او را نسبت خدا و دیدگاه قدوس شخصیت همچنین آیات این. باشند می اسرائیل قوم
 نباید مثل گوید که ما می  نیز به۲۳-    ۱۷ :۱۱ رومیان به دهند و رساله می نشان گناه به
 . از خدا جدا شویم اسرائیل قوم

عبارتند  آن یونانی های واژه.  است رفتهکار   بهگزینش  بار کلمه۵۰در عهدجدید 
  :از

   ۱ (Eklegomai است»  کردن انتخاب« معنای به که . 
   ۲ (Ekloge باشد می»  انتخاب یا عمل انتخاب« معنای به که. 
   ۳ (Eklektos باشد می»  یا برگزیده شده انتخاب شخص« معنای به که. 

 

 انتخاب اصل. باشند می خدا در انتخاب ها، بیانگر اراده واژه از این       ً     تقریبا  نیمی
، » انتخاب« در عهدجدید فعل.  دار استبرخور واالیی نیز، از اهمیت آزاد انسان

 کننده مورد انتخاب در این دهد، که می را انجام انتخاب که است فردی نشانگر عالقه
 تعیین را از پیش انسان ، خدا هرگز آینده گزینش در موضوع. باشد خود خدا می

 .گردد نمی نیز از او سلب انسان انتخاب مسئولیتکند و  نمی
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 مقدس کتاب بیانگر تعلیم گزینش با موضوع در رابطه که عباراتی جلوی )۷ 
 .بزنید باشد عالمت می

a(  باشد می منتخب شخص یا اهمیت ارزش خدا براساس  انتخاب. 
b(  را در منتخب شخص مسئولیتو  است بسیار با ارزش ، امتیازی  برگزیدگی 
 .دربردارد آن قبال

c(  دهند  می در عهدجدید نشان و چه در عهدعتیق ، چه مقدس کتاب های  نمونه
دهند   پاسخ الهی فیض به نیست دیگر الزمکند   میرا انتخابها  انسان خدا چون که

 .دارد خدا بستگی چیز به زیرا همه
d(  آنها را  است لئومس ، پس است برگزیده نجات را برایها  انسان خدا  چون
 .رداندگ ناپذیر خود پاک مقاومت کند و با اراده آماده آسمان برای
e(  به نسبت قوم اعضای تک را برگزید، اما تک اسرائیل ، خدا قوم  در عهدعتیق  

ها  انسان ه همبرای در عهدجدید، خبرخوش. بودند مسئولخدا  فیض به پاسخگویی
 . دهد خدا پاسخ نجات هدیه به است مسئول و هر شخص است

 

  گزینش های دیدگاه
  جبری  دیدگاه
 ، دیدگاهی گزینش موضوع خدا پیرامون کالم جامع لیمبا تع در ارتباط ای عده
 خدا از ازل باورند که آنها بر این. ، دارند ما اعتقاد داریم آنچه به نسبت متفاوت
و  نجات را برای ای خدا عده آنها معتقدند که. نمود را تعیینها  انسان سرنوشت

 برای فقط ا، مسیحنظر آنه طبق.  است کرده تعیین جاودانی هالکت را برای ای عده
  . نامیم می جبری نظر را دیدگاه نقطه ما این. را فدا کرد جانش منتخب ای عده
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این دیدگاه آیاتی در جهت   دیدگاه جبری  از      دفاع 
ل اصلی انتخاب است) ۱   ۵ :۱افسسیان   . اراده حاکم خدا عام
، نجات اشخاص منتخب در مسیح را  گزینش) ۲

مچنین به معنای این گزینش ه. کند  می تضمین
اند،   اشخاصی که در مسیح انتخاب نشده است که
  . نجات یافتن ندارند امکان

  ۳۰-    ۲۸ :۸رومیان 

  ۴ :۱افسسیان   . گزینش از ازل وجود داشته است) ۳
، برپایه  انتخاب الهی. باشد شرط می ، بی گزینش) ۴

                                     ً     و یا اعمال خوب انسان نیست بلکه تماما  بر  ایمان
 خشنودی الهی است که سرچشمه ایمان  اساس
   است

 تائوس تیمو۲، ۱۱ :۹، رومیان ۴۸ :۱۳اعمال رسوالن 
  ۲ :۱، اول پطرس ۹ :۱

یعنی اینکه خدا .  ناپذیر است ، مقاومت گزینش) ۵
تواند چنان تأثیر نیرومندی بر روح انسان  می

  .بگذارد که او را مشتاق نجات بکند

  ۱۳ :۲فیلیپیان 

  
 دانند و برای می الهی و امری خدا به ً               را کامال وابسته ، نجات دیدگاه این پیروان

ًآید، صرفا  آورد و نزد مسیح کند، ایمان توبه اگر انسان. نیستند قائل نقشی هیچ انسان           
اعتقاد  بنا به.  است کرده خدا جذب سوی  بهاو را که بوده القدس روح عملخاطر  به

و  ، ایمان توبه خدا قادر به کمک بدون که است ناهگ فاسد و بردهقدری  به آنها، انسان
طور   بهرا دیدگاه بارز این های از مشخصه  بیایید بعضی.باشد نمی صحیح انتخاب
  :نماییم بررسی خالصه
گوید  می دیدگاه این. کند می را مطرح جاودان امنیت و یا آموزه ، تعلیم دیدگاه این
. گردد مند می او بهره از فیض  همیشهگیرد، خدا قرار می زیر فیض شخص وقتی که
 خدا از ازل چون. را دارد نجات یابد، همیشه می نجات شخص دیگر، وقتی عبارتی به

،  ناپذیر است و مقاومت شرط بی نیز امری و گزینش نموده را تعیین شخص نجات
 .دهد نمی را از دست هرگز نجاتش شخص پس
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 .بزنید باشند عالمت می گزینش جبری بیانگر دیدگاه که عباراتی جلوی )۸ 
a(  تواند   نمی کاری هیچ الهی برابر انتخاب در انسان.  است شرط خدا بی  انتخاب
 .دهد انجام
b(  است انسان خوب خدا و اعمال ، محبت گزینش  اساس . 
c(  انتخاب نجات برایها  انسان همه ، یعنی عالمگیر است ، موضوعی  گزینش  
  .اند شده

d(  او  که گذارد می انسان بر روح تأثیری ناپذیر خود، آنچنان مقاومت ادۀ خدا با ار 
 .شود  نجاتقمشتا

e(  و  نجات برای ای عده.  است را مقرر فرموده انسان سرنوشت  خدا از ازل
 .اند شده خلق ابدی هالکت دیگر برای ای عده

 

 آزاد اراده  دیدگاه
 وجود دارد که گزینش با مسئله در رابطه دیگری ، دیدگاه جبری دیدگاه در مقابل

در  انسان مسئولیتبیانگر  که دیدگاه این. اعتقاد دارند آن به از مسیحیان بسیاری
 داریم ما ایمان.  هستیم آن ما نیز معتقد به دارد، که آزاد نام اراده ، دیدگاه است نجات
 همه ایبر یابند؛ زیرا مسیح نجات مردم همه که است خدا این ، اراده کالم طبق که

 ، دوم۲ :۲یوحنا  ، اول۹ :۲ ، عبرانیان۱۰ :۴، ۶ :۲ تیموتائوس اول(داد  جانها  انسان
 نجات که اعتقاد داریم ما با اینکه. باشد می همه خدا برای و فیض). ۱۴ :۵ قرنتیان

 هایش و یا شایستگی انسان خوب از اعمال ً                   و کامال جدا و مستقل      ً            تماما  کار خدا است
 مسئولیت. گیرد عهده  بهیمسئولیت،  نجات این دریافت نیز باید برای سانباشد، اما ان می

 را محفوظ الهی نجات که است مسیح به ، اعتماد و توکل در امر گزینش انسان
 آورد، حیات ایمان هر که دارد یعنی مطابقت مسیح های با گفته عبارت این. دارد می

 نجات ، شرط مسیح عیسی اعتقاد به ییعن ایمان). ۱۸-    ۱۵ :۳یوحنا (دارد  جاودانی
 تنها با داشتن رساند، بلکه نمی اثبات را به خود، شایستگیش با ایمان انسان.  است
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و  قدرت.  را رد کنیم و یا آن خدا را بپذیریم فیض توانیم ما می. یابد می نجات ایمان
 .ما وجود دارد برای انتخاب آزادی

را  آزاد خود یا نجات ما با اراده. کند می ما را تعیین خدا، سرنوشت ما به پاسخ
آزاد را در نمودار  اراده دیدگاه برجسته های مشخصه.  کنیم را رد می ، یا آن پذیریم می

  . بینیم زیر می
  

 

اراده آزاد این دیدگاه آیاتی در جهت  دیدگاه  از      دفاع 
بیانگر حاکمیت الهی است به این معنا که  گزینش) ۱  ،

ه.   نداشت ی در انتخاب انسانخدا هیچ اجبار  هم
محکوم هستند،  گناه در حضور خداخاطر  بهها  انسان

  .باشند بنابراین سزاوار مجازات می

  ۱۱ :۱افسسیان 
  ۲۳ :۳رومیان 

عملکرد فیض گزینش) ۲ آمیز خدا است زیرا  ، 
  . شایستگی چنین انتخابی را ندارند برگزیدگان

   ۱۰ -     ۸   :۲افسسیان 

ینش را براساس شایستگی پسرش انجام خدا گز) ۳
  داد

  ۴ -     ۳ :۱افسسیان 

ن  خدا اشخاصی را انتخاب کرد که می) ۴ دانست ایما
  .خواهند آورد

  ۳۰ -    ۲۹ :۸رومیان 

فیض خود به همه) ۵ ی ها  انسان خدا با  قدرت کاف
ا  برای انتخاب  بخشید تا نجات مسیح را بپذیرند و ی
ا پیش. آن را رد کنند داند که پاسخ  دانی خود می خدا ب

گزیند  انسان چه خواهد بود بنابراین اشخاصی را برمی
  .گردند پذیرند و تسلیم او می که نجاتش را می

  ۹ :۴ تیموتائوس ، اول۱۱ :۲تیطس 

  
. یابند تا نجات استها  انسان همه خدا برای دعوت گوید که آزاد می اراده دیدگاه

ها  انسان همه برای نجات هدیه معتقدند که جهاندر سراسر  از مسیحیان زیادی عده
 دانی خدا با پیش که داریم ما ایمان. یابد خواهد نجات می هر که برای باشد، یعنی می

کنند،  می خود را حفظ پذیرند و نجات را می انجیل پیغام را که اشخاصی خود، همه
جاوید مقرر  تحیا برای را از ازل اشخاص خود این تعیینی او با پیش. شناسد می
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داند اما او  را می انسان ابدی خدا سرنوشت که است آزاد، آن اراده دیدگاه. فرمود
 .باشد نمی انسان سرنوشت کننده تعیین
 

. باشند می درست آزاد انسان اراده با دیدگاه زیر در رابطه از عبارات کدام یک )۹ 
 .بزنید عالمت آن جلوی
a(  است انجیل به انسان پاسخ به نسبتخدا  دانی پیش اساس ، بر  گزینش . 
b(  نجات هدیه به نسبت هر شخص پاسخ به و بسته است شرطی  گزینش  
  .باشد می

c(  باشد می مسیح عیسی خداوندی به ، ایمان نجات  اساس. 
d(  از حاکی است پاسخی بلکه نیست و یا ارزشی خود فضیلت خودی هب  ایمان 
 .خدا کالم و اعتماد به اطاعت

 

 داریم ما ایمان.  است خدا منطبق آزاد بیشتر با کالم اراده ، دیدگاه ر خالصهطو هب
 جامع تعلیم به جبری با دیدگاه در مقایسه دیدگاه ، این نجات آموزه در بررسی که

 عاملیعنوان   بهگزینش مسئله مقدس هرگز در کتاب.  تر است نزدیک مقدس کتاب
 را موجودی نیز هرگز انسان مقدس کتاب.  است نشده مطرح انسان اراده خالف
 .آزاد همسو با یکدیگرند و انتخاب مسئولیت. کند نمی معرفی مسئولیت بی

 

 از شما نیست و این ایمانوسیلۀ   بهاید یافته نجات فیض محض زیرا که« )۱۰ 
با ). ۹-    ۸ :۲ افسسیان(» فخر نکند هیچ کستا  از اعمال و نه خدا است بخشش بلکه
 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی آیه این به توجه
a(  خدا است      ً      تماما  تدارک ، نجاتقفو آیه  طبق . 
b(  کنیم می دریافت را با ایمان نجات  هدیه . 
c(  تا از  را بپذیریم و آن آوریم ایمان آن اما باید به است رایگان نجات  هدیه
 . مند گردیم بهره آن برکات
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d(  انسان نیست الزم. را رد نمود آن توان میو ن است خدا اجباری هدیه  پذیرش  
 بشنود تا برگزیدگان را تا پیامشکند   میرا مجبور خدا انسان. دهد خدا پاسخ پیام به

 .مند گردند بهره الهی از فیض
 

 تعاریف راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۱۱ 
 .باشند می گزینش های دیدگاه چپ سمت و ستون گزینش

a(  ناپذیر است و مقاومت شرط بی  گزینش . 
b(  است مهم در گزینش مسیح نجات به انسان و با ایمان مثبت  پاسخ . 
c(  دست   بهرا ، آن اما تنها ایمانداران است ممکنها  انسان همه برای  نجات
 .آورند می

d(  این. برگزید هالکت را برای ای و عده نجات برای را از ازل ای  خدا عده  
  .آنها ندارد یا عمل ایمان به ارتباطی گزینش

e(  به بخشد تا نسبت می انتخاب قدرتها  انسان همه خود، به  خدا با فیض 
 .بگیرند تصمیم مسیح نجات

  جبری  دیدگاه-    ۱           
 آزاد ارادۀ  دیدگاه-    ۲           

 

  مقدس در کتاب گزینش
یا نظر خود را  ، عقیده موثق یلیا دو دل یک با استناد به خواهیم می اوقات گاهی
 حقیقت درک برای صادقانه تالش ، اما اگر در پی برسانیم اثبات به ای مسئله پیرامون
 را ارزیابی مربوطه ، حقایق شواهد موجود پرداخته همه آوری جمع ، باید به هستیم
 شخصی است ، ممکن نمونه برای.  ورزیم اقدام گیری نتیجه به و سپس کنیم
،  کنیم درخواست مسیحنام   به هر چه۱۴-    ۱۳ :۱۴یوحنا  طبق کند که یریگ نتیجه
 ، متوجه کنیم می تر نگاه ، دقیق موضوع این به که وجود، هنگامی با این.  یابیم می
وجود  ، شرایطی  نیز ذکر شده۱۶ :۱۵در یوحنا  که ای وعده همین در پس که شویم می
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بر  که است  نوری۱۵-    ۱ :۱۵یوحنا .  خوانیم  را می آنها۱۵-    ۱ :۱۵در یوحنا  دارند که
 حقایق این سپردنخاطر   بهبا. تابد ثر میؤم دعای با ماهیت خدا در رابطه کالم تعلیم

 . پردازیم می گزینش با موضوع در رابطه مقدس از کتاب دیگری های نمونه ، به در ذهن
 

 زیر پاسخ سؤاالت  را بخوانید و به۲-    ۱ :۱۴ و ۱۵-    ۱۲ :۱۰ و ۸-    ۶ :۷ تثنیه )۱۲ 
 .دهید
a(  خدا گویند که ما می به آیات  این..... 
b(  نمود انتخاب.. ........خاطر   بهرا اسرائیل  خدا قوم. 
c(  ها را  او آن شود که از آنجا آشکار می اسرائیل قوم خدا به محبت  عمق..... .
 .برگزید

d(  اند شده دعوت.. ...... به الهی  گزینشاز برخورداریخاطر   بهاسرائیل  قوم. 
 

 متوجه همچنین.  دیدیم اسرائیل قوم خدا را در انتخاب ، حاکمیتقفو در آیات
آنها . نیز دارد هایی مسئولیت،  امتیاز گزینش بر دارا بودن عالوه قوم این که شدیم
ا خد فیض به و محبت کنند و با پرستش زندگی و درست باشند، پاک باید مطیع می

 شادی).۱۱-    ۱۰ :۷ تثنیه کنید به نگاه( است نااطاعتی ، مجازات هالکت. دهند پاسخ
باشد  می هر شخص و اطاعت با ایمان پاسخ ، ثمره الهی گزینش از برکات برخورداری

 ).۸ باب  و همچنین۲۶-    ۱۲ :۷ تثنیه(
 

 .نمایید مشخص را در هر یک زیر را بخوانید و برگزیدگان آیات )۱۳ 
a(  ۱۵ :۹ رسوالن  اعمال 
b(  ۵ :۱۱  رومیان 
c(  ۲۶ :۱۱  رومیان 
d(  ۴ :۱ تسالونیکیان  اول 

 

 زیر پاسخ سؤاالت بخوانید و به  را با دقت۴-    ۳ :۱ افسسیان دوباره حال )۱۴ 
 .دهید
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a(  داد؟ را انجام گزینش شخصی  چه 
b(  ؟ است وابسته شخصی چه به الهی  گزینش 
c(  ؟ گرفت ورتص زمانی در چه  گزینش 
d(  ؟ است زمانی در چه  تأثیر گزینش 
e(  ؟ چیست از گزینش  هدف  

 

 به نه «:گوید می پولس.  است آن اما هدف ما نیست گزینش اساس تقدس گرچه
» داد خود ما را نجات رحمت محض بلکه بودیم کرده عدالت ما به که اعمالی سبب

و  ، پاک از نجات پس انسان که است آن الهی  از گزینشتأکیدو  هدف). ۵ :۳ تیطس(
 .باشد مقدس

 

زیر  را از آیات مطالبی ، چه ما در آن و سهم گزینش در مورد موضوع )۱۵ 
 ؟ آموزیم می

a(  ۲-    ۱ :۱ پطرس  اول 
b(  ۱۰ :۱ پطرس  دوم  

 

 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۱۶ 
a(  است او وابسته به الهی گزینش که  شخصی .     
b(  یابد می تحقق ش گزین.                
c(  گیرد می در او صورت گزینش که  شخصی.     
d(  گزینش  زمان                      
e(  از گزینش  هدف                     

   از خلقت قبل) ۱

  خدا) ۲
   آالیش و بی مقدس زندگی) ۳
   ما، اکنون کنونی در زندگی )۴
   مسیح) ۵
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 ) تقدیری پیش( تعیینی پیش
  تعیینی پیش  تعریف
.  پردازیم می انسان خدا از نجات هدف در درک مهم واژه دومین بررسی به اکنون

هستند و ما  معنی هم تقدیری و پیش تعیینی پیش دو واژه. باشد می تعیینی پیش واژه این
 اخذ شده آیات از این واژه این. برد خواهیمکار   بهبخش را در این تعیینی پیش واژۀ
 .۱۱ و ۵ :۱ یان و افسس۳۰-    ۲۹ :۸ رومیان: است

 که داریم ما ایمان.  نداریم جبری خدا دیدگاه گزینش به نسبت ما در مسیحیت
 که شده خلق ای گونه به انسان که داریم ایمان اما همچنین است و سلطان خدا، حاکم

 انسان دهد که می نشان مقدس کتاب. دهد نشان تواند در برابر خدا مقاومت می
ندهد و در  مثبت پاسخ القدس روح ندای به یافتن و نجات آوردن ایمان تواند برای می

هر  که شده اشاره همچنین). ۱۹-    ۷ :۳  و عبرانیان۱ :۲۹ امثال(گردد  هالک نهایت
، یوحنا ۱۷ :۲۲ مکاشفه(یابد  دهد و نجات مثبت خدا پاسخ هدیه تواند به می شخص

۳: ۳۶.(  
 تصمیم پیشاپیش« معنای به که است Proorizo تعیینی پیش واژه یونانی ریشه
 که است خدا در گزینش آن ، هدف نجات با آموزه در ارتباط. باشد می»  گرفتن

بخشد و  پذیرند، نجات را می نجات آورند و هدیه می ایمان مسیح به را که اشخاصی
منظور از  بنابراین. باشد می هدف این خدا در تحقق راسخ بیانگر عزم تعیینی پیش
را  نجات هدیه که اشخاصی خود را در نجات خدا هدف که تاس آن تعیینی پیش
داند  خدا می که است اشخاصی همه ، برای الهی تدارک. رساند می انجام پذیرند به می
 .خواهند داد مثبت او پاسخ نجات هدیه به
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با  آن و ارتباط تعیینی پیش واژه زیر بیانگر تعریف از عبارات کدام یک )۱۷ 
 . است گزینش موضوع

a(  و اهداف ، تصمیمات مناسب خدا در زمان که است آن معنای به تعیینی  پیش 
 .کند خود را اجرا می ازلی

b(  است  ایمانداران خدا برای هدف ، تحقق نجات با آموزه در ارتباط تعیینی  پیش . 
c(  و  ، پاسخ ، فکر، انگیزه تصمیم ، هر عمل که معنا است این به تعیینی  پیش

و  شده  تنظیم از قبل انسان زندگی.  است خدا مقرر شده توسط از ازل انسان وضعیت
 .را تغییر دهد تواند آن نمی انسان
 

  تعیینی پیش  اساس
و  گزینش با موضوع در ارتباط مقدس کتاب تعلیم ، بررسی درس ما در این هدف

با  رابطهدر  مقدس کتاب دیدگاه دید که خواهیم.  است متعادل ای گونه ، به تعیینی پیش
خدا و  با سلطنت خدا در ارتباط کالم با تعلیم و هماهنگ ، همسان گزینش موضوع
 . است انسان مسئولیت

 

  را اساس چیزی چه آیات این.  را بخوانید۲ :۱ پطرس  و اول۲۹ :۸ رومیان )۱۸ 
  دانند؟ می گزینش

 

 ۳۰-    ۲۸ :۸ در رومیان پولس. باشد می»  از وقوع پیش آگاهی« دانی پیش سادۀ معنای
. کند می معرفی تعیینی پیش و سپس دانی را در ابتدا پیش الهی ترتیب واضحطور  به

، خدا با  بنابراین). ۲ :۱ پطرس اول(کند   میمعرفی گزینش را پایه دانی پیش پطرس
 ). تعیینی پیش(رساند  می انجام خود را به هدف گزیند و در نهایت خود برمی دانی پیش

در  که اشخاصی خدا درباره آگاهی«: که است شود این می مطرح ناکنو که سؤالی
 باب را در این سؤال این به پاسخ» باشد؟ می برد، چه می  از آنها نام۲۹ :۸ رومیان
از ( در نجات انسان واقعی با سهم در رابطه مقدس کتاب جامع اما تعلیم یابیم نمی
 را که ای عده خدا از ازل.  است انسان خدا از ایمان دانی بیانگر پیش)  ایمان طریق
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خواهند  می را کههایی   انسان، همه نجات نقشه. گزیند ، برمی خواهند یافت نجات
در  بر روی: داد شرح مثال با این توان را می حقیقت این. گیرد یابند دربرمی نجات
وارد  شخص که  اما وقتی،»خواهد وارد شود می هر که« :است شده نوشته نجات
خدا  دانی پیش بر طبق که گزینشی «:خواند را می عبارت یابد، این می و نجاتشود  می

 .» است گرفته صورت
و در  او را خواهند پذیرفت نجات اشخاصی چه داند که خود می دانی خدا با پیش

.  است نموده آنها تعیین برای ابدی او میراثی. پایدار خواهند ماند مسیح خود به ایمان
 را گیری اما تصمیم.  است آنها آگاه ابدی و سرنوشت خود از انتخاب دانی خدا با پیش

 .گیرد نمی تصمیم انسان گذارد و برای خود آنها می عهده به
 

 ...... خدا بر اساس تعیینی پیش )۱۹ 
a(  باشد می پاک و زندگی خوب ، اعمال انسان  شایستگی. 
b(  باشد دیگر می و رد عده ای عده نجات خدا برای مطلق  تصمیم. 
c(  داند  می او از قبل که  آنچه)باشد می) خدا دانی پیش. 
 

  مقدس در کتاب تعیینی پیش
در  آن معنای.  است شده بردهکار   بهبار ، شش تعیینی پیش در عهدجدید، واژه

 .باشد می»  گرفتن تصمیم پیشاپیش«و یا »  کردن تعیین«موارد  تمامی
را بهتر  تا آن پرداخت خواهیم تعیینی شپی بیشتر موضوع بررسی زیر به در آیات

  .شود می مواردی چه خدا شامل تعیینی پیش که و ببینیم کنیم درک
  

 ؟ است مواردی چه خدا شامل تعیینی زیر پیش در آیات )۲۰ 
a(  ۲۸-    ۲۷ :۴ رسوالن  اعمال 
b(  ۳۰-    ۲۹ :۸  رومیان  
c(  ۷ :۲ قرنتیان  اول 
d(  ۵ :۱  افسسیان 
e(  ۱۲-    ۱۱ :۱  افسسیان 
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باشد،  خدا نمی تعیینی پیش شامل که آنچه کنید و به  رجوعقفو آیات به دوباره
 .تغییر نیستند و غیرقابل ما ثابت زندگی جزئیات. کنید توجه

 هدف. باشد می انسان نجات خدا برای بخش رهایی هدف ، شامل تعیینی پیش
 زندگی که است یرند اینپذ او را می نجات که اشخاصی خدا برای تعیینی پیش اصلی
 .یندآدر مسیح شباهت باشند و به با خدا داشته و فرزندگونه مقدس ای و رابطه

سرشار  خدا فیض. با یکدیگر دارند نزدیکی ارتباط انسان ، خدا و نجات در نقشه
نیکو  کارهای انجام خدا امکان. آورد می ایمان و انسانکند   میتقدیم جهان خود را به
 منجر به شان آورند و ایمان می خدا ایمان قوم. بیند می خود تدارک قوم را برای
نیکو  یابند اما اعمال نمی ، نجات خوب کارهای آنها با انجام. شود می خوب کارهای

کند   میو تعیین را مشخص خوب خدا کارهای. باشد می با مسیح زنده نشانگر رابطه
در  نجات نقشه در اجرای دهد که می زهما اجا خدا به. دهد می آنها را انجام انسان ولی

،  دانی پیش و شامل است خدا بسیار بزرگ سهم.  کنیم ، با او همکاری مان زندگی
دیگر  برکات و خیلی نمودن ، تقدیس دادن ، جالل ، دعوت تعیینی ، پیش گزینش
 . کنیم دهد تا با او همکاری می ما اجازه وجود، او به با این. باشد می

 به پولس ، نصیحت تعیینی و پیش گزینش مبحث نمودن خالصه بیایید برای
  :بسپاریمخاطر   بهرا افسسیان

 بلکه از شما نیست و این ایمانوسیلۀ   بهاید یافته ، نجات فیض محض زیرا که«
 او هستیم صنعت زیرا که. فخر نکند هیچ کستا  از اعمال و نه خدا است بخشش
مهیا نمود تا در آنها  خدا قبل نیکو که ایکاره برای عیسی در مسیح شده آفریده
  ).۱۰-    ۸ :۲ افسسیان(»  کنیم سلوک

  
 انسان سرنوشت کنندۀ داند اما او تعیین چیز را می خدا همه که دانیم می )۲۱ 
 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون رابطه در این.  نیست
a(  مسیح علیه دشمنان  توطئه.  
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b(  خواهید  زندگی در آن که و مکانی کار، ازدواج: مثال ایبر.  زندگی  تصمیمات 
 .کرد

c(  درآید مسیح شباهت به  مسیحی. 
d(  یافت تحقق در مسیح که الهی ازلی  حکمت . 
e(  گردند  هالکدیگر  ای یابند و عده نجات ای  عده)عملکرد خدا نه براساس 
 .) انسان  پاسخ
f(  خدا  پذیرند، فرزندان را می یحآورند و مس می ایمان انجیل به که  اشخاصی
 .گردند می

g(  کنند خدا زندگی تمجید جالل برای  مسیحیان. 
h(  و یا خساست ، بخشندگی روحانی مسائل به تان شما، پاسخ پرستش  مکان  

 .با کار خدا شما در رابطه
 نمود خدا تعیین آنچه) ۱         
  ننمود خدا تعیین آنچه) ۲         
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  خودآزمایی
 

از مرور  انجام دهید درسپس  خود را با های   پاسخسپس. ، خودآزمایی را 
انتهای کتاب مقایسه کنید و  .غلط خود را مرور نماییدهای   جوابپاسخنامه 

 

انتخاب کنید-      سؤاالت چهار جوابی  . بهترین پاسخ را 
 

 ...زیرا است مهم نجات در آموزه گزینش  موضوع)۱ 
a(  یابد یا نه اند نجاتتو می آیا شخص کهکند   می تعیین . 
b(  گردد می خداوندش ایماندار بیشتر شبیه در آن که است ای  بیانگر مرحله. 
c(  باشد می حاکم انسان بر اراده که نیرومند خدا است  نشانگر تسلط. 

 

 ؟ چیست جهان از خلقت پیش ایمانداران گزینش  مالک)۲ 
a(  هندد می انجام که خوبی کارهای آنها براساس  شایستگی. 
b(  دیگر ای و رد عده ای عده نجات خدا برای مطلق  تصمیم. 
c(  عیسی در مسیح  انتخاب  

 

 ........... برگزیدگان که بگوییم توانیم می مقدس کتاب جامع حقایق  براساس)۳ 
a(  دهند می مثبت خدا پاسخ نجات هدیه به هستند که  اشخاصی. 
b(  کند می انتخاب جاتن خدا آنها را برای هستند که قلیلی  عده. 
c(  اثبات به نجات خود را برای شایستگی خوب با کارهای هستند که  اشخاصی  
 .رسانند می

 

  باشد براساس می»  گرفتن تصمیم پیشاپیش« معنای به که تعیینی  پیش)۴ 
a(  است انسان  شایستگی . 
b(  خدا است دانی  پیش . 
c(  است تغییر الهی غیرقابل  قوانین .  
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 ندارد؟ نزدیک ، ارتباط خدا در نجات زیر با اراده از آیات ام یککد )۵ 
a(  ۱۴-    ۳ :۱  افسسیان 
b(  ۲-    ۱ :۱ پطرس  اول 
c(   ۳-    ۱ :۱۴ یوحنا 

 

. کند می معرفی تعیینی پیش خدا را اساس دانی پیش روشنی به مقدس  کتاب)۶ 
 بیند؟ می آورند، چه می او ایمان به که خدا در اشخاصی

a(   ایمان  
b(  شخص  شایستگی  
c(  نجات شخصی یابد و چه نجات شخصی چه گیرد که می خدا تصمیم  چون 

 . خود او است به چیز وابسته همه نیابد، پس 
 

خدا در  تعیینی پیش.  است آگاه چیز در خلقت خود از همه دانی  خدا با پیش)۷ 
 ....... که معنا است بدان نجات آموزه
a(  نجات که یابند و اشخاصی می پذیرند، نجات خدا را می نجات که  اشخاصی  
 .گردند می کنند، هالک را رد می الهی

b(  آیند در می مسیح شباهت خدا به تمجید جالل برای  ایمانداران. 
c(  هر دو مورد  a و b 

 

خدا . دهد خدا می نجات به انسان که است با پاسخی در ارتباط تعیینی  پیش)۸ 
دهد  می او نشان نجات هدیه به نسبت واکنشی چه انسان داند که یخود م دانی با پیش
 .......گردد اما خدا می تعیین انسان ، آینده اساس و بر این

a(  خود  ارادی با تصمیم انسان. کند نمی را تعیین انسان یا هالکت  نجات
 .کند می را مشخص سرنوشتش

b(  برای ای و عده نجات رایب ای عده خود را با انتخاب و سلطنت  باید حاکمیت  
  .دهد نشان هالکت
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 ما در قبال مسئولیتیابد،  می آورد، نجات ایمان که هر کس  اگر ما بدانیم)۹ 
 باشد؟ می چه جهان
a(  دهیم آنها شهادت و به را بشناسیم برگزیدگان کنیم  سعی . 
b(  کنیم اعالمها  انسان همه به ممکن را با هر وسیله انجیل  پیغام . 
c(   دهیم انجام کاری نیست دیگر الزم شناسد، پس را می خدا برگزیدگان چون  . 

 

خود  نجات سرچشمه یعنی در مسیح که تا زمانی که موضوع این  درک)۱۰ 
 شد، چه نخواهیم و هرگز هالک گردیم مند می بهره الهی از برکات هستیم ساکن

 کند؟ در ما ایجاد می احساسی
a(  کنیم غرور می ، احساس نماییم را پیروی مسیح گرفتیم تصمیم که  از این . 
b(  رضایت کند، احساس حفظ ما را از سقوط که است مسئولخدا   چون  
 . کنیم می

c(  و کنیم می خدا احساس فیض به خود نسبت را در قلب عمیقی  شکرگزاری 
  کند، احساس مسیح خواهد ما را بیشتر شبیه می که القدس کار روح به نسبت همچنین

  . کنیم و اعتماد می منیتا



 ۱۴۳اده خدا در نجات ار

 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 ۱۱( a( ۱    -جبری  دیدگاه  
    b( ۲    -آزاد اراده  دیدگاه 
    c( ۲    -آزاد اراده  دیدگاه 
    d( ۱    -جبری  دیدگاه  
    e( ۲    -آزاد اراده  دیدگاه 

 

 ۱(  b( اومحبت به هک اشخاصی برای خدا است ، هدف تعیینی و پیش  گزینش  
 .دهند می مثبت پاسخ

 

 ۱۲( a(است و کبریایی جالل او خدای.  است و با محبت ، امین  رحیم . 
     b(خود عظیم  محبت 
     c(جهان ملل  از میان  
     d(پاک از خدا و زندگی  اطاعت . 

 

 ۲( b(  نجات هدیه داند به می کهکند   میانتخاب را در مسیح آنهایی  خدا، از ازل  
 .خواهند داد مثبت او پاسخ

 

 ۱۳( a(پولس   
     b(را  تعدادی 
     c(اسرائیل قوم  همه  
     d(مسیحیان  جماعت  

 

 ۳(  a( شائول    
 b(  و داود  اورشلیم 
 c(  معبد  
 d(  موسی   
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۱۴( a(خدا  
    b(مسیح   
    c(از بنیاد عالم  پیش   
    d(است ساخته  ما را مبارکاو گوید که  می۳ ما، آیه و در زندگی  اکنون ... 
    e(باشیم عیب و بی  تا ما مقدس . 

 

  تنبیه نااطاعتی سبب خدا هستند دیگر به برگزیده چون گفتند که  آنها می)۴ 
 .گردند نمی

 

 ۱۵( a(باشد خدا می دانی پیش براساس  گزینش. 
     b(فیض از تجربه و پس دهیم مثبت خدا پاسخ فیض تا به شدیم  ما دعوت  
 . کنیم را با او حفظ مان خدا، رابطه بخش نجات

 

 ۵(  b( دائم و پیروی با اطاعت اشخاص خدا در زندگی و کنترل حاکمیت  درک 
 .او ازفرامین

 

 ۱۶( a( ۲    -خدا  
     b( ۴    -اکنون-    ما  در زندگی   
     c( ۵    -مسیح   
     d( ۱    -از خلقت  قبل  
     e( ۳    -آالیش و بی مقدس  زندگی  

 

  گردد و در صورت بیشتر می شمسئولیتبیشتر خدا را بشناسد،  هر چه  انسان)۶ 
را از  ، انسان امر گزینش همچنین. باشد می در انتظارش تری سنگین ، مجازات نااطاعتی
 با قلب بلکه  نیست ظاهری با خدا، امری رابطه داشتن. کند آزاد نمی گناهانش داوری
 .دارد ما ارتباط و روح

 

 ۱۷( a(درست   
     b(درست   
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     c(غلط   
 

 ۷(  a( غلط   
 b(  درست   
 c(  غلط   
 d(  غلط   
 e(  درست   

  

 خدا دانی  پیش)۱۸ 
 

 ۸(  a( درست   
 b(  غلط   
 c(  غلط   
 d(  درست   
 e(  درست   

 

 ۱۹( c( داند  می او از قبل که آنچه)باشد می) خدا دانی پیش. 
 

 ۹(  a( درست   
 b(  درست   
 c(  درست   
 d(  درست   

 

 ۲۰( a(در نهایت که و یهودیانها   امت، پیالطس ، پنطیوس هیرودیس  توطئه 
 .انجامید مسیح بخش کار نجات به

   b( درآیند مسیح شباهت ، تا به مسیحیان خدا برای تعیینی  پیش. 
   c( یافت تحقق در مسیح خدا که ازلی  حکمت . 
   d( گردند خدا می زندانفر  ایمانداران. 
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   e( خدا تمجید عظمت برای مسیحیان  زندگی. 

  

۱۰( a(درست   
     b(درست   
     c(درست   
     d(غلط   

 

 ۲۱( a( ۱    -نمود خدا تعیین  آنچه 
     b( ۲    -ننمود خدا تعیین  آنچه 
     c( ۱    -نمود خدا تعیین  آنچه 
     d( ۱    -نمود خدا تعیین  آنچه 
     e( ۲    -ننمود خدا تعیین  آنچه 
     f( ۱    -نمود خدا تعیین  آنچه 
     g( ۱    -نمود خدا تعیین  آنچه 
     h( ۲    -ننمود خدا تعیین  آنچه 

 



 

   ششم درس

   تجدید حیات :آفریند می تازه خدا خلقتی
 

باید «: او با خود فکر کرد. کرد می احساس عمیقی خود تشنگی در قلب شخصی
را  هندوئیزم در نتیجه» .گردد رفع معنوی تشنگی تا این خود را تغییر دهم مذهب
شد  می بود که کاالیی او مثل ، برای مذهب. آورد روی دیگری مذهب کرد و به ترک
 مذهب روز درباره یک.  یافت نمی چیز آرام با هیچ اما قلبش. را از بازار خرید آن

و  گیرم و بعد تعمید می کنم می توبه اهانماز گن«: خود گفت به. شنید مطالبی مسیحیت
 یک داشتن برای سخت و تالش از توبه پس اما حتی» . یافت خواهم آرامش سپس
شد  او متوجه. دارد کم هنوز چیزی که دانست می وجودش ، در عمق خوب زندگی
 با لباس بود که شخصی او مثل.  است کرده را تجربه متفاوتی مذاهب مدت در این که

. بود نکرده او را عوض ها لباس اتاق تعویض. رود  دیگر میقاتا  بهقاتا از یک کثیف
 نکرده را تجربه او تولد تازه بود که آن اصلی مشکل. بود کثیف او در هر اتاقی لباس
 .را مسیح بود، نه را پذیرفته مسیحیت او مذهب. بود

از کرد تا او را ب خدا چشمان بود، روح حقیقت کشف در پی صادقانه اما چون
 مذهب نیازمند یک که شخصی مثل دید اما نه او خود را می اکنون. را بشناسد حقیقت
 القدس روح ندای او به. دارد احتیاج دهنده نجات به که گناهکاری چون بلکه است
،  او سپرد و مسیح ً           را کامال به اعتماد کرد و زندگیش مسیح داد، به مثبت پاسخ
تولد  تجربۀ.  شناخت        ً   را شخصا  می او دیگر مسیح.  تو خداوند او گش دهنده نجات
او . شد می را شامل و تجدید حیات روح احیای نبود بلکه بازگشت یک او فقط تازه

  .شد      ً    واقعا  عوض کرد و زندگیش را دریافت جدیدی و سرشت ماهیت
 نام تجدید حیات که پردازیم می نجات از آموزه دیگری جنبه ، به درس در این

گناهکار  را به روحانی خدا، حیات در آن که الهی است برکتی دید حیاتتج. دارد
 .دارد می دارد، ارزانی با مسیح شخصی ای رابطه که کاری توبه
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  رئوس مطالب
  تجدید حیات تعریف
  تجدید حیات نیاز به
  تجدید حیات تجربه

 

  درس اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

 .دهید شرح مقدس از کتاب با استفادهرا  تجدید حیات مفهوم •
تجدید  نشانگر نیاز عالمگیر به کنید که را بیان خدا، آیاتی از کالم با استفاده •

 . است حیات
 .دهید را توضیح تجدید حیات تجربه •
 

  یادگیریهای  فعالیت
  مسیح تعلیم بهخصوص   بهبخوانید و  را چند بار با دقت۳ یوحنا باب انجیل) ۱ 
 .کنید  توجه۲۱-    ۱ در آیات د تازهتول درباره

  برای. دهید پاسخ درس سؤاالت بخوانید و به معمول را مطابق درس متن) ۲ 
 به پاسخگویی از پیش. کنید استفاده تان توانید از دفتر یادداشت می طوالنیهای  پاسخ
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 های  پاسخدهید و  جواب خودآزمایی به. نکنید نگاه شده دادههای   پاسخبه سؤاالت
  .نمایید مقایسه کتاب انتهایهای   پاسخخود را با

  
  درس  متن

  تجدید حیات تعریف
 

 و بازگشت ، ایمان توبه را به ، انسان انجیل که دیدیم کتاب این اول در بخش
 مثبت پاسخ انجیل دعوت باید به از گناه نجات گناهکار برای انسان. کند می دعوت
 تدارک دید که و خواهیم پردازیم می ر نجاتخدا د سهم به درس در این اکنون. دهد
 که زیرا تنها خدا است. ندارد سهمی مرحله در این و انسان خدا است عهده  بهنجات
را  اند، حیات مرده روحانی از لحاظ نااطاعتیعلت   بهکههایی   انسانتواند در قلب می

 ).۵ :۲ افسسیان(سازد  مشتعل
اما در . کند ابد با خدا زندگی تا به که است آن انسان و متعال عالی سرنوشت

 در ملکوت زندگی را برای و ظرفیتی قابلیت چنین انسان حاضر، سرشت شرایط
 گیرد تا سرشت را در برمی خاکی ، انسان آسمانی حیات دلیل همین به. ندارد آسمان
 باید از الهی ، حیات بله. گردد آسمان از ملکوت تغییر یابد و او بتواند عضوی انسان
 .شود نازل بر انسان آسمان

 

  تجدید حیات  خصوصیات
 و بهکند   میتوبه که گناهکاری انسان به در آن که خدا است تجدید حیات، عمل

 تجدید حیات). ۵ :۳ تیطس(شود  می بخشیده روحانی آورد، حیات می ایمان مسیح
. آید میوجود   به، مسیح به و ایمان شخص توبه محض به که  طبیعیقفو است عملی

 سرشت شود بلکه برخوردار می الهی تنها از حیات کند، نه می توبه که شخصی
گردد  می ای تازه ، خلقت و در نتیجه) ۴ :۱ پطرس دوم(کند   مینیز دریافت جدیدی
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 ساختن احیا و زنده عامل القدس ، روح تجدید حیات در تجربه). ۱۷ :۵ قرنتیان دوم(
، ۱۰-    ۱ :۸ ، رومیان۶۳ :۶یوحنا (اند  مرده روحانی از لحاظ که استهایی  انسان

 در آن که عظیم است ، تغییری تجدید حیات«: گوید می وسلی جان). ۱ :۲ افسسیان
 از گناه ناشی و مرگ را از تباهی بخشد و انسان می حیات مرده و روحی جان خدا به
  .»بخشد می و درستی پاک او زندگی ، به داده نجات

 القدس روح اند، توسط مرده روحانی از لحاظ را کههایی  ان انس، خدا ترتیب بدین
 تازگی اشخاصی چنین. دهد قرار می را در وجودشان روحانی و حیاتکند   میزنده

 و بهکند   می، آنها را احیا القدس روح. کنند می را تجربه تازه ، احیاء و خلقت روحانی
 .بخشد می آنها تولد تازه

 

 .بزنید متعال صحیح عبارات جلوی )۱ 
a(  و تدریجی طبیعی است امری تجدید حیات  تجربه . 
b(  مسیح به که است شخصی و روان در روح تجدید حیات عامل القدس  روح 

 .آورد می ایمان 
c(  به شخص ایمان در هنگام که الهی است ، عملکردی روحانی  تولد دوباره  
 .دهد می روی مسیح
d(  او . کند ایماندار ایجاد می شخصرا در  جدیدی ، سرشت  تجدید حیات
 .گردد می ای تازه خلقت

 

  با تجدید حیات در رابطه مقدسی کتاب  عبارات
.  پرداختیم را فرا گرفت انسان نسل که و گناهی آدم سقوط بررسی به اول در درس
 سرشتی آن از نتایج گیرد و یکی را در برمیها  انسان ، تمام سقوط واقعه که آموختیم
خاطر   بهانسان.  است دوانیده ریشه وجود هر انسانی در عمق که گناه به آلوده است
بر  عیسی مسیح بخش اما کار رهایی. داد خود را با خدا از دست ، مشارکت سقوط
خداوند  کند، به می توبه شخص که هنگامی. را تغییر داد سقوط ، نتایج صلیب روی
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 پذیرد، حیات خود می دهنده نجاتعنوان   بهآورد و او را می ایمان عیسی مسیح
 زندگی ، احیای تجدید حیات بنابراین. گردد با خدا احیا می اش و رابطه روحانی
بیاورد،  ایمان مسیح کند و به توبه شخص که آن محض به. باشد می روحانی
 .کند ایجاد می شخص و زندگی و روان را در روح طبیعی قفو تغییری القدس روح

و »  تولد تازه«،  است بیانگر تجدید حیات که یار معمولیبس خدا، عبارت در کالم
  . باشد می» تولد از باال«یا 

 بینیم  می۵ :۳ و تیطس ۲۸ :۱۹ را تنها در متی تجدید حیات واژه قدیمی در ترجمه
 مقدس کتاب تعریف ترین ، جامع مفهوم این باشد که از خدا می بیانگر تولد دوباره که
 ، با تولد و ورودش شخص طبیعی زندگی. وجود ندارد یاتیجدا از تولد، ح. باشد می
میسر  نیز، تنها با تولد دوباره روحانی قلمرو و حیات ورود به. گردد آغاز می جهان به
 .گردد می

 از روح و آنچه است مولود شد جسم از جسم آنچه«: گفت نیقودیموس به عیسی
» ما از سر نو مولود گردیدباید ش تو گفتم به مدار که عجب.  است روح مولود گشت

 ما تولد روحانی بخشند اما خدا به می ما تولد طبیعی ما به والدین). ۷-    ۶ :۳یوحنا (
). ۹ :۳یوحنا  ، اول۱۳ :۱یوحنا (گردد  ، خدا پدر ما می و با تولد روحانیکند   میعطا
د باش در مسیح اگر کسی پس«. داند می دوباره را خلقت تجدید حیات تجربه پولس
 دوم(»  است شده چیز تازه همه اینک درگذشت کهنه چیزهای.  است ای تازه خلقت
  ).۱۷ :۵ قرنتیان

  
  
  
  
  
 

از ر انسان وح خداتولد  از  تولد 
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 گرچه. افتد می بر زمین که است ای ما، همانند دانه و احیا نگشته کهنه سرشت
، نمو  تا بارور گشته است چیز دیگری به را دارد، اما محتاج زیستن و پتانسیل قابلیت
بار  به ای و میوه قرار دارد، رشد نخواهد کرد و شکوفه زمین بر روی که مانیتا ز. کند

،  ، تجدید حیات کردیم بیان که همانگونه. و احیا گردد باید زنده دانه آن. نخواهد آورد
 روحانی از لحاظ را کههایی   انسانالقدس روح که است روحانی حیات بخشش یک
 به ، شروع شده نهاده در وجودشان که الهی حیات دانۀ سازد تا آن می اند، زنده مرده

 .آورد رشد کند و ثمر و میوه
  

  راست سمت ستون. کنید زیر را کامل ، دو ستون مختلف آیات به با توجه )۲
 تجدید  دلیل چپ سمت و ستون است تجدید حیات بیانگر معنای که است عباراتی
  . ایم داده جامرا ان بهتر شما، مورد اول درک برای. باشد می حیات

 

است   دلیل تجدید حیات  عباراتی که بیانگر معنای تجدید حیات 
a(   اراده خدا تولد از خدا ۱۳ :۱ یوحنا 
b(   ۳ :۳ یوحنا        . .. ... 
c(   ۵ :۳ یوحنا         . .. ... 
d(   ۷ :۳ یوحنا       . .. ... 
e(   ۸ :۳ یوحنا         . .. ... 
f(   ۳ :۱ اول پطرس       . .. ... 
g(   ۲۳ :۱ اول پطرس       . .. ... 
h(   ۲۹ :۲ اول یوحنا       . .. ... 
i(   ۹ :۳ اول یوحنا       . .. ... 
j(   ۷ :۴ اول یوحنا         . .. ... 

k(   ۱ :۵ اول یوحنا         . .. ... 
l(   ۱۸ :۵ اول یوحنا       . .. ... 

 

 با این را در ارتباط مهمی ، اصول تتجدید حیا دالیل باال، ستون در تمرین
 . پردازیم آنها می بررسی به اکنون. کند می بیان موضوع
 ).۴ :۱ افسسیان(نمود  اراده)  تجدید حیات(ما را  روحانی ، احیای  خدا از ازل-    ۱
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 . کنیم زندگی و پاکی بخشد تا با امید، محبت را می توانایی ما این ، به  تولد تازه-    ۲
 .برد می ابدی و حیات آسمان ملکوت ، ما را به  تولد تازه-    ۳

 

. باشد می تجدید حیات نیز بیانگر مفهوم دیگری ، عبارات مقدس در کتاب )۳ 
 انجام بهتر شما مورد اول درک برای. را بنویسید عبارات زیر را بخوانید و آن آیات
 . است شده

a(   حیات به از مرگ  انتقال-     ۲۴ :۵ یوحنا  
b(  ۱۷ :۵ قرنتیان  دوم 
c(  ۱۵ :۶  غالطیان 
d(  ۱۰ :۲  افسسیان  
e(  ۲۴ :۴  افسسیان 
f(  ۵ :۳  تیطس 

 

 .کنید زیر را کامل عبارت )۴ 
 ........ شخص در آن که است.... کار  ثمره ، تجدید حیات مقدس کتاب برطبق
 .گردد می تبدیل در مسیح........  یک یابد و به می روحانی

 

  د حیاتتجدی  ماهیت
  منفعل ای  تجربه

ً      نسبتا  منفعل ، انسان تجدید حیات تجربه ، در تحقق کردیم ً         قبال بیان که همانگونه       
دکتر و  یک موجود بین با ارتباط توان ، می مقوله را در این انسان مسئولیت.  است
از  اما پس. کند تواند او را عمل نمی مریض رضایت دکتر بدون. نمود مقایسه مریض

 هر چند هیچ. گردد برخوردار می شد، دکتر از اختیار تام جلب اعتماد مریض هک آن
 رضایت مریض شود که آغاز می کار دکتر زمانی زیرا که نیست ً           کامال منفعل مریضی

خدا .  هستیم مواجه شرایط نیز با همین نجات در آموزه. باشد کرده خود را اعالم
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 ما وجود دارد از اینکه برای یمیعظ شادی چه. کند نمی ما کاری موافقت بدون
 پزشک ایندست   بهخود را و غمگین دیده ، آسیب مریض و روان روح توانیم می
 . او اعتماد کنیم و به بسپاریم  و بزرگقحاذ

 

  ناگهانی  تجربه
وجود  بهباره   یکها انسان و روان در روح الهی تازه از حیات برخورداری تجربه

 مستثنی قاعده نیز از این ، تولد روحانی است بحرانی ای هتولد، مرحل همیشه. آید می
 ، به لحظه در یک ما ناگهان.  داریمخاطر   بهرا تولدمان از ما تاریخ هر کدام. باشد نمی
 است ممکن.  است بحرانی ای نیز تجربه ، تولد تازه ترتیب همین به.  وارد شدیم جهان
 به. افتد  میقاتفا دهد، ناگهان می رخ هک باشد اما هنگامی الزم زمانی آن تحقق برای
  . کنید توجه مثال این

 را نداشتید اما در این هدیه شما آن قبل ای دهد، لحظه می ای شما هدیه به شخصی
را  گردد و شما آن می شما تقدیم به ، ناگهان هدیه. کنید می را دریافت آن لحظه
را ندارید و در  آن لحظه در یک.  است گونه نیز همین روحانی پذیرید، حیات می

.  انکار است و غیرقابل قطعی ای ، تجربه تولد تازه. آورید میدست   بهرا بعد آن لحظه
 . کنیم می دریافتباره   یکبه را از آسمان تازه ما حیات

  
  
  
  
 

  
  

 سهم خدا سهم ما

 توبه تولد تازه
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 اسرارآمیز ای تجربه
 وقوع چگونگی مسیح. گردد آشکار می اسرارآمیزیطرز   به، روحانی تازه حیات

 است مولود شد جسم از جسم آنچه«: نمود را بیان آن نداد اما علت را شرح د تازهتول
دو قلمرو  به و جسم روح). ۶ :۳یوحنا (»  است روح مولود گشت از روح و آنچه
تنها  انسان سرشت. را ایجاد کند تواند دیگری از آنها نمی دارند و یکی تعلق متفاوت
تواند  می القدس را تنها روح روحانی سرشتاما  است دیگری ایجاد انسان قادر به

 .ایجاد نماید
 حیات معرفی به بلکه. باشد نمی یا رفتاری اخالقی سیستم ، تنها یک مسیحیت

با  القدس روح. نهد می انسان در قلب القدس روح خدا توسط پردازد که می جدیدی
 انسان قلب هب اسرارآمیزیطرز   بهو داند، ناگهان خود می که یفرد  بهمنحصر شیوه

 ارزانی انسان حاصل و بی ، مرده تاریک قلب را به الهی گردد و نور و حیات وارد می
 تنها زمانی انسان. دارد همراه را به تازه خدا، خلقت عملکرد اسرارآمیز روح. دارد می
،  تازه سرشت. کند می را دریافت تازه و سرشت گردد، خلقت متولد می از روح که

 اصل این ، عیسی دلیل همین به. گرداند می و مناسب آماده سمانآ را برای انسان
زیرا اگر ). ۷ :۳یوحنا (» باید از سر نو مولود گردید« که کرد تغییر را بیان غیرقابل
 .برد باشد بهره مناسب که ای تازه برود، باید از سرشت آسمان خواهد به می شخصی

 

  رشد یابنده تجربه
. کند رشد می تدریج هآید اما ب میوجود   بهاگهان، ن تازه روحانی حیات گرچه
اند تا هر روز  خدا جدا گشته برای دید، ایمانداران خواهیم تفصیل به که همانگونه

خدا گردد و  هر روز وقف که است هر ایماندار آن دعوت. کنند او زندگی برایفقط 
  ).۲۹ :۸  رومیان(درآید  مسیح شباهت بیشتر به
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 بیانگر ماهیت راست سمت ستون. دهید را با یکدیگر تطبیقزیر  دو ستون )۵ 
 .باشد می آن مختلف اسامی چپ سمت و ستون تجدید حیات

a(  پیش مسیح به شدن شبیه سوی  بهکه است روحانی تازه حیات  بیانگر کیفیت 
 .رود می

b(  را  روحانی تازه حیات اعظم دارد و پزشک می خود را اعالم رضایت  انسان
 .دهد ر میدر او قرا

c(  را  آن اما چگونگی بینیم را می ثیر آنأ، ت باد است همانند وزیدن  تولد از روح 
 . دانیم نمی

d(  است بحرانی ای تجربه  تولد تازه . 
   منفعل )۱         
   ناگهانی )۲         
  اسرارآمیز )۳         
   رشدیابنده )۴         

  

  تجدید حیات درباره عقاید غلط
در  گرچه. وجود دارد بسیار متداولی ، عقاید اشتباه ید حیاتتجد در مورد موضوع

 سعی ، اما در حد امکان آنها بپردازیم پیرامون جامعی بحث بهتوانیم  نمی کتاب این
 خود شما واگذار خواهیم تر را به جامع و مطالعه کنیم آنها را بررسی کرد که خواهیم
 در هنگام انسان که است آن  حیاتبا تجدید در رابطه اشتباه عقیده ترین شایع. کرد

 سقوط پیامدهای تمام ، معتقدند که نظریه این پیروان. یابد می تعمید، تجدید حیات
 از تعمید، گناهان گردد و پس می گیرد، رفع تعمید می در آن که آبی توسط انسان
آنها معتقدند . شود می پاک)  عشاء ربانی از جمله(کلیسا های   آیینبا اجرای شخص

 هدف پیرامون مقدس کتاب آیات بررسی بیایید به حال.  است نجات تعمید، وسیله هک
 . بپردازیم مسیح ِ            ایماندار به در زندگی تعمید آب و جایگاه
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 داد، پیامش کرد و تعمید می می موعظه تعمیددهنده یحیی که دارید زمانییاد  به
 گناهان مردم). ۲ :۳ متی(»  است نزدیک آسمان ملکوت کنید زیرا که توبه«: بود این

 ، مرقس۶ :۳ متی کنید به نگاه(گرفتند  تعمید می و از یحییکردند   میخود را اعتراف
 با اینکه«. آغاز کرد گونه خود را همین نیز خدمت عیسی). ۸-    ۷ و ۳ :۳ و لوقا ۵-    ۴ :۱

 قبل عیسی). ۲-    ۱ :۴یوحنا  کنید به نگاه(»  شاگردانش داد، بلکه تعمید نمی خود عیسی
را شاگرد سازید و ها   امتهمه رفته«: داد فرمان شاگردانش ، به آسمان به از صعودش

کردند و  اطاعت مسیح نیز از فرمان شاگردان). ۱۹ :۲۸ متی(» تعمید دهید... را  ایشان
در روز  پطرس. دادند خود انجام از خدمت بسیار مهمی بخشعنوان   بهتعمید را
 که آشکار است). ۳۸ :۲ اعمال(» تعمید گیرید... کنید و  بهتو«: گفت پنطیکاست
 همچنین. کرد می را موعظه نیز آن اولیه و کلیسای تعمید است آیین سسؤخداوند م
خداوند،  عیسی به و ایمان شان از گناهان از توبه ، پس نوایمانان که است مشخص
 .گرفتند تعمید می

 شخص کهکند   مییاد از پاکی نمادیان عنو  بهاز آب ، عیسی۵ :۳یوحنا  در انجیل
 و در در عهدعتیق آب. شود مند می بهره ، از آن مسیح کننده کار کفاره به از ایمان پس
 در یک)  ارتدکس( دین راست یهودی. بود شدن معبد یهود نمایانگر پاکهای  آیین

 نچنی نیقودیموس به عیسی بنابراین. داند می پاکی را عامل ، آب مذهبی مضمون
خدا  ملکوت داخل که نیست مولود نگردد ممکن و روح از آب اگر کسی«: گفت
  .»شود

 غسل داد به خود ما را نجات رحمت محض... « گوید که  می۵ :۳ در تیطس پولس
 از گناهان ، پاکی از غسل منظور پولس. » است القدس از روح که و تازگی تولد تازه

 با عمل گناهان. »گذرد درمی کهنه چیزهای«،  تجدید حیات در لحظه. باشد می
 بنابراین). ۱۷ :۵ قرنتیان دوم(» گردد می چیز تازه همه«شود و  می خدا پاک طبیعی قفو

  .بگیرد ، تعمید آب تجدید حیات از تجربه ایماندار باید پس
خود  باطنی بر تغییر سرشت ، مبنی جهان به انسان که است تعمید، شهادتی

جدید را  آلود و تولد سرشت گناه سرشت و دفن مرگ که است تعمید نمادی. دهد می
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 از اطاعت تعمید را نمادی ، پطرس بر آن عالوه). ۵-    ۳ :۶ رومیان(کشد  تصویر می به
از تعمید،  منظور من گوید که می پطرس). ۲۱ :۳ پطرس اول(کند   میمعرفی انسان

 و رفع شدن ید در پاکتعم که کنیم و ما نیز باید اضافه نیست بدنی کثافات شستشوی
 عبرانیان کنید به نگاه(ندارد  ثیریأت ، هیچگونه سقوط پیامدهای رفتن و از میان گناه
 اما فقط  استیهر ایماندار وظیفه گرچه ، تعمید گرفتن بنابراین). ۲۸-    ۲۶ و ۲۲ :۹

در  عیسی مسیح ما به ایمان تعمید، اعتراف.  است تجدید حیات بیانگر واقعیت
  .باشد می گرانحضور دی

 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۶ 
a(  که حالی در است فانی انسان به الهی تازه حیات ، بخشش  تجدید حیات 

 . است تجدید حیات واقعیت مبین که نمادگرایانه است تعمید عملی
b(  خود ابتدا توبه در خدمت تعمیددهنده و یحیی  مسیح )از  شدن گردان روی
 . کردند عمید را موعظهت و سپس)  گناه

c(  فیلیپی زندانبان  تجربه )اعمال( کرنیلیوس خانه و اهل) ۳۴-    ۳۰ :۱۶ اعمال  
عیسی  به آوردن از ایمان پس شخص دهند که می ما نشان به) ۱۷ :۱۱ و ۴۸-    ۴۴ :۱۰

  .گردد تعمید می ، آماده و تغییر زندگی مسیح
  

 را کامل شخص ، د دارند تجدید حیاتاعتقا ای عده که است دیگر آن شایع اشتباه
 کامل مسیحیان«: است باور اشتباه این پاسخ که دارمیاد   بهرا عبارتی. گرداند می

.  نماییم مقایسه را با تولد طبیعی نباید تولد تازه. »اند شده نیستند، آنها تنها بخشیده
نیز  روحانی در دنیای.  است رشد دارد، اما هنوز کودک تولد امکان در هنگام کودک
 تجدید حیات.  است خداوند هنوز طفل رشد دارد، اما در شناخت امکان نوایمان یک
 بیانگر آغاز رابطه ، بلکه نیست بدو تولد تازه از همان شخص روحانی بلوغ معنای به

 گناه کند و هر که نمی گناه است ثابت در وی هر که«. باشد با ایماندار می مسیح
،  یافته تولد تازه شخص). ۶ :۳یوحنا  اول(» شناسد و نمی ستا او را ندیدهکند  می

 .کند آغاز می رشد مسیحی سوی  بهسفر خود را
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 که است؛ زندگی خوب زندگی یک ثمره ، تجدید حیات دیگر معتقدند که ای عده
 خوبی زندگی چون کنند که می آنها استدالل. باشد مأتو خوب کارهای دادن با انجام

 همه گوید که می مقدس اما کتاب. بخشد آنها می به را عادالنه نجاتدارند، خدا نیز 
هر ). ۹ :۱یوحنا  ؛ اول۲۳ :۳ رومیان(نیاز دارند  از گناه دهنده نجات اند و به کرده گناه
 روحانی پسر خدا را ندارد، حیات دارد اما هر که جاودان پسر خدا را دارد حیات که

 و در اوج گشته ً           کامال گمراه انسان دید که خدا چون). ۱۲-    ۱۱ :۵یوحنا  اول(ندارد 
یوحنا (مهیا کرد  انسان نجات را برای باارزشی قربانی برد، چنین میسر   بهناامیدی

 آماده آسمان و برای تغییر کنیم توانیم می مسیح به و تسلیم تنها با ایمان). ۱۸-    ۱۶ :۳
 آن یا سرچشمه آنها ریشه.  است یافتهتغییر  زندگی یک ، ثمره خوب کارهای.  گردیم
 .باشند نمی

 را حل جهان ، مسائل علم تحصیل کنند که فکر می اشتباه دیگر نیز به گروهی
خود و  بهها  انسان معاصر، در زمان. بخشد می تجدید حیات انسان و بهکند  می

 انانس ، مسائل و دانش علم اما با وجود پیشرفت. خود اعتقاد دارند های پیروزی
 هر چه که است درگرفته بسیاری های ، جنگ قرن در این.  است مانده باقی الینحل
بر  شاهدی گناه بی انسانها   میلیونیابد و مرگ می تری وسیع گذرد دامنه می زمان
 طبیعتی همان یعنی است فاسد انسانی در مورد تغییر طبیعت و تربیت تعلیم ناتوانی
تا کند   میرا منور انسان ، ذهن علم تحصیل.  تاسها  انسان مشکالت  همهشأمن که

  . خود بپردازد غلطهای   روشتصحیح یابد و به وسعت زندگی به نسبت دیدگاهش
خدا  وقف که دانشی.  نیست فاسد انسان سرشت درمان قادر به و دانش اما علم

 یریتواند تغی ، نمی دانش). ۱ :۸ قرنتیان اول(انجامد  می غرور شخص نگردد، تنها به
 القدس تنها روح. ایجاد کند است تولد تازه خواهان که شخصی در سرشت آنی
 ، آنگاه گشت می تجدید حیات سبب علم اگر تحصیل. تغییر را ایجاد کند تواند این می

 تجدید حیات عامل و دانش اما علمکردند   میرا تجربه تازه تولد معدودی تنها عده
  .  است قرار دادهها  انسان همه را در دسترس تو تجدید حیا خدا، تولد تازه.  نیست
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 تجدید حیات همان در کلیسا عضویت اعتقاد دارند که اشتباه دیگر به ای عده
ما  در کلیسا تنها بیانگر تعلق عضویت ولی است ظاهر منطقی به استداللی چنین.  است
 سرشت تباهی ، از جمله انسان بنیادی مسائل ، به رویکردی چنین. باشد نهاد می یک به

اما  کلیسا باشیم عضو یک که است خوب. دهد نمی پاسخی شخص روحانی و مرگ
 . بیابیم ، باید تولد تازه باشیم مسیح عضو بدن که آن برای

تطهیر،  ، مراسم مذهبیهای   آییناجرای با کنند که فکر می ای عده و سرانجام
. پذیرد خدا آنها را مییابند و  می مشخص، تجدید حیات و دعاهای رسوم نگاهداری
 از گناه آزادی چیز درباره دهد اما هیچ کارها را انجام این تمامی فردی است اما ممکن
 خود را انجام مذهبی وظایف تمام است ممکن شخص. نداند تغییر یافته و زندگی

 .باشد مرده روحانی دهد اما از لحاظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 سؤال این پاسخ(؟  است اشتباه ید حیاتتجد از عقاید زیر درباره چرا هر یک )۷ 
 .)بنویسید تان توانید در دفتر یادداشت را می
a(  آید میوجود   بهتعمید شخص در هنگام  تجدید حیات. 
b(  گرداند می را کامل ، شخص  تجدید حیات. 
c(  است خوب زندگی یک نتیجه  تجدید حیات . 
d(  یابد می یات، تجدید ح آگاهی و افزایش علم با تحصیل  انسان. 
e(  است تجدید حیات در کلیسا همان  عضویت . 

 عضویت در کلیسا علم و دانش های مذهبی آیین

است اه   مسیح تنها ر
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f(  مشخص دعاهای و ادای مذهبی و مراسمها   آیینحفظ ثمره  تجدید حیات  
  .باشد می

 

  تجدید حیات  نیاز به
 و ذات انسان سرشت: عبارتند از باشد که می ضروری دو دلیل به تجدید حیات

 ، تغییر بنیادی نیاز انسان ترین و جامع ترین یقعم کرد که اشاره نکته این به مسیح. خدا
، در  از سقوط حاصله و نتایج گناهعلت   بهانسان. باشد او می و سرشت شخصیت
 منعکس انسان در رفتار و روابط گناه مخرب اثرات. قرار دارد باری اسف وضعیت

 عیتبیانگر واق انسان و اعمالکند   می، گناه گناهکار است چون انسان. گردد می
می وجودی  رومیان(» باشند خدا قاصر می اند و از جالل کرده گناه زیرا همه«. باشد او 

 یک وساطت به که همچنان«). ۱۰ :۳ رومیان(»  نی هم ، یکی نیست عادل«). ۲۳ :۳
 طاری مردم بر همه موت اینگونه ، و به موت گناه گردید و به جهان داخل گناه انسان
 ).۱۲ :۵ رومیان(» کردند گناه همه از آنجا که گشت

کنند  می کنند؟ آنها گناه می اید؟ چرا گناه شده متعجب از رفتار مردمحال   بهآیا تا
را دارید، مانند او  آدم اگر شما سرشت.  است شده عجین با گناه شان سرشت چون
 من خانوادگی اسم. او رفتار خواهید کرد هستید، مثل اما اگر در مسیح. کنید می عمل
 پدرم مثل ظاهری از لحاظ من.  ام آمدهدنیا   بهاو در خانوادۀ چون است پدرم فامیل
 به بلکه دهم نمی تقلید از او انجام برای کار را آگاهانه و این زنم می او قدم مثل.  هستم
 ارث او را به رفتاری از خصوصیات و برخی فرزند او هستم که کنم خاطر می این
را از  ، ما نیز خصوصیاتی ترتیب همین به.  ام متولد شده خانواده در این من.  ام برده

 .  بریم می ارث به انسان کرده سقوط خانواده
 که و تا زمانی کنیم گناه دهد که می ما فرمان و به کرده ما سقوط انسانی سرشت
ما، در  کهنه سرشت.  دهیم می ادامه کردن گناه ، به نکنیم را دریافت جدیدی سرشت
گر  جلوه و رفتارمان ما در اعمال روحانی مرگ. ا آشکار خواهد نمودخود ر موقعیتی

، بیانگر  زشت های و حرف ، تنفر، اهانت ، شهوت خشم از قبیل رفتارهایی. شود می
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چیز با  ، هیچ وضعیت در این). ۹-    ۸ :۳ کولسیان(و فاسد ما هستند  کهنه سرشت
 ما برده. برقرار کرد با خدا ارتباط آن به با توسل بتوان در ما وجود ندارد که ارزشی
 آن انجام قدرت ولی در ما هست کردن نیکویی به و میل). ۱۴ :۷ رومیان( هستیم گناه

 جهان این کجهای   راهاند، در مرده روحانی از لحاظ کههایی   انسان).۱۸ آیه( را نداریم
 اکنون که روحی همان یعنی. کنند می خدا اطاعت ، دشمن نهند و از شیطان می قدم

خود  و افکار نفسانی و تمایالت شهوات آنها طبق. کند می را کنترل نامطیع اشخاص
 ).۳-    ۱ :۲ افسسیان(خدا هستند  و غضب کنند و سزاوار خشم می عمل
 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۸ 
a(  دارد احتیاج تجدید حیات ، به است مرده روحانی از لحاظ انسان  چون. 
 .کند می با خدا را از او سلب ایجاد رابطه ، امکان  انسانبد رایطش

b(  انسان. کند می گناه بد خانوادگی و تأثیرات بد محیطی شرایطخاطر   به انسان  
 .کند نمی     ً     شخصا  گناه

c(  ایم برده ارث به از آدم که است آلودی فاسد و گناه سرشت ، ثمره  گناه . 
 

 از لحاظ فقط نه انسان.  است کرده ً         امال تباهرا ک انسان و بدن و روان ، روح گناه
 ، در امان سقوط مهلک نیز از لطمات تفکرش و قوه ذهن ، بلکه است مرده روحانی
 خدا و امور مربوط به ، نسبت نوین جامعه با وجود دستاوردهای انسان.  است نمانده
ندارند و تجدید  تولد تازه نیز که فهیم و اشخاص) ۱۴ :۲ قرنتیان اول( است او مرده به

 به خدا محروم هستند و از حیات خود تاریک در عقل«اند،  نکرده را تجربه حیات
  ).۱۸ :۴ افسسیان(»  است در ایشان ایشان دلی سخت جهت به که جهالتی سبب

 انسان. باشد خدا می مخلوقات خود، تاج کرده سقوط در شرایط حتی اما انسان
 های خدا، در سایر جنبه شناخت  وجود عدمخود دارد و با خدا را بر هنوز صورت

ُ     بعد  دادن از دستعلت   به، انسان اما دانش.  برخوردار است باالیی از درک زندگی
آنها  ، اما او از تفسیر صحیح است انسان در دسترس حقایق. باشد می ، ناقص روحانی
 در آن کهکند   میخود را دنبال ، فلسفه زندگی درباره ، انسان در نتیجه. باشد می ناتوان
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 است ً                           او از وجود خدا کامال اشتباه و یا درک نیست خدا قائل برای      ً           عموما  یا جایگاهی
 .کند عبادتدرستی   بهتواند او را و نمی
 

 .دهید زیر پاسخ سؤاالت  را بخوانید و به۳۲-    ۱۸ :۱ رومیان )۹ 
a(  تواند خدا را بشناسد؟ می انسان  چگونه 
b(  آموزد؟ خدا می درباره طبیعت را با دیدن وقایعی چه  انسان 
c(  گردد؟ می انسان سقوط سبب عاملی  چه 
d(  گویند؟ می چه و افکار انسانی زندگی درباره آیات  این 
 

شما ایجاد  فکر را در ذهن این است ، ممکن با تجدید حیات ما در رابطه بحث
ما  به مقدس اما کتاب. رنددا احتیاج تولد تازه بسیار بد و فاسد به تنها اشخاص کند که
 .و احیا گردند زنده روحانی اند و نیاز دارند از لحاظ کرده گناه همه گوید که می

 

و  تولد تازه به شخصی در هر مورد چه زیر بنویسید که از آیات با استفاده )۱۰ 
 . رددا احتیاج تجدید حیات

a(   ۲۵-    ۱۸ :۱۸ لوقا 
b(   ۲۱-    ۱ :۳ یوحنا 
c(  ۴۸-    ۱ :۱۰ سوالنر  اعمال 
d(  ۴۰-    ۲۶ :۸ رسوالن  اعمال 
e(  ۱۵-    ۱۳ :۱۶ رسوالن  اعمال  
  

 بودند اما به و صالح خوب که شویم می مواجه ، با اشخاصیقفو آیات در تمامی
  به۱۸در لوقا  فریسی آن مثل اشخاصی اوقات گاهی. داشتند احتیاج روحانی حیات
 و مرض بیماری که اشخاصی«: گوید می که ستا مثلی. ندارند احتیاجی دهنده نجات
جدا از  بیشتر مذاهب. »کنند می درنگ نزد پزشک به دانند، در رفتن نمی را مهم
. روند مقصد می یک سوی  بهمختلفی های با شیوهها  انسان ، اعتقاد دارند که مسیحیت
 خواهید و بد نیک مانند خدا عارف«: آورد یاد ما می مار را به نجوای تعلیمی چنین
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یابند و در  می خود نجات و تالش با سعی کنند که آنها فکر می). ۵ :۳ پیدایش(» شد
 .گردند می خدایان نهایت

سر   بهگناه در بیابانها  انسان تمام.  بینیم می را در مسیحیت اما ما تصویر صحیح
 سرچشمه سوی به انسان تنها بازگشت. حقیقتند شناخت و خواهان برند و تشنه می
 و توهمات درگیر تخیالت ای عده. باشد او می روحانی مسائل ، پاسخگوی یاتح

، در  راه یک مسیح. آیند ، نمی است حیات سرچشمۀ که مسیحی سوی  بهخود هستند و
آمد تا  جهان به عیسی مسیح.  است رهایی او تنها راه.  بیشمار نیستهای   راهمیان

 روحانی حیات انسان خدا به. دهد نجاتبود  گشته فساد تباه در عمق را که انسانی
  .دهد می قیام تازه زندگی یک بخشد و او را برای می

تنها .  است خداپسندانه و زندگی تازه از سرشتی برخورداری معنای ، به تولد تازه
 ایجاد کند تا او بتواند با خدا مشارکت را در انسان پاک تواند سرشتی می تولد تازه
 بنابراین). ۱۴ :۱۲ عبرانیان(نزد خدا حاضر شد  توان می تقدستنها با . باشد داشته

ما را تأیید  تازه روحانی دهد و حیات را تغییر می انسان ، سرشت تجدید حیات
 .کند می

  

 .......زیرا است ضروری تجدید حیات. بزنید عالمت صحیح عبارت جلوی )۱۱ 
a(  را انتظار دارد انسان سرشت خدا، تغییر کامل  قدوسیت. 
b(  دارد احتیاج با انسان مشارکت  خدا به. 
c(  کند را کسب بخش رهایی اندازد تا دانش میکار   بهرا  فکر انسان.  

  

  تجدید حیات تجربه
ً            ، اما کامال  اسرارآمیز است گرچه تجدید حیات تجربه که کردیم اشاره نکته این به
 شنوی را می آن یوزد و صدا خواهد می می باد هر جا که«.  است و واقعی حقیقی
متولد  از روح هر که است همچنین. رود کجا می آید و به از کجا می که دانی نمی لیکن
 مان را در زندگی تجدید حیات و نتایج اثرات توانیم ما می). ۸ :۳یوحنا (» گردد می
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را  تجدید حیات توانیم ما می.  نیستیم آن کامل شرح قادر به که زمانی حتی ببینیم
دمد، با  را در ما می پرستش ، روح تولد تازه تجربه و شگفتی عظمت.  مکنی تجربه
 . نیستیم آن کامل درک قادر به که وجودی

 

  تجدید حیات  طریق
 عامل ، خدا فقط دیدیم که همانگونه. دارد و انسانی الهی ، دو جنبه تجدید حیات
 در ما حیاتخدا  روح. بخشد می ما تولد تازه به القدس و روح است تجدید حیات

 هدیه پذیرش اند، برای نیافته تولد تازه که دهد هر چند اشخاصی قرار می جدیدی
 .هستند مسئولخدا  دعوت به و پاسخ نجات

 

 تجدید حیات چگونه در هر کدام دهید که زیر را بخوانید و شرح آیات )۱۲ 
 . ایم داده پاسخ مورد اول بهتر شما به درک برای. آید میوجود  به

a(  کند را ایجاد می تولد روحانی القدس  روح۶ :۳وحنا  ی. 
b(  ۴۵ :۱۵ قرنتیان  اول 
c(  ۵ :۳  تیطس 
d(  ۱۸-    ۱۷ :۱  یعقوب 
e(  ۲۳ :۱ پطرس  اول  
  

 سهیم در تجدید حیات اقدس  تثلیث های شخصیت همه که بینیم می آیات در این
 که ببینیم  حال. بریم می پی خدا در تجدید حیات کالم اهمیت به هستند، همچنین
  .کند را ایجاد می تجدید حیات وسایلی از چه خدا با استفاده
 به را نوشتم این«. کند می خدا اشاره کالم به ایمان اهمیت ، یوحنا به رابطه در این
 اول(» دارید جاودانی حیات اید تا بدانید که آورده پسر خدا ایمان اسم به شما که
 عیسی مسیح خدا درباره کالم که است شهادتی به ایمان،  کالم به ایمان). ۱۳ :۵یوحنا 
). ۱۰-    ۹ :۵یوحنا  اول( کند، اعتماد کنیم می مکشوف کالم که مسیحی دهد تا به می

در پسر او  حیات و این است ما داده به جاودانی خدا حیات که است این شهادت«
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»  است را نیافته د حیاتپسر خدا را ندار را دارد و آنکه پسر را دارد حیات آنکه.  است
 باور ذهنی فراتر از یک خدا، امری کالم شهادت به ایمان). ۱۲-    ۱۱ :۵یوحنا  اول(

را  واقعی تجدید حیات که ، ایمانی دیدیم گذشته در درس که همانگونه.  است صرف
 پولس. گیرد را دربرمی و اراده ، فکر و احساس ابعاد وجود شخص کند، تمام ایجاد می

 خود ایمان و در دل کنی خداوند را اعتراف خود عیسی زبان زیرا اگر به«  :یدگو می
 ایمان دل به چونکه.  یافت خواهی برخیزانید نجات خدا او را از مردگان که آوری
 رومیان(»  نجات جهت شود به می اعتراف زبان و به عدالت شود برای می آورده
۱۰: ۹    -۱۰.( 

 و ۱۸ :۱ یعقوب( خدا است راستین کالم ، موعظه دیگر ایجاد تجدید حیات عمل
 از آنرو که« است تجدید حیات از وسایل خدا یکی ، کالم بنابراین). ۱۵ :۴ قرنتیان اول

و تا  زنده خدا که کالم به یعنی از غیر فانی بلکه فانی از تخم یافتید نه تولد تازه
خدا  که است از وسایلی ی، یک کالم موعظه). ۲۳ :۱ پطرس اول(»  است ابداالباد باقی

 .دهد می را نجات انسان آن از طریق
 کار مستلزم این. یابد می ، تولد تازه عیسی مسیح و پذیرش ، با ایمان شخص
بر در  اینک«. کند با زور در را باز نمی مسیح.  است شخص از سوی آگاهانه تصمیمی
آمد و با  نزد او در خواهم هآواز مرا بشنود و در را باز کند ب اگر کسی کوبم می ایستاده
او را  که کسانی آن اما به«). ۲۰ :۳ مکاشفه(»  خورد و او نیز با من خواهم شام وی
» آورد او ایمان اسم به هر که به خدا گردند یعنی داد تا فرزندان کردند قدرت قبول

  ).۱۲ :۱یوحنا (
 به که است قلبی و پذیرش آگاهانه خدا، انتخاب نجات شناخت ، اساس بنابراین

 .انجامد می تجدید حیات
 خدا تولد تازه. شود می خدا بخشیده از جانبباره   یکبه تجدید حیات که دیدیم
از  نه که «،خدا هستند یابند، فرزندان می تجدید حیات که و اشخاصیکند   میرا عطا
یوحنا (» از خدا تولد یافتند بلکه مردم از خواهش جسد و نه از خواهش و نه خون
و  تولد تازه غسل به... «). ۶ :۳یوحنا(نامند  نیز می را تولد از روح تولد تازه). ۱۳ :۱
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های   قلببه القدس روح ، توسط مسیح). ۵ :۳ تیطس(»  است القدس از روح که تازگی
در تجدید  اقدس  تثلیثهای   شخصیتتمام بنابراین). ۲۰ :۳ مکاشفه(شود  ما وارد می

 .هستند سهیم حیات
 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات یجلو )۱۳ 
a(  باشد می خوب و اعمال زندگی ، ثمره  تجدید حیات. 
b(  کند را ایجاد می خدا تجدید حیات کالم  موعظه. 
c(  داد، باعثقسو نوین تمدن به و تاریکی را از جهل جهان که علم  تحصیل   

 .شود می تجدید حیات
d(  است ید حیاتتجد کسب مهمهای   راهاز در کلیسا یکی  عضویت . 
e(  تجدید حیات مشخص دعاهای و قرائت مذهبیهای   آیینو مراسم  اجرای ،  
 .سازد می ممکن انسان را برای

f(  عامل القدس روح. شود می خدا بخشیده        ً        مستقیما  از جانب  تجدید حیات  
  خود را در قلب شخص گیرد که می صورت زمانی تولد تازه.  است ایجاد تولد تازه

 .باز کند مسیح سوی به
 

   شواهد تجدید حیات
بخشد،  می او قوت به که جدیدی یابد، از حیات می تولد تازه شخص که هنگامی

تولد  شخص. دارد در زندگی واقعی جدید و هدفی او دیگر اشتیاقی. گردد می آگاه
 به نسبت و دیدگاهش خواهد داشت را در زندگیش جدیدیهای  ارزش،  یافته تازه

 ما ملحق روح خدا به روح). ۱۷ :۵ قرنتیان دوم(ً                   ال تغییر خواهد کرد ، کام زندگی
  ).۶ :۴ ، غالطیان۱۶ :۸ رومیان( خدا هستیم ما فرزندان کند که شود تا اعالم می

 و همینکند   میخدا را درک روح یابد، حضور و هدایت می تولدتازه که شخصی
  ).۱۴ :۸ رومیان( است تجدید حیات تجربه بر واقعیت امر، گواه
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 کانون. خدا دارد برای عاشقانه کند، محبتی می را تجربه تجدید حیات که شخصی
.  است او شده حاال دیگر خدا مرکز زندگی بلکه نیست ، دیگر خود شخص توجه
و او خدا را ) ۵ :۵ رومیان( است شده ریخته در قلبش القدس روح خدا توسط محبت
خاطر   بهخدا را فقط ، نه یافته      ً          واقعا  تولد تازه او که). ۱۹ :۴یوحنا  اول(کند   میمحبت
 اول(نماید  می را نیز محبت دیگران دارد، بلکه می جدید دوست حیات این بخشش
 سرشت نشانگر مرگ که است بزرگی دلیل دیگران به محبت). ۲ :۵ و ۲۱ :۴یوحنا 
 حیات داخل گذشته از موت که دانیم ما می«.  جدید است سرشت و حاکمیت کهنه
 ).۱۴ :۳یوحنا  اول(»  نمائیم می را محبت برادران از اینکه ایم گشته
  

 .............عبارتند از تولد تازه تجربه واقعیت دالیل )۱۴ 
a(  نیاز  خود و بی شناخت  بیشتر برایق، اشتیا در زندگی جدیدی فلسفه  داشتن
 . از دیگران شدن
b(  و مجازات از آنها به سرپیچی دید کهج و مقررات قوانین سری یک  اجرای 
 .انجامد می جاودانی مرگ
c(  و قدرت الهی هدایت خدا، درک خانواده به ، تعلق تازه از حیات  آگاهی  
 .او کننده حفظ

  خدا
 محبت

 نتایج تجدید حیات دیگران
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نزد  کرد، شفیعی اما اگر گناه. شود آزاد می گناه از اسارت یافته تولد تازه شخص
 او را پاک ، گناه مسیح خون). ۱ :۲ یوحنا اول( عادل عیسی مسیح ، یعنی پدر هست

 اما او دیگر نباید اسیر گناه. یابد می و تقویت و او بخشش) ۷ :۱یوحنا  اول(کند  می
ماند و او  می او در وی کند زیرا تخم نمی گناه است از خدا مولود شده هر که«. باشد
 ).۹ :۳یوحنا  اول(»  است از خدا تولد یافته باشد زیرا که تواند گناهکار بوده نمی

 الهی ذات خدا، شریک های بر وعده و ایستادگی با اعتراف یافته تولد تازه شخص
). ۲۹ :۸ رومیان(آید  خود در می دهنده نجات شباهت و به) ۴ :۱ پطرس دوم(گردد  می

 غالطیان(یابد  می غلبه جهان این ، بر شهوات القدس روح در قوت با زندگی همچنین
 .کند می عمل ، درست گشته نیک ، چون شخصی چنین). ۴ :۵یوحنا  ، اول۲۴ :۵

و  دالیل این). ۲۹ :۲یوحنا  اول(شود  می کهنههای   عادتجایگزین خوبهای  عادت
  . است تولد تازه بیانگر واقعیت آنها و دیگران شواهد برای

  

 مطابقت)  چپ( یا رد آن را با اثبات)  راست( تجدید حیات)  دلیل( شواهد )۱۵ 
  :دهید
a(  جدیدهای  ارزشجدید، آرزوها و  از حیات  آگاهی. 
b(  را واقعی تولد تازه تجربه که مان خدا در زندگی از حضور روح  آگاهی  
 .گرداند می

c(  القدس روح و الزام  حضور، هدایت . 
d(  توانایی تقصیر و عدم ، احساس با آن مقابله برای خود و ناتوانی گناهان  درک  
 . بر آن غلبه برای
e(  خدا و دیگران به  محبت . 
f(  بخشد و او را تقویت کند، خدا او را می گناه اگر شخص که آن  درک  
 .نماید می

g(  با تمامی بر جهان ، غلبه شدن مسیح و شبیه روحانی مسائل  رشد در شناخت 
 . شهواتش
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h(  آنها مسیحیت و سنجش بر دیگران  داوری. 
  است تجدید حیات دلیل )۱         
  نیست تجدید حیات دلیل )۲         

  

  تجدید حیات  تکمیل
 ، تجربه دیدیم که همانگونه. باشد در ما می روحانی ، آغازگر حیات تجدید حیات

یوحنا  اول( است شدن مسیح شبیه آن هدف که پیشرونده است ، حرکتی تازه تولد
 رومیان( گردیم مسیح تا ما شبیه خود جدا نموده و برای خدا ما را برگزیده). ۲ :۳
 و تا زمانی خواهد داشت ما ادامه زندگی تا پایان روحانی در زندگی پیشرفت). ۲۹ :۸
بود و  او خواهیم ظهور کند، مثل مسیح وقتی. گردید نخواهیم ، کامل نیابیم جالل که

اگر ). ۳ و ۲ :۳یوحنا  اول(سازد  می دارد، خود را پاک امیدی چنین در مسیح هر که
 پطرس اول(او باشد  مثل مان تا زندگی ، باید بکوشیم شویم مسیح مثل خواهیم می
 همان به تا جالل از جالل« نماییم او می خود را وقف نیز که اکنون حتی). ۲۱ :۲

 ).۱۸ :۳ قرنتیان دوم(»  شویم می متبدل صورت
 

  ؟ آوریم میدست   بهتولد تازه از تجربه را پس برکاتی چه )۱۶ 
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  خودآزمایی
 

 .کوتاه دهیدهای   پاسخیر به سؤاالت ز
 

 .باشد می ..........  است تجدید حیات معرف که ای واژه ترین  متداول)۱ 
 

  دوباره ........  از لحاظ ، انسان در تولد تازه دهد که می ما تعلیم به مقدس  کتاب)۲ 
 .گردد متولد می

 

 ......... در ای تازه ، خلقت تجدید حیات از تجربه گناهکار پس  شخص)۳ 
 .گردد می

 

 کند؟ را تجربه تازه تواند تولد می کسی ، چه۱۶ :۳ یوحنا  طبق)۴ 
 

 .ببرید نام است تجدید حیات بیانگر واقعیت را که  دو دلیلی)۵ 
 

از  .جلوی آن عالمت بزنید. باشد زیر صحیح میهای   پاسخ یکی 
 ...دندمعتق ای عده که است آن تجدید حیات درباره رایج از اشتباهات  یکی)۶ 

a(   است بازگشت ، همان حیات جدیدت . 
b(  است تجدید حیات  تعمید، عامل . 
c(  است     ً     صرفا  ذهنی تغییری  تجدید حیات . 
 

 ..........زیرا است ضروری  تجدید حیات)۷ 
a(  کند تقصیر می احساس  انسان. 
b(  است جامعه از قوانین  جزئی . 
c(  است خدا مقدس  ذات . 

 

 ... تجدید حیات ورتدیگر ضر  دلیل)۸ 
a(  است فاسد انسان  سرشت . 
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b(  است شریعت احکام  حفظ . 
c(  است انسانی رسومات  حفظ .  

  

 ........... در آن که است ای ، تجربه تجدید حیات  تجربه)۹ 
a(  که  دیگریقصاد خود را همانند اشخاص کوشد، نجات می  گناهکار صادقانه  
 .آورددست   بههستند آن در پی
b(  آید و  می حیات ، سرچشمه نزد مسیح ،گشته گم گناه در بیابان که  گناهکاری

  و سرشت روحانی ، حیات مسیح به تا با اعتماد کاملکند   میاو تسلیم را به زندگیش
 .کند جدید را دریافت

c(  با  او معتقد است. تغییر کند علم کوشد تا با تحصیل گناهکار می  شخص
 . کند را پاک تواند گناهانش می خوب با اهداف نبیشتر و همچنی دانش کسب

 

 .باشد می تجدید حیات از تجربه زیر تفسیر صحیحی از عبارات کدام یک )۱۰ 
a(  در ایجاد یک ، خدا و انسان در آن که پیچیده است عملی  تجدید حیات  

 صادقانه  که اشخاصی در زندگی شخصیت این. دارند یکسان جدید سهمی شخصیت
 .گیرد می خدا هستند شکل یدر جستجو

b(  باشد و کوششی می نوین های و آرمان اهداف      ً          اساسا  بنا نهادن  تجدید حیات  
 .کند خود می زندگی اصالح برای شخص که است
c(  که شخصی. افتد  میقاتفاباره   یکاسرارآمیز و بهصورت   به تجدید حیات  
 ایمان  مسیح شود و به می گردان ویر ، از گناه تغییر کرده روحانی از لحاظکند   میتوبه
  .نماید خدا می ً                         آورد و خود را کامال تسلیم می
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 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 ۹(  a( است کرده مکشوف خود را در خلقت مسیح که خوانیم  می۲۰  در آیه . 
 b(  کند خدا را مشاهده الهی و ذات ابدی تواند قدرت می روشنی به  انسان. 
 c(  از او  او است شایسته که آنگونه شناسد ولی خدا را می ن هر چند انسا
 .کند  و تشکر نمی تکریم

 d(  مانع آمیزش شرارت و زندگی قبیح و شهوت شده ً         کامال پوچ  افکار انسان 
 . است حقیقت شناسایی 

 

 ۱(  a( غلط   
   b( درست   
   c( درست   
   d( درست   

 

 ۱۰( a(یهود را وفادارانه مذهب حکاما همه یهود که قوم از اشراف  شخصی 
 .بود آوردهجا  به

   b( بزرگی  او معلم در واقع. یهود بود قوم از بزرگان که فریسی  نیقودیموس 
 .بود

   c( بود مذهبی شخص که روم ، افسر ارتش  کرنیلیوس. 
   d( بود حبشه در دربار ملکۀ ای برجسته شخص که حبشی سرای  خواجه. 
   e( کرد ا را پرستشخد که  لیدیا، زنی. 
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 ۲(      
است   دلیل تجدید حیات  عباراتی که بیانگر معنای تجدید حیات 

a(   اراده خدا تولد از خدا ۱۳ :۱ یوحنا 
b(   برای دیدن ملکوت خدا تولد دوباره ۳ :۳ یوحنا 
c(   برای ورود به ملکوت تولد از آب و روح   ۵ :۳ یوحنا  
d(   ی ارائه نشده استدلیل  تولد دوباره ۷ :۳ یوحنا  
e(   القدس اراده روح  تولد از روح   ۸ :۳ یوحنا 
f(   برای داشتن امید زنده از سر نو مولود شدن ۳ :۱ اول پطرس  
g(   دلیلی ارائه نشده است دوباره متولد شدن ۲۳ :۱ اول پطرس 
h(   تولد از او  ۲۹ :۲ اول یوحنا)برای اجرای عدالت )خدا 
i(   برای اجتناب از گناه تولد از خدا   ۹ :۳ اول یوحنا  
j(   برای محبت کردن به برادران تولد از خدا   ۷ :۴ اول یوحنا  

k(   برای محبت کردن به برادران از خدا مولود شدن   ۱ :۵ اول یوحنا  
l(   ه تولد از خدا ۱۸ :۵ اول یوحنا  برای اجتناب از گنا

 

 ۱۱( a(را انتظار دارد انسان سرشت خدا، تغییر کامل  قدوسیت. 
 

 ۳(  a( حیات به از مرگ  انتقال  
 b(  تازه  خلقت  
 c(  تازه  خلقت  
 d(  عیسی در مسیح شده  آفریده  
 e(  تازه  شخصیت  
 f(  ما حیات نماید و به می دهد و تقدیس می ما را نجات القدس  روح 
 .بخشد می  جدیدی

 

 ۱۲( a(کند را ایجاد می تولد روحانی القدس  روح. 
     b(آخر   آدم)است بخش حیات روح)  مسیح . 
     c(بخشد ما می را به تولد تازه القدس  روح. 
     d(دیگر بخشید ما تولدی خود به راستین کالموسیله   به او. 



 ۱۷۵ آفریند خدا خلقتی تازه می

     e(بخشید دوباره ما تولدی خدا به و جاودانی زنده  کالم. 
  تازه ، تولد، خلقت القدس  روح)۴ 
 

 ۱۳( a( غلط  
      b(درست   

    c(غلط   
    d(غلط   
    e(غلط   
     f(درست   

 

 ۵(  a(  ۴    -رشدیابنده   
 b(   ۱    -منفعل   
 c(   ۳    -اسرارآمیز  
 d(   ۲    -ناگهانی   

 

 ۱۴( c( و قدرت الهی هدایت خدا، درک خانواده به ، تعلق تازه از حیات آگاهی  
 .او کننده حفظ

 

 ۶(  a( درست   
 b(  درست   
 c(  درست   

 ۱۵( a( ۱ 
     b( ۱  
     c( ۱  
     d( ۲  
     e( ۱  
     f( ۱  
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     g( ۱ 
     h( ۲ 

  

۷(  a( استآمدهوجود   بهً    قبال که از تغییری است  تعمید تنها نماد یا شهادتی  . 
 b(  گردد و  آغاز می با تولد تازه که است تدریجی ، امری  رشد روحانی
 .گردد می مسیح هر روز بیشتر شبیه  شخص
 c(  عنوان   بهرا اگر مسیح.  داریم احتیاج دهنده نجات و به کردیم ما گناه  همه

 . شویم می هالک وگرنه داریم جاودانی ، حیات بپذیریم مان خداوند زندگی
 d(  استنما مشکالت عامل آلود ما را که گناه تواند سرشت نمی علم  تحصیل   
 .کند درمان

 e(  ما مقابله روحانی درک و عدم گناه تواند با مسئله  نمیدر کلیسا  عضویت  
 .کند

 f(  درک و عدم فاسد انسان سرشت موارد پاسخگوی از این کدام  هیچ 
 .باشد  او نمی روحانی

 

  ای«.  گردیم او می بیشتر شبیه ، هر چه عیسی مسیح با تمرکز بر خداوند ما )۱۶ 
 بود لکن خواهیم آنچه است ر نشدهو هنوز ظاه خدا هستیم فرزندان االن حبیبان
 خواهیم  هست بود زیرا او را چنانکه او ظاهر شود مانند او خواهیم چون که دانیم می
 ).۲ :۳یوحنا  اول(» دید

 

 ۸(  a( درست   
 b(  غلط   
 c(  درست   

  



 

   هفتم درس

  :کند می اعالم گناه را بی خدا انسان
  شمردگی عادل 

 

را  تکالیفشاو . کرد می را اذیت بود و معلمش ی، پسر شلوغ حمید در مدرسه
ی که روزدر . نماید صحیحتآنها را  توانست نمی و معلم نوشت می بد خط خیلی
 شان والدین ها را به بچه کالسی کارهای شد معلم می برگزار  اولیا و معلمین جلسه
 کالسش به اما وقتی رفت مدرسه به والدینش همراه روز به حمید نیز آن. داد می نشان

از  شدند و حمید بیرون وارد کالس ، پدر و مادرش بنابراین. رسید، ترسید وارد شود
کند  تحمل ، دیگر نتوانست سرانجام. داد می گوش معلم سخنان به با اضطراب کالس

 .ها باشد بچه گر تکالیف شد تا نظاره و وارد کالس
،  تقصیر و خجالت ساحسا.  است داده انجام بدی تکالیف چه که دانست او می

چقدر  شد که را دید، متوجه تکالیفش که اما هنگامی.  گرفت را فرا وجودش تمام
 که هنگامی. در آنها نبود خطی و یا بد خوردگی از خط اثری. باشند می خط خوش

 که کرد و از معملش استفاده رفتند، او از فرصت بیرون از کالس پدر و مادرش
تو را  چون«: گفت معلم» ؟ است افتاده اتفاقی چه«: بود، پرسید خداشناسی مسیحی
.  کردم را پاره بد خط صفحات آن همه.  کنم کمکت خواهم ، می دارم دوست
 .» ندادی انجام یا کار بدی نشدی مرتکب تو هرگز اشتباهی که فکر کنم خواهم می

 آمیز آن محبت عمل.  قرار گرفت معلمش عمیق تأثیر محبت تحتشدت   بهحمید
ما  به خدا، تصویر زیبایی از محبت داستان این. تغییر دادکلی   بهحمید را ، زندگی لممع
 گویی کهکند   میرفتار ای گونه بخشد و با او به را می انسان گناه که خدایی. دهد می

در  شمردگی عادل موضوع بررسی ، به درس در این.  است نشده مرتکب هرگز گناهی
  . پرداخت خواهیم نجات آموزه
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  رئوس مطالب
  شمردگی عادل و معنای ماهیت

  شمردگی عادل سرچشمه
  شمردگی عادل تجربه

 

  درس  اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

گناهکار را  انسان خدا چگونه ، عدالت شمردگی عادل در مبحث دهید که شرح •
 .کند می گناه بی
 .دهید را توضیح دگیشمر عادل سرچشمه مفهوم و منفی مثبت های جنبه •
 .شود می شمرده عادل تنها با ایمان انسان: کنید دفاع عبارت از این •
 و عدالتکند   میاعالم گناهکار را عادل انسان خدا را تمجید نمایید که فیض •

 .گذارد او می حساب را به مسیح
 

  یادگیریهای   فعالیت
  اطالعاتها   بخشاین.  را بخوانید۳ باب  و غالطیان۵-    ۳های   بابرومیان) ۱ 
 . دهد شما می به شمردگی عادل با مبحث در رابطه فیدیم



 ۱۷۹.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

  درس  متن

  شمردگی عادل و معنای ماهیت
 

 شمردگی عادل مفهوم بررسی ، به انسان با کار خدا در نجات در رابطه اکنون
اء ما را نیز در برابر خدا ارتق و جایگاه خدا، مقام و رحمت فیض تجلی.  پردازیم می
 و تجدید حیات شمردگی عادل ، مباحث نجات وار آموزه زنجیره در بحث. بخشد می

 که هنگامی. دهند می رخ زمان زیرا هر دو آنها در یک. نمود را باید با یکدیگر مطالعه
 اعالم بخشد، او را نیز عادل می یجدید حیات شخص ، به روحش خدا توسط

 با او رفتار ای گونه یابد و خدا به می ی، رهای گناه از مجازات شخص یعنی. کند می
 مرتکب هرگز گناهی گویی یابد بلکه می رهایی گناه تنها از مجازات نه کهکند  می

و  قدردانی که گردیم خدا روبرو می و فیض محبت تجلی در اینجا با اوج.  است نشده
 .آورد خدا را در ما پدید می به عشق
 

  شمردگی عادل  ماهیت
). ۲ :۹ ایوب(» شود شمرده عادل نزد خدا چگونه انسان لیکن«: پرسید ایوب
 اعمال(»  یابم باید کرد تا نجات مرا چه آقایان ای«: کرد نیز سؤال فیلیپی زندانبان

تواند  می گناهکار چگونه انسان«: است این زندگی سؤاالت از مهمترین یکی). ۳۰ :۱۶
» نماید؟ حاصل ا اطمینانخد و رحمت کند و از محبت را با خدا درست اش رابطه
.  یابیم می رومیان به در رسالهخصوص   بهرا در عهدجدید و سؤال این به پاسخ
 این اصلی موضوع. نماید می ترسیم بسیار دقیقی شیوه را به نجات نقشه که ای رساله
 خالصه را اینگونه آن توانیم و می یابیم  می۱۷ و ۱۶ و در آیات اول را در باب رساله
و  تغییر شرایط زیرا بیانگر چگونگی است انسان نجات خدا برای ، قدرت نجیلا: کنیم
 .باشد داشته صمیمانه تا او بتواند با خدا رابطه گناهکار است انسان موضع
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 و نجات داوری: خدا دو بعد دارد عدالت دهد که می ما تعلیم ، به مقدس کتاب
اما خدا . کند را تقاضا می گناه ، مجازاتاو عدالت). ۲۶-    ۲۴ :۳ ، رومیان۹ :۱یوحنا  اول(

و  کند تا دیگر مجازات اعالم گناه تا بتواند او را بیکند   میگناهکار مهیا برای راهی
در . نمود آماده انسان را برای برکتی ، چنین مسیح کفاره. در انتظار او نباشد داوری
 . کردیم بحث باره در این اول درس
 

آورید، مرور  نمییاد   بهرا دارید؟ اگر آنخاطر   بهرا کفاره واژه آیا معنای )۱ 
 های و یا واژه زیر را با واژه خالی جاهای سپس. باشید داشته اول بر درس مختصری
 .پر نمایید مناسب

 الهی غضب.................  معنای ، به کفاره. نماید را ایجاد می کفاره نیاز به.............. 
خدا،  کننده  و کفاره جانشینی عمل.  است................... با کار  طه، در راب کفاره.  است
بر  گناه عادالنه و مجازات .................  را الهی و خشم................ گناهکار را  گناهان

  .گیرد قرار نمی................ 
  

 .را بنویسید آن اصلی  را بخوانید و موضوع۲۶-    ۲۱ :۳ رومیان )۲ 
 

و  ، او امین کنیم خود را اعتراف اگر گناهان«: خوانیم  می۹ :۱یوحنا  در اول )۳ 
  چه آیه این» .سازد پاک ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی تا گناهان است عادل

 دارد؟ انسان گناه خدا و مسئله عدالت با مبحث ارتباطی
 

 انسان که خدا هنگامی دهند که می ما تعلیم یوحنا به و اول رومیان به رساله آیات
.  او پابرجا است عدالت. نهد کنار نمی خود را به شمارد، معیار اخالقی می را عادل
، اما کار )۲۵ :۳ رومیان(گیرد  می را نادیده خدا گناه شد که تصور می مدیدی مدت
 خدا، ما را و بردباری ازلی محبت.  نیست اینگونه داد که جلجتا نشان بر صلیب مسیح

و  داوری ، شایسته حال در همه اما گناه. دارد بازمی گناه عادالنه و محکومیت از داوری
خدا را بر  آمد، تا عدالت جهان به مناسب در زمان مسیح بنابراین.  است مجازات
 توبه که گناهکاری! شود اعالم گناه شد تا گناهکار، بی او محکوم. دهد نشان صلیب



 ۱۸۱.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

 اعالم ، او را عادل ایمانشخاطر   بهو خداکند   میفترا دریا مسیح کند، عدالت می
 ).۲۶ :۳ رومیان(نماید  می

 

 ؟ است شمردگی عادل بیانگر ماهیت عبارت کدام )۴ 
a(   خدا ایمانداران که است دارد و بیانگر عملی اشاره داوری ، به شمردگی عادل 
 .کند می اعالم را عادل مسیح به

b(   نماید می را عادل خدا، شخص در آن که است ، عملی شمردگی عادل. 
c(   ایستند،  می الهی تخت در پیشگاه که گناهکارانی داوری به شمردگی عادل
 .کند می اشاره
 

  شمردگی عادل  معنای
. باشد می شدن شمرده عادل اعالم معنای ، در ابتدا به شمردگی عادل واژه
، با  شمردگی عادل. آید می وجود  بهاز ما در خارج که عینی است ، عملی شمردگی عادل

 باشد و چه بالغ روحانی از لحاظ شخص چه(ندارد  ما ارتباطی روحانی وضعیت
 ، به شمردگی عادل. باشد می ما در برابر خدا مربوط و جایگاه موضع به بلکه) نباشد
و  آوریم می ایمان بر صلیب مسیح کننده کار کفاره ما به که هنگامی که است آن معنای
خاطر   بهگذارد و ما می حساب را به مسیح ، خدا عدالت کنیم می را تجربه هیال نجات
 .  بایستیم عادالن و مثل در حضور خدا سرافراز باشیم توانیم ، می مسیح

.  گشت می محسوب داد، عادل می خدا را انجام شریعت که ، شخصی در عهدعتیق
 .گردد می ما محسوب برای مسیح اما در عهدجدید، عدالت

 

. وجود دارد مهمی و عهدجدید تفاوت در عهدعتیق شمردگی عادل مفهوم بین )۵ 
 و ۸-    ۱ :۴  رومیان سپس.  را بخوانید۱۵ :۱۷  و امثال۱ :۲۵ ، تثنیه۷ :۲۳ ، خروج نخست

 .بنویسید تان را در دفتر یادداشت  را بخوانید و تفاوت۱۱-    ۱ :۵
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 ، احساس گناه نتایج. باشد با خدا می سانان رابطه قطع ، عامل گناه دارید کهیاد  به
). ۲۴-    ۱ :۳ پیدایش(بود  انسان از خدا برای و جدایی تقصیر، محکومیت

 رابطه احیا و تقویت. بخشد می را با خدا تحکیم انسان واقعی ، رابطه شمردگی عادل
   :شامل که بینیم  می۸ باب را با خدا در رومیان انسان
ما  برای مسیح زیرا عدالتکند   میتقصیر را رفع ، احساس شمردگی عادل) ۱

 کننده  عادل شود آیا خدا که خدا مدعی بر برگزیدگان که کیست«: گردد می محسوب
 ).۳۳ :۸(»  است
 کیست « :نماید می را رفع ، محکومیت گناهان بخششخاطر   بهشمردگی عادل) ۲
 ).۳۴ :۸(» دهد فتوی شان برای که

ما را از  که کیست«: سازد را با خدا برقرار می نسانا ، رابطه شمردگی عادل) ۳
 ).۳۵ :۸(» جدا سازد مسیح محبت

 

 آن رابطهخاطر   بهگناهکار، شخص به ، تفکر خدا نسبت شمردگی عادلدر  بنابراین
 ، رفع گناهان فراتر از بخشش امری شمردگی عادلاما . کند تغییر می با مسیح شخص

گناهکار  انسان ، موضع شمردگی عادلدر . باشد یبا خدا م و احیاء رابطه محکومیت
 این تشریح به مثال دهید با ذکر یک اجازه. گردد می اعالم»  عادل«یابد و او  ارتقا می
 از او خواهان در دفاع نماید و حتی را عفو می ، مجرمی حکمرانی.  بپردازیم مهم مفهوم

 سوء این سابقهعلت   بهاام. باشد شهروند می یکعنوان   بهمجرم  آنقاسترداد حقو
 یک زیرا که. رسد مینظر   بهمحال امری پیشین و موقعیت حیثیت ، بازگرداندن شخص
 که است خطاکار آن نیاز یک باالترین.  است ای شده شناخته شخص همیشه مجرم
 نداده انجام و خطایی نگشته هرگز محکوم گویی رفتار کند که ای گونه با او به جامعه
 .گردد تواند وارد جامعه او می که است صورت دینتنها ب.  است

آلود گناهکار و  گناه نماید، گذشته می اعالم را عادل خدا شخصی که اما هنگامی
 گویی کهکند   میرفتار با شخص ای گونه او به عالوه به. کند می را پاک خطاهایش
اما باید . دنمای می اعالم و او را در حضور خود عادل است نشده مرتکب هرگز گناهی



 ۱۸۳.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

.  است صرف اعالم فراتر از یک امری شمردگی عادل که نماییم توجه نکته این به
 برای مسیح عدالت. بخشد را در حضور خدا ارتقا می شخص ، موضع مسیح قربانی
تفکر  چه. شود می در نظر گرفته گردد و او عادل می ، محسوب یافته تولد تازه شخص

نماید  اعالم گناهکار را عادل تواند انسان می طریق ینتنها بد عادل خدای!   جاللیپر
دهد و  می ، او گناهکار را نجات)۳۰ :۱ قرنتیان اول( است ما گشته عدالت زیرا مسیح
شد و  گناهکار مجازاتجای   بهچون مسیح. بخشد او می را به عادل شخص موضع
 قرنتیان دوم( ببخشد ما خود را به تواند عدالت ، می خود گرفت را بر گناهان بار تمام

 محسوب و سپس ، در ابتدا محو گناهان شمردگی عادل«: است گفته شخصی). ۲۱ :۵
  .» ما است برای مسیح عدالت نمودن

 

 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۶ 
a(  گردد رابطه محبت آمیز ما با خدا تقویت می) ۱       شریعت در انتظار. 
b(  شود ان حاصل میایم) ۲             مزد گناه. 
c(  آورد و تاوان گناه را پرداختجا   بهشریعت را) ۳           قربانی مسیح . 
d(  کند بخشش گناهان را دریافت می) ۴       شخصی که به مسیح. 

  فیض رایگان خدا است که خدا توسط آن) ۵           ایمان دارد  
e(   خاطر هبکار را  بخشد و گناهکار توبه  گناه را می        شمردگی عادل 

 .نماید ، عادل اعالم می عدالت مسیح                 
f(   را زیر پا گذاشته مجازات شخصی است که آن) ۶      تنها باشمردگی عادل  

 . است                  
g(  کند مرگ را برای گناهکار تقاضا می) ۷      شمردگی عادلپایه   بر. 
 

از  ای نمونه توانید به آیا می. را در عهدجدید بخوانید فلیمون به پولس کوتاه نامه
 فلیمون به کردید؟ پولس  توجه۱۸ آیه آیا به کنید؟ اشاره نامه در این شمردگی عادل
بگذارد و  پولس حساب را به ، آن او بدهکار است به اگر اونیسیموس گوید که می
 رابطه. باشد ندارد و آزاد می فلیمون در قبال تعهدی دیگر اونیسیموس ترتیب بدین
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 محسوب امتیازی اونیسیموس برای فلیمون با دوستش پولس تانهو دوس صحیح
 .گردد می

  

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۷ 
a(   آید و با رشد روحانی میوجود   بهدر ما که ذهنی است ، عملی شمردگی عادل 

 .باشد می ما مربوط
b(   شارها عدالت شود و به می از ما انجام بیرون که است ، عملی شمردگی عادل  
 .کند می

c(   و  شود می گذاشته انسان حساب به که است مسیح ، عدالت شمردگی عادل در
 .گردد می رفع انسان گناه

d(  و با او کند   میاو را پاک بخشد، گذشته گناهکار را می که  خدا هنگامی
 . است نشده مرتکب هرگز گناهی گویی کهکند   میرفتار ای گونه به

 

  با شریعت شمردگی عادل ارتباط
)  عادل( نیک شریعت احکام در نظر خدا با انجام انسانی گوید، هیچ می پولس
 احکام و تمام است خود مقدس خودی ، به شریعت). ۲۰ :۳ رومیان(شود  نمی شمرده

 ، عادل شریعت از دادن هدف). ۱۲ :۷ رومیان( و نیکو است و عادالنه مقدس آن
را  خدا شریعت. بود تاندارد و معیار عدالتاس یک برقراری نبود بلکه انسان نمودن

 خروج(باشند  و بد داشته از خوب صحیحی درک اسرائیل بخشید تا قوم موسی به
  .کند می ، بیان آنها را از شریعت مداوم یهود و نااطاعتی قوم ، تاریخ عهدعتیق). ۲۰

 .کند را عادل تواند شخص نمی چرا شریعت که پردازیم می دلیل ذکر سه به حال
و  ضعیف تغییر سرشت قدرت کند زیرا که تواند ما را عادل نمی ، شریعت اول
و  آلود ما است گناه و وضعیت گناه ، نشانگر واقعیت شریعت. را ندارد آلود انسان گناه
 طول که است کشی خط مثل شریعت. بیابد گناه درمان برای حلی تواند راه نمی
 گناه دانستن از شریعت... «. بیفزاید آن اند بر طولتو گیرد اما نمی می را اندازه ای وسیله
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 ما را نشان و شرارت تباهی که استهای   آیینمثل شریعت). ۲۰ :۳ رومیان(»  است
 آیینه این به توانیم می همیشه. کند را پاک وجودمان های تواند آلودگی دهد اما نمی می
ما  به  معیار خدا را از عدالت، شریعت. نخواهد کرد ما را پاک کردن اما نگاه کنیم نگاه
اما  خدا است احکام و قصور ما در حفظ بیانگر ناتوانی شریعت. دهد می نشان
 را در جاده مجروح ، شخص و الوی کاهن که همانگونه. تواند ما را تغییر دهد نمی

). ۳۷-    ۳۰ :۱۰لوقا (کند   مییاور و ناامید ترک نیز ما را بی کردند، شریعت اریحا ترک
نیکو،  ، سامری تنها مسیح. ندارد ناگوارمان ما در وضعیت احیای برای قدرتی ریعتش
 .دهد تواند ما را نجات می

،  شریعت.  تغییرناپذیر است کند زیرا که تواند ما را عادل نمی ، شریعت دوم
. گیرد را در نظر می الهی احکام زیر پا گذاشتن شناسد و تنها مجازات نمی رحمت
 را بدون شریعت احکام باید تمام ، شخص شریعت توسط شدن ردهشم عادل برای
 آلود انسانی گناه و سرشت) ۱۰ :۲  و یعقوب۱۰ :۳ غالطیان(دهد  انجام اشتباهی هیچ

  . نیست کاری چنین انجام ما قادر به
 را پاک انسان آلود نسل گناه را تغییر دهد و یا ذات تواند گذشته نمی ، شریعت سوم
جا   بهرا شریعت احکام تمام بگیرد که تصمیم ناگهان است نممک شخص. نماید
گردد اما او  خدا واقع مورد قبول است بعد، ممکن به لحظه او از این زندگی. آورد
و  است ما منکشف زندگی در حضور خدا تمام. را تغییر دهد اش تواند گذشته نمی

را در ما  جدیدی نماید و سرشت را پاک گذشته تواند گناهان می مسیح تنها خون
  .بیافریند

 
 
 

  :شریعت
  .تواند ذات ما را تغییر دهد نمی •
  .تواند عوض شود نمی •
ا عوض کند نمی •  .تواند گذشته ما ر
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را  تواند شخصی هرگز نمی شریعت گوید که می ، پولس دالیل همین به با توجه
 نیست ما از گناه ، رهایی شریعت هدف که باید بدانیم). ۲۱ :۲ غالطیان(کند  عادل
  .باشد می گناه دادن نشان بلکه
  
کند  را عادل خصتواند ش نمی شریعت. کنید را انتخاب عبارت ترین صحیح )۸
  ...زیرا

a(  باشد، عاجز است او می مشکالت ریشه که آلود انسان گناه سرشت  از درمان . 
b(  دهد او نشان را به و نیاز شخص تواند ضعف  نمی. 
c(  ندارد  ارتباطیقو با اخال است در ارتباط شخص  در ابتدا با گذشته. 
 

،  انسان نشانگر گناه ریعتش. باشد می الزم ایجاد معیار عدالت ، برای شریعت
 سوی  بهتواند ما را و می است گناه در درمان انسان آلود او و ناامیدی گناه سرشت
 سوی  بهدهد اما او را را نجات تواند شخص نمی شریعت گرچه. کند هدایت فیض
 برساند تا از ایمان مسیح ما شد تا به الالی شریعت پس«. کند می هدایت دهنده نجات
 ).۲۴ :۳ غالطیان(»  شویم هشمرد عادل

. داد شرح مثال با ذکر یک توان را می شمردگی عادلو  شریعت حفظ بین ارتباط
 و هرگز این است وسیله هواپیما تنها یک. شود می مقصدی با هواپیما عازم شخصی
 برای از آن بسازد بلکه خودش هواپیما را خانه کند که خطور نمی کسی ذهن فکر به
 مقصد رسید، از هواپیما پیاده به که و هنگامیکند   میاستفادهمقصد  به رسیدن
 برساند و آن مقصد خاصی شد تا آنها را به داده اسرائیل قوم ، به شریعت. شود می

آمد،  دهنده نجات که اما هنگامی. خدا بود بخش رهایی فیض و اعتماد به مقصد ایمان
 حتی کردند که عمل شخصی مثل کور بودند که روحانی از لحاظ آنچنان اسرائیل قوم

از  بسیاری. شود از هواپیما پیاده خواست بود نمی رسیده مقصدش به که هنگامی
 نکردند با وجود آنکه را ترک»  شریعت« هواپیما یعنی های ، صندلی یهودیان

هر  برای عدالت جهت به شریعت انجام است مسیح... « کهکند   میعهدجدید اعالم
 ).۴ :۱۰ یانروم(» آورد ایمان که
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  شرح۲۵-    ۲۴ :۳ را در غالطیان شمردگی عادلو  شریعت حفظ بین ، رابطه پولس
دهد  می و آموزش را تعلیم شاگردانش کهکند   میرا ترسیم او تصویر معلمی. دهد می
 ، وضعیت شریعت خدا از طریق. کنند را تصاحب برسند و ارث قانونی سن تا به

 انسان تصویر کشید و ناتوانی را به الهی عدالت ِ        اد، مالکد او نشان را به ناگوار انسان
 که کاری به با ایمان انسان اما اکنون. داد نشانخوبی   بهشریعت احکام را در تحقق

 خدا را گردد و معیار عدالت می اعالم داد، نزد خدا عادل انجام صلیب روی مسیح
 ما محسوب او، برای التو عد ما را پرداخت گناهان ، تاوان مسیح. آورد میجا  به

و  عدالت. شمرد عادل رایگان رساند و ما را به کمال را به ، شریعت مسیح.  گشت
 .ما کرد را نصیب برکت او این فیض
 

 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۹ 
a(  کند می  ما را در حضور خدا عادل. 
b(  کند می ما مشخص خدا را برای  معیار عدالت. 
c(  دهد تغییر می ما را و سرشتکند   میما را پاک گذشته ان گناه. 
d(  را تغییر دهد انسان تواند سرشت  نمی. 
e(  است گناه رفع برای حلی  راه . 
f(  شناساند ما می را به  گناه. 

g(  ندارد  رحمت.  
   شریعت) ۱              
  شمردگی عادل) ۲              

 

  و تجدید حیات شمردگی عادل بین  تفاوت
و  شمردگی عادلهای   ویژگیاز بعضی خواهید شد که متوجه خشب در این

،  مثال برای. آیند میوجود   بهاز ما دیگر در خارج ما و بعضی در درون تجدید حیات
افتد و در   میقخدا اتفا از ما در برابر تخت در خارج که است ، امری شمردگی عادل
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با  خدا در رابطه ، تصمیم دگیشمر عادل. کند می اعالم خدا ما را عادل که آنجا است
 مسیح که است ، کاری شمردگی عادل اساس.  ما در برابر او است و جایگاه موقعیت
 .دهد ما را با خدا تغییر می رابطه شمردگی عادل. دهد می ما انجام برای

وجود   بهزمان در یک و تجدید حیات شمردگی عادل،  ً          قبال گفتیم که همانگونه
 ، کار انجام تجدید حیات. باشند کار می یک گوناگون های گر جنبهآنها بیان. آیند می
ما  تغییر کرده و سرشت روحانی وضعیت دهندۀ و نشان ما است خدا در درون شدۀ
 .گیرند می انجام لحظه در یک و تجدید حیات شمردگی عادل. باشد می

  

و ها  ویژگی راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۱۰
 .باشند میها   ویژگیبه مربوط اسامی چپ سمت ستون
a(  شمردگی عادل) ۱                     از ما در خارج  عملی  
b(  تجدید حیات) ۲                      ما در درون  عملی  
c(  هر دو) ۳                      لحظه در یک  عملی 
d(  است ما در برابر خدا مربوط و جایگاه  با موقعیت . 
e(  باشد ما می درونی شدۀ دگرگون  نشانگر سرشت. 

 

  است این منظورمان عینی است کاری شمردگی عادل گوییم می که هنگامی )۱۱ 
 .....که

 

 ؟افتند  میقاتفا چگونه زمانی از لحاظ و تجدید حیات شمردگی عادل )۱۲ 
 

  شمردگی عادل  سرچشمه
 دهد تا سزاوار لطف انجام باید کاری اندیشد که می  وجودشقدر اعما انسان

 معتقد بودند که از یهودیان ای ، عده اولیه در کلیسای. یابد شود و نجات الهی
 از آن. یابند آورند تا نجاتجا   بهرا نیز شریعت باید احکام بر ایمان عالوه گناهکاران

 ، سفرهای دیدگاهی چنین.  یافت از کلیساها رواج ، در بعضی اشتباه دیدگاه ، این زمان
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 دادن بر خود و صدقه گیری ، سخت مذهبیهای   آیین، اجرای مقدس اماکن به زیارتی
را  کوشند تا خدایان می ، اشخاص الحادی در مذاهب. داند می گناهان آمرزش را شرط
در  شایستگی کسب آنها برای آنکه علت. ، خشنود سازند نیک کارهای با انجام

و  نیست و بخشنده خدا رحیم: که است کوشند، آن می سخت حضور خدا، چنین
 .نماید گردد تا خدا بر او رحم باید عادل انسان ؛ پس نیست و عادل نیز نیک انسان

 او کوشید تا با افکار خود، نجات. برد بسیار رنج اشتباه دیدگاه لوتر از این مارتین
 تا لطف گردی می عادل هنگام لوتر، چه ای«: گفت می فریاد او که. آورددست   بهرا

را در  او حقیقت سرانجام.  است انسانها   میلیونفریاد قلب» ؟ آوریدست   بهخدا را
،  بنابراین. نماید را عادل خواهد انسان و می است و بخشنده خدا رحیم.  یافت انجیل
 اعمالی سبب به نه«: نیست شریعت احکام و یا اجرای کار انسان ، ثمره شمردگی عادل
  )۵ :۳ تیطس(» ...داد ما را نجاتخود  رحمت محض بلکه بودیم کرده عدالت ما به که

 برای کوشش داند و حتی ما نمی اعمال را ثمره شمردگی عادل،  مقدس کتاب
 به در رسالهروشنی   بهرا موضوع ، این رسول پولس. نماید می را محکوم آن کسب

 .دهد می تعلیم غالطیان
 

 وششاز ک حاصله نتایج بخوانید و سپس غالطیان زیر را از رساله آیات )۱۳ 
 . است شده داده مورد پاسخ اولین به. را بنویسید شمردگی عادل کسب برای شخص

a(   ۱: ۸    -۹است جهنم به کند، محکوم را موعظه دیگری انجیل  هر که . 
b(   ۲: ۲۱ 
c(   ۳: ۱    -۳ 
d(   ۳: ۱۰ 
e(   ۵: ۴ 

 

 انسان و کارهای با اعمال شمردگی عادل دهد که می تعلیمروشنی   به، پولس
» ورزد؟  نمیتأکید بر اعمال فقط آیا یعقوب«: پرسند می ای اما عده. آید نمیدست  هب

 .بخوانید  را با دقت۲۶-    ۱۸ :۲ ، یعقوب دهیم پاسخ سؤال این به آنکه برای
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 را محکوم دهنده و نجات بخش رهایی ، ایمان یعقوب کنید که توجه نکته این به
ً  صرفا  ذ ایمان بر علیه نماید بلکه نمی  ، اعالم یعقوب. گوید می سخن و منفعل هنی    
ورزد   میتأکید فعال گرداند و بر ایمان نمی را عادل ، شخص منفعل ایمان کهکند  می
 اعمال گذارد که می صحه نکته بر این پولس. گردد می ختم عمل به که ایمانی یعنی

، جدا  دهنده نجات ایمان گوید که می پولس). ۵ :۳ تیطس(گرداند  نمی نیکو ما را عادل
و  ما با ایمان«: است گفته شخصی). ۲۲-    ۲۱ :۳ رومیان(گرداند  می ، ما را عادل از اعمال
 دیدگاه تفاوت. »کند می عمل که یابیم می نجات ، ما با ایمانی یابیم نمی نجات اعمال
روشنی   بهپولس.  شویم می آنها بهتر متوجه پیام محتوای را با درک و یعقوب پولس
  . یابد می نجات شریعت و با حفظ با ایمان انسان کرد که می مبارزه عقیده این علیه

و دیگر متعهد  یافتیم نجات ما با فیض چون نظر که با این دیگر، یعقوب از طرف
 ، مبارزه پرداخت را نخواهیم شریعت زیر پاگذاشتن و یا تاوان نیستیم شریعت حفظ به
 اخالقی قوانین حفظ را متعهد به تند، مسیحیداش دیدگاهی چنین که ای عده. کرد می
 تعهدات گرفتن نادیده ، امکان کرده او را سست اخالقی ، نظام دانستند و در نتیجه نمی

 .گردد او از معنا و محتوا تهی ، زندگی دادند تا در نهایت او می را به اخالقی
 سربازانی آنها مثل. گویند نمی بر ضد یکدیگر سخن و پولس ، یعقوب بنابراین
 پولس. نمایند می کنند، مبارزه می آنها حمله به که با دشمنانی پشت به پشت هستند که
با  یعقوب دانند و جنگ می نجات را عامل شریعت حفظ جنگد که می با اشخاصی
  .کند آزاد می ً                        ، آنها را کامال از شریعت کنند نجات فکر می که است اشخاصی

 
 
 
 

اعمال ای مان به 
 گردد ختم می



 ۱۹۱.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

 .دهید پاسخ سؤاالت  و بهزیر را بخوانید آیات )۱۴ 
a(  خدا  که هنگامی داشت چند سال ابراهیم. ۱۶-    ۱۵ :۱۶ و ۶-    ۱ :۱۵  پیدایش
 . گشت محسوب خدا، عدالت وعده او به او داد و ایمان را به پسری وعده
b(  ؟ داشت ، چند سال تجدید وعده در هنگام ابراهیم. ۱ :۱۷  پیدایش 
c(  ؟ داشت ، چند سال تولد اسحق در هنگام راهیماب. ۱ :۲۱ و ۱۷ :۱۷  پیدایش 
d(  تا او را  خواست خدا از ابراهیم بود که چند ساله اسحق. ۱۸-    ۱ :۲۲  پیدایش
 کند؟ قربانی
e(  ابراهیم شمردگی عادل بین        ً         تقریبا  چند سال )قربانی تقدیم و عمل) ۶ :۱۵  
 وجود دارد؟ اسحق

f(  تا کند   میما کمک به چگونه تمرین این. ید را بخوان۲۴-    ۲۱ :۲ یعقوب  دوباره
  کنند؟ نمی یکدیگر را نفی و یعقوب پولس که بفهمیم

  
 ، ایمان و یعقوبکند   میخدا اعتماد تنها به کهکند   میرا تحسین ، ایمانی پولس
و کند   میرا رد ایمان بدون ، اعمال پولس. کند می را محکوم       ً     و صرفا  ذهنی منفعل
 که شمردگی عادل.  است ایمان نشانگر واقعیت کهکند   میسینرا تح اعمالی یعقوب
 شمردگی عادل اما -    دارد  اشاره مسیحی زندگی ابتدای کند، به می را موعظه آن پولس
بیانگر  دارد که اشاره و مقدسی مطیع زندگی گوید، به می سخن از آن یعقوب که

 خدا سرچشمۀ فیض که کند  میبیانروشنی   به، مقدس کتاب. باشد می شخص نجات
ما، کار  شمردگی عادل اساس گوید که می همچنین مقدس کتاب.  است شمردگی عادل
 آن وساطت هشوند ب می شمرده         ً     او مجانا  عادل فیض به«باشد،  می مسیح کننده کفاره
،  مسیح خدا و صلیب فیض). ۲۴ :۳ رومیان(»  است مسیح در عیسی که ای فدیه

 .باشند ما می گیشمرد عادل و اساس سرچشمه
 معنای و به برخوردار است وسیعی از مفهوم»      ًمجانا « ، کلمه رومیان به در رساله

خاطر   بهنه که خدا است ، نشانگر فیض واژه این. باشد می»  یا علت دلیل بدون«
 برای است ای هدیه گردد، بلکه می مان ، نصیب دادیم انجام که و یا کاری شایستگی
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آورد و یا دست   بهرا خود آن تواند با توانایی نمی شخص که ای ، هدیه ناالیق شخص
مفید  نیکو و یا خدمات خدا بسیار فراتر از اعمال فیض. بدهد در قبالش چیزی
 . خدا است ما به و عملی واقعی ما بیانگر وقف خوب اما کارهای.  است مسیحی
 فیض عبا موضو موجود در رابطه از سوء تعبیرهای برخی بررسی به اکنون

. کنید را بهتر درک فیض خواهد کرد تا معنای شما کمک زیر به مثال.  پردازیم می
 دادگاهی شد و به جرمی مرتکب شخص آن روزی. بود دوست قاضی با یک شخصی
 شهادت و استماع کیفرخواست از بررسی پس. بود دوستش آن قاضی که رفت

. نمود او تعیین برای  سنگینیبسیار کرد و جریمه را اعالم اشد مجازات شهود، قاضی
را  قانون حدی با او دارد، تا که دوستیخاطر   بهقاضی کرد که فکر می شخص آن

 از دادگاه که در حالی ، قاضی حکم از اعالم پس. نبود اما چنین خواهد گرفت نادیده
،  قانون حفظ برای قاضی. کرد پرداخت دادگاه منشی را به جریمه شد، تمام می خارج
را  دوستش خود، جریمه محبتخاطر   بهداد، اما شخص آن محکومیت هب حکم

  . پرداخت
 بگیرد و داوری را نادیده گناه محبتشخاطر   بهخدا که نیست آن معنای ، به فیض
برخورد  سادگی به تواند با گناه نمی و قدوس عادل خدای. کنار بگذارد را به عادله

.  است نموده خود عمل ذات ، برخالف تصور بگیرد زیرا در آن را نادیده کند و آن
را  گناه ، تاوان مسیح کفارۀ خدا از طریق که است حقیقت خدا، نشانگر این فیض

 خدا، بر پایه بخشش. تواند گناهکار را عفو نماید می کرد و در نتیجه ً            کامال پرداخت
 در خدا فیض). ۹ :۱یوحنا  اول(»  است و عادل او امین«. او قرار دارد محض عدالت

یابد  می تجلی خدا است و قدوسیت محض نشانگر عدالت که مسیح کنندۀ کار کفاره
  .خواهد نمود را دریافت الهی کند، بخشش توبه و هر که

  



 ۱۹۳.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

 سرچشمه درباره مقدس کتاب بیانگر تعلیم که صحیحی عبارات جلوی )۱۵ 
 .بزنید ، عالمت است شمردگی عادل
a(  باشد می شمردگی عادل اساس ، پس ستا زنده ، بیانگر ایمان اعمال  چون. 
b(  است شمردگی عادل خدا سرچشمه  فیض . 
c(  کرد،  را پرداخت شریعت زیر پاگذاشتن ، مجازات مسیح کفارۀ  خدا از طریق 
 .تواند گناهکار را عفو نماید می پس

d(  اساس ایمانش آورد، فضیلت می ایمان مسیح به شخصی که  هنگامی 
 .گردد می شمردگی عادل
 

  شمردگی عادل تجربه
  شمردگی عادل های  نمونه
از  ای برجسته های نمونه دو نفر که تجربه  درباره۴ باب در رومیان رسول پولس

 بهخصوص   بهبخوانید و را سریع باب این. کند می هستند، صحبت شمردگی عادل
 .کنید  توجه۸-    ۶ آیات

، او را  اعمالش  گرفتننظر در خدا بدون که شخصی شادی داود، درباره حضرت
 آمرزیده ایشان خطایای که کسانی حال هخوشاب«  :نویسد دارد می می محسوب عادل

 وی را به خداوند گناه که کسی حال هخوشاب. مستور گردید شان شد و گناهان
،  بینیم نمی اعمال را بدون ، ما ایمان آیات در این). ۸-    ۶ :۴ رومیان(» نفرماید محسوب

از  قبل ، اعمال۹-    ۱ ، در آیات بخش در این.  بینیم می از اعمال  جدا شدهرا آن ولی
 نکند بلکه عمل که اما کسی«. گردد می مطرح تنها ایمان شود بلکه نمی معرفی ایمان
» شود می محسوب او عدالت شمارد، ایمان می را عادل دینان بی او که آورد به ایمان

  ).۵ :۴ رومیان(
. دارد همراه به بودنش زنده از واقعیت شهادتیعنوان   بهرا  اعمال، ایمانی اما چنین

 که همانگونه. داند می جدا از اعمال را ایمان شمردگی عادلو منشأ  ، ریشه پولس
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،  میوه. گوید می ، سخن نیکو است اعمال همان که ایمان میوه درباره ، یعقوب دیدیم
خاطر   به، باید قیاس در این.  تاس را ثمر داده آن که است ای ریشه نشانگر نوع
را  تواند ریشه نمی میوه. باشند می آن نیکو ثمره و اعمال است ریشه ایمان که بسپاریم
 .ایجاد کند
مظهر  دومین عنوان را به ، ابراهیم ، پولس شمردگی عادلِ         با شکوه  نمونۀ در یک

 اشاره نکته این ، به پولس. کند می معرفی شریعت و نه ایمان از طریق شمردگی عادل
 عادل ، با ایمان)۱۴-    ۱۰ :۱۷ پیدایش(گردد  مختون از آنکه قبل ابراهیم کهکند  می

 احکام با حفظ ابراهیم دهد که می ، او نشان عالوه به). ۶ :۱۵ پیدایش( گشت محسوب
خواهد  جهان او وارث که ای او وعده و ذریت ابراهیم زیرا به«: نگشت عادل شریعت

 ).۱۳ :۴ رومیان(»  ایمان از عدالت نشد بلکه داده شریعت بود، از جهت
: باشد می چنین شمردگی عادل خدا برای شیوه که یابیم ها، درمی نمونه با ذکر این
 . کنیم او را دریافت و هدیه حضور خدا بیاییم به هستیم که باید همانگونه

  

 عنوان هراب ایمان کند، چگونه می  بیان۴ باب در رومیان پولس که ای دو نمونه )۱۶
را در دفتر  کند؟ پاسخ می معرفی شمردگی عادل ثمر و میوۀعنوان   بهرا و اعمال ریشه

 .خود بنویسید
 

  شمردگی عادلکارکرد  وسعت
و  پرداختیم ِ             کارکرد کفاره وسعت پیرامون مقدس کتاب بررسی ، به اول در درس

 وسعت درباره که نگامیاما ه. نامحدود دارد ، کارکردی کفاره که گرفتیم نتیجه
. وجود دارد تفاوتی که یابیم ، درمی گوییم می سخن شمردگی عادلعملکرد 

باید  هر شخص. آورند می ایمان مسیح به که است اشخاصی محدود به شمردگی عادل
 ، عطیه بنابراین. نهد را ارج و آن) ۲۰ :۳ مکاشفه(برخوردار گردد  کار مسیح از ثمرات

  .برند می بهره و از آن را پذیرفته آن که است اشخاصی حدود بهتنها م شمردگی عادل
 



 ۱۹۵.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

 
 
 
 
 
 

  
 سختی هدر آنجا ب. رود می دوری سرزمین شود و به خود جدا می از خانواده جوانی
 شود دارویی خبردار می پسرش از بیماری پدرش آنکه محض هب. گردد بیمار می
 جوان اما آن. دهد نجات از مرگاو را  توانست دارو می تنها آن فرستد که می برایش

 مرگ در آستانۀ. هر روز بدتر شد و حالش را نپذیرفت آن و لجبازی سرکشیخاطر  به
 که دارویی تنها آن گفتند که آنها در پاسخ. دهند تا او را نجات خواست از پزشکان

دیر  دیگر خیلی دهد، اما اکنون تو را نجات توانست بود، می فرستاده برایت پدرت
 پذیرند، به می را با ایمان نجات هدیه که نیز اشخاصی شمردگی عادلدر .  است شده
  .گردند می محسوب عادل رایگان

  

 باشد؟ می صحیح شمردگی عادلکارکرد  وسعت ، درباره عبارت کدام )۱۷ 
a(  معنا  بدین. دارد ارتباط شمردگی عادل با درجه شمردگی عادلعملکرد   وسعت 
 .باشند تر می عادل از دیگران ای عده که

b(   ما کارکرد  و پذیرش ایمان در نظر گرفتن ، بدون کفاره نیز مثل شمردگی عادل
 .نامحدود دارد

c(  که اما تنها اشخاصی است مهیا نموده همه را برای شمردگی عادل  خدا عطیه  
  محسوب گردند، عادل مند می بهرهاو کار  آورند و از ثمرات می ایمان مسیح به
 .دشون می

 مجانی

  نجات
 هدیه خدا

ار گردما بای از ثمرات کار مسیح برخورد   یمد 
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  شمردگی عادل طریق
. بگردانند را عادل توانند شخص نیکو نمی و اعمال ، شریعت دیدیم که همانگونه

 به رایگان به که است ای خدا، هدیه عدالت. خدا نیاز دارد عدالت به ، انسان واقع در
 اما چگونه. را بپذیرد هدیه باید این انسان ولی). ۲۴ :۳ رومیان(شود  می داده انسان
دست   بهرا شمردگی عادل توان می طرقی چه کرد؟ به را دریافت هدیه این وانت می

  :کنیم می بررسی مقدس را از کتاب ، آیاتی سؤال این به پاسخگویی آورد؟ برای
 

 عادل ایمان محض شریعت اعمال بدون انسان که دانیم می زیرا ما یقین«) ۱
 ).۲۸ :۳ رومیان(» شود می شمرده
 ).۲۲ :۳ رومیان(»  است عیسی مسیح به ایمان وسیلۀ به ا کهخد عدالت یعنی«) ۲
 ).۱ :۵ رومیان(»  شدیم شمرده عادل ایمان به چونکه پس«) ۳
 ).۷ :۱۱ عبرانیان(» گردید است از ایمان که عدالتی آن وارث....  نوح ایمان به«) ۴
 تاز شریع خود که با عدالت نه شوم یافت و در وی را دریابم تا مسیح...«) ۵
 از خدا بر ایمان که عدالتی شود یعنی می مسیح ایمان وسیلۀ به که با آن بلکه است
  ).۹-    ۸ :۳ پیانیفیل(» شود می

 ، اساس ایمان. خدا را بگیرد شود تا برکت دراز می که است دستی ، ایمان بنابراین
 سبب ایمان که است گفته شخصی. باشد می آن شرط بلکه نیست شمردگی عادل
 صدقه گرفتن خود را برای دست که گدایی. گردد نمی شخص و شایستگی برتری
 بلکه نیست شمردگی عادل کسب ، هرگز بهای ایمان. بالد خود نمی کند، به دراز می
 .باشد می آن اکتساب طریق

،  است شمردگی عادلاز امتیاز  برخورداری طریق ایمان که اصل این به با توجه
، قادر  کرده ِ           انسان سقوط ، چون اول.  پرداخت تباهاتاز اش برخی تصحیح به توان می
و یا  شخصی عدالتخاطر   بهتواند نمی ، پس نیست عدالت و اجرای نیکویی انجام به

 ما به که اعمالی سبب به نه«: خوانیم  می۵ :۳ در تیطس. خود ببالد ، به انسانی تالش
 از آنکه ، ترس ومد. »داد خود ما را نجات رحمت محض بلکه بودیم کرده عدالت
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خود  نجات حفظ و قادر به گناهکار هستیم و یا خیلی ضعیف ما خیلی چون
ما را با  که است نهفته حقیقت در این ایمان اهمیت. گردد می رفع ، با ایمان باشیم نمی
 یک ، برای در اتحاد با مسیح شخص. بخشد ما نیرو می و بهکند   میمتحد مسیح
تعمید  در مسیح شما که زیرا همۀ«: را دارد الزم و قدرت انگیزه خداپسندانه زندگی

باشند  می مسیح از آن که و آنانی«). ۲۷ :۳ غالطیان(» را در بر گرفتید یافتید، مسیح
،  پولس). ۲۴ :۵ غالطیان(» اند ساخته مصلوب ها و شهواتش را با هوس جسم

 به چونکه «:کند از میابر چنین فیلیپی ایمانداران زندۀ ایمان خود را برای شکرگزاری
 عیسی مسیحرا تا روز  کرد، آن نیکو را در شما شروع عمل او که که اعتماد دارم این
 ).۶ :۱ پیانیفیل(» خواهد رسانید کمال به

 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۱۸ 
a(   آوریم میدست   بهرا با ایمان و ما آن خدا است فیض ، ثمره شمردگی عادل  .
 . است صلیب روی مسیح فداکارانۀ عمل هما ب ایمان
b(  آن شرط و نه است شمردگی عادل ، اساس  ایمان . 
c(  تمام گردیم می محسوب ، عادل و تنها با ایمان رایگان ما به که حقیقت  این ،  
 .دارد برمی گردند، از میان می غرور و فخر انسانی منجر به را که عواملی

d(  از  ، شده او همفکر مسیح که ای گونه بهکند   میحدمت را با مسیح ، شخص  ایمان
  .گردد مند می او بهره حیات

  
و کند   میرا ایجاد در ما ایمان القدس شود، روح می خدا موعظه کالم که هنگامی
از  لهذا ایمان«: گوید ما می به مقدس کتاب.  شویم می شمرده ، عادل ایمان ما از طریق

خدا را باور و  ، وعده ایمان). ۱۷ :۱۰ رومیان(» خدا از کالم و شنیدن است شنیدن
برد تا  می مسیح خود یعنی دهنده نجات آغوش را به ، شخص ایمان. کند می تصاحب
 شخص ، وجدان و اعتمادی ایمان چنین. نماید حاصل خود اطمینان گناهان از آمرزش
،   نیرومند استو زنده ایمان چون. بخشد می جاودان او امید حیات و بهکند   میرا آرام
 .یابد می نیکو تجلی با اعمال آن و ثمرهکند   میشکرگزاری را پر از روح شخص



 رس هفتمد ۱۹۸

آورد، دست   بهتوان می را با ایمان شمردگی عادل گوییم می که هنگامی )۱۹ 
 ......... که است آن منظورمان

 شود؟ ایجاد می چگونه ایمان )۲۰ 
 

  شمردگی عادل  نتایج
و  از گناه شدن ، پاک بیشمار آن از نتایج یکی.  سیار استب شمردگی عادل نتایج

 حال هخوشاب«: است الهی از برکات و برخورداری مقدسین جماعت به ورود شخص
 به اکنون). ۱ :۳۲مزمور (» مستور گردید وی شد و گناه او آمرزیده عصیان که کسی
 . پردازیم می شمردگی عادلو بیشمار  عالی برکات بررسی

 

 . بنویسید را در هر کدام شمردگی عادل زیر را بخوانید و نتایج تآیا )۲۱ 
a(  ۳۹ :۱۳  اعمال 
b(  ۱ :۵  رومیان 
c(  ۹ :۵  رومیان 
d(  ۱۱-    ۱۰ :۵  رومیان 
e(  ۳۰ :۸  رومیان 
f(  ۳۴-    ۳۳ :۸  رومیان 

g(  ۷ :۳  تیطس  
 ای تازه خلقت به تبدیل ما را در مسیح که خدا است هدیه ، بزرگترین نجات

ما را  چیز از خدا که و همه«: گوید می  چنین۲۱-    ۱۸ :۵ قرنتیان در دوم پولس. کند می
.  است ما سپرده را به مصالحه و خدمت داده با خود مصالحه عیسی مسیح واسطۀ هب

را  ایشان داد و خطایای می را با خود مصالحه بود و جهان خدا در مسیح اینکه یعنی
 ایلچی مسیح برای پس. ما سپرد را به مصالحه مو کال نداشت محسوب بدیشان
با  که کنیم استدعا می مسیحخاطر   بهپس. کند می ما وعظ زبان گویا خدا به که هستیم

 تا ما در وی ساخت ما گناه ، در راه نشناخت گناه زیرا او را که. کنید خدا مصالحه
  ». ِ               عدالت خدا شویم



 ۱۹۹.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

  خودآزمایی
 

 .ترین پاسخ را انتخاب کنید به-     سؤاالت چند جوابی 
 

 .......زیراکند   میاعالم گناه ، خدا گناهکار را بی شمردگی عادل در )۱ 
a(  گیرد می خود، نادیده عظیم محبتخاطر   بهرا ِ             گناه انسان. 
b(  مسیح قرار داد تا عدالت مسیح را بر صلیب انسان خود، گناهان  خدا با محبت  
 .گردد محسوب انسان برای
c(  کارهای دادن خود را با انجام گناهان داد تا مجازات اجازه انسان دا، به خ  
  .گردد رفع کند و گناهش جبران خوب

 

 ......... شمردگی عادل در )۲ 
a(  اعالم اگر خدا او را عادل گردد حتی نمی محسوب ، گناهکار عادل واقع  در  
 .کند

b(  گردد می حسوبم دهد، عادل نیکو انجام اعمال که در صورتی  شخص. 
c(  گردد می محسوب عادل مسیح عدالتخاطر   به شخص. 

 

 ..... آورد بلکه می ارمغان را به گناهان بخشش فقط نه شمردگی عادل )۳ 
a(  شخص یک و او در برابر خدا مثلکند   میرا نیز با خدا تقویت شخص  رابطه 

 .ایستد می عادل 
b(  دارد می ما ارزانی بهرا نیز  از محکومیت با خدا و آزادی  صلح. 
c(   a  وb 

 

 ...... شخص گوید که میروشنی   به، مقدس  کتاب)۴ 
a(  شریعت احکام و یا اجرای با اعمال شود نه می شمرده عادل  تنها با ایمان . 
b(  گردد می محسوب ، عادل مسیح به و ایمان شریعت احکام کامل  با اجرای. 
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c(  محسوب ، عادل عقیده ار و صداقتبسی نیکوی ، کارهای خوب  با اهداف  
  .گردد می

 ...... شمردگی عادل  اساس)۵ 
a(  باشد خدا می  تنها محبت. 
b(  باشد می مسیح خدا و صلیب  فیض. 
c(  باشد با خدا می صحیح رابطه برای  انسانق اشتیا. 

 

 ... ، پس است شمردگی عادل سرچشمه ایمان چون که دیدیم گذشته  در درس)۶ 
a(  باشد ما نمی نیکوی  از اعمالتر  مهم. 
b(  که گدایی که همانگونه.  برتر سازد، نیست را از دیگران شخص که  امتیازی  
 .بالد خود نمی کند، به دراز می خواستن صدقه را برای دستش

c(  آورد می ایمان مسیح به که است شخصی ارزش  محدود به. 
 

 ؟ ستند، چیستای در حضور خدا می که محکومی  نیاز گناهکاران)۷ 
a(  کامل عدالت  اجرای  
b(  نکند را فراموش بسیار آنان نیکوی  خدا اعمال. 
c(  خدا  رحمت 

 

را  شمردگی عادل،   غیر مسیحیقصاد از اشخاص ، بسیاری درس  طبق)۸ 
 ....... نتیجه
a(  دانند می انسان نیکوی  اعمال. 
b(  انسان اعمال دانند نه خدا می و فیض  رحمت  
c(  دانند می برگزیده اشخاص نمودن عادل خدا برای م تصمی. 
 

 ........... که است آن معنای به شمردگی عادل) ۹ 
a(  ام نکرده هرگز گناه  من . 
b(  گیرد می را نادیده  خدا گناه. 



 ۲۰۱.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

c(  ام نشده گناه هرگز مرتکب  گویی .  
 

 ......... شمردگی عادلکارکرد   وسعت)۱۰
a(  باشد محدود می کفاره  مثل. 
b(  پذیرند می را با ایمان شمردگی عادل عطیه که است اشخاصی  محدود به. 
c(  شنوند را می انجیل پیام که است اشخاصی  محدود به.  

  
  



 رس هفتمد ۲۰۲

 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

  خدا عادل در برابر تخت که پیوندد؛ هنگامی می وقوع از ما به  در خارج)۱۱ 
 . شویم می شمرده

 

، )نماید می آرام(نشاند  پوشاند، فرومی ، می ، مسیح دن، فرونشان الهی  غضب)۱ 
 .گناهکار

 

 .پیوندند می وقوع به زمان  آنها در یک)۱۲ 
 

 آورد، خدا او ایمان مسیح به و هر که خدا است ، نشانگر عدالت مسیح  قربانی)۲ 
 .کند می اعالم را عادل

 

 ۱۳( b(است بوده بیهوده مسیح مرگ یابد پس نجات با اعمالش  اگر شخص . 
     c(گردیم عادل شریعت و یا اجرای با اعمال اگر بخواهیم است  احمقانه . 
     d(گردند زیر شریعت عادل شریعت خواهند با اجرای می که  اشخاصی 

 .باشند می 
     e(گردد، در  می نزد خدا عادل شریعت با اجرایکند   میفکر که  شخصی
 . است جدا نموده خود را از مسیح حقیقت

 

 . است و عادل بخشد، امین ما را می گناهان که  خدا هنگامی)۳ 
 

 ۱۴( a(داشت سن  سال۸۶از            ً    اما احتماال  بیش گفت توان نمی  دقیق . 
     b( ۹۹سال   
     c( ۱۰۰سال   
     d(او .  داشت سن  سال۱۵             ً اما او احتماال   دهیم ارائهتوانیم  نمی قاطعی  پاسخ

). ۶ آیه(ببرد  کوه باالی را به د تا بتواند با خود چوبباش بوده باید آنقدر بزرگ
  . داشت سن  سال۱۱۵          ً نیز تقریبا   ابراهیم



 ۲۰۳.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

     e(وجود دارد فاصله  سال۳۰            ً ، اما احتماال   دانیم       ً     دقیقا  نمی.  
     f(ابراهیم که دانست او می. آشنا بود ابراهیم زندگی با تاریخخوبی   به یعقوب  

نشانگر  ، که  اعمال و بر اهمیت) ۶ :۱۵ پیدایش(بود  گشته محسوب از ابتدا عادل
 و با اعمال گشت  خدا، عادل ِ            با ایمان به ابراهیم.  ورزیدتأکید،  است ایمان واقعیت

 .داد را نشان خود، ایمانش
 

 ۴(  a( 
 

 ۱۵( a(غلط   
     b(درست   
     c(درست   
     d(غلط   

 

 شوند اما در عهدجدید می یدهنام ، عادل پاک تنها اشخاص  در عهدعتیق)۵ 
 .گردند می اعالم ، عادل با ایمان پناهان و بی گناهکاران

 

داود، از  گوید که می پولس.  کردیم ها اشاره نمونه این ما به. شما  پاسخ)۱۶ 
 کشد که تصویر می را به فردی او شادی. گوید می ، سخن جدا از اعمال شمردگی عادل
جدا  شمردگی عادل  زیبای نیز نمونه ابراهیم. را بخشید نش، گناها ایمانشخاطر   بهخدا

 این. شد محسوب ، نزد خدا عادل او نیز با ایمان.  است شریعت اعمال از اجرای
 .هستند شمردگی عادل ، میوه و اعمال ، ریشه ایمان آموزند که ما می ها به نمونه

 

 ۶(  a(  ۶ 
 b(   ۷ 
 c(   ۳ 
 d(   ۴ 
 e(   ۵ 
 f(   ۲ 
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 g(   ۱ 
  

 ۱۷( c(اما تنها اشخاصی است مهیا نموده همه را برای شمردگی عادل  خدا عطیه  
  محسوب گردند، عادل مند می کار بهره آورند و از ثمرات می ایمان مسیح به که
 .شوند می

 

 ۷(  a( غلط   
   b( درست   
   c( درست   
   d( درست   

 

 ۱۸( a(درست   
     b(غلط   
     c(درست   
     d(درست   

 

 ۸(  a( باشد، عاجز  او می مشکالت ریشه که آلود انسان گناه سرشت  از درمان
 . است

 

 . داشت و فعال زنده باید ایمان شدن شمرده عادل  برای)۱۹ 
 

 ۹(  a(  ۲ 
  b(   ۱ 
  c(   ۲ 
  d(   ۱ 
  e(   ۲ 
  f(   ۱ 
  g(   ۱ 

 



 ۲۰۵.... کند گناه اعالم می خدا انسان را بی

 .شود خدا ایجاد می کالم با شنیدن  ایمان)۲۰ 
 

 ۱۰( a( ۱ 
     b( ۲ 
     c( ۳  
     d( ۱ 
     e( ۲  

 

 ۲۱( a(او را آزاد نماید،  نتوانست شریعت که گناهانی از تمام  شخص
 .آزادخواهد شد

     b(با خدا  صلح 
     c(خدا از غضب  رهایی 
     d(هستیم با او دوست ، اکنون خدا بودیم ً           قبال دشمنان  ما که . 
     e(را داریم تنیاف جالل اطمینان ، پس شدیم شمرده عادل  چون . 
     f(آزاد شدیم تقصیر و محکومیت  از حس . 
     g(گردیم می جاودان حیات  وارث . 
 



 



 

   هشتم  درس

  :پذیرد خود می را در خانواده خدا انسان
    فرزندخواندگی

 

او در  زندگی. کردند او نمی به توجهی الکل اعتیاد بهخاطر   بهمریمپدر و مادر 
تغییر  زندگی به  نسبتمریم دیدگاهتدریج   به.شد می یسپر و سختی ، تنهایی ترس

 ، او را به سرپرست بی کودکان و رفاه آسایش مؤسسه. ناهنجار شد کرد و رفتارش
او را از  نگهداری ، امکان اش سپرد اما رفتار ضد اجتماعی بسیاری خوب های خانواده
شنیدند  را می زندگیشانگیز  غم ها، داستان از خانواده بسیاری. کرد می سلب دیگران

 فرزندخواندگی او را به فلسفی ، آقا و خانم سرانجام. کردند می او اجتناب اما از قبول
 ، آقای لحظات اما در آخرین. شد کار انجام این برای قانونی کارهای پذیرفتند و تمام

 او را به دیگری ، خانواده باالخره. خورد همه چیز ب کرد و همه فوت ناگهان فلسفی
برخوردار شد  و مهربانی محبت از چنان خانواده  در آنمریم.  پذیرفت فرزندخواندگی

 مفید در جامعه عضوی و به شفا یافت اش و روانی روحیهای   زخماز مدتی پس که
 . است دیگران و تسلی برکت او باعث امروز زندگی. شد تبدیل

 بخشد و به ما را می هانتنها گنا او نه.  است کرده ما را محبت گونه خدا نیز همین
و  پسران دهد تا مثل خود قرار می ما را در خانواده کند، بلکه عطا می تازه ما حیات
 عظمت.  ببریم بهره فرزندخواندگی  و مزایایقحقو او از همه دختران

 وضعیت که خدا با وجود آن گردد که می متجلی حقیقت در این فرزندخواندگی
خود را  آسمانی ما را دید، اما باز محبت و سرکش کرده ، سقوط آلود، وحشتناک گناه

 و خواست از اراده که است دارد، محبتی وا می تعجب ما را به چه آن. نکرد از ما دریغ
ما  او پدر آسمانی. کند تواند ما را محبت خواهد و می او می. گیرد می خدا سرچشمه

  باشد؟ نمی و پرستش پایان تمجید بی آیا او شایسته!  باشیم می و ما فرزندانش است
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  رئوس مطالب 
  فرزندخواندگی ماهیت
  فرزندخواندگی زمان
  فرزندخواندگی تجربه

 

  درس  اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

 .دهید خدا شرح در خانواده با فرزندخواندگی را در رابطه مقدس کتاب تعلیم •
 .کنید را بیان فرزندخواندگیو  شمردگی عادل،  تجدیدحیات بین ارتباط •
 .دهید را توضیح فرزندخواندگی  کسبقو طر برکات •
 .، تمجید کنید الهی خانواده ما به خدا را در پذیرش عظیم و مهربانی محبت •
 

  یادگیریهای   فعالیت
     ً    لطفا  این.  را بخوانید۱ باب  و افسسیان۴ باب ، غالطیان۸ باب رومیان) ۱ 
 .کنید توجه فرزندخواندگی مفهوم بهخصوص   بهبخوانید و را دقیقها  بخش
 دهید و پاسخ خودآزمایی به بخوانید و در پایاندقت   بهرا درس متن) ۲ 
 .را مرور کنید خودهای  جواب

  پاسخ۲ میانی آزمون به درس بخوانید تا در پایاندقت  بهرا  ۸-    ۵ دروس) ۳ 
 .دهید



 ۲۰۹.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

  درس  متن

  فرزندخواندگی ماهیت
 

در  که ، کار خدا است شمردگی عادلو  حیات ، همانند تجدید گیفرزندخواند
 شخص ، با مقام فرزندخواندگی. گیرد می آورد، انجام می ایمان مسیح به که شخصی

 نیست خدا تنها آن هدف. سر و کار دارد فرزندخواندگی خدا و امتیازات در خانواده
.  او گردیم و دختران ا پسرانم خواهد که می دهد بلکه رهایی گناه ما را از بردگی که

 ما را از قبل که... در او برگزید  از بنیاد عالم ما را از پیش چنانکه«: گوید می پولس
 خشنودی برحسب مسیح عیسی وساطت هب شویم نمود تا او را پسر خوانده تعیین
 ).۵-    ۴ :۱ افسسیان(» خود ارادۀ
 

  فرزندخواندگی  معنای
. باشد می» فرزند قبول«،  شده ترجمه فرزندخواندگی که ای واژه الفظی تحت معنای

برخوردار  از آن طبیعیطور   بهشخص دارد که اشاره و موقعیتی مقام ، به واژه این
 ما با واژۀ. باشد داشته ادعایی هیچگونه آن به تواند نسبت و نمی نیست

ً        معموال  خانواده.  آشنا هستیم فرزندخواندگی  فرزندی ، به است یتیم را که ای ، بچه ای      
 ارتباطخاطر   بهبچه و آنکند   میخود رفتار فرزند واقعی پذیرد و با او مثل می

. گردد فرزند برخوردار می یک  و امتیازاتقحقو دارد، از همه با والدینش که جدیدی
 او از این. کند می بررسی روحانی را از لحاظ فرزندخواندگی ، دیدگاه رسول اما پولس

 مسیح به ، هر که در آن نماید که آمیز خدا اشاره عملکرد فیض گیرد تا به یم بهره واژه
و  بسیار نزدیک ایجاد ارتباطی ، سبب تولد تازه. گردد آورد، فرزند خدا می ایمان

 را به مقامی چنین که خدا است اما این). ۱۳-    ۱۲ :۱یوحنا (گردد  با خدا می فرزندگونه
خدا، هر  در خانواده). ۷-    ۱ :۴ غالطیان(خواند  ود میخ بخشد و ما را فرزندان ما می
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 خود نگاه فرزند واقعی او همچون فرزند را دارد و خدا به  یکقحقو همه شخص
 .کند می

های   درسبر مرور مختصری ، به کردیم را بیان فرزندخواندگی مفهوم که حال
  . پردازیم می گذشته
 جدید و خلقت حیات ، شخص حیات در تجدید دارید کهخاطر   بهشک بدون

 جدیدی و جایگاه در برابر خدا از موضع ، شخص شمردگی عادلدر . یابد می ای تازه
 .آورد میدست   بهجدیدی مقام شخص گردد و در فرزندخواندگی مند می بهره

 

 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق مختصر، دو ستون مروری برای )۱ 
a(  کار دارد و  خدا سردر برابر شخص و موضع  با جایگاه. 
b(  است شخص  بیانگر تغییر در سرشت . 
c(  دارد خدا اشاره در خانواده شخص مقام  به. 
d(  برخوردار است  فرزندیق از حقو . 
e(  ایماندار  حساب را به مسیح و عدالت مسیح حساب را به شخص  گناه
 .گذارد می

f(  بخشد می روحانی حیات شخص به تازه  با تولد. 
  حیات  تجدید)۱         
  شمردگی عادل) ۲         
  فرزندخواندگی) ۳         

 

 به عهدعتیق یونانی ، در ترجمه شده ترجمه فرزندخواندگی به که یونانی واژه
.  گردیم می مواجه از فرزندخواندگی هایی ، با نمونه اما در عهدعتیق. خورد نمی چشم
،  رسوم این طبق. باشند ها می در عهد پاتریارخ خاصی ها نشانگر رسوم نمونه این

 کند تا یاور آنها در زندگی قبول فرزندی را به پسری توانست فرزند می بی خانواده
 فرزند دیگری او صاحب و اگر والدین. نماید آنها را دفن مرگ باشد و در هنگام

شدند،  می پسری صاحب اما اگر والدینش.  گشت برخوردار می شدند، او از ارث نمی



 ۲۱۱.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

خوبی   بهآیین این.  نداشت و حقوقی ، دیگر حق فرزندخوانده رسید و آن او می به ارث
 ، اگر زنی بر آن عالوه). ۴-    ۲ :۱۵ پیدایش( و ایلعازر است ابراهیم بیانگر رابطه

 همسرش کند تا برای استفاده از کنیزش توانست آورد، میدنیا   بهفرزندی توانست نمی
آورد،  میدنیا   بهو اگر کنیز، فرزندی). ۲ :۱۶ پیدایش کنید به نگاه(آورد دنیا   بهفرزندان
و  ابراهیم نیز رابطه مطلب این. کند کنیز را بیرون آن داد که نمی اجازه زن به قانون
 ).۱۲-    ۱۱ :۲۱ پیدایش(دهد  می شرحخوبی   بهسارا را

  

 قبول فرزندی در هر مورد به شخصی چه. بخوانید زیر را از عهدعتیق آیات )۲ 
 .گردد می

a(  ۱۰ :۲  خروج 
b(  ۲۰ :۱۱ پادشاهان  اول 
c(   ۱۵ و ۷ :۲ استر 
 

 تأکید ، زیرا که است فرزندخواندگی ، مهمتر از مفهوم فرزندی مفهوم در عهدعتیق
  .دارد همراه را نیز به فرزندخواندگی مفهوم باشد که می بر تولد تازه آن اولیه

 

 و ۱۰ :۱ ، هوشع۹ :۳۱، ارمیا ۲۰-    ۱۸ :۳۲و  ۲-    ۱ :۱۴ ، تثنیه۲۳-    ۲۲ :۴ خروج )۳ 
 .دهید پاسخ زیر در دفترتان سؤاالت  را بخوانید و به۱۷ :۳ و ۶ :۱ ، مالکی۱ :۱۱

a(  باشند؟ خدا می فرزندان اشخاصی چه آیات  در این 
b(   باشد با تولد می همراه ، فرزندی آیات از این کدام یک در. 
c(   باشند؟ می ر فرزندخواندگی، بیانگ آیات از این کدام یک 
 
 اما. خدا ناآشنا نبود قوم ، برای در عهدعتیق فرزندخواندگی دیدگاه که بینیم می

عهدجدید  با تعلیم مستقیمی رابطه در عهدعتیق فرزندخواندگی عمل آید که مینظر  به
 دهاستفا ، گویا زمینه اول قرن  رومی-     یونانی فرزندخواندگی ، فرهنگ در عوض. ندارد
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 تضاد بین ، به واژه این زیرا که.  است ساخته را فراهم فرزندخواندگی از واژه پولس
 .پردازد اسیر می یک زاد و بردگی خانه یک آزادی

 زمان در آن. بود بسیار مرسوم عملی ، فرزندخواندگی  رومی-     یونانی در فرهنگ
کند و  قبول فرزندی بهرا  پسری توانست مرد می نداشتند، آن فرزندی اگر مرد و زنی
 مطلب باشند اما این پسر زنده آن بود والدین ممکن حتی.  گشت می او وارثش
را  شان بودند فرزندان ها مایل خانواده زیرا اغلب او نداشت با فرزندخواندگی منافاتی

 زندگی برای بهتری های و فرصت در آنجا از امکانات بسپارند که هایی خانواده به
 شد، پدر و مادر واقعیش می پذیرفته فرزندی به ای بچه که هنگامی. ندبرخوردار باش
 پدر .بود پدر و مادر جدیدش او بر عهده بر او نداشتند و اختیار کامل دیگر حقی
خود  در کنترل ابعادش پسر را در تمام زندگی تا تمام را داشت حق جدید او این

نیز بود  پسرش اعمال لئو، او مس ندر ضم. کند پسر را تنبیه توانست می او حتی. گیرد
 .کند را رفع فرزندش بود نیازهای و موظف
،  اش آینده در زندگی موفقیت جدید برای در خانواده از عضویت فرزند، پس آن
بگذارد و در  ترها احترام بزرگ تا به آموخت او می.  نیاز داشت و تربیت تعلیم به

او  به باارزشیهای   درس، والدین تبا محب همراه آموزش. بپذیرد مسئولیت زندگی
رشد  در دوران. گردد مواجه زندگی های شد تا با فراز و نشیب می داد و او آماده می

 را برعهده تری مهم وظایف رسید تا بتواند در آینده می اجتماعی باالی مدارج خود به
 ربارهد پولس تعلیم. داد می شخص جدید به را خانواده امتیازات این تمامی. گیرد
 را از فرزندخواندگی دیدگاهی چنین و فرزندخواندگی شمردگی ، عادل حیات تجدید
 .سازد می منعکس

او تولد  ، به داده خود رهایی گذشته را از وضعیت ، خدا شخص پولس در تعلیم
 پاک اش گذشته زندگی گناهان. وارد گردد الهی خانواده بخشد تا بتواند به می تازه
از  او عضوی بنابراین. گردد خدا وارد می خانواده به فرزند بالغ یک گردد و مثل می

را نیز  هایی ، مسؤلیت برده فرزند بهره یک گردد و از امتیازات می الهی خانواده اعضای
و  ، توانایی وقت باید تمام ، شخص امتیاز فرزندخواندگیخاطر   به.شود دار می عهده
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آمیز خدا  ، عملکرد فیض فرزندخواندگی پس. خود را در اختیار خدا قرار دهد دارایی
 و دختران پسران عنوان آوردند به ایمان مسیح به را که خدا، اشخاصی در آن که است

برخوردار  فرزندی  و امتیازاتقحقو پذیرد و آنها از تمام می اش خود در خانواده
 .گردند می

 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۴ 
a(  خود منعکس را در تعالیم عهدعتیق خواندگیفرزند رسم رسول  پولس  
 .سازد می

b(  بود بسیار رایج فرزندخواندگی عمل  یونانی-     رومی  در فرهنگ. 
c(  داشتند و  بر فرزندخواندگان اختیار تام ، والدین  یونانی-     رومی  در فرهنگ
 .نمایند آنها را نیز رفع نیازهای بایست می

d(  را  فرزندخواندگی آموزه که گردیم می الهی عضو خانواده  ما هنگامی
 . پذیریم می

e(  گردیم خدا می وارد خانواده فرزندان عنوان ، به تولد تازه از تجربه  پس . 
  

 از اما تنها در بعضی در عهدجدید است مهم تعلیمی فرزندخواندگی گرچه
با  بسیار نزدیکی ارتباط و چون است شده اشاره آن عهدجدید به های کتاب
اما در .  برخوردار است کمتری از اهمیت کنند که فکر می ای دارد، عده حیاتذتجدید
 تعالیم ترین و مهم از زیباترین و یکی برخوردار است ای ویژه از جایگاه پولس تعلیم

 .باشد عهدجدید می
 

ما  را نصیب برکتی چه ، در هر کدام فرزندخواندگی. زیر را بخوانید آیات )۵ 
 . است شده داده پاسخ ورد اولم به. سازد می

a(  سازد آزاد می و ترس بندگی  ما را از روح-     ۱۶-    ۱۵ :۸  رومیان. 
b(  ۲۳-    ۲۰ :۸  رومیان 
c(  ۱۲-    ۴ :۹  رومیان 
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d(  ۷-    ۳ :۴  غالطیان 
e(  ۷-    ۵ :۱  افسسیان 
 

. دکن می اشاره اسرائیل قوم فرزندخواندگی موضوع  به۴ :۹ در رومیان پولس
خاطر   بهاسرائیل قوم برکات تمام که است ، بیانگر آن متن در این واژه این کارگیری هب

 اشاره اسرائیل قوم به خاصطور   بهدر اینجا، پولس. باشد آنها با خدا می خاص رابطه
 قوم برکات از همان و خدا است واقعی عهدجدید، کلیسا قوم اما در تعلیمکند  می

 است برکاتی تمام ما با خدا اساس خاص معنا، رابطه یک به.  مند است بهره اسرائیل
نخواهد کرد  منع چیز نیکو را از فرزندانش خدا هیچ. دارد می ما ارزانی او به که
 او را در راه بلکه نداشت پسر خود را دریغ او که«: گوید می پولس). ۱۱ :۸۴مزمور (

). ۳۲ :۸ رومیان(» خواهد بخشیدما ن چیز را به همه با وی نمود چگونه ما تسلیم جمیع
اما خدا  است ما بهترین برای چیزی چه که دهیم تشخیص شاید نتوانیم که در حالی
کار   بهاند، او گشته دارند و فرزندان او را دوست که آنانی خیریت چیز را برای همه
ما  شایستگیخاطر   بهکه بسپاریمخاطر   بهاما باید همیشه). ۲۸ :۸ رومیان(برد  می

 .شود ما می نصیب برکتی که نیست
 

باید باشد؟  خدا چه به با خدمت تفکر ما در رابطه.  را بخوانید۱۰-    ۷ :۱۷لوقا  )۶ 
 .را در دفتر خود بنویسید جواب

  
 عظیم محبت همپای وجه هیچ به شان های کوشش خدا باید بدانند که فرزندان
ما  پدر آسمانی. پذیرد می الهی دهخود در خانوا ما را با فیض که محبتی. باشد خدا نمی
 .سازد می جاری مان را در زندگی و برکاتشکند   میما را رفع نیازهای
فرزند خود  عنوان بود به دیگری ملیت از یک را که پاتر، پسر جوانی و آقای خانم
 ن، چنا دان. پاتر بود بعد، او دیگر دان به از آن. را بر او گذاشتند دان آنها اسم. پذیرفتند

 خانواده ً                   خود را کامال عضو آن از مدتی پس شد که می پاتر محبت در خانواده
 مساوی  و امتیازاتق، از حقو خانواده دیگر آن او نیز همانند فرزندان.  دانست 



 ۲۱۵.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

 و رفتن تحصیل ادامه آنها امکان. بودند دان لئو           ً   پاتر قانونا  مس خانواده. برخوردار شد
.  نداشت دیگر خانواده با اعضای تفاوتی هیچ او. داو مهیا ساختن را برای کالج به

 او هدیه دیگر به های بچه مثل گرفتند و در کریسمس می سالگرد تولد او را جشن
. در اختیار او بود فرزندی رابطهخاطر   بهخانواده آن برکات تمام واقع در. دادند می

  او ما را وارث.باشد می کوچک مثال تر از این ما بسیار عظیم پدر آسمانی محبت
 .سازد می خود شادمان و هر روز ما را با برکات است خود کرده های وعده
 

در  فرزندخواندگی واژه کارگیری هب. باشند می زیر صحیح از عبارات کدام یک )۷ 
  .......که است عهدجدید بیانگر آن

a(  گردد فرزند خدا می شخص در آن که است قانونی عملی  فرزندخواندگی. 
b(  دست  بهخدا را فرزندخواندگی اند، مقام یافته تولد تازه که  اشخاصی  
 .آورند می

c(  نماید می پیروی را در زندگی جدیدی از خدا شیوۀ با اطاعت  شخص. 
 

  فرزندخواندگی زمان
 گذشته به مربوط مرحله اولین. آید میوجود   بهمرحله ، در سه فرزندخواندگی

در  از بنیاد عالم ما را پیش چنانکه«: گوید  می۶-    ۴ :۱ در افسسیان رسول پولس.  است
 تعیین ما را از قبل که باشیم عیب و بی مقدس او برگزید تا در حضور او در محبت

 ارادۀ خشنودی برحسب عیسی مسیحوساطت   بهشویم نمود تا او را پسر خوانده
 ». حبیب  آنگردانید در مستفیض آن ما را به خود که فیض جالل ستایش خود برای

  
 .دهید زیر پاسخ سؤاالت  را بخوانید و به۶-    ۴ :۱ افسسیان دوباره )۸ 

a(  دهد؟ می را انجام فرزندخواندگی عمل شخصی  چه 
b(  گردند؟ خدا می فرزندان اشخاصی  چه 
c(  ؟ گردیم خدا می ما فرزندان شخصی چهوسیله   به 
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d(  ؟ چیست  فرزندخواندگیشأ من 
e(  ؟ چیست واندگیاز فرزندخ  هدف 
 را در دست ، ابتکار عمل فرزندخواندگی خدا در عمل کنید که توجه نکته این به
،  گردد و شخص آغاز می خدا است خواست طبق که ، با محبتی فرزندخواندگی. دارد

 و در ۴ آیه در پایان. خدا را تمجید نماید عظیم شود تا فیض می الهی عضو خانواده
 او قرار دارد تا با همان محبت پایه بر که گردیم خدا می یازل تصمیم ، متوجه۵ آیۀ

 ما، تنها فرزندخواندگی بر قبول خدا مبتنی ازلی تصمیم.  خدا گردیم ، فرزندان محبت
سازد،  می را ممکن خدا فرزندخواندگی تنها فیض و چون.  او است محبتخاطر  به
 .باشد می بیهوده آن کسب برای انسانیهای  تالش تمام پس

ما  به که بسیاری بر برکات عالوه فرزندخواندگی که کنیم می ، مشاهده متن در این
از بنیاد  ما را پیش چنانکه«. آورد می ارمغان ما به را نیز برایهایی  لیتئو مسبخشد، می
 افسسیان(»  باشیم عیب و بی ، مقدس در او برگزید تا در حضور او در محبت عالم
 زندگی ای گونه نباید به ، پس کنیم می خود خطاب آسمانیاگر ما خدا را پدر ). ۴ :۱

 ، بلیطی فرزندخواندگی تجربه. شود زده خجالت فرزندانی چنین او از داشتن که کنیم
ما  بودن تا مطیع دهیم خدا اجازه روح باید به رساند بلکه می آسمان ما را به که نیست

 چه). ۶ :۴ قرنتیان دوم(شد خدا از ما بدرخ جالل را آشکار سازد و تا نور معرفت
 سفید و آراسته لباسی همیشه را ببینید که دهد اگر شخصی می شما دست به احساسی

معنا و  وجه هیچ به ای ناهمگونی ؟ چنین است نکرده دارد اما هرگز حمام تن بر
 اعترافات و مطابق نکنیم خدا زندگی ِ                شایستگی فرزندان اگر ما نیز به. ندارد مفهومی

 . خدا هستیم فرزندان که ادعا کنیمتوانیم  نمی، دیگر  ننماییم خود عمل

 ......... که است آن فرزندخواندگی گذشته مرحله اهمیت )۹ 
a(  دهد می نشان آن قدمت علت را به تعلیم این  ارزش. 
b(  باشد  می انسان نجات خدا برای ازلی  نشانگر نقشه)فرزندخواندگی که نجاتی  

 ). است از آن نیز جزئی
c(  دهد می ما نشان به را در عهدعتیق نجات نقشه  شروع. 



 ۲۱۷.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

 ، االن حبیبان ای«.  است حال زمان به مربوط فرزندخواندگی مرحله دومین
 استفاده حال  از زمان۶ :۴ در غالطیان پولس). ۲ :۳یوحنا  اول(»  خدا هستیم فرزندان

،  خدا هستیم فرزندان ما اکنون که حقیقت این. »پسر هستید که اما چون«: کند می
آزاد  هولناک ای آینده ، ما را از ترس اول. آورد می ارمغان ما به برای بسیاری برکات
 به شکی هیچ آن به و دیگر نباید نسبت خدا هستیم فرزندان اکنون سازد زیرا از هم می

 با خدا همراه گوید و روح ما می را به حقیقت این خدا قاطعانه کالم.  دهیم خود راه
 ).۱۶ :۸ رومیان( خدا هستیم ما فرزندان دهند که می ما شهادت روح

گوید هر  یوحنا می.  کنیم زندگی جهان خدا در این فرزندان ، ما باید همچون دوم
 اول( است پاک مسیح سازد، همانطور که می را دارد خود را پاک امید ظهور مسیح که

آمیز و  شرارتهای   راهکهکند   میحت، ما را نصی تیطس به در نامه پولس). ۳ :۳یوحنا 
 زندگی جهان در این و خداترسی ، عدالت بینی ، با روشن کرده را ترک دنیوی شهوات
 .باشند داشته ای خداپسندانه خدا باید زندگی فرزندان). ۱۲ :۲ تیطس( کنیم

نگر بیا آیات این. نمایید مطالعهدقت   به را۷-    ۴ :۴  و غالطیان۱۷-    ۱۴ :۸ رومیان
 دهند که می ما نشان آنها به. باشند حاضر می در زمان فرزندخواندگی برکت تحقق

او  و وارث کنیم ، تا خدا را پدر خطاب داده رهایی ما را از بردگی فرزندخواندگی
سر   بهاز مرگ ترس و در چنگال و خود بودیم ، شیطان گناه ما برده زمانی.  گردیم
 با محبت اما مسیح.  بودیم الهی و در انتظار داوری) ۱۵-    ۱۴ :۲ عبرانیان( بردیم می

 ما را پرداخت آزادی خود، بهای رهانید و با نثار جان گناه خود ما را از اسارت عظیم
از خدا  و یا ترس از مرگ در ترس نیست دیگر الزم بنابراین.  خدا شویم تا فرزندان
 . کنیم خود را سپری زندگی

  
 دارد؟ معنایی از خدا چه ، ترس آیه در این.  بخوانید را۲۸ :۱۲ عبرانیان )۱۰ 
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 تقصیر و ترس از احساس ترسی زیرا چنین از خدا بترسیم دیگران اما ما نباید مثل
 که اما هنگامی. ندارد را دوست احساسی گیرد و خدا چنین می نشأت از مجازات

رسد  می مالک او در ما به باشد، محبت جهان در این مسیح زندگی ما مثل زندگی
تا  بیائیم فیض تخت به نزدیک با دلیری پس« توانیم و می). ۱۹-    ۱۶ :۴یوحنا  اول(

» کند ما را اعانت ضرورت در وقت که کنیم را حاصل و فیضی بیابیم رحمت
 ).۱۶ :۴ عبرانیان(

 رابطه ای واسطه هیچ دهد تا با خدا بدون را می حق ما این ، به فرزندخواندگی
 این). ۶ :۴ ، غالطیان۱۵ :۸ رومیان( کنیم خطاب» پدر ابا، یعنی«و او را  باشیم داشته
ما  و قدرشناسی ، احترام از عشق که است ای و دوستانه با محبت ، بیانگر لحن عبارت
خود  ، در قلب کنیم دعا می اینگونه که هنگامی. گیرد می سرچشمه پدر آسمانی برای

، ما را در  القدس روح. دارد و ما را دوستو ا فرزند خدا هستیم که داریم اطمینان
 ، طبق و شجاعت تا با محبتکند   میما کمک و بهکند   میپدر هدایت مناسب پرستش
 ).۲۷-    ۲۶ و ۱۷-    ۱۵ :۸ رومیان( بیاییم حضورش خدا، به خواست
.  خدا هستیم ما وارثان که است حاضر آن در زمان دیگر فرزندخواندگی برکت
ُ         خدا مهر  گوید که می پولس. اند نکرده خود را دریافت کامل وز میراثهن که وارثانی
 ، در آینده برکات همه ضامنعنوان   بهرا القدس و روح خود را بر ما گذاشت مالکیت

 است ُ        ما مهری در زندگی القدس روح). ۵ :۵ و ۲۲-    ۲۱ :۱ قرنتیان دوم(ما نهاد های  دل
 ، ضامن القدس روح گوید که می همچنین پولس.  خدا هستیم به ما متعلق بر اینکه دال

 الهی برکات تمام وارث یافتگان روز، نجات یک.  است آسمان برکات و بیعانه
 .خواهند شد

 



 ۲۱۹.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۱۱ 
a(  خدا  ما فرزندان که است حاضر آن در زمان فرزندخواندگی از برکات  یکی
 . هستیم
b(  که و هرگونه رفتار خود را تغییر ندهیم که است آن معنای به  فرزندخواندگی  
 . کنیم زندگی خواهیم می

c(  باشد او می وتکریم گذاشتن احترام معنای خدا به  ترس.  
d(  او است ما به ما از خدا نشانگر تعلق  ترس . 
e(  ما های   دل، در آینده برکات همه و بیعانه ضامن عنوان را به القدس  خدا، روح
 . گردیم الهی برکات تمام روز وارث یک که تا آن است هنهاد

 
حاضر ما  در زمان.  است آینده زمان به ، مربوط فرزندخواندگی مرحله سومین
 با آمدن بود که خواهیم پرجالل اما در انتظار آیندۀ.  نیستیم آن کامل شاهد تحقق

 مند خواهیم بهره دگیفرزندخوان برکات ، از تمام زمان در آن. رسد می کمال ، به مسیح
 . گشت
 

  اشاره برکتی چه به ، فرزندخواندگی آیه در این.  را بخوانید۲۳ :۸ رومیان )۱۲ 
  کند؟ می

  

 نبی یک او از دیدگاه. کند می ترسیم  تصویر باشکوهی۲۳-    ۱۸ :۸ در رومیان پولس
او . دباش می آینده منتظر جالل که است خلقت گر تمام ، نظاره پولس. گوید می سخن
در  خلقت.  است زوال در حال حاضر، خلقت در زمان کهکند   میاشاره نکته این به

ما . سوزد می لعنت از لطمات و آزادی و مرگ ، نابودی گناه از قدرت رهایی عطش
،  فیزیکی های حاضر و محدودیت از جهان در انتظار رهایی خلقت نیز مثل مسیحیان

 دوم( است زوال در حالتدریج   بهما فانی بدن اکنون حتی.  هستیم و مرگ رنج
اما ما در  است پرجالل ای آینده و بیعانه ، ضامن القدس هر چند روح). ۱۶ :۴ قرنتیان
  . خود هستیم فرزندخواندگی ابدی ظهور میراث آرزوی
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گوید  نمی پولس. باشد ما میهای   بدنبا در رابطه فرزندخواندگی مرحله آخرین

،  جهان در این). ۵-    ۱ :۵ قرنتیان دوم(بود  خواهیم روح ما فقط پرجالل هآیند در آن که
های   بدناما. خواهد گردید ما حفظ نیز تمامیت آینده و در جالل داریم و روح ما بدن
خواهد  و روحانی با جالل بدنی و فساد نخواهد بود بلکه گناه ، دیگر برده یافته جالل
ما را  جسد ذلیل شکل که... «.  است روحانی تخدا و حیا ملکوت مناسب بود که
). ۲۱-    ۲۰ :۳ فیلیپیان(» جسد مجید او مصور شود صورت هخواهد نمود تا ب تبدیل

،  مسیح با بازگشت که هنگامی. کنید  نگاه۵۴-    ۳۵ :۱۵ قرنتیان اول به همچنین
 باشکوه روحانیهای   بدنبه ما تبدیلهای   بدنبرسد، کمال ما به فرزندخواندگی
، احیا و   آزادی،خدا و جالل ، قدرت آخر فرزندخواندگی در مرحله. خواهند شد

و با  را با شادی با مسیح ، زندگی پولس. رساند می کمال ما به را برای تازه خلقت
 درست این ما را برای اما او که«: گوید می پولس. دهد می ادامه امید پرجاللی چنین
 ).۵ :۵ قرنتیان دوم(» دهد ما می را به حرو بیعانۀ که خدا است ساخت

 زمان دامن به از ازل خروشان ای رودخانه خدا همچون ، فیض در فرزندخواندگی
 نیرومند، ما را آبی موج او چون فیض. کند می رجعت ازل به یابد و دوباره می جریان

 .کند می و فناناپذیر هدایت آینده و مبارک پرجالل هدف سوی به
 

را در دفتر خود  پاسخ. دهید را شرح فرزندخواندگی مرحله سه اهمیت )۱۳ 
  .بنویسید

انتظار رهایی  در 

 خلقت



 ۲۲۱.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

  فرزندخواندگی  تجربه
 

  فرزندخواندگی  اکتسابق طر
 آورد؟ برایدست   بهرا فرزندخواندگی توان می چگونه بپرسید که است ممکن
را  فرزندخواندگی القدس روح خدا توسط که ، باید بگوییم سؤال این به پاسخگویی

 .آورد میوجود   بهدهند می مثبت پاسخ انجیل حقیقت به که اشخاصی قلبدر 
 و پذیرش مسیح عیسی به ، ایمان فرزندخواندگی برکت در تحقق هر شخص سهم
  .باشد او می

و  فکر، احساس از جمله شخص ، تمامیت اعتقادی چنین ً          قبال دیدیم که همانگونه
 قلبی و پذیرش) ۳۲ :۸یوحنا ( نجیلا حقیقت شناخت گیرد و شامل می بر را در اراده
او،  به زندگی کامل و تسلیم مسیح قلبی و پذیرش ایمان). ۱۰ :۱۰ رومیان( است

را  ما، فرزندخواندگی ایمان. شود می وجود گرفته با تمام که است نیازمند تصمیمی
 یوحنا اضافه). ۲۶ :۳ غالطیان(باشد  می برکت این دریافت وسیله کند بلکه ایجاد نمی

خدا گردند  داد تا فرزندان کردند قدرت او را قبول که کسانی آن و اما به«: کند می
 ).۱۲ :۱یوحنا (» آورد او ایمان اسم به هر که به یعنی

 مثبت پاسخ.  خدا است از آن اصلی ، سهم فرزندخواندگی برکت اما در تحقق
خود را آغاز  ندۀکن دهد تا کار تبدیل خدا می را به امکان ، این الهی نجات به شخص
. کند عطا می ای تازه خلقت شخص بخشد و به را می ، گناه لحظه خدا در یک. نماید
را  ای تازه گردد و مقام برابر خدا برخوردار می در جدیدی و موضع از جایگاه انسان

 ما واقعی را برای فرزندخواندگی ، برکت القدس روح. یابد می الهی در خانواده
 آن بیان که نامی). ۱۵ :۸ رومیان( کنیم می خطاب» پدر ابا، یعنی«ا را گرداند و ما خد می

 ، ثمره جدید فرزندخواندگی جایگاه و مقام.  است و عجیب ما، عالی از جانب
ما  همه که خدا است و فیض تنها محبت بلکه.  ما نیست نیکوی و یا اعمال شایستگی
یهود  که نیست ممکن هیچ«. پذیرد می الهی در خانواده تبعیضی هیچگونه را بدون

 عیسی شما در مسیح همۀ زیرا که زن مرد و نه آزاد و نه و نه غالم و نه باشد یا یونانی
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 پسر خود را در پسر هستید خدا روح که اما چون«). ۲۸ :۳ غالطیان(» باشید می یک
  ).۶ :۴ غالطیان(» پدر ای یا ابا یعنیکند   میندا شما فرستاد کههای  دل

  

 باشد؟ می صحیح فرزندخواندگی  کسبقطر زیر درباره عبارت امکد )۱۴ 
a(  است شخص خوب و آرزوهای کوشش ، نتیجه  فرزندخواندگی . 
b(  آنها هیچ تصمیم و به او است برگزیدگان خاص ناپذیر خدا که مقاومت  فیض 

 . است فرزندخواندگی ندارد، عامل ارتباطی
c(  پیغام به که است اشخاصی  برایخدا و فیض محبت ، ثمره  فرزندخواندگی  
 .آورند می ایمان مسیح ، به داده مثبت پاسخ انجیل

  

  فرزندخواندگی  مشخصات
هر  که و فهمیدیم نمودیم خدا بررسی کار خاصعنوان   بهرا نجات آموزه تاکنون

در  با هم زنجیریصورت   به، واقعه دیگر این با جوانب نجات از ابعاد آموزه یک
با  در رابطه مجزا و همچنینصورت   به، مفاهیم از این هر یک. هستند ارتباط
مرور مختصر  بیایید به. باشند برخوردار می خاصی ، از معنای دیگر نجات های آموزه
و  شمردگی عادل،  حیات تجدید مفاهیم موجود بینهای  تفاوتو  از تشابهات برخی

 عدالت ، نشانگر اجرای و فرزندخواندگی شمردگی عادل.  بپردازیم فرزندخواندگی
هر دو .  گیریم نظر می در قضایی عملکردهایعنوان   بهآنها را بنابراین. باشند می الهی

بخشد در  را می»  تبرئه« گناهکار مقام ، به شمردگی عادل. دهند می شخص به آنها مقامی
 باره در این(کند   میعطا شخص را به فرزند بالغ ، مقام فرزندخواندگی که حالی
با خدا  خاص ای ها، بیانگر رابطه آموزه هر دو این).  گفت خواهیم سخن تفصیل به

 قاضی یک بین است ای ، رابطه شمردگی عادل. دارند متفاوتیهای   ویژگیهستند که
 پدر و فرزندی بیانگر رابطه فرزندخواندگی که در حالی گناهکار مجرم و یک عادل
 که در حالی است و قانونی شرعی ای        ً      ، اساسا  رابطه شمردگی عادل. باشد می



 ۲۲۳.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

گردد  آغاز می عدالت با اجرای شمردگی عادل.  است پدرگونه ای رابطه فرزندخواندگی
  . است ، آغازگر فرزندخواندگی محبت که حالی در

  

 
 
 

  
  

. باشند می الهی با حضور ما در خانواده ، در رابطه و فرزندخواندگی حیات تجدید
اما .  گردیم می خدا معرفی خانواده به ما در آن که است ای ، تجربه حیات تجدید

 جایگاه .بخشد را می بالغ فرزندان ، مقام خانواده ما در این ، به فرزندخواندگی
 مقام ، تولد از خدا و کسب یابیم می حیات تجدید در لحظه که یفرد بهمنحصر
خود با خدا رشد  مسئولیت و ، در رابطه از آن پس. باشد می قانونیصورت   بهفرزندی
  . کنیم می را کسب بالغ فرزندان ، مقام کرده

 باشند، در مفهوم می طبیعی انسان در زندگی که و نوجوانی کودکی تجارب تمام
 معلمان از همهباره   یک، ما به در نتیجه. وندش می گرفته نادیده فرزندخواندگی روحانی

 خود، با تمام روحانی زندگی لئومس بالغ ، همانند فرزندان آزاد گشته و سرپرستان
وجود  جایگاهی مسئولیت فرزند بی ، برای در قلمرو روحانی. بود خواهیم ابعادش
. شود نمی ئلقا قدیمی و ایمانداران نوایمانان بین تمایزی ، هیچ مقدس کتاب. ندارد
 ، یکسان تازه ایمانداران و همچنین و رشد کرده بالغ ایمانداران خدا برای پیام
 بچه مسیح به ، در ایمان کرده خالی خود شانههای  مسئولیت ما نیز از مبادا که. باشد می

خود  جسمانیتخاطر   بهقرنتس ایمانداران که باید بدانیم). ۱ :۳ قرنتیان اول( بمانیم
 فرزندان عنوان ، به بنابراین. باشد مدنظر نمی ایمان مدت  و در اینجا طولبودند بچه
ما را قادر  ارزشمندی مقام چنین.  هستیم مسیح با عیسی ارث خدا و هم ، ما ورثه بالغ
 . گردیم بیشماری برکات سازد تا وارث می

  داور عادل  پدر با محبت

 شود گناهکار بخشیده می یابد فرزند مقام می

 شمردگی عادل فرزندخواندگی
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و ها   تفاوتبیانگر عبارات این. بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۱۵ 
 .هستند و تجدیدحیات شمردگی ، عادل فرزندخواندگیهای   ویژگیهاتتشاب

a(  باشند و آنها  می الهی عدالت ، نشانگر اجرای و فرزندخواندگی شمردگی  عادل
 . گیریم درنظر می قضایی عملکردهایعنوان   بهرا

b(  که بخشد در حالی را می عادل مقام مسیح ایماندار به ، به شمردگی  عادل  
 .کند را عطا می فرزند بالغ او مقام به اندگیفرزندخو

c(  فرزندخواندگی که در حالی پدر با پسر است ، بیانگر رابطه شمردگی  عادل  
 .باشد با گناهکار می عادل قاضی رابطه
d(  خدا   با حضور ایماندار در خانواده ، در رابطه و تجدیدحیات  فرزندخواندگی
 .باشند می

e(  ما مقام به و تجدیدحیاتکند   میمعرفی الهی خانواده بهما را   فرزندخواندگی 
  .بخشد را می بالغ فرزندان

f(  زمان نیاز به آید اما فرزندخواندگی میوجود   بهلحظه ، در یک  تجدیدحیات  
 .یا خیر خدا هست فرزندی برکات آیا شایسته شود که باید امتحان شخص. دارد

  

  فرزندخواندگی  برکات
 ترین از بزرگ یکی. آورد می ارمغان ما به را برای بسیاری برکات،  فرزندخواندگی

خدا  کنند ما فرزندان می اعالم که ما است خدا با روح روح ، شهادت برکات آن
 خدا را در قلب و محبت نماییم حاصل خود اطمینان تا از فرزندخواندگی هستیم

 نیز اشاره دیگری یار مهمبس برکات به توان اما می). ۱۵ :۸ رومیان( خود باور نماییم
 .نمود
 



 ۲۲۵.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

 یادداشت را در هر یک فرزندخواندگی زیر را بخوانید و برکات آیات )۱۶ 
 .نمایید
a(  ۱۱-    ۹ :۷  متی 
b(   ۱ :۲۳ مزمور 
c(   ۲-    ۱ :۱۴۴ مزمور 
d(   ۲۶ :۱۴ یوحنا 
e(  ۷ :۱۲  عبرانیان 
f(  ۱۶-    ۱۴ :۴  عبرانیان 

g(  ۱۷ :۸  رومیان 
 

 باشند و در همه می حال زمان به ، مربوط فرزندخواندگی و نتایج برکات تمامی
  :عبارتند از فرزندخواندگی دیگر از برکات بعضی. شود  میتأکیدآنها بر کار خدا 

 ).۱۹ :۴ فیلیپیان(کند   میخود رفع عظیم ما را با ثروت احتیاجات پدر ما، همه) ۱
 ).۵-    ۴ :۴ غالطیان(کند   میآزاد او ما را از قید شریعت) ۲
 ).۷ :۱ تیموتائوس  و دوم۱۵ :۸ رومیان(کند   میآزاد او ما را از ترس) ۳
  ).۳ :۱یوحنا  اول(کند   میبا خدا دعوت مشارکت او ما را به) ۴

  
را  مسیح ایماندار به نیازهای ترین بیشمار دیگر، مهم برکات و همچنین برکات این
 فیض. دهد می خود را جالل فرزند، نام نوانع ما به کردن خدا با قبول .نمایند می رفع

خدا  که کارهایی ، تمام در حقیقت.  او است و بزرگی خدا، بیانگر عظمت و محبت
 شود و در برکات می او ختم اسم جالل به دهد، در نهایت می ما انجام نجات برای

 . بینیم می وضوح او را به ، جالل بیشمار فرزندخواندگی
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 باشد؟ نمی فرزندخواندگی زیر نشانگر برکات باراتاز ع کدام یک )۱۷ 
a(  بینیم  می مان خدا را در زندگی و مهربانی ، توجه ما شفقت  در فرزندخواندگی 

 .کند می ما را رفع و روحانی طبیعی نیازهای و او تمام
b(  بینیم  می مان را در زندگی الهی و تربیت ، تعلیم ما حفاظت  در فرزندخواندگی 
 . کنیم می حاصل خود اطمینان  فرزندخواندگیو نیز از

c(  و ورثه شویم حضور خدا وارد می و اعتماد به ما با دلیری  در فرزندخواندگی 
 . گردیم می با مسیح ارث خدا و هم

d(  بخواهیم که هر گونه توانیم خود، می از فرزندخواندگی از اطمینان  پس  
 . کنیم زندگی

 

  بر فرزندخواندگی دال  دالیل
ما . افتد  میقاز ما اتفا خارج که آن یعنی است عینی        ً     ، اساسا  کاری فرزندخواندگی

 بنابراین. کند ما را تأیید می فرزند بودن واقعیت که کنیم خدا اعتماد می کالم در ابتدا به
ما مهر  فرزندخواندگی مقام بر حقیقت که است دلیلی ترین خدا مهم کالم شهادت
خود را در رفتار ما  ما نیز که روحانی و تجربیات روح تاما شهاد. زند تأیید می
 . ما است دیگر فرزندخواندگی سازند، دلیل آشکار می

 
 .را بنویسید بر فرزندخواندگی دال دالیل زیر را بخوانید و در هر کدام آیات )۱۸ 

a(  ۱۸ :۵  و غالطیان۴ :۸  رومیان 
b(  ۶-    ۵ :۴  غالطیان 
c(  ۱۲ :۳  افسسیان 
d(  ۱ :۵ و ۱۱-    ۹ :۲یوحنا  ل او 
e(  ۳-    ۱ :۵یوحنا   اول 
 

 اما هرچه نیستیم کامل مان در زندگی برکات این کامل تحقق از ما برای کدام هیچ
 شباهت ، بیشتر به شویم هدایت القدس روح و توسط خدا پر گردیم بیشتر از روح



 ۲۲۷.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

 ، بیانگر این ای و فزاینده تغییر مثبت چنین). ۱۶-    ۱۵ :۸ رومیان(آمد  در خواهیم مسیح
 . خدا هستیم ما فرزندان که است حقیقت

ابد  خدا هستید، باید شما را تا به عضو خانواده که حقیقت از این آگاهی
 خدا دعوت به کامل تسلیم سوی  به، شما را برکتی چنین. سپاسگزار و شاد گرداند

. گردد الهی خانواده لتو یا خجا حرمتی بی سبب بکنید که دیگر نباید کاری. کند می
خود را با  فرزندی کنید و مقام را درک برکت این و اهمیت ارزش خدا عطا کند که

 به هستید که شما کاهنانی نکنید که و هرگز فراموش. بدارید افتخار و غرور پاس
نور  به شما را از تاریکی که خدایی عالی و صفات اید تا اعمال رسیده پادشاهی
 ).۹ :۲ پطرس اول(نمایید  اعالم همه به است دهکر خود دعوت عجیب

 

را در دفتر خود  پاسخ. خود دارید بر فرزندخواندگی دال قلبی شهادت چه )۱۹ 
 .نمایید یادداشت

 

را در دفتر  پاسخ. خود دارید بر فرزندخواندگی دال خارجی شهادت چه )۲۰ 
 .نمایید خود یادداشت

 

 از ازدواج. کنید زیر توجه واقعی داستان ه، ب فرزندخواندگی بهتر آموزه درک برای
آنها پیشنهاد  به پس. نداشتند اما آنها فرزندی گذشت می  سال۱۰ مورفی آقا و خانم

 یک به متعلق کودک آن. بپذیرند فرزندی تولد بود، به در شرف را که شد تا کودکی
 مورفی خانمآقا و  به. نماید مراقبت از فرزندش توانست نمی بود که یونانی جوان زن

پیشنهاد  این با شادی پس. دارد تعلق خوبی خانواده به کودک آن شد که داده اطمینان
 دوستان را با همه خبر خوب آنها این. خود دانستند دعای را پاسخ را پذیرفتند و آن
. داد آنها دست به عظیمی ، شادی کودک از تولد این پس. گذاشتند خود در میان

اما . بود گذاشته جهان بود، پا به آنان خدا برای برکت نویدبخش بسیار زیبا که دختری
در  جدی مشکل یک کودک این آنها خبر داد که از تولد، دکتر به پس چند ساعت

 ؟ آنها پاسخ خواهند یا نه دختر را می آیا هنوز این دارد و از آنها پرسید که دهان سقف
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 هنوز او را دوست هم مشکل د اینو با وجو ما است خدا برای ، او هدیه بله«: دادند
 آمد و آن نیز پیش دیگری مشکل فرزندخواندگی قانونی کارهای انجام هنگام» . داریم
توانستند  نمیکردند   میزندگی دیگری در ایالت مورفی آقا و خانم چون بود که این

نزد  مشکل این حل برای مورفی آقای وکیل. بنامند       ً                  قانونا  او را دختر خودشان
 به با توجه کرد که اعالم موضوع از بررسی ، پس دادستان.  رفت ایالت کل تاندادس
وجود ندارد و او  مورفی آقای برای قانونی منع ، هیچ شده انجام قانونی مراحل
و  رفت بیمارستان          ً   نیز سریعا  به مورفی آقای. خود ببرد خانه را به تواند کودک می

 کودک بر روی آمیزی موفقیت جراحی عملبعد  چند ماه. خود برد خانه را به کودک
 . خود را باز یافت ً                   شد و او کامال سالمتی انجام
و  ناامید و سرگردان که استهایی   انسانخدا برای از محبت ، تصویری داستان این
 کرده ملوث ما را چنان آلودمان گناه سرشت. اند گشته گم عبارتی مرگند و به به محکوم

 دارد و ما را اما خدا ما را دوست.  آوریمجا   بهکاملطور   بها راخد ارادهتوانیم  نمی که
 آرزوی.  خواهد ما نزد خدا برویم ما نمی بزرگ دشمن. کند می خود هدایت سوی به

،  صلیب بر روی مسیح مرگ ولی بمانیم باقی گناه ما در اسارت که است آن شیطان
،  شده خدا پاک ما در خانواده نو اکنو برداشت را از میان فرزندخواندگی موانع تمام

.  مند هستیم بهره الهی و از برکات ایم گشته خدا آراسته عدالت و با لباس شفا یافته
او را تا  که است کند، عاملی می تجربه الهی فرزند خدا در خانواده که و آزادی برکت
  .گرداند ابد شاد و شکرگزار می به



 ۲۲۹.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

  خودآزمایی
 

 ... که خدا است نشانگر فیض فرزندخواندگی رهدربا مقدس کتاب  تعلیم)۱ 
a(  را روبرو  مسیح که بخشد هنگامی می را در آینده فرزندی مقام ما اطمینان  به
 . ببینیم
b(  فرزندی  و امتیازاتقحقو ، تا از تمام خدا قرار داده  ما را در خانواده  

 . برخوردار باشیم
c(  ازتوانیم  نمی،  نگردیم بالغ که هنگامیاما تا کند   میخدا اعالم  ما را فرزندان 
 . مند شویم بهره آن برکات

 

 ...، خدا با ما گردیم خدا می و فرزندان آوریم می ایمان مسیح به که  هنگامی)۲ 
a(  کند هستند، رفتار می بندگی هنوز تحت خود که خادمان  همچون. 
b(  کند می تارهستند رف و سرپرستان معلمان نظارت تحت که کودکانی  همچون. 
c(  کند خود هستند رفتار می ثروت قانونی وارث که بالغی فرزندان  همچون. 

 

 ... در فرزندخواندگی انسان  سهم)۳ 
a(  است فرزند خدا شدن شایستگی کسب برای  تالش . 
b(  است مسیح عیسی قلبی و پذیرش  ایمان . 
c(  شدبا می آن مزایای با تمام برکت این کسب  تنها آرزو نمودن. 
 

 ... خدا در فرزندخواندگی  سهم)۴ 
a(  رشد  خود باید به فرزندی از تحقق قبل که است اطفالیعنوان   بهما  پذیرش

 .دهند خود ادامه روحانی
b(  اثبات تا برایکند   میخدا ما را دعوت.  ما است فرزندخواندگی  اعالم  

 . کنیم عمل خود درست فرزندخواندگی
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c(  ما  را به القدس او روح. باشد خود می فرزندانعنوان   بهما و قبول  پذیرش
  . ما است مهر فرزندی بخشد که می

 

 ....... فرزندخواندگی  زمان)۵ 
a(  است خدا بوده نجات جزء نقشه  از ازل . 
b(  باشد می تجدیدحیات  در هنگام. 
c(  گردد می ما تبدیلهای   بدنکه در هنگامی است آینده به  در ابتدا مربوط. 
 

 باشد؟ نمی فرزندخواندگی زیر جزو برکت عبارت  کدام)۶ 
a(  شریعت از اسارت  رهایی  
b(  خدا در خانواده و تربیت  تعلیم 
c(  الهی برکات  وارث  
d(  خدا بودن و برده  غالم  

 

 ... فرزندخواندگی ، مفهوم رسول پولس تعلیم  طبق)۷ 
a(  باشد می عهدعتیق مراسم به  مربوط. 
b(  است رومی-     یونانی رهنگ متأثر از ف . 
c(  است و غربی شرقی آسیایی مراسم به  مربوط . 

 

 ........ برکت این. مقدر نمود را از ازل  خدا، فرزندخواندگی)۸ 
a(  یابد می تحقق جهان این در زندگی کامل شکل  به. 
b(  رسد می کمال به گردد اما در ابدیت حاضر آغاز می  در زمان. 
c(  رسد می کمال گردد و به آشکار می یت تنها در ابد. 

 

 ...با در رابطه فرزندخواندگی مرحله  آخرین)۹ 
a(  گردیم رستگار می با آن باشد که ما می روح  نجات . 
b(  گردیم  می تبدیل روحانی کامل موجودات به با آن باشد که ما می جان  نجات . 



 ۲۳۱.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

c(  مناسب و ابدیتدر حضور خدا  زندگی برای که ما استهای   بدن تبدیل  
 .گردد می

 

 .دهید زیر را با یکدیگر تطبیق  دو ستون)۱۰ 
a(  مند  خدا بهره فرزندی ، او از امتیازات شخص و رتبه در مقام است  تغییری
 .گردد می

b(  شخص در سرشت است  تغییری . 
c(  در برابر خدا شخص جایگاه در موضع است  تغییری. 

  تجدیدحیات) ۱         
  شمردگی عادل) ۲         
   فرزندخواندگی) ۳         

بعد از انجام این . باشد از بخش دوم میاین آخرین درس 
، به سؤاالت آزمون میانی   را مرور کرده۸ -۵، دروس  خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۲شماره 
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 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 ۱۱( a(درست   
     b(غلط   
     c(درست   
     d(غلط   
     e(درست   

 

 ۱(  a(  ۲ (شمردگی عادل  
b(   ۱ (تجدیدحیات  
c(   ۳ (فرزندخواندگی  
d(   ۳ (فرزندخواندگی  
e(   ۲ (شمردگی عادل  
f(   ۱ (تجدیدحیات  

 

 .ماهای   بدننهایی ییرها  به)۱۲ 
 

 ۲(  a( پذیرفت فرزندی را به ، موسی  دختر فرعون . 
b(  پذیرفت فرزندی را به ، جنوبت ملکه  تحفنیس . 
c(  پذیرفت فرزندی ، استر را به  مردخای .  

 

ایماندار  حاضر برای در زمان که خدا است ازلی ، تصمیم  فرزندخواندگی)۱۳ 
 .رسد می کمال به در ابدیت  و در آیندهگردد انکار می غیرقابل واقعیتی

 

 ۳(  a( اسرائیل  قوم  
b(  ۶ :۱  و مالکی۹ :۳۱ ، ارمیا ۲۰-    ۱۸ :۳۲ ، تثنیه۲۳-    ۲۲ :۴  خروج 
c(  ۱۷ :۳ ، مالکی۱ :۱۱ و ۱۰ :۱ ، هوشع۲-    ۱ :۱۴  تثنیه  



 ۲۳۳.... پذیرد خدا انسان را در خانواده خود می

۱۴( c(به که است اشخاصی خدا برای و فیض محبت ، ثمره  فرزندخواندگی 
 .آورند می ایمان مسیح ، به داده مثبت پاسخ  انجیل پیغام

 

 ۴(  a( غلط   
b(  درست   
c(  درست   
d(  غلط  )گردیم می الهی عضو خانواده ما با تولد تازه ( 
e(  درست    

 

 ۱۵( a(درست   
   b( درست   
   c( غلط  )است صحیح عبارت این برعکس ( 
   d( درست   
   e( غلط  )ستا صحیح عبارت این برعکس  ( 
   f(  غلط    

 

 ۵(  b( دهد می پایان خلقت انتظار ما و تمام  به. 
c(  اند بهره بی از آن دیگران دارند که خدا برکاتی  فرزندان. 
d(  دهد می رهایی شریعت  ما را از اسارت. 
e(  دهد می رهایی آلود گذشته گناه  ما را از زندگی.  

 

 ۱۶( a(مکنی می دریافت خوبی  ما از خدا هدایای . 
   b( کند می رفع ما را در زندگی  نیازهای. 
   c( کند می  خدا از ما محافظت. 
   d( کند می  خدا ما را هدایت. 
   e( کند می خود تربیت  خدا ما را با محبت. 
   f(  شویم حضور خدا وارد می و اعتماد به  با دلیری . 
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   g( هستیم با مسیح ارث  ما هم )۵ و۳ :۱ رسپط اول کنید به نگاه همچنین(  
.  ، نباید مغرور و خودپسند گردیم دادیم خود را انجام وظایف همه که  هنگامی)۶
  . ایم داده خود را انجام وظایف که هستیم منفعتی بی غالمان ما فقط

 ۱۷( d(بخواهیم که هر گونه توانیم خود، می از فرزندخواندگی از اطمینان  پس  
 . کنیم زندگی

 ۷( b(دست  بهخدا را فرزندخواندگی اند، مقام یافته  تازهتولد که  اشخاصی  
 .آورند می

 ۱۸( a(کند می خدا ما را هدایت  روح. 
     b(داریم خدا تعلق به دانیم  می . 
     c(شویم می خود نزدیک پدر آسمانی  با اعتماد به . 
     d(داریم را دوست ایمانداران  همه . 
     e(کنیم می  از خدا اطاعت .  

 ۸(  a( خدا  
 b( ایمانداران   
 c( مسیح  عیسی  
 d( خدا اراده  خشنودی 
 e( کنیم ستایش پرجاللش فیضخاطر   به تا او را .  

او،  برای و زندگی مسیح به از ایمان بگویید پس است ممکن. شما  پاسخ)۱۹ 
  . خود دارم را در قلب و آرامش ، اطمینان شادی

 ۹(  b( باشد  می انسان نجات خدا برای ازلی  نشانگر نقشه)که نجاتی  
 ). است از آن نیز جزئی فرزندخواندگی

 )۲۳-    ۲۲ :۵ غالطیان(شود  می ما دیده در زندگی روح میوه. شما  پاسخ)۲۰ 

  به با احترام آمیخته ، ما باید با ترسی ما است و خالق بر کائنات  او حاکم)۱۰ 
  . حضور او برویم



 

  
  
  
  

  بخش سوم
 

  گرداند ل میآنچه خدا کام
 



 



 

   نهم درس

  تقدیس: انسان سرشت نمودن کامل
 

 و بد با یکدیگر مبارزه خوب دو شخصیت در آن را کههایی   داستاناکثر ما
دهد  می انجام خوب کارهای همیشه داستان خوب شخصیت.  داریم کنند، دوست می

 است وبیمظهر خ که قهرمانی با پیروزی اگر داستان.  است بد مظهر بدی و شخصیت
شود، با  ضعیف داستان خوب و اگر شخصیت شویم می پذیرد، ما خوشحال پایان
 این. دهد ادامه اش مبارزه نگردد و به تا مأیوس کنیم می وجود او را تشویق تمام
 .پذیرد می پایان ضد بدی ، بر داستان قهرمان        ً          ، معموال  با پیروزیها داستان
 آلود ما همان گناه سرشت.  آییم میدنیا  ه بآلود، فاسد و گناه ما با سرشتی همه
 مسیح به که هنگامی. نماید می ترغیب بدی و ما را به است بد داستان شخصیت

و  روحانی و سرشتی تازه ما خلقتی ، او به آوریم می خود ایمان دهنده نجاتعنوان  به
ما  زندگی داستان و قهرمان خوب شخصیت ، همان تازه خلقت. بخشد جدید می

 تا نیرومند گردد و کنترل دهیم آلود خود اجازه و گناه کهنه سرشت اگر به.  است
 اما اگر به. گردد می ، تضعیف تازه خلقت خود گیرد، آنگاهدست   بهما را زندگی
 روحانی سرشت خود گیرد، آنگاهدست   بهما را تا زندگی دهیم اجازه القدس روح

تا  باید بدانیم. گردد ، پیروز می هنهک سرشت های یابد و بر وسوسه می جدید ما قوت
تر گردد و  و ضعیف تا ضعیف کنیم فاسد خود مبارزه باید با سرشت ایم زنده که زمانی

در ما نیرومندتر گردد، بیشتر  تازه خلقت هرچه. نماید ما را کنترل دیگر نتواند زندگی
 .آمد خود در خواهیم دهنده ، نجات مسیح عیسی شباهت به

، با تولد  تقدیس. باشد می درآمدن مسیح شباهت بیشتر به هرچه عنایم ، به تقدیس
 خلقت روز افزون و تجلی القدس روح ما به گردد و با تسلیم آغاز می و بازگشت تازه
 تا بدانیم پرداخت خواهیم تقدیس آموزه بررسی ، به درس در این. کند رشد می تازه
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 پیروز گردد و ما را شبیه ما بر گناه دگیزن قهرمانعنوان   بهتواند می تازه خلقت چگونه
  .گرداند مسیح

  
  
  
  
  

  رئوس مطالب
  تقدیس ماهیت
  شوندگان تقدیس
  تقدیس تجربه

 

  درس  اهداف
  :باید بتوانید درس این  در پایان

 .کنید را بیان تقدیس هدف •
 .کنید را بیان رونده و پیش موضعی تقدیس بین تفاوت •
 .دهید ماندار شرحای را در زندگی تقدیس پیشرفت •
ایماندار  در زندگی بیشتر تقدیس هرچه را در تجلی القدس روح نقش •

 .درآید مسیح شباهت ایماندار به که است خدا آن روح هدف. بشناسید
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  یادگیریهای   فعالیت
  درس از مطالعه  را قبل۱۰-    ۱ :۳  و کولسیان۸  الی۶های   بابرومیان  رساله)۱ 

 .بخوانید
 

  درس  متن

  تقدیس ماهیت
 

در  از ایمان ، قبل اول.  کنیم می تجربه ترتیب را به مرگ نوع ، سه ما ایمانداران
  و کولسیان۱ :۲ افسسیان( هستیم نابودی به و محکوم ایم خود مرده خطایا و گناهان

ما از خدا  و جدایی روحانی مرگ سبب که نموده ما را ملوث ، چنان گناه). ۱۳ :۲
،  مسیح.  گردیم آزاد می است مرگ که گناه ، از مجازات شمردگی عادلدر ،  دوم. شود می

 ما انجام برای که او و کاری و اگر به پرداخت صلیب ما را بر روی گناهان مجازات
در  با ایمان. گردد ما می نصیب صلیب بخش رهایی برکات ، تمام بیاوریم داد ایمان

      ً قانونا   و در نتیجه) ۲۰ :۲  و غالطیان۱۴ :۵ قرنتیان دوم( گردیم می شریک مسیح مرگ
 رومیان( بمیریم گناه به ، ما باید نسبت و در نهایت شویم آزاد می گناه از مجازات

 از نتایج آزادی.  کنیم و وجود خود نیز تجربه را در قلب از گناه باید آزادی). ۱۱ :۶
 القدس روح درتبا ق مرگی چنین. شود ختم از خود گناه آزادی باید به گناه دردناک

 ).۱۳ :۸ رومیان(یابد  می ، تحقق است در ما ساکن که
.  جدید است انسانیت و پوشیدن کهنه از انسانیت آزادی معنای ، به تقدیس
 آن وارث جهان با تولد در این که است فاسد هر شخص سرشت همان کهنه انسانیت

با تجدید  که است هتاز سرشت جدید همان انسانیت). ۲۴ و ۲۲ :۴ افسسیان(گردد  می
 کهنه از انسانیت رهایی درباره پولس که هنگامی. آید میوجود   بهدر شخص حیات
 منظور او جانشینی کند بلکه نمی اشاره کهنه انسانیت نابودی گوید، به می سخن

 شخص یعنی. را بپوشید تازه گوید انسانیت می پولس.  است آنجای   بهتازه انسانیت
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آورد،  می ارمغان به تازه انسانیت کههایی   فیضو مواهب اید از تمام، ب یافته تولد تازه
 به او همچنین» . و بردباری ، مالیمت ، فروتنی ، مهربانی دلسوزی ...« برد مثل بهره

 بر دیگری همدیگر را عفو کنید هرگاه یکدیگر شده متحمل«: گوید می ایمانداران
 کولسیان(» کنید رزید شما نیز چنینشما را آم مسیح باشید، چنانکه داشته ادعایی

۳: ۱۲    -۱۳.( 
 اما انسانیت. دارد وا ، خود و گناه شیطان بردگی خواهد ما را به می کهنه انسانیت

 بخشد تا خدا و مردم می ما قدرت آید، به میوجود   بهدر ما القدس روح توسط که تازه
 . باشیم از ناراستی عاری زندگی و در پی کنیم را خدمت
 کولسیان(باشد  می آلودش گناه با اعمال کهنه انسانیت مرگ ، دربردارنده دیستق
 را که مقدس زندگی ، بذر یک تقدیس.  نباشیم گناه تا دیگر تسلیم) ۱۳ :۸  و رومیان۵ :۳

 ، بیانگر زندگی تقدیس. کند شود، بارور می می در ما کاشته تجدید حیات در هنگام
 های و انگیزه معیارها، اهداف که ای ؛ زندگی است مسیح به ایمان آن ویژگی که است

 .باشد می و با اطمینان ، درست دارد و خداپسندانه جدیدی
 ، تمام شیره. نمود دارد، مقایسه درخت شیره که با تأثیری توان را می رشد روحانی

نمایند، از  می را تضعیف آن اند و حیات چسبیده درخت به را که پژمرده های برگ
های   عادتوها   اسارتآلود، گناه نیز ما را از تمایالت القدس روح. کند ا میجد درخت
  . نماییم مسیح و تسلیم خود را وقف تا زندگیکند   میآزاد کهنه انسانیت

  

 باشد؟ می تقدیس زیر بیانگر ماهیت از عبارات کدام یک )۱
a(  دیگر میرد و  ً        کامال می ، خود و گناه شیطان به نسبت ، شخص  در تقدیس

  .ندارد بر او تأثیری کهنه انسانیت های وسوسه
b(  سرشت تازه انسانیت. گردد می شخص خداوند زندگی ، مسیح  در تقدیس ،  

 را تحت کند تا آن خود مبارزه کهنه              ً           او باید دائما  با انسانیت گردد ولی جدید او می
 .دارد  خود نگه کنترل
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c(  و کامل و مقدس ، پاک انیعرف تجربۀ و در یک تجدید حیات  در هنگام  
 . خواهد داشت ای یافته جالل روحانی گردد و دیگر زندگی می

  

  تقدیس معنای
ما و در وجود  برای کار مسیح ، بر اساس تقدیس آموزه عهدجدید پیرامون تعلیم
و  شمردگی عادل،  ، تولد تازه یدگیزدر برگ خدا که برکات ما به پاسخ. باشد ما می

 ، ارتباط تقدیس. باشد می و مقدس پاک زندگی شود، یک می جلیمت فرزندخواندگی
 ها، تقدیس آموزه این تمام منطقی و نتیجه ثمره. دارد نجات های آموزه با تمام نزدیکی

 .کند می اشاره نجات آموزه ابعاد مختلف  به۱۰-    ۸ :۲ افسسیان. باشد می
 کار شما نیست اید و این یافته نجات ایمان شما از راه که است فیضسبب   بهزیرا
 شما نیست اعمال نتیجه نجات این).  برگزیدگی( خدا است بخشش بلکه

 ما مصنوع زیرا که. ببالدخود   بهکسی وجود ندارد که دلیلی هیچ پس)  شمردگی عادل(
تجدید ( است از نو آفریده عیسی و خدا ما را در مسیح)  برگزیدگی( او هستیم دست
 انجام که)  تعیینی پیش(ما مقدر فرمود  ً            او قبال برای یکو را کهن کارهای تا آن)  حیات
 . آوریمجا   به، دهیم
 

 باشد؟ می چه الهی برکات  را بخوانید، ثمره۱۰-    ۸ :۲ افسسیان دوباره )۲ 
 

 اما معنای است»  دادن یا تخصیص کردن مقدس«،  تقدیس اللفظی تحت معنای
با  در رابطهخصوص   بهجدایی این. باشد می»  و جدا نمودن جدا شدن« واژه این اصلی
 ، به تقدیس با آموزه در رابطه مقدسی کتاب های واژه. باشد گناهکار می جهان

جدا  باید از گناه شخص که است نشانگر آن نکته کنند و این می فرد اشاره شخصیت
 .خدا گردد ، وقف گشته

نمود اما  را خلق هانج خدا گرچه.  است دوگانه جدایی خدا بیانگر یک قدوسیت
، ۱۱ :۱۵ خروج( باشد و از آنها جدا است خود می و مخلوقات بسیار فراتر از خلقت

 توان چیز را نمی اما هیچ او است دست ، صنعت خلقت). ۱۵ :۵۷، ۲۶-    ۲۵ :۴۰اشعیا 
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و برتر از  است و متعال خود عظیم خدا در قدوسیت. نمود و یا تشبیه با او مقایسه
 آن هر شکل را به ، او گناه ً             کامال جدا است خدا از گناه. باشد می تشمخلوقا همه
اگر .  کنیم او اطاعت اخالقی خواهد تا از فرامین او از ما می. نماید نمی تحمل
 ما پاک و سخنان باید افکار، اعمال باشیم داشته خدا تعلق وجود به با تمام خواهیم می

  . است او از گناه خدا بیانگر جدایی قیاخال قدوسیت). ۴-    ۳ :۲۴مزمور (باشند 
  
 ................بیانگر آیات  را بخوانید این۵-    ۱ :۶اشعیا  )۳ 

a(  خدا هستند و متعال عظیم  قدوسیت. 
b(  خدا هستند اخالقی  قدوسیت. 
c(  هر دو  

 

 عظیم با قدوسیت شدن از مواجه پس هر شخص العمل زیر، عکس آیات طبق )۴ 
 شد؟با می خدا چه

a(   ۵-    ۱ :۶ اشعیا 
b(  ۹-    ۸ :۴  یعقوب 
 

شما  یها  لباسراحتی هتوانند ب می وارد شوید، همه  بسیار نورانیقاتا یک اگر به
 دارد، پنهان سیاهی های لکه سفید خود را که توانید پیراهن در آنجا نمی. را ببینند
شما را  پیراهن های کهتواند ل نمی هیچ کسبروید،   تاریکیقاتا اما اگر به. نمایید

 خود آگاه ، بیشتر از گناهان شویم خدا نزدیک بیشتر به هر چه. دهد تشخیص
 نماید و برای ما را تقدیس که خواهیم از او می و وجودمان قلب و با تمام گردیم می

خدا  در کالم تقدیس مفهوم درک ، بنیان اخالقی قدوسیت. خود جدا کند خدمت
 ، بیشتر به وجود ما احیا گشته تا تمام خدا است بخش د فیض، عملکر تقدیس. باشد می

آلود خود  گناه بخشد تا بر سرشت می ما توانایی خدا به فیض.  خدا درآییم شباهت
 . باشیم داشته ای و خداپسندانه درست و زندگی آییم فائق
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کرد ن قطع خود را با انسان ، اما او رابطه مبرا است خدا از گناه ذات با وجود آنکه
گردد و  انسان او فرزند خود را فرستاد تا مثل. دارد گناهکار را دوست انسان زیرا که

های   دلرا در خداوند مسیح گوید که می پطرس که هنگامی. دهد نجات او را از گناه
خدا عنوان   بهاو باید به که است آن ، منظورش)۱۵ :۳ پطرس اول(نمایید  خود تقدیس

 ، مقدس مسیحیان برای تقدیس واژه ، معنای بنابراین.  مبگذاری و خداوند احترام
 بازگشت شان از گناهان با آنکه شهر قرنتس مسیحیان.  است بودن و پاک کردن زندگی
خود  در ایمان بایست بودند و می شده نیز مرتکب فاحشی خطایای بودند اما کرده

 را برای قدیست داد و اهمیت را تشخیص حقیقت این پولس. کردند بیشتر رشد می
  .داد آنها شرح

 نامیده شود، مقدس می کنار گذاشته مقدس اهداف برای که ، وسایلی در عهدعتیق
و یا  وسیله جدا نمودن معنای به مقدس کاربرد واژه که بسپاریمخاطر   بهباید. شد می

 .باشد خدا می برای شخصی
 

 باشند؟ می مقدس چیزهایی زیر چه در آیات )۵ 
a(  ۱۵ :۵ و یوشع ۵ :۳  خروج 
b(  ۴۴ :۱۱  الویان 
c(  ۱۶-    ۱۴ :۲۷  الویان 
d(   ۱۷ :۸ اعداد 
e(   ۲ :۴۸ اشعیا 
 

بیانگر  تقدیس. دارد جهان و فساد این از گناه فراتر از جدایی ، معنایی اما تقدیس
خدا  و وقف شود اما تسلیم آزاد می گناه از اسارت که شخصی.  خدا است به وقف
 هدایت برای ، اما سکانی خود جدا گشته از لنگرگاه که است تیگردد، همانند کش نمی
 .ندارد

آنها جدا  برای که گردیم می مقدسی اهداف آن ً                ، ما کامال تسلیم در تقدیس
 مراحل تقدیس در آموزه.  گردیم می بیشتر تقدیس ، هرچه عمل و با این ایم گشته
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ما  تقدیس خدا عامل. وجود دارند روح و تطهیر و پاالیش ، وقف از گناه جدایی
 خواهد تمامیت خدا می.  گردیم ما نیز باید تقدیس ، پس است او مقدس ، و چون است

 در وقت که است خدا آن هدف. نماید را تقدیس و بدن ، جان روح وجود ما یعنی
 تسالونیکیان اول( دور باشیم و نقصی عیب از هر نوع مسیح خداوند ما عیسی آمدن
 را از خود بیرون کهنه خدا انسانیت روح ، ما با کمک تقدیس وزهآم در تحقق). ۲۳ :۵

آلود خود  محور و گناه -خود زندگی ترتیب و بدین پوشیم را می تازه ، انسانیت کرده
از هایی   قسمتآن صورت و بدین.  آوریم خدا درمی مقدس انقیاد روح را تحت
 کنیم ، نابود می کرده بطهرا و قطعکند   میخدا عصیان بر ضد قدوسیت را که وجودمان

جدید ما  و زندگی حیات.  گردیم می خود در مسیح تازه و حیات و متمرکز زندگی
  .  جدید ما است و سرشت تازه انسانیت همان

هر  ، تجربه)۱۰-    ۹ :۳ کولسیان(نامد  می و پوشیدن ، کندن با تمثیل پولس که آنچه
و بار    یکتنها نیستند که د و بحرانیحا آنها تنها تجربیات. گردد ما می روز زندگی

 .آیندوجود   بهما ، در زندگی همیشه برای
 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۶ 
 a(  باشد می از گناه تنها بیانگر جدایی  تقدیس. 

b(  آنها جدا  برای کهکند   میمقدسی اهداف ْ                 ، شخص خود را وقف  در تقدیس
 . است گشته
c(  مسیح خداوند عیسی آمدن ما برای شدن  آماده، خدا از تقدیس  هدف  
 .باشد می

d(  عیسی در مسیح تازه حیات و پوشیدن کهنه از انسانیت ، بیانگر رهایی  تقدیس  
 . است
 

 تمام تقدیس که یابیم ، درمی تقدیس آموزه پیرامون مقدس کتاب تعالیم با بررسی
 اکنون. گیرد دربرمی با دیگران در رابطه با خدا و چه در رابطه ما را چه زندگی جوانب

 . پردازیم می شخصی در زندگی تقدیس نتایج بررسی به
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و خدا را ) ۷ :۱ امثال(گذارد  می خدا احترام گردد، به می تقدیس که  شخصی)۱ 
خواهد تا  گردد و می خدا می اراده تسلیم او با شادی). ۳۷ :۲۲ متی(دارد  دوست
  استق، او مشتا  بر آن عالوه). ۲۱-    ۲۰ :۱۳ انیانعبر(گردد  خدا یک با اراده اش اراده

 خدا انجام جالل چیز را برای و همه) ۳ :۱یوحنا  اول(باشد  داشته تا با خدا مشارکت
 ).۳۱ :۱۰ قرنتیان اول(دهد 
 

  خداوند عیسی و پذیرش انکار نفس معنای به ، تقدیس با مسیح  در رابطه)۲ 
ما نیز باید ). ۲۱ :۲ پطرس اول(گردد  ما می نمونه مسیح). ۲۴ :۱۶ متی(باشد  می مسیح
و ). ۱۰-    ۸ :۳ فیلیپیان ( درآییم مسیح شباهت تا هر روز بیشتر به کنیم تالش پولس مثل

 نزد او برویم شدن و پاک  تقدیس برای ، باز هم خوردیم شکست گاه راه اگر در این
 ).۹ :۱یوحنا  اول(

  

  روح و کنترل هدایت تحت زندگی ، معنای القدس با روح در رابطه  تقدیس)۳ 
 نسازیم  خدا را محزون تا روح باشیم باید مواظب). ۵-    ۴ :۸ رومیان(باشد  خدا می

 ).۱۹ :۵ تسالونیکیان اول( را اطفاء ننماییم و روح) ۳۰ :۴ افسسیان(
 

  فیض). ۲۴ :۷ رومیان(باشد  می از گناه و نفرت پشیمانی معنای ، به  تقدیس)۴ 
، با  کرده را ترک دنیوی آمیز و شهوات شرارتهای   راهآموزد که ما می  بهخدا

،  تقدیس). ۱۲ :۲  تیطس( کنیم زندگی جهان در این و خداترسی و عدالت بینی روشن
 .کند را در ما ایجاد می از گناه کامل  رهاییقاشتیا
 

باشد  می ما با دیگران در رابطه روح ثمره بخش ، تجلی تقدس  در نهایت)۵ 
 در  روح ، ثمره کنیم خدا زندگی روح هدایت اگر تحت). ۲۳-    ۲۲ :۵ غالطیان(

  .گردد ایجاد می با دیگران روابطمان
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  ......تقدیس. باشد می صحیح عبارت کدام )۷ 
a(  تحت که ای زندگی. گیرد ما را در برمی روابط و همه زندگی جوانب  تمام  
 . خدا است روح و کنترل هدایت

b(  او باید خود را مقدس. باشد می خود شخصهای  تالشو  اعمال  بر اساس  ،
 .خدا بگرداند و مقبول پاک

c(  محور عنوان   بهتازه انسانیت و تجلی کهنه انسانیتباره   یک بیانگر مرگ
  .گردد می گناه بی شخص ترتیب بدین.  ما است زندگی

  
 از جمله باشند که می ستقدی آموزه بیانگر مفهوم متعددی های و واژه عبارات

پیروزمند،  تر، زندگی تر و عمیق با مفهوم زندگی: از قبیل متداولی عبارات به توان می
 از واژه ُ         بعد مهمی در اینجا باید به. نمود اشاره پاک و قلب از معنا، تقدس غنی زندگی
  کهمعتقدند ای عده. ندارد یکسانی ها معنای گروه همۀ برای که نماییم اشاره تقدیس
اما ).  القدس روح و یا دریافت پری(باشد  می القدس تعمید روح همان تقدیس
 باشند، به می القدس با تعمید روح در رابطه که دید، عباراتی خواهیم که همانگونه
 .ندارند ای اشاره تقدیس آموزه
 

 تأثیری ، چه القدس و یا تعمید روح ، دریافت در هر کدام. زیر را بخوانید آیات )۸ 
 ؟ داشت بر ایمانداران

a(   ۴۹-    ۴۷ :۲۴ لوقا 
b(  ۸ :۱ رسوالن  اعمال 
c(  ۳۱ :۴ و ۴ :۲ رسوالن  اعمال 
d(  ۶-    ۱ :۱۹ رسوالن  اعمال 
 

تعمید . ندارد تقدیس آموزه به ای اشاره القدس روح ، تعمید و یا پری آیات در این
ما  مؤثر به وعظهم برای و توانایی خدمت جهت ، تقویت دادن شهادت برای روح
. باشد القدس تعمید روح های از نشانه تواند یکی میها   زبانبه تکلم. بخشد می قدرت
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 و تسلیم بیشتر وقف آورد تا هر چه درمی مسیح شباهت ، ما را به القدس روح پری
 از زمان تقدیس.  نیست تقدیس رونده پیش تجربه ، همان روح اما پری.  خدا گردیم
ایستد،  در حضور خدا می شخص که گردد و تا زمانی ماندار آغاز میدر ای تولد تازه

 . خواهد یافت ادامه
 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات ، جلوی تقدیس با آموزه در رابطه )۹ 
a(  نیست گناه تحمل خود قادر به قدوسیتخاطر   به خدا . 
b(  باشد خدا می خدمت برای جدا شدن معنای ، به  تقدیس. 
c(  کنیم گناهتوانیم  نمیما دیگر  که معنا است این به،   تقدیس . 
d(  باشد خدا می خدمت به و وقف از گناه جدایی شامل  تقدیس.  
e(  ندارد ما ارتباطی اراده به که است روحانی ای مرحله  تقدیس. 
f(  به تفکر ما نسبت شامل گیرد که ما را دربرمی زندگی جوانب ، تمام  تقدیس  

 . استها  انسان خدا و سایر وح، ر مسیح خدا، پسرش
g(  آییم درمی مسیح شباهت بیشتر به ما هر چه که است آن معنای ، به  تقدیس . 
h(  باشد می کهنه بر سرشت تازه سرشت تسلط معنای ، به  تقدیس. 
i(  رود می ً               ما کامال از بین کهنه ، سرشت  در تقدیس. 

 

  ُ             دو بعد تقدیس
 این درک.  پردازیم می تقدیس آموزه مفهوم مهمترین بررسی ، به قسمت در این
ایماندار در . باشد می دارد، بسیار مهم و تجربی دو بعد موضعی تقدیس که موضوع
او  در زندگی و تقدیس برخوردار است خاصی و جایگاه خود با خدا، از موضع رابطه
 همو  است)  ناگهانی(باره   یکبه ، هم تقدیس تحقق. و پویا مداوم است ای تجربه
ندارد و  شخص با روحانیت ، ارتباطی و یا ناگهانی موضعی تقدیس.  رونده پیش
و  جایگاه از لحاظ ، شخص ترتیب و بدین در نظر گرفت آن برای درجاتی توان نمی

و  تغییر موضع معنای به موضعی تقدیس.  دیگر نیست تر از شخص ، مقدس یا موضع
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،  موضعی تقدیس. پرستد را می قدوس دایخ او اکنون.  گناهکار است انسان یا جایگاه
اما ). ۳۰ :۱ قرنتیان اول( است ما گشته قدوسیت زیرا مسیح یافته پایان است عملی
دارد  و درجاتی است در ارتباط شخص          ً              ، مستقیما  با رشد روحانی رونده پیش تقدیس
 .دیگر باشد تر از شخص مقدس شخص است ممکن ترتیب و بدین

  

نمایید و  را مشخص یا پیشرونده موضعی یعنی عاد تقدیسزیر اب در آیات )۱۰ 
 .را در دفتر خود بنویسید پاسخ. بنویسید را در هر کدام تقدیس  کسبقطر

a(  ۱۳ :۸  رومیان 
b(  ۲ :۱۲  رومیان 
c(  ۲ :۱ قرنتیان  اول 
d(  ۱۱ :۶ قرنتیان  اول  
e(  ۱۸ :۳ قرنتیان  دوم 
f(  ۱۵-    ۱۴ :۵ قرنتیان  دوم 

g(  ۱ :۷ یانقرنت  دوم 
h(  ۶-    ۱ :۲  افسسیان 
i(  ۴-    ۳ :۳  کولسیان 
j(  ۵ :۳  کولسیان 

k(  ۱۲ :۳ تسالونیکیان  اول 
 

 آید؟ میوجود   بهزمانی در چه موضعی ، تقدیسقفو آیات به با توجه )۱۱ 
 

خدا  که است ، جایگاهی موضعی تقدیس دارند که می بیانروشنی   بهآیات این
 پس که نیست ای ، تجربه موضعی تقدیس.  است مهیا نموده حمسی به ایمانداران برای

 بازگشت از تجربه ، بخشی تقدیس نوع این.  باشیم آن و با پشتکار در پی از تولد تازه
 . است
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 ارائه رونده و پیش موضعی تقدیس پیرامون جامعی ، تعلیم مقدس از کتاب دو متن
 ایمانداران با وضعیت  در رابطه۲۰-    ۹ :۶ قرنتیان در اول ، پولس نخست. دهند می

 آنها روشن را برای نکته این پولس. گوید می سخن مسیح به از ایمان ، قبل قرنتس
 شمرده و عادل گردیده ، مقدس شده ، آنها پاک از گناه بازگشت هنگام سازد که می
آنها  را برای مقدس ایجاد زندگی و امکان ضروریت ترتیب و بدین) ۱۱ آیه(اند  شده
را در  شدن شمرده و عادل گردیدن ، مقدس شدن پاک فعل سه پولس. کند می انبی

در  اما پولس. باشند می نجات تجربه آنها نتیجه برد، زیرا که میکار   بهگذشته زمان
داند  می مرتبط مسیح یافتۀ ایماندار را با کار پایان ، وضعیت۱۰-    ۱ :۳ کولسیان به رساله
 که ای زندگی. گردد ای خداپسندانه زندگی ید منجر بهشما با نجات گوید که و می

از  و اطاعت جدید زندگی شیوه. کند  میقفر شخص گذشته ً              کامال با زندگی
 شناخت آورد تا به درمی مسیح شباهت بیشتر به ، ما را هر چه القدس روح های هدایت
 . یابیم از خدا دست تری کامل
  

 . هیدد زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۱۲ 
a(  دائما  رشد و  مسیح ما عیسی دهنده خداوند و نجات و معرفت در فیض  بلکه       ً     

 .)۱۸ :۳ پطرس دوم(نمو کنید 
b(  کرد  تقدیس قربانی عنوان خود را به بدن همیشه بار و برای یک مسیح  عیسی 

 .)۱۰ :۱۰ عبرانیان( گشتیم خود پاک و ما از گناهان
c(  است گردانیده و آزادی ، قدوسیت ما عدالت را برای  خداوند مسیح )اول  
 .)۳۰ :۱ قرنتیان

d(  و  افزایش مردم یکدیگر و همه شما برای محبت  خداوند عطا فرماید که
 .)۱۲ :۳ تسالونیکیان اول(یابد  گسترش
 گردد ایجاد می نجات زمان) ۱         
 باشد می رونده پیش ای تجربه) ۲         
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 است ، روزافزون تقدیس نوع ، این اول. دارد متعددی مفاهیم رونده پیش تقدیس
 طول ، تمام دوم. درآیند مسیح شباهت بیشتر به باید هر چه می مسیحیان زیرا که
 دست مطلقی کاملیت به توان ، نمی زندگی در این بنابراین. گیرد ما را دربرمی زندگی
 . یافت
 

 ا مشخصر مسیحی کاملیت ، بعد خاص زیر را بخوانید و در هر یک آیات )۱۳ 
 .نمایید
a(  ۱۴ :۱۰  عبرانیان 
b(  ۲۰ :۱۴ و ۶ :۲ قرنتیان  اول 
c(  ۳ :۳  غالطیان 
d(  ۴۸ :۵  و متی۱۲ :۴  کولسیان 
e(  ۱۲ :۳ پیانی و فیل۲۲ :۱  کولسیان 
 
 فیضخاطر   بهما.  است رونده پیش امری کاملیت آموزند که ما می به آیات این
 او برای ، عدالت داریم کاملی دهنده اتنج و چون هستیم کامل خدا، در مسیح عظیم

 و تالش ، حرکت کاملیت سوی  بهپیوستهطور   بهاما ما نیز باید. گردد می ما محسوب
 . کنیم

اگر ). ۴۸ :۵ متی( باشیم دهد تا کامل می ما فرمان به مسیح در عهدجدید، عیسی
اما با .  تاس نیافته دست آن به هیچ کس پس است گناه بدون کاملیت آیه منظور این

 انتظار دارد تا همانند پدر آسمانی از شاگردانش مسیح که یابیم درمی متن به توجه
 را در رساله کاملیت ، موضوع پولس. باشند با محبت و دشمنان دوستان به خود نسبت

 ای مقوله کاملیت گوید که او در ابتدا می. دهد می شرح  چنین۱۵ و ۱۲ :۳ پیانیفیل
 توان میسادگی  به. کند می معرفی یافتنی را دست آن اما سپس،  است نیافتنی دست
اما . گردد می کامل و موضع جایگاه ، از لحاظ مسیح به از ایمان پس پولس که دریافت
 و ۱۲ :۴، ۲۸ :۱ در کولسیان. کرد می تالش شدن کامل برای هر روزه بایست او می
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در  گردد، نه می معرفی راه ر پایانو د در آینده هدفیعنوان   به، کاملیت۲۳ :۱۲ عبرانیان
  . جهان این

 
 
 
 
 
 

 
  .......معنای به» باشید کامل« گفت که مسیح فرمان )۱۴ 

a(  یابد باید تحقق اکنون که استباره    یکو به مطلق کاملیت  لزوم. 
b(  و دشمنان دوستان برای مسیحیان ، از جانب خداگونه محبت دادن  نشان  
 . است
c(  کند  می ً                ما را کامال کامل که است از بازگشت پس خاص ای بهتجر  جستجوی. 
 

یابد،  دست از خطا و گناه مصون کاملیت تواند به می معتقدند انسان که اشخاصی
 برای آنها همچنین. ورزند می  بسیاریتأکید،  هدف این تحقق برای انسان توانایی به

 عنوان به آنها با گناه. وندش می قائل ناچیزی اهمیت گناه بودن خدا و جدی قدوسیت
 گناه دهد که می ما تعلیم به مقدس اما کتاب. کنند برخورد می از انسان خارج ای مقوله

ِ      روح  خاطی در ابتدا ثمره ما بیشتر با افکار و  که اعتقاد دارم من. باشد می انسان   
در  نما چو.  ظاهری اعمال سری یک دادن تا با انجام ورزیم می بد خود گناه تمایالت
دو  که اعتقاد دارم من.  داریم هایی ضعف اما هنوز هم باشیم می ، کامل هستیم مسیح
     ً مطلقا   که آنچه.  نسبی و کاملیت مطلق عبارتند از کاملیت که. وجود دارد کاملیت نوع
خدا  مختص فقط کاملیت نوع این بنابراین. رشد ندارد به ، دیگر نیازی است کامل
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،  شده خلق آن برای که هدفی سوی  به، است کامل نسبیور ط  بهکه اما آنچه.  است
 .باشد می ممکن انسان برای کاملیت نوع این. کند می حرکت

 

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۱۵ 
a(  توانایی گردد، به کامل مطلقطور   بهتواند می انسان معتقد است که  شخصی  
،  گناه خدا و کراهت قدوسیت  برایورزد و  بسیار میتأکید کامل زندگی برای انسان
 . است قائل ناچیزی اهمیت

b(  را  گردد، گناه کامل مطلقطور   بهتواند می انسان معتقد است که  شخصی
 .  نیست قائل چندانی اهمیت آن برای داند و در نتیجه می ذهنی ای      ً      اساسا  مقوله

c(  نیز  اما انسان.  ستا کامل مطلقطور   به، تنها خدا کاملیت با مقوله  در رابطه
 . بخشد ، تحقق شده خلق آن برای را که گردد، اگر هدفی کامل نسبیطور   بهتواند می

 
 مطلقطور   بهجهان آنها در این برای باور دارند کاملیت که از مسیحیان گروهی

 باورند که آنها بر این. دانند می کننده و تمام قاطع ای را تجربه ، تقدیس پذیر است امکان
 القدس روح گردند و دریافت می کامل لحظه ، در یک از گناه و بازگشت از ایمان پس

 سرشت کنند که می پافشاری موضوع آنها بر این.  است حقیقت بر این نیز تأئیدی
.  نامیم می»  گرایی کمال«را  دیدگاه این امروزه. گردد نابود می لحظه در یک کهنه

  .باشد  می۶ باب میانرو رساله بر اساس نظری چنین استنتاج
 ایمانداری از جایگاه که است ای  نشانگر تجربه۱۱-    ۱ :۶ رومیان دقیق اما بررسی

گوید  می چرا پولس ، پس نیست اگر اینگونه. گوید می ، سخن متحد گشته با مسیح که
 که ؟ شخصی خدا زنده به انگارد اما نسبت مرده گناه به باید خود را نسبت شخص که
 او جدا از هر نوع. بداند خود را مرده ندارد که ، دیگر نیازی است مرده لقمططور  به

 . است مرده نظری تفکر یا نقطه
 نجات او خود را شخصی. کند می  بیان۷ باب خود را در رومیان ، وضعیت پولس
 زندگی او بر یک. کند می معرفی) ۲۴-    ۱۴ آیات( یافته و نجات) ۱۳-    ۷ آیات( نیافته
 بلکه نیست کهنه سرشت نابودی اما ظفر او نتیجه.  است ، پیروز گشته ا شکستب مأتو
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 ۸ ایماندار را در باب پیروزی پولس). ۲۵ :۷(باشد  می مسیح خداوند عیسی از طریق
  نگاه۱۷-    ۱ :۸ آیات به خصوص هب(داند  خدا در او می مقدس روح سکونت نتیجه
 سرشت تسلط همان که و موت گناه ز فرمانخدا، ایماندار را ا در ابتدا روح). کنید
خدا  روح خواسته تواند طبق ایماندار می ترتیب دهد و بدین می رهایی است کهنه
با  پیروزی). ۵ آیه(خدا همسو سازد  و تفکر خود را با تفکر روح کند و اراده زندگی
آلود  و گناه کهنه سرشت کامل نابودی معنای به و موت گناه خدا بر اعمال روح قدرت
و تکرار  را هر روز تجربه کهنه بر سرشت ایماندار باید پیروزی). ۳ آیه(باشد  نمی
. کند می ترغیب گناه ، به مختلف های آلود ما هر روز ما را با وسوسه گناه زیرا ذات. کند

 نکنیم گناه عادت باشد تا دیگر طبق می گناه قدرت تضعیف به اشاره»  انگاشتن مرده«
 القدس روح خدا و قوت تنها با فیض پیروزی چنین.  نماییم ا ترکفاسد ر و اعمال
  ).کنید  مقایسه۱۰-    ۸ و ۵ :۳  را با کولسیان۱۳ :۸ رومیان( پذیر است امکان

  

  و برای۱ باشند شماره می موضعی بیانگر تقدیس که در کنار جمالتی )۱۶ 
 . بگذارید۲ هستند، شماره رونده پیش بیانگر تقدیس که جمالتی

a(  پرستد را می قدوس خدای ً                                 سارا قبال گناهکار بود اما اکنون. 
b(  خدا را تعلیم کالم و اکنون است خود رشد کرده روحانی  حمید، در زندگی  
  .دهد می

c(  خدا، محبت بهتر به خدمت برای خود را تالشی روحانی ، زندگی  پولس  
 .کند می خدا معرفی فیض و درک مسیحیان بیشتر به

d(  بودند  ، دزد، دروغگو و مست ران شهوت مردمان قرنتیان گوید که می س پول 
 عادل عیسی مسیحو در  گشته ، جزء مقدسین شده خود پاک از گناهان اما اکنون
 ).۱۱-    ۹ :۶ قرنتیان اول(شوند  می شمرده

e(  محسوب ، کامل مسیح شدۀ کار تمامخاطر   به، تولد تازه از تجربه  حمید پس  
 .کند زندگی مسیح تا برای است  او آماده.گردد می
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f(  نماید  خدا را درک روح کوشد هدایت می که است با ایمانی  حمید، مسیحی
  .کند رشد می او در امور روحانی. بخشد ، تحقق شده خلق آن برای را که تا هدفی

 

  شوندگان  تقدیس
برگزید،  ازلاز  را که خدا اشخاصی. باشند خدا می ، برگزیدگان شوندگان تقدیس
 خدا، قوم برگزیده قوم. گردند می تقدیس یافتگان و نجات برگزیدگان. کند می تقدیس
 .گردند خدا می مقدس

 اول(گیرد  را دربرمی و اراده فکر، احساس وجود فرد یعنی ، تمامیت تقدیس
 یک). ۲۳-    ۲۲ :۴ افسسیان(گردد  ً                   شما باید کامال تازه و ذهن دل). ۲۳ :۵ تسالونیکیان
 عالیق. گردد می و عادل آید و مقدس درمی مسیح شباهت ، هر روز بیشتر به فکر تازه

» بدارید یکدیگر را دوست برادرانه با محبت«. گردند می ما نیز مقدس و احساسات
را  الهی اهداف اجرای گردد تا توان خدا می ما تسلیم ، اراده سرانجام). ۱۰ :۱۲ رومیان(

را در  هر کاری قدرت و هم اراده خود، هم از لطف که ستزیرا خدا ا.  باشیم داشته
و «: کهکند   میرا نصیحت روم ، ایمانداران پولس). ۱۳ :۲ فیلیپیان(کند   میشما ایجاد
 زنده خود را از مردگان شوند بلکه ناراستی مسپارید تا آالت گناه خود را به اعضای
 رومیان(» خدا باشند برای لتعدا خود را تا آالت کنید و اعضای خدا تسلیم به شده
 مسیح کلیسا، عروس. باشد می ضروری آن کلیسا و خادمین ، برای تقدیس). ۱۳ :۶

را  نمود و خویشتن کلیسا را محبت هم مسیح چنانکه... «. باشد و باید پاک است
 افسسیان(» نماید تقدیس طاهر ساخته کالموسیلۀ   بهآب غسل را به داد تا آن آن برای
۵: ۲۵    -۲۶ (  

و یا هر  و چروک و چین و لکه عیب و بدون پاک زیبائیش و کلیسا را با تمام
 ).۲۷ آیه(نماید  تقدیم خودش به دیگری نقص
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 ..........، شوندگان تقدیس )۱۷ 
a(  شود میها  انسان همه  شامل. 
b(  خدا را دارند خدمت برای جدا شدن ارزش هستند که  اشخاصی. 
c(  کنند کلیسا را بنا می هستند که یحمس به  ایمانداران.  

  

  تقدیس  تجربه
     ً معموال   که است ای ، تجربه تعمید روح دهد که می تعلیمروشنی   به، مقدس کتاب

از  متفاوتی  شکل۴۶-    ۴۴ :۱۰ در اعمال). ۳۸ :۲ اعمال(دهد  می روی از تولد تازه پس
  را در یک هر دو تجربه لیوسکرنی ، خانواده مثال برای.  کنیم می را مشاهده تجربه این
 اعمال( خداوند است خدمت برای ، توانایی از تعمید روح هدف. چشیدند زمان
حضور خدا  کننده منعکس که است ای خداپسندانه ، زندگی از تقدیس اما هدف). ۸ :۱

 .رشد کند روحانی بیشتر از لحاظ باشد تا او هر چه می شخص در زندگی
 روحانی در سرشت دانند، که می و بحرانی منفک ای را تجربه تقدیس ای عده
 کاملباره   یکبه از تولد تازه پس شخص آنها معتقدند که. آید میوجود   بهشخص
،  آن ثمره که است تصمیمی ، متضمن ای تجربه چنین. گردد آزاد می ، از گناه شده

 خدا ً         کامال وقف و شخص و فساد است از گناه و آزادی و جان روح کامل تقدس
آید و  میوجود  بهباره   یکبه کاملیت ورزند که  میتأکید موضوع آنها بر این. گردد می
). دانند می تقدیس را همان ها تعمید روح آن(باشد  می القدس تعمید روح ثمره آن
  . پردازیم می دیدگاه این بررسی به حال

 این. ورزند می تأکیدخود   بر موضع۹-    ۸ :۳یوحنا  اول با استناد به گرایان کمال
 گوید که می سخن شخصی دربارهروشنی   به، قسمت یوحنا در این. را بخوانید آیات
تواند در  نمی واقعی مسیحی هیچ البته. کشد نمی دست و از آنکند   میزندگی در گناه
با . کنند نمی هرگز گناه مسیحیان گوید که اما یوحنا نمی. کند زندگی وضعیتی چنین
یوحنا، .  کنیم می  منظور یوحنا را بهتر درک۲ :۲-    ۸ :۱یوحنا با اول آیات این مقایسه
خدا باشند و با او  کنند و بکوشند مطیع کند تا در نور زندگی می را تشویق مسیحیان
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 را در مخاطبین سوءتفاهمی هر نوع آنکه یوحنا برای. باشند داشته با مفهوم ای رابطه
می ایم نکرده گناه که یمیاگر گو«: گوید نماید، می خود رفع »  شماریم او را دروغگو 

و او  عادل مسیح عیسی «:گوید می  چنین۲-    ۱ :۲یوحنا  و در اول). ۱۰ :۱یوحنا  اول(
» نیز جهان تمامجهت   بهبلکه ما فقط گناهان ما و نه گناهان جهت هب کفاره است

  ).دهد قرار می سایر ایمانداران یوحنا خود را نیز در ردیف(
را  شخص که است ای تجربه و نه است بحرانی تجربه یک نه ، تقدیس براینبنا

. باشد نیز نمی خدمت برای توانا گشتن معنای به تقدیس. کند آزاد می ً             کامال از گناه
 بیشتر به هر چه و شباهت شدن نزدیک ایماندار برای ، تغییر سرشت از تقدیس هدف
و کند   میرشد روحانی خداوند، از لحاظخود با  ایماندار در مشارکت. باشد می مسیح
در  زدن با قدم). ۷ :۱یوحنا  اول(تاباند  می و وجودش را بر قلب خدا نور الهی روح

 ، گشته خدا بر ما ساطع و جاللکند   میپاک ما را از هر گناهی نور، خود مسیح
همانند ،  تقدیس بنابراین). ۱۸ :۳ قرنتیان دوم( آییم درمی مسیح شباهت بهتدریج  به

 در آن که است ای مرحله باشد بلکه نمی و قطعی کننده کامل ای ، تجربه تعمید روح
 . درآییم مسیح شباهت تا بهکند   میجدید ما رشد سرشت

 

 ..............، از تقدیس هدف )۱۸ 
a(  آلود در یک گناه سرشت و نابود کردن خدمت برای ایمانداران  توانا ساختن 
 . است بحرانی تجربه
b(  درآید مسیح شباهت بیشتر به تا او هرچه  ایجاد تغییر در ایماندار است.  
c(  یابند می دست جهان در این مطلق کاملیت به که است مسیحیانی  تربیت.  
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   تقدیسق طر
 در تقدیس تثلیث شخصیت هر سه. دارند نقش ، خدا و انسان تقدیس در تحقق

 پطرس  و اول۲۳ :۵ تسالونیکیان اول(ند ک  میپدر، ما را تقدیس خدای. هستند سهیم
). ۱۲ :۱۳ و ۱۰ :۱۰ و ۱۱-    ۱۰ :۲ عبرانیان(کند   میپسر، ما را تقدیس). ۱۰ :۵

 و در ما ثمره) ۱۳ :۸  و رومیان۲ :۱ پطرس اول(کند   مینیز ما را تقدیس القدس روح
 خود را تقدیستواند  نمی اما انسان). ۲۳-    ۲۲ :۵ غالطیان(آورد  میوجود   بهرا روح
 اول قدم که خدا است ایماندار نیز این یک در زندگی حتی گوید که می پولس. نماید
باید  ، هر شخص با وجود این). ۱۳ :۲ فیلیپیان(گرداند  می دارد و او را مقدس را برمی
خود را بر  ، او باید ایمان اول. دهد خود انجام تقدیس را برای مشخصی کارهای
 جایگاه آورد، از لحاظ می ایمان مسیح به شخص وقتی). ۱۸ :۲۶ مالاع(بنا نهد  مسیح

شود،  ایجاد می تولد تازه لحظه همان در تقدیس نوع این. گردد می تقدیس و موضع
 ، جد و جهد برای دوم قدم). ۳۰ :۱ قرنتیان اول( ما است قدوسیت زیرا مسیح
دهد  می ما تعلیم به قاطع خدا خیلی کالم. باشد می مقدس زندگی از یک برخورداری

 کالم درک بدون). ۱۴ :۱۲ عبرانیان(خدا را دید  توان نمی مقدس زندگی یک بدون که
های   آیینخدا همچون زیرا کالم.  پذیر نیست امکان زیستن پاک برای خدا، تالش

 ما تسلی به ناامیدی سازد و در هنگام ما را آشکار می قلب های انگیزه که است
-    ۱۱ :۴ افسسیان(سازد  را آشکار می تقدس خدا، لزوم کالم). ۱۷ :۱۷یوحنا (بخشد  می
 اول(کنند  تالش مقدس زندگی یک تا برایکند   میرا تشویق و ایمانداران) ۱۳

باشد  خدا می به مان زندگی کامل ، تسلیم تقدیس برای قدم بهترین). ۱۶-    ۱۵ :۱ پطرس
 شخص که است آن معنای خدا به به املک تسلیم). ۱ :۱۲ و ۲۲-    ۱۹ و ۱۳ :۶ رومیان(

رود و کار   بهمقاصد خاص برای شود که سازد تا ظرفی ها پاک خود را از آلودگی
 ).۲۱ :۲ تیموتائوس دوم(باشد  هر کار نیکو آماده و مفید و برای مقدس اربابش برای

ور  و مزم۱۱-    ۱۰ :۱۲ عبرانیان(کند   مینیز استفاده ما از رنج تقدیس خدا برای
از  اما پس. کند می ما را اصالح دردناک تجربیات از طریق خدا گاهی). ۷۱ و ۶۷ :۱۱۹
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 باید با روحی. دید خواهیم و مفید آنها را در خودمان مثبت ، ثمره مشکالت پایان
در ما  ما چنان خیریتخاطر   بهخدا.  برخورد کنیم زندگی با نامالیمات و خوب مثبت
  ).۱۰ :۱۲ عبرانیان( شویم او پاک تا مثلکند   میعمل
  

 .دهید زیر پاسخ سؤاالت به کتاب قبل صفحات به کردن نگاه بدون )۱۹ 
a(  هستند؟ سهیم تقدیس در تحقق اشخاصی  چه 
b(  ؟ دهد چیست خود انجام تقدیس باید برای شخص که  دو کار ضروری 
c(  کند؟ می ما کمک تقدیس به خدا چگونه  کالم 
d(  باشد؟ می خدا چه به کامل تسلیم  معنای 
e(  کنند؟ می ما کمک تقدیس به و شداید زندگی مشکالت  چگونه 
  

و  ، قوت پیروزی آورد و این می ارمغان را به مستمر برگناه ، پیروزی تقدیس
استمرار رشد  دارد اما ما نیز باید برای همراه به مان را در زندگی بیشتری ثمردهی
،  تقدیس.  بمانیم ، در مسیح و وقف  با اطاعتباید.  کنیم خود با خدا همکاری روحانی
 رابطه.  است مسیح ما با عیسی هر روزه بیانگر رابطه بلکه نیست     ً     صرفا  ذهنی ای آموزه

 .گردد می در امر تقدیس پیشرفت ، سبب هر روز ما با مسیح
را در  مان خود زندگی با روح که است بیانگر تشکر ما از خدایی کوتاه سرودی

 .دهد می را در ما شکل مسیح ، صورت رفتهخود گ دستان
 . خود سازیم سرود را دعای ، این درس این بیایید در پایان

 شود دیده در من مسیح بگذار تا زیبایی
 گیرد جای او در من و پاکی بگذار تا شفقت

 خدا روح ای آه
  کن را پاک وجودم همه

  .شود دیده در من مسیح تا زیبایی
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  خودآزمایی
 

 .  غلط-    حیح  سؤاالت ص
 

 رابطه کننده منعکس که است صحیحی ، ایجاد زندگی از تقدیس  هدف)۱ 
 .رشد کند روحانی بیشتر از لحاظ باشد تا او هر چه با خدا می شخص

 

  جدا شدن گناهکار و همچنین از جهان جدایی در بردارنده تقدیس  ماهیت)۲ 
 .باشد خدا می خدمت برای

 

  انسانیت آن طی که در ایماندار است یا قاطعی بحرانی بیانگر تجربه  تقدیس)۳ 
 .گیرد می  دست  بهرا شخص زندگی کامل ، کنترل تازه گردد و انسانیت نابود می کهنه

 

وجود ما احیا  تمامیت آن توسط که خدا است بخش فیض ، عمل  تقدیس)۴ 
 .آید خدا درمی شباهت ، به گشته

 

سازد تا بر  ما را قادر می که تاس ما آن خدا در زندگی روح  خدمت)۵ 
 . کنیم زندگی و راست بیشتر پاک و هرچه کنیم آلود غلبه گناه سرشت

 

  ، بیان»جدید انسانیت« و پوشیدن»  کهنه انسانیت« از در آوردن  منظور پولس)۶ 
وجود  هب  مسیحی یک در زندگی همیشه و برایبار    یککه است روحانی تجربیات

 .آید می
 

 ، شبیه خدا، تنفر از گناه روح با هدایت خدا، زندگی به ، محبت قدیست  ثمره)۷ 
 .باشد می با دیگران مان در روابط روح ثمره و تجلی شدن مسیح 

 

  در زمان دارد که ایماندار اشاره و موضع تغییر جایگاه ، به موضعی  تقدیس)۸ 
 .پرستد را می قدوس ، خدای آن گردد و فرد طی ایجاد می تولد تازه
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  شمردگی عادل ایماندار در برابر خدا در زمان ، از جایگاه رونده پیش  تقدیس)۹ 
  .گوید می سخن
  محسوب کامل خود در مسیح جایگاه ، از لحاظ از تولد تازه پس  شخص)۱۰

 .گردد خود با خدا بکوشد تا کامل در رابطه باید هر روزه گردد اما می می
 

  اعتقاد دارند انسان آن بر اساس ای عده هک است ای ، آموزه گرایی  کمال)۱۱ 
 .یابد دست از خطا و گناه مصون زندگی یک تواند به می

 

 آن طی که است قاطعی ، تجربه تقدیس دهند که می تعلیم از مسیحیان ای  عده)۱۲ 
 .گردد می کاملباره    یکبه شخص

 

 . است القدس تعمید روح همان تقدیس معتقدند که از مسیحیان ای  عده)۱۳ 
 

  با شکست موأت خود، بر زندگی کهنه سرشت نابودی از طریق رسول  پولس)۱۴ 
 .آورددست   بهخود پیروزی

 

  خدا نماید و به را تسلیم ، زندگیش تقدیس تجربه تحقق  ایماندار باید برای)۱۵ 
  .گیرددست   بهرا زندگی دهد تا کنترل خدا اجازه روح
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 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

   طرق کسب تقدیس       بعاد تقدیسا   )۱۰ 
     a( القدس  روح     رونده  پیش  
     b( کند می را دگرگون شخص افکارش نمودن  با تازه     رونده  پیش 
     c( مسیح  اتحاد با عیسی        موضعی  
     d( خداوند عیسی  در نام        موضعی  
     e( القدس  روح     رونده  پیش  
     f(  مسیحما با  مرگ        موضعی   
     g( خدا به با احترام  زندگی     رونده  پیش 
     h( ما با مسیح  مرگ        موضعی  
     i(  با مسیح و حیات  مرگ        موضعی  
     j(  جهان این های هوس سپردن مرگ  به     رونده  پیش  
     (k خدا  کمک     رونده  پیش 

 

 ۱(  b( تازه سانیتان. گردد می شخص خداوند زندگی ، مسیح  در تقدیس  ،
را  کند تا آن خود مبارزه کهنه              ً           او باید دائما  با انسانیت گردد ولی  جدید او می سرشت
 .دارد خود نگه کنترل تحت

 

  او سهیم و قیام در مرگ ، زیرا که آوریم می ایمان مسیح به از آنکه  پس)۱۱ 
 . گردیم می

 

ما را تنها  نیکوی اعمال. یابد می نیکو تجلی در اعمال الهی برکات  ثمره)۲ 
 شباهت بیشتر به تا هر چه است ما آگاه پاک های از رفتار و انگیزه بیند که می خدایی
 . درآییم مسیح عیسی
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 ۱۲( a( ۲    -باشد می رونده پیش ای  تجربه 
     b( ۱    -گردد ایجاد می نجات  زمان 
     c( ۱    -گردد ایجاد می نجات  زمان 
     d( ۲    -باشد می رونده پیش ای  تجربه  

  

 ۳(  c(  هر دو   
 

 ۱۳( a(در مسیح موضعی  کاملیت  
   b( رشد روحانی عدم در مقابل  رشد روحانی  
   c( رونده پیش  کاملیت  
   d( خدا از اراده کامل و اطاعت  رشد کردن 
   e( در آسمان نهایی  کاملیت  

 

 ۴( a(  دید می و کوچک ارزش خدا، بی مهیب  اشعیا خود را در برابر قدوسیت. 
 .دید خدا گناهکار می و پاک او خود را در حضور قدوس

  b(  و کند   میگناه شود، بیشتر احساس خدا نزدیک بیشتر به هرچه  انسان
 .گردد می خود متأسف خطایای برای

 

 ۱۴( b(و دشمنان دوستان برای مسیحیان ، از جانب خداگونه محبت دادن  نشان  
 . است

 

 ۵( a(  ن زمی  
b(  انسان  بدن  
c(  گردد خدا می وقف که یا زمینی  خانه. 
d(  یا حیوان انسان زاده  نخست  
e(  شهر مقدس  )اورشلیم ( 
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 ۱۵ (a(درست   
   b( غلط   
   c( درست   

 

 ۶(  a( غلط   
 b( درست   
 c( درست   
 d( درست   

  

۱۶( a( ۱    -موضعی   
   b( ۲    -رونده  پیش  
   c(  ۲    -رونده یش پ  
   d(  ۱    -موضعی   
   e(  ۱    -موضعی   
   f(   ۲    -رونده  پیش  

 

 ۷(  a( تحت که ای زندگی. گیرد ما را در برمی روابط و همه زندگی جوانب  تمام  
 . خدا است روح و کنترل هدایت

 

 ۱۷( c(کنند کلیسا را بنا می هستند که مسیح به  ایمانداران.  
 

 ۸(  a( بخشید موعظه قدرت ارانایماند  به. 
b(  دهند شهادت مسیح داد تا درباره قدرت ایمانداران  به. 
c(  کردند خدا را موعظه کالم کردند و با دلیری تکلمها   زبانبه  ایمانداران. 
d(  کردند تکلمها   زبانبه  ایمانداران. 

 

 ۱۸( b(درآید مسیح شباهت بیشتر به تا او هرچه  ایجاد تغییر در ایماندار است.  
 

 ۹(  a( درست   
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 b( درست   
 c( غلط   
 d( درست   
 e( غلط   
 f(  درست   
 g( درست   
 h( درست   
 i(  غلط   

  

۱۹( a(و خود ایماندار القدس روح  خدا از طریق ،. 
   b( و سرشت او ذات یابد و خدا به بیاورد تا تولد تازه ایمان مسیح  او باید به 
 سرشت  باشد و به داشته مقدسی بکوشد تا زندگیباید  شخص. عطا کند جدیدی

 . یابد و شریر غلبه کهنه دهد تا بر سرشت جدید خود اجازه
   c( خدا ما را یاری کالم.  ما است قلب های انگیزه کننده خدا آشکار  کالم  

 . گردیم بیشتر مقدس و هرچه آییم ها فائق دهد تا بر ناامیدی می
   d( باید همیشه.  خدا است به شدن و وقف از گناه جدایی معنای به  تسلیم 

 . دهیم را انجام و خوب تا کار صحیح باشیم آماده 
   e( کنیم برخورد زندگی ، با نامالیمات و مثبت مناسب با روحیه که  هنگامی  ،

 .کنند می آنها ما را تقدیس
  
  



 

   دهم درس

  آینده جالل: انسان نجات تکمیل
 

 خود بوده برای آرمانی  زندگیداشتن در تکاپوی شه، همی از بدو آفرینش انسان
 ممنوعه میوه با خوردن و خدا را که خودشان بین و حوا کوشیدند تا فاصلۀ آدم.  است

 برج با ساختن انسان سپس). ۳ باب پیدایش(پر کنند  وسیله این بود به ایجاد شده
 ، بیانگر کاوش اریخت). ۱۱ پیدایش(کند  حفظ طبیعی کوشید تا خود را از بالیای بابل
 حفظ و مرگ را از کهولت انسان که ، حیاتی است اکسیر فناناپذیر حیات برای انسان
  .نمایند خلق و کامل جامع شدند تا قوانینی متوسل متعددی تمهیدات ها به دولت. کند

 بوده در تالش از درد و مرض کامل و آزادی ایجاد سالمتی برای همیشه انسان
خدا  زیرا کالم.  است آمیز نداشته موفقیت ثمریها   تالشز اینا یک اما هیچ است
 ).۲۷ :۹ عبرانیان(»  مقرر است جزا یافتن و بعد از آن بار مردن را یک مردم«: گوید می

 بیابد، به دست آن به نتوانسته ولی بوده در آرزویش انسان همیشه را که خدا آنچه
او  نجات که است اشخاصی خدا به هدیه، نشانگر  درس این. کند او عطا می به رایگان
  .گردد می ختم جالل به که نجاتی. پذیرند را می

ها،  ، فقر، جنگ ، درد و مرگ ، بیماری ، مرض گناه ، ما شاهد پایان آینده در جالل
را  خدا زمین ، جالل ترتیب بدین. بود مظاهر بد دیگر خواهیم و همه عدالتی بی

 شناخت.  را مملو خواهد ساخت یافتگان نجاتای ه  ذهنوها   قلبخواهد پوشاند و
 و در انتظار جالل کنیم خدا را خدمت نگری تا با آیندهکند   میما کمک به حقایق این
 . خود باشیم یافتن
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  رئوس مطالب 

  مرور نجات
  جالل تعریف
   جالل بنیان

  جالل اطمینان
   جالل ماهیت

  

  درس  اهداف
  :بتوانیدباید  درس این  در پایان

 .کنید درک جالل را با آموزه دیگر نجات های آموزه ارتباط •
 .دهید را شرح آینده جالل اطمینان •
 .دهید را توضیح جالل ماهیت •
 .خود باشید نجات  در انتظار تکمیلقبا اشتیا •
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  یادگیریهای   فعالیت
 و ۵-     ۱ :۵ قرنتیان دوم همچنین.  را چند بار بخوانید۲۵-     ۱۸ :۸ رومیان رساله) ۱ 
 .نمایید را نیز مطالعه درس  و سایر آیات۵۷-    ۱ :۱۵ قرنتیان اول

 .دهید پاسخ خودآزمایی به درس در پایان) ۲ 
   پاسخ۳ خودآزمایی مرور نمایید و به را دوباره سوم ، بخش درس در پایان) ۳ 
 .دهید

  
  درس  متن

 مرور نجات
 
.  نمودیم بررسی وقایع سلسله یکورت ص  بهرا نجات ، آموزه گذشتههای   درسدر
 ایمان مسیح و بهکند   میتوبه از گناهانش از آنکه گناهکار پس انسان که دیدیم
 به یک نجات سایر مواهب ترتیب گردد و بدین مند می بهره الهی آورد، از آمرزش می
 تیکسیستما بررسی منظور یک ، تنها به کردیم اشاره که همانگونه. گردند ایجاد می یک

 واقعه آخرین از آنکه پیش.  شدیم قائل نجات آموزه برای مشخص و هدفدار، ترتیبی
 . داشت خواهیم گذشتههای   درسمختصر بر ، مروری نماییم را بررسی نجات

 

  از طریق انسان ، نجات کائنات از خلقت خدا پیش ازلی هدف که  آموختیم)۱ 
او باشد و در  به متعلق انسان که ستا خدا آن اراده. باشد می مسیح اتحاد با عیسی

و  گزینش  آموزه عنوان را تحت مطالب این. گردد عیب و بی مقدس حضورش
خدا  و محبت فیض  محض مواهب این تمامی که دیدیم.  نمودیم بررسی تعیینی پیش
  . است
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 بخشید تا در برابر انتخاب او آزادی کرد، به را خلق خدا انسان که  هنگامی)۲ 
آزاد خود از خدا  با اراده آدم. دهد نشان یا منفی مثبت خدا واکنشی فیضو  محبت
 .داد خود را با خدا از دست کرد و مشارکت نااطاعتی

 

و  روحانی از خدا، مرگ جدایی: عبارتند از که پرداختیم گناه نتایج بررسی  به)۳ 
 ، تمام  آدم گناه.  گشت ، ضروری آدم گناهخاطر   بهانسان نجات در واقع.  محکومیت

 .نمود را آلوده انسان نسل
 

  مجازات تاوان ترتیب مهیا نمود و بدین ای خود، کفاره عدالتخاطر   به خدا)۴ 
 او. شد  مجازات انسان گناهان برای مسیح زیرا که.  پرداخت طور کامل گناهکار را به

 گناهانیاطر خ  به شد و نیز منتقل انسان نسل به از آدم که آلودی گناه سرشتخاطر  به
 جریمه انسان جای به مسیح.   باخت جان صلیب شود، روی می مرتکب انسان که

 .  خدا گشت مقبول و قربانی را پرداختاو  گناهان
 

 کهکند   میرا رفع انسان روحانی نیازهای خدا، تمام سخاوتمندانه  هدیه)۵ 
  :عبارتند از

 .پوشاند را می انسان گناهان)   الف  
 .دارد برمی انسان ا را از گناهخد غضب)   ب  
 .دهد می را با خدا مصالحه انسان)   ج  
 .بخشد می خدا را تحقق  عدالت  ) د  
 .پردازد را می گناه  تاوان  ) ه  
 .دارد را از ایماندار برمی  محکومیت ) و  

 
خدا در  باشند و بیانگر اراده  می۵ و ۱های   درسبرجسته ، نکات مطالب این
  .دهستن انسان نجات
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خاطر   را به۵ و ۱های   درسمطالب. بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۱
 .بسپارید

a(  باشند عیب و بی او مقدس برگزید تا برای در مسیح را از ازل ای  خدا عده.  
b(  اشخاصی یابند و چه نجات اشخاصی چه که گرفت تصمیم  خدا از ازل   
 .گردند هالک
c(  ندارد ارتباطی شخص یستگیشا به که خدا است ، فیض  نجات. 
d(  شخصا   ، پسبرده استارث را به گناهکار  سرشت از آدم انسان  چون ً    

 . گناهکار نیست
e(  خدا با انسان  ، و مصالحه الهی غضب ، فرونشستن گناه پوشش ، شامل  کفاره

 .باشد می خدا با انسان رابطه گناهکار و احیای گناهکار، نجات
 

خدا  را به ، آن گناهش با شناخت انسان.  است شتتوبه، آغازگر زنجیر بازگ
بار  به شخص را در زندگی ، ثمراتی واقعی توبه. کشد می دست و از آنکند   میاعتراف
 است و داوطلبانه آگاهانه ، عملی ایمان.  زنجیر است این بعدی حلقه ایمان .آورد می
دهد تا  می اجازه آن نهد و به می ایمان اعتماد خود را بر موضوع تمام شخص که

 معنای ، به و ایمان از گناه بازگشت معنای به توبه. کند را کنترل و اعمالش زندگی
گردد،  خدا باز می سوی  بهاز گناه شخص که هنگامی. باشد خدا می سوی  بهبازگشت
خدا  آنچه« عنوان ، تحت کتاب اول را در بخش مفاهیم این. کند می را تجربه بازگشت
  . کردیم بررسی» کند می درخواست

 تجدید شامل که بیند، پرداختیم می خدا تدارک آنچه بررسی ، به۲ در بخش
 که است ، عملکرد الهی تجدید حیات. بودند فرزندخواندگی و شمردگی عادل حیات،

 خداوندی و بهکند   میتوبه که گناهکاری انسان را به روحانی حیات آن خدا توسط
 و ناگهانی  طبیعیقتغییر فو این عامل القدس روح. بخشد آورد، می می ایمان مسیح
با ایجاد  همزمان.  نامیدیم تولد تازه بخشد، ایماندار می او به را که و حیاتی است

او . کند می محسوب خود عادل رایگان را با فیض تغییر، خدا شخص استمرار این
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 عادل خصش. بیند می بخشد و او را در حضور خود عادل را می انسان گناهان همه
 .گردد می محسوب گناه او بی. کند پیدا می جدیدی و جایگاه ، موضع شده شمرده

تنها با  که عدالتی. کند می گناهکار محسوب شخص را برای مسیح خدا عدالت
 فرزندی ، به الهی ، ما را در خانواده ، پدر آسمانی بر آن عالوه.گردد می حاصل ایمان

فرزند  یک  و مزایایقحقو خدا از تمام زندانفرعنوان   بهپذیرد تا ما خود می
  .  برخوردار باشیم

  که بینیم می بنابراین
 .یابد می جدیدی سرشت تجدید حیات، شخص  در-       
 .یابد می جدیدی و موضع جایگاه ، شخصشمردگی عادل  در-       
  .یابد می جدیدی مقام فرزندخواندگی، شخص  در-       

 خدا مقدس چون که دیدیم.  پرداختیم تقدیس آموزه بررسی ، به قبل در درس
و  از گناه جدایی معنای به تقدیس.  باشیم مقدس مان ما نیز باید در زندگی ، پس است

 ، قدوسیت تولد تازه خدا در هنگام. باشد خدا می و وقف اطاعت برای جدا شدن
گردد و  می ههمرا روح جدید ما با هدایت دارد و زندگی می ما محسوب را برای مسیح

 . آییم در می مسیح شباهت تر خدا، بیشتر به عمیق هر روز با شناخت
ما  همه آنجا که.  پرداخت خود خواهیم ابدی سرنوشت بررسی ، به درس در این

 آموزه ُ          بعد نهایی ، به درس در این. شد خواهیم جمع ما، مسیح دهنده در حضور نجات
 جالل یعنی است آن منتظر تجلی تاقانهمش خلقت همه که بعدی.  پردازیم می نجات
 ).۲۵-    ۱۸ :۸ رومیان(ما  آینده
 

 اساسی مفاهیم راست سمت ستون. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۲ 
 .باشد آنها می تعاریف چپ سمت و ستون نجات
a(  جدید موضع) ۱                   جالل 
b(  خدا سوی  بهبازگشت) ۲                 بازگشت 
c(  گناه پوشش) ۳            خواندگی فرزند  
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d(  درآمدن مسیح شباهت به) ۴                 توبه  
e(  جدید مقام) ۵      تعیینی و پیش  گزینش 
f(  است زندگی در کامل بیانگر تغییر جهت) ۶                 کفاره . 

g(  از گناه بازگشت) ۷                 ایمان  
h(  عملکرد خدا از ازل) ۸            تجدید حیات  
i(  جدید سرشت) ۹              س تقدی 
j(   نهایی هدف) ۱۰           شمردگی عادل  

  

  جالل تعریف
خدا  را که آنچه که یابیم ، در می کنیم بررسی حلقه به را حلقه اگر زنجیر نجات

و  خدا در ما تنها بیعانه روح سکونت. رساند می کمال به قطعطور   به، کرده شروع
 به چونکه«: گوید می پولس. یابد می تحقق در آینده که است جاودان آغازگر حیات

 به عیسی مسیحرا تا روز  کرد آن نیکو را در شما شروع عمل او که که اعتماد دارم این
زنجیر  این نهایی حلقه که جالل بنابراین). ۶ :۱ پیانیفیل(» خواهد رسانید کمال
خود را  ظیمو ع پیوندد و خدا کار با شکوه می وقوع هب مسیح باشد، در روز عیسی می

 که روزی.  کشیم روز را می ما انتظار آن. خواهد رساند کمال به انسان در نجات
 ).۲۳-    ۲۱ :۸ رومیان(باشد  می خلقت ما و تمام کامل آزادی نویدبخش رخدادش

 برای مسیح روز، روز بازگشت باشد؟ آن می چه عیسی روز مسیح اما معنای
او  به که اشخاصی خود و تمام کلیسای او برای.  است از گناه یافتگان و نجات خاصان

زیرا خود «  :که خوانیم  می۲ :۵-    ۱۶ :۴ تسالونیکیان در اول. گردد اعتماد کردند بازمی
خواهد شد و  نازل و با صور خدا از آسمان فرشتگان خداوند با صدا و آواز رئیس

در  ، با ایشان باشیم و باقی زنده ما که آنگاه.  خواهند برخاست اول در مسیح مردگان
با  همیشه و همچنین کنیم شد تا خداوند را در هوا استقبال خواهیم ابرها ربوده

در  برادران اما ای. دهید همدیگر را تسلی سخنان بدین پس. بود خداوند خواهیم
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 زیرا خود شما به.  شما بنویسم به ندارید که ، احتیاجها  زمانوها   وقتخصوص
 ».آید می دزد در شب ز خداوند چونرو آگاهید که تحقیق

 یّ  رِ        شما سهمانا به«  :که خوانیم  می۵۸ و ۵۲-    ۵۱ :۱۵ قرنتیان در اول و همچنین
، در  ای در لحظه. شد خواهیم متبدل همه خوابید، لیکن نخواهیم همه که گویم می
فساد   بی، صور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان مجرد نواختن ، به العینی ةطرف

ِ                 برادران حبیب من ای بنابراین. شد خواهیم و ما متبدل خواهند برخاست پایدار و  ِ
شما در  زحمت دانید که می خداوند بیفزایید، چون در عمل ، پیوسته شده تشویش بی

 ». نیست خداوند باطل
ز ا که است ما در آسمان اما وطن«  :که خوانیم  می۲۱-    ۲۰ :۳ در فیلیپیان و همچنین
جسد  شکل ، که کشیم خداوند را انتظار می مسیح عیسی یعنی دهنده آنجا نیز نجات

 عمل جسد مجید او مصور شود، برحسب صورت خواهد نمود تا به ما را تبدیل ذلیل
 ».خود بگرداند چیز را مطیع همه خود که قوت

طور   بهباشد و می واقعه این اوج آینده و جالل است تاریخی ای ، واقعه آفرینش
 اول( یافت خواهیم ، جالل گشته خواهد داد و ما در حضور خدا متبدل روی حتم

 خدا نجات در آن که دانست را عملکرد الهی جالل توان ، می بنابراین). ۵۴ :۱۵ قرنتیان
خواهد کرد و  آماده ابدیت برای اخالقی خواهد رساند و ما را از لحاظ کمال ما را به

 دو هزار سال). ۲۱ :۳ پیانیفیل( داشت خواهیم مسیح مثل با جالل در حضور او بدنی
شهر  ایمانداران ، به روزی چنین تحقق  خود را برایقما اشتیا نیز مثل پولس پیش
 عطایای ، لذت زبان عبرانی مسیحیان ما نیز چون). ۲۵-    ۱۸ :۸ رومیان(کرد  بیان روم

 و ذهن ، دل آینده عالم قوت. )۵ :۶ عبرانیان( ایم را چشیده آینده عالم و قوت سماوی
 .کشد ما می آسمانی خانه سوی  بهنیرومند آهنربایی ما را چون

 

 پیوندد؟ میوقوع   بهزمانی روز خداوند در چه )۳ 
 

 افتد؟ می اتفاقی چه مسیحیان در روز خداوند برای )۴ 
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 .......... آینده ، جاللقفو عبارت به با توجه )۵ 
a(  است انسان جاتن تجربه  بیانگر ماهیت . 
b(  آسمان ، به کرده را تقدیس ایمانداران آن خدا توسط که است  عملکردی  
 .برد می

c(  رساند و ما را  می کمال را به انسان ، نجات خدا در آن که است  عملکرد الهی
  .گرداند می در حضور خود آماده و زندگی ابدیت برای اخالقی از لحاظ

  

  جالل بنیان
 ما نیز آینده جالل. باشد می ابعاد نجات تمام ، سرچشمه مسیح هکنند کفاره عمل

 لطمات تمام به قاطع ، پاسخی مسیح مرگ.  است مسیح و شفاعت ، قیام مرگخاطر  به
  :آورد می ارمغان زیر را به و برکات است گناه
 ).۲۵ :۳ رومیان(رساند  می انجام خدا را به عدالت) ۱
 ).۲۱-    ۱۸ :۵ قرنتیان دوم(دهد  می مصالحه خدا را با انسان) ۲
 ).۳ :۱ عبرانیان(رساند  می انجام را به تطهیر گناه) ۳
 ).۷ :۱ افسسیان(یابد  می تحقق نجات) ۴
 

 در باب رسول پولس.  است مسیح خدا از قربانی ، نشانگر رضایت مسیح قیام
از  مسیح چون گوید که  می۱۵ باب قرنتیان ، در اول مردگان قیامت به مربوط معروف
 .کرد خواهیم ما نیز قیام برخاست مردگان

او در حضور پدر خود در . گردد نمی او ختم و قیام ما تنها با مرگ برای کار مسیح
 ما اطمینان به عیسی). ۲۵ :۷  و عبرانیان۳۴ :۸ رومیان(کند   میما شفاعت برای آسمان
).  را بخوانید۹ :۱۷ و ۱۶ :۱۴، یوحنا ۳۲ :۲۲لوقا (خواهد کرد  ما شفاعت برای داد که
دارد تا  می دور نگه اند، از لغزش شده او خریداری با خون را که آنانی مسیح شفاعت
 .در حضور خدا باشند همیشه
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 .دهید زیر در دفتر خود پاسخ سؤاالت الذکر به قفو مطالب به با توجه )۶ 
a(  ؟ باشیم حبا مسی وجود دارد تا همیشه ما از مردگان قیام به اطمینانی  چه 
b(  را آینده جالل مسیح مرگ چگونه دهید که اختصار شرح خود به  با عبارات 
 سازد؟ ما مهیا می برای
c(  چه خواهد کرد، منظورش شفاعت ما ایمانداران برای که گفت مسیح  وقتی  
  بود؟

 

 باشد، عالمت می جالل و پایه بنیان مفهوم صحیح توضیح که عبارتی جلوی )۷ 
  :بگذارید

a(  او  کامل تقدیس ایماندار و نتیجۀ وفاداری به ً            کامال وابسته یافتن  جالل
 .باشد می

b(  است مسیح و شفاعت ، قیام ، مرگ جالل  بنیان . 
c(  شخصی عدالت آن باشد و پایۀ ایماندار می خوب اعمال ، نتیجۀ یافتن  جالل  
 . است
  

  جالل اطمینان
بر  مسیح فداکاری آن بنیان که است ، حقیقتی در آینده خلقت تمام جالل تجلی

در  توان را می جالل خدا اطمینان در کالم. باشد بشر می در تاریخ صلیب روی
ایماندار معنا  زندگی باشند و به خدا می آنها بیانگر فیض تمام دید که خاصی های واژه

 .بخشند می بیشتری و مفهوم
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 جالل بیانگر اطمینان  کهرا هایی واژه زیر را بخوانید و در هر یک آیات )۸ 
 .باشند بیابید می

a(  ۲۵ :۲یوحنا   و اول۲ :۱  تیطس 
b(  ۲۳ و ۲۰ :۱۵ قرنتیان  اول 
c(  ۱۴ :۱  و افسسیان۵ :۵ و ۲۲ :۱ قرنتیان  دوم 
d(  ۳۰ :۴ و ۱۳ :۱  و افسسیان۲۲ :۱ قرنتیان  دوم 
e(  ۴-    ۳ :۱  پطرس  و اول۱۵ :۹ ، عبرانیان۲۴ :۳ ، کولسیان۵ :۵، ۱۸و۱۴ :۱  افسسیان 
 را که هایی کار، واژه این از انجام قبل. دهید زیر را با یکدیگر تطبیق دو ستون )۹

 شما کمک به تمرین این. بودند، مرور نمایید جالل  بیانگر اطمینانقفو در تمرین
 .کنید درکخوبی   بهها را واژه این تا اهمیتکند  می

a(  ما رهایی کهکند   میرا تضمین وزیر و تحقق است و امنیت  بیانگر مالکیت 
 . خواهد پذیرفت انجام کاملطور  به

b(  باشد می آینده در و کمال تمام برکت متضمن که است ای  بیعانه. 
c(  است در آینده آن  تحقق . 
d(  گردد می نصیبمان در آینده که است  چیزی. 
d(  زیاد و پر بار محصولی. باشد می محصول کل  نویددهنده. 

  وعده) ۱         
  نوبر محصول) ۲         
  یا وثیقه بیعانه) ۳         
 مهر) ۴         
  ارث) ۵         

 

ما در  نجات تجربه. باشند می در آینده نجات برکات کامل ها بیانگر تحقق واژه این
رسد  می کمال به مسیح در روز عیسی که است حاضر، تنها آغازگر برکاتی زمان

 )۶ :۱ پیانیفیل(
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  جالل  ماهیت
 

  کمال جان و روح 
» بود مانند او خواهیم «:گوید یوحنا می.  است اخالقی در ابتدا بیانگر کمال جالل

 اخالقی خدا از لحاظ ما مثل که است آن معنای ، به عبارت این). ۲ :۳یوحنا  اول(
،  در حضور خدا بایستیم یافته جالل که هنگامی.  گردیم خدا می آنکه نه شویم می کامل

مجدد  سقوط امکان همیشه ، برای جالل.  داشت نخواهیم گناه ارتکاب ییدیگر توانا
  .بود خواهیم گناه او بی ابد مثل ما نیز تا به. کند می رفع گناه ما را به
عهدجدید  یونانی های واژه. دهند می را نشان و روح جان کمال زیر تحقق آیات

 .بخوانید را با دقت آیات. سازند را مشخص کمال تا درجه شده نیز در پرانتز نوشته
از  که است  بیانگر آن-     )amomos( ۲۷ :۵ و ۴ :۱  و افسسیان۲۲ :۱ ـ کولسیان۱ 
 .بود خواهیم عیب و یا بی لکه بدون اخالقی لحاظ
و  عیب ، بی پاک ما در مسیح که است  بیانگر آن-     )hagios (۲۲ :۱ ـ کولسیان۲ 
 . گشت خواهیم  هماهنگخدا بود و با قدوسیت خواهیم آالیش بی

. بود تقصیر خواهیم بی که است  بیانگر آن-     )aproskopos (۱۰ :۱ پیانیـ فیل۳ 
 ما را از  چیز نخواهد توانست دیگر هیچ. ما نخواهد شد لغزش چیز سبب دیگر هیچ

 .کند یا متهم سرزنش اخالقی لحاظ
  تقصیری ، بی  بیانگر پاکی-     )aproskoposبا  همراه eiliknines( ۱۰ :۱ پیانیـ فیل۴ 
 .باشد می بودن عیب و بی
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 به. باشد می اتهامی هر نوع  بیانگر رفع-     )anegkletos( ۸ :۱ قرنتیان ـ اول۵ 
 آزاد اخالقی اتهامات در حضور خدا از همه مسیح ، در روز عیسی  دلیل همین
 .بود خواهیم

 شامل وجود ما که  تمامیت-     )amemptos (۲۳ :۵ و ۱۳ :۳ تسالونیکیان ـ اول۶ 
 .خواهند بود عیب باشند در حضور خدا بی می و جسم ، جان روح 

 یا هر و عیب لکه هیچ  کلیسا بدون-     )spilos , rhutis( ۲۷-    ۲۵ :۵ ـ افسسیان۷ 
 .خواهد بود دیگری نقص
 

 قوطس بشر از زمان.  شناخت آیات این تمامی به با توجه توان را می کمال آموزه
نیز  ، جامعه بر آن عالوه.  است بوده اخالقی  کمالقمشتا) ۳ پیدایش( عدن در باغ آدم

 بهشتی. خواهند داد را تشکیل آن کاملیهای   انسانخواهد بود زیرا و کامل متحول
 و بزرگترین فراتر از زیباترین زند که می ما رقم را برای ، ابدیتی با شکوه چنین

 عدالتی و بی و فقر، جنگ ا در آنجا دیگر شاهد مرضزیر. باشد ما می آرزوهای
 رهایی از گناه خواهند داد که تشکیل منوریهای   انسانرا آن بود و ساکنین نخواهیم
خدا را  برکات این تمامی برند و برای می خدا لذت و زیبای عظیم ، از خلقت یافته
 .دهند می جالل

  

 .بزنید عالمت صحیح عبارات جلوی )۱۰
a(  است آن معنای به عبارت این» .بود مانند او خواهیم«گوید  می رسول ای یوحن  
 . خدا خواهد شد انسان سرانجام که

b(  خواهد افتاد قاتفا در روز مسیح که است ای و یا واقعه ، تجربه یافتن  جالل 
 . وجود نخواهد داشت گناه مجدد ما به سقوط دیگر امکان از آن پس که

c(  نقص باشند، نشانگر فقدان می اخالقی بیانگر کمال هک یونانی های  واژه  
در   بودن و مقدس لکه ، بی تقصیری ، بی ، و سرزنش اتهام از هر نوع ، آزادی اخالقی
 .هستند عیبی خدا و بی با قدوسیت و هماهنگی مسیح
d(  است نیز کامل اخالقی از لحاظ خواهد بود که ای جامعه شامل آینده  جالل  . 
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جاودانشرکت در     حیات 
نیز  اکنون گوید که یوحنا می.  است جاودان ما در حیات کامل شراکت شامل جالل
 مثال شاید با این. خواهد داد روی در آینده آن کامل ، اما تحقق جاوید را داریم حیات

در ما  ابدی حیات ، تخم تجدید حیات در هنگام.  دهیم را شرح موضوع بهتر بتوانیم
 رشد کامل به مسیح اما تنها در روز عیسیکند   میرشد به روعشود و ش می کاشته
 .دهد می ، میوه رسیده

 پایان بی حیاتی) ۲برتر و  و کیفیتی با ویژگی حیاتی) ۱: جاوید دو بعد دارد حیات
.  یابیم می جدیدی گردد و زندگی ما با خدا احیا می ، رابطه تولد تازه در هنگام.  و ابدی

 ما دیگر به زندگی. بخشد می و طراوت ما روح زندگی خدا به دیگر حیات عبارت به
وافر و مملو از  حیاتی در واقع. باشد نمی مان گذشته با زندگی مقایسه قابل وجه هیچ
 . است ما را در برگرفته برکت

ما با خدا  رابطه.  است آن و مواهب عظمت جاوید با تمام حیات ، بخشنده جالل
باشد  محدود ما می و ذهن درک فراتر از قوه اهد بود کهخو و کامل پرجالل ای رابطه
 جاوید با تمام حیات. خواهد بود و آرمانی آل ، نامحدود ایده کامل ای رابطه زیرا که
 .گردد ما می ابد نصیب تا به برکاتش

  

 به جمله این. دارد همراه هجاوید را ب در حیات کامل ، شراکت آینده جالل )۱۱
 ........... که است آن معنای
a(  نخواهند برد بهره جاودان از حیات  ایمانداران. 
b(  روی در آینده آن کامل جاوید را دارند اما تحقق حیات ، اکنون  مسیحیان  
 .دهد می

c(  یابد می دست جاودان حیات خود به کامل با رشد روحانی  شخص.  
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   تحقق کامل آزادی
 غیر ممکن طبیعیصورت   بهآنها به دستیابی دارد که همراه را به ، برکاتی نجات

را  حق«: گفت عیسی. گردند آزاد می از گناه مسیح خود به با تسلیم مسیحیان.  است
اگر پسر، «: او افزود). ۳۲ :۸یوحنا (» شما را آزاد خواهد کرد و حق خواهید شناخت

 هدر کلم که حقیقتی). ۳۶ :۸یوحنا (» آزاد خواهید بود شما را آزاد کند در حقیقت
 .کند را آزاد می انسان واقع آشکار شد به مسیح خدا، عیسی
. بخشد می انسان را به آزادی و خدا وعده است بوده آزادی در پی همیشه انسان

خواهد ماند و  باقی گناه خدا نکند، در اسارت خود را تسلیم اراده اما اگر انسان
  .خواهد بود و مرگ ناامیدی ،گناه برده همیشه

.  و گناه فساد، آلودگی از هر نوع ؛ آزادی است آزادی کامل ر تحقق، بیانگ جالل
 ۱ :۵  و غالطیان۸-    ۶ ، رومیان۳۶-    ۳۲ :۸یوحنا (باشد  نمی کامل اکنون ما از گناه آزادی

 خود مبارزه نفس های با خواهش اکنون.  خواهد گشت کامل ، اما در روز مسیح)۱۳و 
 آزاد خواهیم کردن نیکویی و برای خواهد یافت انپای روز مبارزه اما در آن کنیم می
 .بود

 عادل ما در مسیح. آورد می ارمغان ما به را نیز برای از شریعت ، آزادی آینده جالل
در  اکنون.  باشیم آزاد می و دیگر از شریعت گردیم می و تقدیس شویم می محسوب
 نیازی قوانین آن بهدیگر  هستند اما در ابدیت خدا هادی اخالقی ما قوانین زندگی
ما  را برای از مرگ ، رهایی آینده جالل و سرانجام).۱۸-    ۱۷ :۵ متی( داشت نخواهیم

 اول(هستند  در امان آن چشند اما از نیش را می مرگ مسیحیان. آورد می ارمغان به
  ).۵۶-    ۵۱ :۱۵ قرنتیان
 پیروزی). ۱۸-    ۱۴ :۲ عبرانیان(کند   میرفع ما را از مرگ ترس مسیح و قیام مرگ
 .دیگر وجود ندارد مرگ زیرا که. دید خواهیم آینده را در جالل نهایی

 کنید به نگاه( گردیم شادمان خود در مسیح آزادی کامل از تحقق توانیم می اکنون
یوحنا  اول( خدا هستیم فرزندان  اکنون.)۱۸-    ۱۶ :۴ قرنتیان  و دوم۲۵-    ۱۸ :۸ رومیان

 رومیان( یمیاو در آ کامل شباهت و به خداوند خود گردیم تا مثل کوشیم و می) ۲ :۳
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 خداوند ما عیسی انسانی ذات کامل شباهت ما به ، انسانیت در جالل). ۳۰-    ۲۹ :۸
  .درخواهد آمد مسیح

 

بیانگر  زیر را که عبارات. دارد همراه را به با شکوهی ، تغییر و تبدیل جالل )۱۲ 
 .کنید ، کاملباشند می جالل ابعاد مختلف

a(  رساند می  انجام خود به....... . کامل تحقق را برای انسانی آرزوی آینده  جالل. 
b(  باشد  می مسیح خداوند عیسی آنها به.......................  ثمره مسیحیان  آزادی. 
c(  اد خواهند شدآز............... و ....................... و .................... از   مسیحیان. 
d(  درخواهد آمد...........  انسانی ذات کامل شباهت ما به  انسانیت. 
 

   کامل شدن بدن
. شود ما نیز می بدن شامل بنابراین. گیرد وجود ما را دربرمی ، تمامیت آینده جالل
 آلود نخوانده را گناه آن وقت باشد و هیچ می قائل بدن برای زیادی ارزش مقدس کتاب
. شد خدا خلق صورت وجود ما به  تمامیت۳۰-    ۲۶ :۱ پیدایش طبق ر حقیقتد.  است

 ).۳۱ :۱ پیدایش(را نیکو خواند  ، آن آدم بدن خلق خدا در هنگام
 انسانیت کمال دارد که اشاره آلود انسان گناه سرشتبه ،  جسم در عهدجدید واژه

 انسان. داند یم از وجود انسان را بخشی عهدجدید بدن.  و خودمحور است کهنه
 .باشد گناهکار نمی و پا و غیره ، دست ، چشم گوش خود از جمله های اندامخاطر  به

از وجود ما  چیزی نیز چون بدن بنابراین. شود بد قلمداد نمی بدن طبیعیهای  فعالیت
 یعنی وجود انسان تمامیت بسپارید کهخاطر   به.گردد می سهیم آینده در جالل است
 .گردند می سهیم در جالل و بدن ، جان روح
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 .را پر کنید خالی  را بخوانید و جاهای۵-    ۱ :۵ قرنتیان دوم )۱۳
a(  بنابراین.  داشت خواهیم................ جاوید، ما  در حیات گوید که می  پولس 
 .بود نخواهیم بدن بدون
b(  اما در ابدیت کشیم می خود آه زمینی از بدن در انتظار رهایی  اکنون  

 .گردد  میقغر ما در حیات فانی زندگی بنابراین.  داشت خواهیم................. 
c(  بخشد که را می................ ما  و بهکند   میآماده تبدیلی چنین  خدا ما را برای 
  .  است آینده برکات و ضامن بیعانه

  

 در این چه وجود انسان عضو الینفک بدن کهکند   میبیان آیات ، در این پولس
 را سم بدن در گذشته پرست بت از اقوام بسیاری اگر چه. باشد می در ابدیت دنیا و چه

 قرنتیان اول(نامد  می القدس روح را هیکل آن دانستند، اما پولس می و جان روح
۶: ۱۹.( 

کار   بهبدن را برای»  ذلیل«  کلمه۲۱ :۳ پیانی، در فیل مقدس کتاب قدیمی ترجمه
 کلمه جدیدتر این های در ترجمه. »خواهد نمود ما را تبدیل  ذلیلجسد شکل«برد  می

 ) تفسیری ترجمه(»  خواهد ساخت ما را دگرگون فانی های بدن«به گردد  می تصحیح
ما متأثر از  بدن اکنون. )ترجمه هزاره نو(» های حقیر ما را تبدیل خواهد کرد بدن«و 

اما در . قرار دارد بر آن و مرگ رض، درد و م گناه و هنوز لعنت است آثار سوء گناه
  و اول۲۱ :۳ پیانیفیل(درخواهد آمد  مسیح پرشکوه بدن شکل ما به ، بدن آینده جالل

 ).۲ :۳یوحنا 
 

 .دهید زیر پاسخ سؤاالت  را بخوانید و به۵۷-    ۵۱ :۱۵ قرنتیان اول )۱۴ 
a(  گردند؟ می آینده جالل وارث وقت چه  مسیحیان 
b(  گردند؟ می آینده جالل وارث در مسیح نمردگا هنگام  چه  
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 فراتر از قوه هستند که انگیزی شگفت ، وقایع مخلوقات کامل و تبدیل مردگان قیام
در  که با شکوهی واقعه درک و محدود ما قادر به کوچک ذهن. باشند تصور ما می
 خواهد ساخت را دگرگون هستی و جهان خواهد گشت مکشوف روز مسیح

ً    یوحنا دقیقا  نمی ز همچونما نی. باشد نمی  چه یافته جاللهای   بدنماهیت که دانیم            
خواهد  آسمانی خدا ما را با بدنی گوید که می پولس). ۲ :۳یوحنا  اول(خواهد بود 
در .  مردگان نیز قیامت است نهج همین به«  کهکند   میاضافه همچنین پولس. پوشانید

 گردد و در جالل می کاشته ؛ در ذلتخیزد برمی فسادی شود، و در بی می فساد کاشته
 کاشته نفسانی خیزد؛ جسم برمی شود و در قوت می کاشته خیزد؛ در ضعف برمی
نیز  روحانی ، هر آینه هست نفسانی اگر جسم. خیزد برمی روحانی شود و جسم می

»  گرفت را نیز خواهیم آسمانی ، صورت را گرفتیم خاکی صورت و چنانکه.  هست
 کهکند   میمقایسه ای را با رشد دانه بدن قیام پولس). ۴۹ و ۴۴-    ۴۲ :۱۵ قرنتیان اول(

ً      کند، دقیقا  مشابه رشد می که ای ساقه. شود می کاشته در زمین  اولیه دانه همان           
 قیام بدن. دهد قرار می الشعاع را تحت دانه ، کوچکی ساقه و جالل شکوه. باشد نمی
،  کرده قیام بدن. گردد می دفن از مرگ پس  کهخواهد بود تر از بدنی نیز با جالل کرده

 تمام قیام ضامن مسیح قیام تر آنکه مهم. نخواهد بود شده دفن بدن      ً      دقیقا  مشابه
  ).۲۰ :۱۵ قرنتیان اول(باشد  می جاودان حیات برای ایمانداران

 
 
 
 
 

 قیام دفن شدن   
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آنها  باشند جلوی می درست جالل ماهیت زیر درباره از عبارات کدام یک )۱۵
 .بزنید تعالم

a(  باشد ما می بدن شدن در ابتدا بیانگر کامل  جالل. 
b(  کردن گناه ، دیگر قادر به ایستیم در حضور خدا می یافته جالل که  هنگامی  
 . نیستیم

c(  روح وجود ما یعنی ، تمامیت یابیم می جالل عیسی در روز مسیح که  هنگامی  ،
 .خواهد بود عیب بی و بدن جان

d(  تا آنکه آییم درمی مسیح شباهت بهتدریج   بهما که است آن نایمع به  جالل  
  . او گردیم ً             روز کامال مثل یک

e(  آن معنای به جمله این. »بود خواهیم ما مانند مسیح« گوید که می مقدس  کتاب  
 .گردید خواهیم گناه بی مسیح ما مثل که است
f(  باشد ما می زادیآ کامل و تحقق جاودان در حیات شراکت معنای به  جالل. 

g(  آورد می ارمغان ما به را برای و مرگ ، شریعت از گناه ، آزادی آینده  جالل. 
h(  نخواهد یافت ما جالل  بدن . 
i(  گردد می ما متبدل بدن آینده  در جالل. 
j(  باشد ما می فعلی و برتر از حیات است پایان بی جاودان  حیات. 

 
بود و تا ابد  خواهیم انسان تغییر برای  بزرگترین، ما شاهد آینده در جالل بنابراین

و در  خواهد یافت نیز از فساد رهایی خلقت همه. برد خواهیمسر   بهدر حضور خدا
وجود   بهجدید زمینی). ۲۳-    ۱۹ :۸ رومیان( خواهد گشت سهیم پرجاللی آزادی چنین

 دیگر تا به. بود و درد نخواهیم و فغان ، غم و تباهی خواهد آمد و دیگر شاهد مرگ
 دهنده و رهایی کائنات تمام خالق که خدایی. ما نخواهد بود بر چشمان ابد اشکی
ما نیز . دهد می و ما را جاللکند   میابد آماده ما تا به برای ای ، خانه است انسان
نیکو را در شما  عمل او که که بگوییم و با شادی با اطمینان پولس مثل توانیم می

  ).۶ :۱ پیانیفیل(رساند  می کمال به مسیح ا تا روز عیسیر کرد آن شروع
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  خودآزمایی
 

 ..........زیرا است مربوط نجات های سایر آموزه ، به  جالل)۱ 
a(  باشد می مسیحیان در زندگی نجات کامل  بیانگر تحقق. 
b(  در زندگی رشد روحانی از مراحل یکی در حضور مسیح از حاضر شدن  قبل 

 .باشد می شخص
c(  برای مقدس کتاب ترتیب گوید و بدین می سخن ایماندار در آینده  از وضعیت  
 . نیست قائل چندانی اهمیت آن

 

در  کار مسیح ثمره باشد که می مشخصی حقایق بر اساس جالل  اطمینان)۲ 
  نشانگر آنند که حقایق این.  ایماندار است زندگی

a(  استایماندار جالل اطمینان ، اساس  امید داشتن  . 
b(  مندند و در  بهره فرزندخواندگی ابعاد از برکات در همه اکنون  ایمانداران

 . باشند خود می جالل در تجربه انتظار تغییر کوچکی
c(  است خود در آینده کامل ما منتظر تحقق  نجات . 

 

 .گوید می سخن..............در ابتدا از  جالل  ماهیت)۳ 
a(  تغییر فیزیکی   
b(  روحانی تغییر   
c(  اخالقی  کمال  

 

 باشد؟ نمی زیر جزء جالل از عبارات کدام یک )۴ 
a(  بدن  تغییر کامل  
b(  جهان در این از هر گناه عاری  زندگی  
c(  برتر و کیفیتی با ویژگی نامحدود و حیاتی  آزادی  



ل نجات انسان  ۲۸۵جالل آینده : تکمی

 تاز ما نخواس او فقط. ندادی یها وعدهما  به آینده برکات  خداوند تنها درباره)۵ 
 ......... بلکه و شاد باشیم اعتماد کنیم کالمش تا به

a(  با ما سخن جاودان حیات ما فرستاد تا درباره اعتماد را برای قابل آوران  پیام 
 . ندهیم از دست مان بگویند تا امید را در زندگی

b(  شود در ما ساکن آینده برکات ضامنعنوان   بهرا فرستاد تا القدس  روح. 
c(  باخبر  خود در آینده را از اهداف کلیسا بخشید تا مسیحیان را به وتنب  عطای 
 .سازد

 

 .........بیانگر همه ، مهر و ارث یا بیعانه ، وثیقه ، نوبر محصول وعده های  واژه)۶ 
a(  باشند خود می کامل در انتظار تحقق باشند که ما می نجات  اطمینان. 
b(  باشند حاضر می ما در زمان نجات کامل  تحقق. 
c(  ما هستند و رهایی  نجات. 

 

 .......... نشانگر آنند که آینده کمال پیرامون یونانی واژه هفت) ۷ 
a(  گردد می با خدا برابر یافته جالل  انسان. 
b(  حیات او را برای گردد که مند می بهره اخالقی از کمال یافته نجات  انسان  
 .سازد می مناسب جاودان

c(  ندارد تأثیری اما بر جامعه است رد مسیحیهر ف برای  جالل. 
 

 ........... نجات های سایر آموزه مثل جالل  بنیان)۸ 
a(  باشد با خدا می انسان همکاری با میزان  در رابطه.  
b(هر چه شخص بیشتر رشد کند، . باشد  در رابطه با رشد روحانی ایمانداران می

 .یابد و برعکس بیشتر جالل می
c(  باشد می مسیح و شفاعت ، قیام  مرگ. 



 رس دهمد ۲۸۶

  ......... در آن که عملکرد خدا دانست توان را می یافتن  جالل)۹
a(  دهد می کند، نجات او اعتماد می به را که  خدا شخصی. 
b(  برای اخالقی را از لحاظ رساند و انسان می کمال به را در انسان  خدا نجات 

 .کند می آماده ابدیت 
c(  آسمان را به یافتگان از نجات منتخب ای ، عده ریرانش  خدا در آغاز مجازات  
 .برد می

 

 .......... آینده  در جالل)۱۰ 
a(  است ما مربوط  با روحقاخال کمال یابد زیرا که می ما جالل  روح . 
b(  گردیم خود آزاد می از بدن آسمان ورود به  در هنگام . 
c(  گردد یم متبدل و بدن ، جان روح یعنی وجود شخص  تمامیت.  

این آخرین درس از بخش سوم و نیز آخرین درس این کتاب 
،   را مرور کرده۱۰ و ۹های  ، درس بعد از اتمام این خودآزمایی.  است

از رهنمودهای داده .  پاسخ دهید۳به سؤاالت آزمون میانی شماره 
  .شده پیروی کنید



ل نجات انسان  ۲۸۷جالل آینده : تکمی

 ها تمرین صحیح های پاسخ
 

 ۸(  a( وعده   
b(  دیگر واژه های ترجمه در بعضی. شود می ما نامیده نوبر نجات  مسیح  
 . است شده نیز استفاده ضامن
c(  کند ما را مهر می القدس  روح. 
d(  شود می نامیده ، ارث  نجات. 

 

 ۱(  a( درست   
 b(  غلط   
 c(  درست   
 d(  غلط   
 e(   درست  

 

 ۹(  a(  ۴    -مهر  
 b(   ۳    -یا وثیقه  بیعانه  
 c(   ۱    -وعده   
 d(   ۵    -ارث   
 e(   ۲    -نوبر محصول   

 

 ۲(  a(  ۱۰    -نهایی  هدف   
 b(  ۶    -است در زندگی کامل  بیانگر تغییر جهت  
 c(  ۵    -جدید  مقام 
 d(  ۷    -از گناه  بازگشت  
 e(  ۸    -لکرد خدا از ازل عم  
 f(   ۳    -گناه  پوشش  



 رس دهمد ۲۸۸

 g(  ۲    -خدا سوی  به بازگشت  
 h(  ۹    -جدید  سرشت  
 i(   ۴    -درآمدن مسیح شباهت  به  
 j(   ۱    -جدید  موضع 

 

 ۱۰( a(غلط   
   b(درست   
   c(درست   
   d(درست   

 

  دزد در شب ثلم مسیح گوید که ما می به مقدس داند اما کتاب نمی هیچ کس )۳ 
 .آید می

 

 ۱۱( b(روی در آینده آن کامل جاوید را دارند اما تحقق حیات ، اکنون  مسیحیان  
 .دهد می

 

  مالقات کرد و خداوند را در آسمان خواهیم ، قیام مرده و چه باشیم زنده  چه)۴ 
 .  داشت خواهیم ای یافته جاللهای   بدناو شد و مثل خواهیم کرد و متبدل خواهیم

 

 ۱۲( a(آزادی   
   b( تسلیم   
   c( و مرگ ، شریعت  گناه  
   d( مسیح   

 

 ۵( c(رساند و ما  می کمال را به انسان ، نجات خدا در آن که است  عملکرد الهی
  .گرداند می در حضور خود آماده و زندگی ابدیت برای اخالقی را از لحاظ

 



ل نجات انسان  ۲۸۹جالل آینده : تکمی

۱۳( a(یجاودان  بدن 
   b( آسمانی  بدن  
   c( القدس ح رو   

 ۶(  a( خواهیم ما نیز قیام بخشد که می ما اطمینان ، به از مردگان خود مسیح  قیام  
 .کرد

 b(  دارد  برمی ما و خدا را از میان موجود بین موانع همه مسیح مرگ)گناه  ،
 .) و ناپاکی جدایی

 c(  و پیروزمند  مقدس زندگی یک تا برایکند   میما نزد پدر دعاجای   بهاو
 . ا گردیمتوان

 

 ۱۴( a(مسیح آمدن  در هنگام  
     b(از مردگان از قیام  پس  

 

 ۷( b(است مسیح و شفاعت ، قیام ، مرگ جالل  بنیان . 
 

 ۱۵( a(غلط  )باشد می بعد جالل مهمترین اخالقی کمال( 
     b(درست   
     c(درست   
     d(غلط   
     e(درست    
     f(درست   
     g(درست   
     h(لط غ  
     i( درست   
     j( درست   

 



 



 

  ها ییخودآزما پاسخ
  

اول   درس 
 ۱(  a(درست   

 b(درست   
 c(غلط   
 d(درست   
 e(غلط   

 

 ۲(  a(درست   
 b(غلط   
 c(دست   
 d(درست   
 e(درست   
 f(غلط   
 g(درست   

 

 ۳(  a(درست   
 b(غلط   
 c(درست   
 d(درست   
 e(غلط   
 f(درست   

 



 دورۀ خدمات مسیحی ۲۹۲

دوم درس     
 

 ۱(  a   
۲(  b 

 ۳(  c  
۴(  a  
۵(  c  
۶(  b  
۷(  b  
۸(  a  
۹(  b  
۱۰( b  

 

۱۱(a( ۲ (احساس  
   b(  ۱ (فکر 
   c(  ۳ (اراده  
   d(  ۳ (اراده  
   e(  ۱ (فکر 
   f(   ۲ (احساس  

 

سوم     درس 
 

    درست )۱ 
    غلط  )۲

    درست )۳ 
    غلط )۴



 ۲۹۳ ها پاسخ خودآزمایی

    درست )۵
    درست )۶ 
    درست )۷
    غلط )۸
    غلط )۹
    درست)۱۰
    غلط)۱۱

    درست)۱۲ 
    غلط)۱۳

    درست)۱۴ 
   غلط)۱۵ 
 

    درس چهارم
 

 ۱(  a 

 ۲(  b 

 ۳(  a 

 ۴(  c 

۵(  b 
 

 ۶(  a( ۱ 
b( ۱ 
c( ۲ 
d( ۱ 
e( ۱ 



 دورۀ خدمات مسیحی ۲۹۴

f( ۱ 
g( ۲ 
h( ۱ 

 

    درس پنجم
 

 ۱(  b  

 ۲(  c 

 ۳(  a 

 ۴(  b 

 ۵(  c  
 ۶(  a 

 ۷(  c 

 ۸(  a 

 ۹(  b 

 ۱۰( c 
 

ششم     درس 
 

  و یا تولد از آسمان  تولد دوباره )۱ 
 

  روحانی از لحاظ  تولد دوباره )۲ 
 

   مسیح )۳ 
 

 ها انسان  همه )۴ 
 

،  زندگی برای  تازهقاشتیا و ، هدف تان جدید در قلب از حیات  آگاهی )۵ 
و  مان خدا در قلب روح ، شهادت زندگی به نسبت تازه جدید و دیدگاههای  ارزش



 ۲۹۵ ها پاسخ خودآزمایی

 برای و محبت است خدا در مرکز آن که ای خدا، زندگی به عشقاو،  های هدایت
 . دیگران

 

 ۶(  b  

 ۷(  c 

 ۸(  a 

 ۹(  b  
۱۰( c   

 

   درس هفتم
  

 ۱(  b  

 ۲(  c  
 ۳(  c 
 ۴(  a 

 ۵(  b 

 ۶(  b 

 ۷(  c 

 ۸(  a 

 ۹(  c 

 ۱۰( b 
 



 دورۀ خدمات مسیحی ۲۹۶

    درس هشتم
 

 ۱(  b  

 ۲(  c 

 ۳(  b 

 ۴(  c 

 ۵(  a 

 ۶(  d 

 ۷(  b 

 ۸(  b 

 ۹(  c 

۱۰( a( ۳ 
   b(  ۱ 
   c(  ۲  

  

    درس نهم
 

   درست )۱ 

   درست )۲ 

   غلط )۳ 

   درست )۴ 

   درست )۵ 

   غلط )۶ 

   درست )۷



 ۲۹۷ ها پاسخ خودآزمایی

   درست )۸ 

   غلط )۹ 

   درست)۱۰ 

   درست)۱۱ 

   درست)۱۲ 

   درست)۱۳ 

   غلط)۱۴ 

    درست)۱۵ 
 

    درس دهم
 

 ۱(  a 

 ۲(  c 

 ۳(  c 

 ۴(  b 

 ۵(  b 

 ۶(  a 

 ۷(  b 

 ۸(  c 

 ۹(  b 

۱۰( c  



 



 

 
  

 
 
 
 
 
 

   حیات در مسیح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های میانی آزمون 
 



 

 )۴ -۱مربوط به دروس  (۱آزمون 
 

   سؤاالت صحیح یا غلط :  بخش اول
 و اگر aاگر جمله صحیح است پاسخ .   جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلط

  : را انتخاب کنیدbجمله غلط است پاسخ 
 
 . ها همه گناهکار هستند پس توبه ضروری است انسان -۱ 
 .            ً                    توبه اساسا  یک عملکرد ذهنی است-۲ 
 .گردند  خدمت کالم و یک دید تازه از خدا، سبب توبه می-۳ 
های زندگی انسان  باشد زیرا بر تمامی عرصه ای حیاتی و مهم می ، مقوله  ایمان-۴ 

 .گذارد تأثیر می
 .گیرد                       ً                 رفتن است زیرا که اساسا  عواطف را دربر می، تنها ثمرۀ پذی  ایمان-۵ 
 .باشند  توبه و ایمان همان بازگشت می-۶ 
 .  کالم خدا تنها معیار برای سنجش بازگشت واقعی است-۷ 

 
  سؤاالت چند جوابی : ومد بخش 

 . برای هر سؤال تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد، آن را مشخص کنید
 
  : نتایج توبه عبارتند از-۸ 

   a(شادی جامعه در نتیجه بازگشت گناهکار  
   b(کار  شادی خانوادۀ توبه 
   c(شادی آسمان از بازگشت شخص گناهکار بسوی خدا  
   d(خاطر تغییر خوب ه شادی مردم جهان ب  

 



  ۳۰۱ های میانی آزمون

 گذارد؟  تأسف شخص برای گناهانش بر چه چیزی تأثیر می-۹ 
   a(عقل   
   b(احساس   
   c(اراده   

 
 گیرد، چه نام دارد؟ گیری را دربر می ه از توبه که تصمیم آن جنب-۱۰ 

   a( فیزیکیبعد   
   b(بعد احساسی             ُ  
   c(بعد ذهنی           ُ  
   d(بعد ارادی            ُ  

 

 ؟ کند که به خدا خطا ورزیده است  به چه طریق گناهکار درک می-۱۱ 
   a(از طریق عقل و ذهن خود که در توبه حضور دارند . 
   b(اسی از طریق مشکل احس  
   c(ای مترقی و آگاه  با زندگی در جامعه  
   d(نه پیام محبت  با شنیدن پیام داوری ،  

  
 ......... تعریف ساده ایمان عبارت است از-۱۲ 

   a(به فیض خدا   عملی که از طریق آن اعتماد خود را به خدا بیان کرده ،
 .امیدوار گردیم

   b(درک حقایق شنیده شده و اعتماد بر آنها  
   c(دهیم تا ، به او اجازه می  نهاده عملی که از طریق آن اعتماد خود را بر خدا 

 .زندگی ما را هدایت نماید
   d(جهشی در تاریکی بسوی آنچه که آرزویش را داریم . 

 



 دورۀ خدمات مسیحی ۳۰۲

 شود؟ سازد دیده می ای که خدا را خشنود می  به چه طریق ایمان زنده-۱۳ 
   a(به مسیحمان   با تعهد کامل و تسلیم زندگی  
   b(تنها با اعتماد ساده به خدا بدون خدمت یا عملی   
   c(با اعتماد و باور مطالبی درباره مسیح   
   d(با توکل بر ذهن و عدم توجه به احساسات یا اراده   

 
  ....... باشند زیرا که های ایمان زنده می  اعمال خوب یکی از خصیصه-۱۴ 

   a(در نجات شخص نقش دارند . 
   b(بیانگر ایمان زنده و سالم فرد هستند . 
   c(باشد دهند که شخص شایسته نجات می  نشان می. 
   d(ایمان الزم هستند  برای تأثیر گذاشتن بر جهان بی. 

 
 ......... معرف آن است که»  درجات ایمان« عبارت -۱۵ 

   a( شخص همیشه ایمان کمی دارد ولی در وقت مناسب ایمانش رشد 
 .خواهد کرد

   b(کند  شخص از درجه ایمان کمتر به درجه ایمان بزرگتر حرکت می. 
   c(با دریافت ایمان بزرگتر، دیگر ایمان شخص هرگز کم نخواهد شد . 
   d(تواند در هر شخص رشد کند ، زنده و پویا است و می  ایمان. 

 
 .............شوند زیرا  توبه و ایمان به بازگشت مربوط می-۱۶ 

   a(باشند ر این رابطه آنها بخشی از تجربه نجات می تنها د. 
   b(القدس در زندگی مردم ارتباط دارند، پس   همۀ این ابعاد با کار روح
 . خیلی ضعیف است شان ارتباط

   c(باشند ای از نجات می  مربوط به جنبه. 
   d(شان مستقیم است سازند، پس ارتباط  گناهکار را برای بازگشت آماده می. 

  



  ۳۰۳ های میانی آزمون

 ............  بازگشت ثمره-۱۷ 
   a(فهمد که معیار اخالقی را زیر پا نهاده است ، شخص می  خودشناسی است. 
   b(ای است دهندۀ ناشناخته  ذهنی کنجکاو است که در جستجوی نجات. 
   c(باشد القدس می  پاسخ شخص به خدمت موعظه کالم و عمل روح. 

  
 .باشد یک نتیجه بازگشت نمی  کدام-۱۸ 

   a(دریافت حیات جاودان و رهایی از مرگ ابدی   
   b(پاک شدن گناهان   
   c(کامل شدن آنی با دانش کامل روحانی   
   d(ای تازه با خدا و مردم  رابطه  

  
 ............. ، ایمان و بازگشت  توبه-۱۹ 

   a(احساس و اراده گذارند یعنی عقل  بر کل وجود ما اثر می ، . 
   b(ستند که انسان در آن هیچ سهمی ندارد تنها عمل خدا ه. 
   c(کلماتی هستند که در معنا فرقی با یکدیگر ندارند . 
   d(باشند  عمل غیر قابل مقاومت خدا می. 

 
 



 دورۀ خدمات مسیحی ۳۰۴

 )۸ -۵مربوط به دروس  (۲آزمون 
 

  سؤاالت صحیح یا غلط   :  بخش اول
ر  و اگaاگر جمله صحیح است پاسخ .   جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلط

  : را انتخاب کنیدbجمله غلط است پاسخ 
 
 .اند حیات نیازی جهانی است زیرا که همه گناه کرده  نیاز به تجدید-۱ 
بخشد و او  کار حیات روحانی می ، خدا به شخص توبه حیات  در تجدید-۲ 

 .گردد دوباره متولد می
 . عالوه انجام شریعت هشمردگی یعنی ایمان ب  عادل-۳ 
 .، پس نیازمند عدالت هستندند در حضور خدای قدوس محکوم گناهکاران-۴ 
، عملکردی عینی است که در برابر تخت خدا صورت  شمردگی  عادل-۵ 
 .گیرد می

 .آورد ای بدست می ، شخص موضع و موقعیت تازه  در فرزندخواندگی-۶ 
القدس است که مقام  ، شهادت روح  یکی از بزرگترین برکات فرزندخواندگی-۷ 
 .کند دی را تأئید میفرزن
 

   سؤاالت چند جوابی : ومد بخش 
 . برای هر سؤال تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد، آن را مشخص کنید

 
 ...........حیات در کالم خدا  تجدید-۸ 

   a(گذارد  تغییری است که تنها بر تفکر و عقاید شخص اثر می. 
   b(باشد  بهتر میهای نوین برای برخورداری از زندگی  ایجاد ارزش. 
   c(باشد  نتیجۀ اعتقادات خالصانه مردم نیک می. 
   d(باشد القدس می  تولد از آسمان و یا توسط روح. 

 



  ۳۰۵ های میانی آزمون

 ..............حیات ضروری است زیرا  تجدید-۹ 
   a(کند علت گناه احساس تقصیر می  شخص به. 
   b(کند  خانواده شخص گناهکار او را وادار به توبه می. 
   c(کند شت انسان و ذات خدا آن را طلب می سر. 
   d(معرف انتظارات جامعه است . 

 
  ...............حیات آن است که  اعتقاد رایج و اشتباه درباره تجدید-۱۰ 

   a(باشد  تجدید حیات همان بازگشت می. 
   b(یابد حیات می  شخص با تعمید آب تجدید. 
   c( است                ً                    این تجربه اساسا  تغییری در ذهن شخص. 
   d(باشد  شرایط تحقق آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می. 

  
 ........... حیات برای همگان آن است که  نقطه اشتراک تحقق تجربه تجدید-۱۱ 

   a(اند و تنها راه رهایی از مشکالت خود را   گناهکاران در وادی گناه گم گشته
 .دانند  می مسیح

   b( گزینند اما همۀ  های متفاوتی برمی ، راه کوه اشخاص صالح برای فتح قلۀ
 .گردند ها به یک مقصد ختم می  راه این

   c(دهد هایش تغییر می ، تحصیالت و تالش  شخص خود را با دانش. 
  
 .........گردد زیرا گناهی گناهکاران استوار می  عدالت خدا حتی با اعالم بی-۱۲ 

   a(هکار از جانب خدا، بدون پرداخت گناهی گنا ، اعالم بی شمردگی  در عادل
 .باشد  گناه کافی می بهای

   b(باشد  اعمال خوب شخص تاوان گناهانش می. 
   c(گیرد و عدالت او به حساب  ، گناهان ما بر مسیح قرار می شمردگی  در عادل

 .شود ما گذاشته می
  



 دورۀ خدمات مسیحی ۳۰۶

 .............. دهد که شخص مقدس تعلیم می  کتاب-۱۳ 
   a(ریاضت و یا عدالت شخصی عادل شمرده  ن و نه با اعمال تنها با ایما ،

 .شود می
   b(ایمان و اعمال نیک عادل شمرده   با تلفیقی از حفظ آداب شریعت ،

 .شود می
   c(شود  با رشد مداوم در زندگی روحانی عادل شمرده می. 

  
ح شمردگی با ایمان را شر یک از آیات زیر به بهترین شکل مفهوم عادل  کدام-۱۴ 
 دهد؟ می

   a( ۱ :۸ رومیان 
   b( ۵ :۳ غالطیان 
   c( ۵ :۳ تیطس 
   d( ۵ :۴ رومیان 

  
 ............ شمردگی  اساس عادل-۱۵ 

   a(کند  شفقتی است که خدا نسبت به گناهکاران احساس می. 
   b(باشد  فیض خدا و صلیب مسیح می. 
   c(باشد ی نیاز انسان گمشده به راهی ساده برای فرار از عدالت م. 
   d(باشد ای صحیح با خدا می  اشتیاق قلبی انسان برای داشتن رابطه. 

  
 ............. آمیز خدا است که از طریق آن ، عملکرد فیض  فرزندخواندگی-۱۶ 

   a(یابیم  در خانواده خدا تولد تازه می. 
   b(گردیم که حقوق طبیعی فرزندی را دارا   در خانوادۀ خدا فرزندانی می

 .اشندب می
   c(گردیم ، عادل محسوب می  از مجازات گناه آزاد گشته. 
   d(گردیم  دارای طبیعتی تازه در مسیح می. 



  ۳۰۷ های میانی آزمون

حیات رابطه نزدیکی دارد  شمردگی و تجدید  فرزندخواندگی که با عادل-۱۷ 
 ........تغییر

   a( رتبه و موقعیت شخص است و شخص امتیازات فرزندی خدا را کسب 
 .کند می

   b(ر سرشت  د)شخص است و در ابتدا به تجربه تولد تازه )  ذات و طبیعت
 .گردد  می مربوط

   c( در جایگاه شخص در برابر خدا است و به عدالت شخصی فرد مربوط 
 .گردد می

   d(باشد  در افکار و اعمال شخص است که متأثر از تجربه بازگشت می. 
  
 .............. عهدجدید طریق کسب فرزندخواندگی را-۱۸ 

   a(کند  کوشش و اشتیاق شخص برای پاسخگویی به محبت خدا معرفی می. 
   b(کند  فیض غیر قابل مقاومت خدا برای برگزیدگان معرفی می. 
   c(کند  دریافت فیض خدا با ایمان به مسیح معرفی می. 
   d(کند ، تحقق قوانین اخالقی شریعت معرفی می  مسیح. 

  
 باشد؟ ر از جمله مزایا و برکات فرزندخواندگی نمییک از موارد زی  کدام-۱۹ 

   a(محبت خدای پدر، توجه و درک او  
   b(تعلیم و تأدیب و رفع نیازها  حفاظت ، 
   c(عنوان وارثان ه دلیری برای رفتن به حضور خدا ب  
   d(ای که  رود بدون در نظر گرفتن نوع زندگی  ارثی که هرگز از دست نمی
 .داریم
 



 دورۀ خدمات مسیحی ۳۰۸

 )۱۰ -۹مربوط به دروس  (۳آزمون 
 

   سؤاالت صحیح یا غلط :  بخش اول
 و اگر aاگر جمله صحیح است پاسخ .   جمالت زیر یا صحیح هستند یا غلط

  : را انتخاب کنیدbجمله غلط است پاسخ 
 

 .باشد  تقدیس به معنای جدا شدن از گناه برای خدا می-۱ 
،  ایم ی را که برای آن خلق شده کاملیت نسبی به معنای آن است که ما تنها هدف-۲ 

 . بخشیم تحقق می
 تقدیس به معنای در آوردن یا کندن انسانیت کهنه و پوشیدن انسانیت تازه -۳ 
 .باشد می

تواند با قوت خود در کاملیت زندگی کند،   شخصی که اعتقاد دارد انسان می-۴ 
 .از گناه انسان و قدوسیت خدا درک محدودی دارد

های دیگر نجات  کشد، به آموزه که در آینده انتظار ما را می جالل یافتن -۵ 
 .ارتباطی ندارد

دهندۀ تحقق  دهد که نشان مقدس به ما اطمینان جالل یافتن می  آیات کتاب-۶ 
 .است  نجات در آینده

 .شود  جالل یافتن در ابتدا به جایگاه قضایی ما در برابر خدا مربوط می-۷ 
 

  وابی سؤاالت چند ج : ومد بخش 
 . برای هر سؤال تنها یک پاسخ صحیح وجود دارد آن را مشخص کنید

 

 .........  هدف از تقدیس در زندگی ایماندار آن است که-۸ 
   a(همین لحظه در شناختش نسبت به مسیح کامل گردد . 
   b(تنها با همین تجربه به بلوغ کامل روحانی برسد . 
   c(شبیه به مسیح گرددصورت پیشرونده  هتدریج و ب ه او ب. 



  ۳۰۹ های میانی آزمون

   d(او در حضور خدا از جایگاهی مقدس برخوردار باشد . 
 

 ............. تجربه تقدیس برای ما-۹ 
   a(آورد ای بحرانی و غیر قابل انکاری را به ارمغان می  تجربه. 
   b(آورد  تغییر ما و همچنین به شباهت مسیح در آمدن را به ارمغان می. 
   c(آورد گناهی و معصومیت را به ارمغان می ی یک وضعیت کامل ب. 
   d( آورد به ارمغان میرا  قوت برای خدمت. 

 
 ؟ کنیم  در هنگام تولد تازه چه نوع تقدیسی را دریافت می-۱۰ 

   a(موقعیتی   
   b(پیشرونده   
   c(نسبی   
   d(شرطی   

 
ل گردند، گناهی کام توانند به حد بی  اشخاصی که اعتقاد دارند مسیحیان می-۱۱ 

 ........تقدیس را
   a(کنند  تخریب کامل سرشت جسمانی تعریف می. 
   b(دانند که با هدف خدمت داده شده است القدس می  تعمید روح  . 
   c(دانند حیات می  همان تجدید. 
   d(کنند  تجربه نهایی یک مسیحی تعریف می. 

  
 ............. القدس ها معتقدند که تعمید روح  پنطیکاستی-۱۲ 

   a(همان تقدیس است . 
   b(پذیر است  تنها برای مسیحیان بالغ امکان. 
   c(دانند ای پس از تولد تازه می  تجربه. 
   d(بخشد ای است که به ایماندار قوت برای خدمت می  تجربه .  

  



 دورۀ خدمات مسیحی ۳۱۰

 ...........  تقدیس-۱۳
   a(زه با هایش برای مبار ای است که در آن ایماندار از تمامی تالش  تجربه
 .گردد  جسمانی رها می سرشت
   b(بخشد تا سطح کاربرد عطایای روحانی را ارتقاء  ای به ایماندار می  انگیزه
 .بخشد

   c(اشتیاقی است برای مقدس زیستن و وقف هر چه بیشتر به خدا . 
  
 .باشد های نجات به چه ترتیب می  ارتباط جالل یافتن با سایر آموزه-۱۴ 

   a(تقیم است چون با آینده در ارتباط است به شیوه غیرمس. 
   b(آخرین حلقه زنجیر نجات است که معرف کامل شدن نجات   جالل یافتن ،

 .باشد می
   c(گردد  جالل یافتن با کاملیت نهایی مقدسین در تقدیس مربوط می. 
   d(ای که کالم خدا آن را بیان کرده است  به شیوه. 

  
، مطمئن  رکت جالل یافتن که خدا به ما بخشیدهتوانیم از ب  به چه طریقی می-۱۵ 

 باشیم؟
   a(انبیاء  
   b(سنت مسیحی   
   c(هایی که عیسی به ما داد  آئین. 
   d(القدس  هدیۀ روح  

  
  ...........شود به  ماهیت جالل یافتن در ابتدا مربوط می-۱۶ 

   a(کاملیت اخالقی   
   b(جایگاه قضایی   
   c(وضعیت قانونی   
   d( موقعیت خانوادگی  



  ۳۱۱ های میانی آزمون

 ..........  اساس تجربه جالل یافتن در ابتدا به-۱۷ 
   a(میزان پاسخ هر یک از ما به فیض خدا بستگی دارد . 
   b(عدالت شخصی و اعمال نیک ما بستگی دارد . 
   c(قیام و شفاعت مسیح وابسته است  مرگ ،. 
   d(رشد روحانی ایمانداران بستگی دارد . 

  
 ؟گیرد  از وجودمان تحت تأثیر جالل یافتن قرار می کدام بخش-۱۸ 

   a(روح   
   b(جان   
   c(عقل   
   d(تمام وجودمان   

  
 ..............  جالل یافتن عملکرد خدا است که در آن-۱۹ 

   a(بخشد کاران می ای به توبه  خدا سرشت تازه. 
   b(اده ابدیتکند و ایمانداران را آم بخش خود را کامل می  خدا نقش نجات  

 .گرداند می
   c(پذیرد عنوان اشخاص پاک و عادل می ه خدا متوکالن خود را ب. 
   d(برد  خدا مقدسین زنده خود را به آسمان می. 

  
  


