
 

 شریعت – ششم درس

  ۲::۳ رومیان  حفظی: هآی

 معنی لغوی شریعت :

در صورت شکستن آن قاعده ای است که توسط یک مرجع حاکم مقرر می شود و بوسیله تعیین مجازات 

                   بطور مثال اداره راهنمایی و رانندگی که یک .  قوانین و احکام مجازات مورد اجرا قرار می گیرد

بگذاریم ، چون                       کرده است و ما باید به آن قانون قانونی است  قانون چراغ راهنمایی را وضع

خواهیم                   ما آنرا تعیین کرده است و در صورت اجرا نکردن آن قانون ما                      برای 

 شد .

 : مطرح می کند عبارتند از شریعت  دربارهعیسی مسیح مواردی که 

  ؟   گوید میچه   ۱::۵-۰۲ متّیدر عیسی درباره شریعت 

  طبق آیات باال شریعت تا چه زمانی اعتبار دارد ؟  

 شریعت را رَد میکنند ، چه کسانی هستند ؟ آن کسانی که   

  پست ترینِ مردم چه کسانی هستند ؟  

  طبق آیات باال شریعت چگونه باید تعلیم داده شود ؟  

  طبق آیات باال چرا نیکی ما از علما و فریسیان باید باالتر باشد ؟  

 ۱::۵-۰۲ هدف شریعت چیست؟  رومیان

    ؟ نقشی در شریعت دارد عیسی چه   ::۰ در رومیان

  ۳::۹-۹۱غالطیان 

  کنید،  ایمان و شریعت را در این ایه مقایسه 

  آنها چه فرقی باهم دارند؟  در آیات باال 



  ؟  چرا؟  نتیجه ایمان چیست؟  شریعت بدست می آیدآیا نجات به وسیله 

 آورد؟  شریعت چه چیزی را به همراه خود می ۳::۹-۹۱  یانطغال 

 را قرائت کنید   ۹۲:۲-۳۲  الطیانغ

 ، ( ۹۲:۲-۹۱) پیمان خدا یا شریعت خدا؟   کدامیک اول آمد  

  ؟) پیمان خدا و شریعت خدا (  مهم استموضوع باال چرا 

   ( ۹۱:۲-:۳ )مقصود شریعت در این آیه چیست؟  

 ( ۳۹:۲های خداست؟  چرا؟   )آیا شریعت بر خالف وعده 

  (۳۳:۲)ما اسیر چه هستیم؟  چرا؟  

  ( ۳۰:۲یعنی چه؟  ) –شریعت دایه است 

 (۳۲:۲ای هستیم؟  )آالن در چه دوره  

     وارث کیست ؟   ۹:۰-:  در غالطیان

  طبق آیات باال چرا ما وارث هستیم ؟ 

   را قرائت کنید ۱:۳-:۹ افسسیان

  ؟   به چه معنی است نجات از چیست؟  کار نیکو 

 

 را از نگاه ایمانداران مسیحی تعریف کرد؟  "شریعت"توان کلمه چطور می

 ( ۹۲:۲؛ ۹۲:۰رومیان   )که گذاشته شده است و باید از آن اطاعت کرد.   قوانینی -۱

   ( ۹۱:۲ متّی )شد.  خدا به موسی الهامطرف هایی که از و قانون امیناز فر -۳



روش ها    سنّت -۲قوانیی  -۳آداب و رسوم  -۹است.    شریعت یهودیان:   احکام خدا که برای دانستن گناه 

 های عهد قدیم در عیدها.  )شریعت تشریفاتی(ها و پرستشقربانی

  -۰ .        تا                   است یعنی از                 منظور از تورات کتابهای  ۳۹:۰غالطیان  در آیه -۲

  چیست ؟    :۲۰:۹-۲۲ یوحنا  در آیه شریعتاز منظور، 

  (۲::۹ متّی )له عیسی مسیح کامل شد.  یشریعتی که به وس  -۲

 :را مطالعه کنید    ۹۱:۹-۳۲ یعقوب -:

  چه چیزهایی را باید از خود دورکنیم ؟  

  در مورد کالم خدا چه چیزی به تنهایی کافی نیست ؟  

  شریعت کامل چیست ؟  

  درمورد شریعت و کالم خدا چگونه باید رفتار کنیم ؟  

 . قانونِ طالیی عیسی چیست ؟    (  ۱:۳در آیه ) یعقوب  -:

 کته مهم:ن

ون چ ه اید ، ما از گناه آزاد شده ایمایمانی که به عیسی مسیح آوردید از شریعت آزاد شد افکر نکنید که امروز ب

سنّت، داب و رسوم آکامل کند نه باطل سازد.  ما فقط از را فرماید که عیسی مسیح آمد تا شریعت در کالم می

ایم زیرا نسبت به از قید شریعت آزاد شده"ایم.  همچنین ها و چیزهای که ساختۀ خود انسان ها است آزاد شده

 (  ::: ) رومیان".ایمداشت، مردهآنچه که ما را در بردگی نگاه می

 

  رود. در ادیان دیگر هر روزه به کار می عتشری

 سازد.    نها را پاک میآرفتار و اعمال فکر می کنند وجود دارد که هایی  ادیان دیگر قاعده رد 

 د تا که مورد پسند خدا باشد. نسازها میانسان و احکامی که وشر 

 دهند.    سازند و به دیگران تعلیم غلط میایماندارانی که از خود احکام می 

  



 مذهب و دین

 چیست؟  هبمذ  

 ؟   دین یعنی چه 

  ارادی از دل با خدا است.،  هآگاهان، ارتباطی شخصی  :دین 

 

 

 تمرین

 را مطالعه کنید :باب رومیان 

  شریعت هستیم؟ چرا؟  به آیا ما متعلق  .1

 

  آزاد شدیم؟ چیزی ما از چه   :::رومیان  .2

 

 

   کنیم؟زندگی میچیزی وسیله چه بالن ا  :::رومیان  .3

 

   چیست؟  شریعت کار   :::-۱ومیان ر .4

 

 

  ؟   های شریعت چیستژگیوی   ::۹۳-۹۰ن رومیا .5

 

  جنگ درونی ما چیست؟   ::۹۰-۳۰رومیان  .6

 

 

     دهد؟مینشان  چیزی را شریعت به ما چه  ::۳۰رومیان  .7



 

  جه چیست؟ ینت ،فصل است  این جهیاین آیه نت – ::۳۲رومیان  .8

 

 از این درس من یاد گرفتم که...
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