
 

 نجات – هفتم درس

  ۰۱۰۱-۰۱ رومیان حفظی هآی

 نجات یعنی چی؟

 آیا ما از  خدا دور هستیم؟   

  مزد گناه چه است؟  

   ؟ ( عیسی چه بیان کرد  ۷۲۱۷۲-۷۲ لوقادر آیات ) 

     گناه بود؟ها و پیامبران چه کسی بی( در بین آدم ۰۲۱۷-۰۱ در آیات ) عبرانیان

 : مفهوم اصلی نجات را از آیات مختلف در کالم خدا بررسی می کنیم 

   یعنی چه؟    - خدا این جهان را دوست دارد -(   ۰۱۱-۰۱ ) یوحنا در آیات۱ داستان

    ؟ چرا؟ بدست می آیدنجات از کار ثواب  آیا

  توان نجات را بدست آورد؟  پس چطور می

  چه نجات یافتید؟  اگر ایمان نیاورید چه خواهد شد؟  زا -  ۱:۱۱در انجیل یوحنا 

 

  وعدۀ عیسی به چه شکل است؟  ۷۲۱۲یوحنا در انجیل 

 

    عیسی کیست؟    ۰۱۰۱-۰۱ یوحنادر انجیل 

 

  ؟  چه ثمره ای دارد ( اتحاد با عیسی مسیح  :۷۱۱رومیان در ) 



  آوردن چطور است؟ ایمانبه چه چیزی باید اعتراف کنیم؟   ( ۰۱۰۱-۰۱ رومیاندر ) 

 

 خدا تمام شد.                                         یعنی  جاتن   ۰۰۱۷-۰۱ افسسیاندر 

  ؟ و زندگی ما باید چگونه باشد است  به چه معنینجات در این آیات    ۰۱۷-: یوحنا ولا

  شود؟  آیا عیسی با زور وارد می  ۷۱۱۱مکاشفۀ در 

 

کند؛ این عملی است شمردگی عملی است که طی آن خدا گناکاران را در نظر خود عادل اعالم می "عادل

 شود."قضایی که به واسطه آن، عدالت مسیح به حساب ایماندار گذاشته می

 (۲۷۴مسیحیت، های )معرفی آموزه

 

 از کجا می توانیم مطمئن شویم که نجات را دریافت کرده ایم  ؟ 

ــــــ   ها متوجه می شویم که نجات کامل داریم و مُشخصهکه از این  داردمهم نجات سه مُشخصه 

 ما نجات یافته است.   و ـــــــ

)           شده ایم.وب سنیک مح ما پرداخت شده است و گناه رهیعنی کفا. گناه آزاد شدیم  محکومیتما از  -۱

     روح ما است. ن نجاتِای (   ۱-۰  باب هاییان مور

             ( ۲-۲ باب های میان ور) .  شده است تقدیس  زندگی ماشویم. یعنی سارت گناه آزاد میما از اِ -۷

 زندگی روحانی ما است. این نجاتِ

                                  ( ۱ بابمیان رو ) یافته ایم ما از روبرو شدن با گناه آزاد خواهیم شد. یعنی جالل  -۱

   بدن ما است. این نجاتِ

 

 نگاه خداوند به ایمان انسان ها است.  ریقهط: رومیان رساله



 است.   انطریقه نگاه انسان ها به ایماندار ۱ یعقوبرساله 

 

از قید گناه رهایی یابد، و تا آن روز فرا نرسد  نقشۀ خدا این است که روزی بدن انسان نیز کامالًولی "

 (۰:۲)حقیقت ژرف،   "نجات انسان هنوز ناقص است.

 "اعتقادنامه کلیسای مژده    "نجات در تعریف 

شخصاً  دریافت بایستی  توسط هر یک از ما ،  نجات  هدیه رایگان خداست که می  داریم ایمان  ما 

 ای  را  بکنیم  که  گناه  بر توانیم با  تقویت  نفس یا با کارهای خوب خود ، جبران  خدشه گردد . ما نمی

هدیه  خدا  برای  "طبیعت  ما  وارد کرده  است . تنها  با  اعتماد  و باور به  عیسی  مسیح  بعنوان 

 ایم که از هایی یافت . تنها  زمانی  نجات یافتهاست که می توان از مکافات گناهان ر  "آمرزش گناهان 

زندگی خود  محور روی گردانیده و با ایمانی قلبی به عیسی مسیح روی آوریم . در همان لحظه که 

کند ، زندگی  جاودانه  او در مسیح  شخص عیسی مسیح را خالصانه  و با ایمان  به زندگی خود  وارد می

 عظیم خداست ، نه به سبب اعمال نیکوی ما .   گردد . این  فیض و بخشش آغاز می

 36: 2و غالطیان  5: 2و تیطس  6: 11و یوحنا  9-2:3و افسسیان  32: 6و  1: 5رومیان 

 تمرین 

 را مطالعه کنید : ۳رومیان باب 

 عدالت خدا از چه طریقی آشکار شد؟   - ۰۰۱۱-۷۱ رومیان         

 نیک شمردن یعنی چه؟  - ۷۰۱۱-۷۷ رومیان  

 ؟  اگر خدا محبت است، برای چه همه را قبول نمی"از جالل خدا محرومند"چرا همه  -  ۷۱۱۱ رومیان

    ؟ بخشدکند و چرا آنها را نمی

 فیض از نظر شما چیست؟   -   ۷۲۱۱ رومیان  

 عدالت برای بخشش گناهکاران به چه شکل است؟ -  ۷۲۱۱ رومیان   



 کند؟  را راضی می خدا، چطور عدالت   -   ۷۲۱۱-:۷ رومیان  

 

 از این درس من یاد گرفتم که...
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