
 

 

 ایمان – پنجم درس

  ۱::۱ انجیل یوحناو   ۱:۱۱-۲ عبرانیان  حفظی: هآی

      ۱:۱۱-:و  ۱۱:۱۱-:۱  یدایش: پداستان

 َنجام دهد؟  اَتوانست برام چه کاری دیگری میا  

  خدا چه بود؟   پیامرا چطور عوض کرد؟   ذهنش؟  اَبرام ابتدا چگونه فکر کرد  

 

 را قرائت فرمایید ۱   ۳۱۳۳-۳۱ رساله عبرانیان

  (۱آیه  )ایمان از نظر کتاب مقدس چه معنی دارد ؟  

  که قبل از عیسی مسیح زندگی می کردند ، چون عیسی مسیح را نمی شناختند به  ییایماندارانآیا

     ( ۲)آیه  دوزخ میروند ؟ 

 رفتند و چگونه آنها ایمان آوردند؟ مردم قبل از شریعت چطور به نزد خداوند می  

 

 

     این نقشه خدا بود که انسان  از طریق ایمان ، با خدا رابطه داشته باشدپس نتیجه می گیریم 

  ؟ ایمان آوردن به چه معنی است 

   ؟ ، تکیه کردن به چه کسی است هدف از ایمان چیست؟  ایمان 

 

 ایمان یک هدیه از طرف خداستمی توان گفت  پس 

 



 

 

  کنیم.  در این درس موضوع ایمان را که با توبه رابطۀ نزدیکی دارد بررسی می

 "  نجات مانند یک سکه است "

ای است و دو روی مختلف این سکه توبه و ایمان نام دارند.  به این ترتیب توبه و ایمان به نجات همانند سکه"

 (.  ۲۲۲)تعلیم اساسی کتاب مقدس،   "شوند.یکدیگر مربوط هستند و مجموعا باعث نجات انسان می

 جواب در کدام آیه است  ییدو بگورا قرائت فرمایید و به سئواالت زیر پاسخ دهید  ( ۱۱:۱۱-۱۱ ) رومیانآیات 

  ؟ می آید سرچشمه ایمان از کجا  

  شناخت ایمان چیست؟ 

  

طبق این آیات کسی که مسئولیت بشارت را بر عهده دارد ، حتما باید از کالم خدا پر باشد ، وظیفه تک 

نطور هماتک ماست که بشارت دهیم و خبر خوش نجات بوسیله عیسی مسیح را برای همه بازگو کنیم ، 

 که یک نفر به ما بشارت داده و ما را با آن آشنا کرده است .

 ( ۱:۱۱عبرانیانتوانیم ایمان بنامیم؟  ) بینیم را میآیا چیزهای که می  

  آیا خدا در روز داوری اعمال ما را با ترازوی عدالت          می وجود دارد؟ در نقشه خدا آیا ترازوی عدالت

  سنجد ؟

 

 ( ۲۱:۱-:۲  ) رومیانیافتن تنها به وسیله چه چیزی است؟   نجات     

 

 

 

 

 



 

 

 

 نیک شمرده شدن یعنی چه؟

شود بلکه در نیکی عیسی مسیح او نیز آورد در نظر خدا گناه کار محسوب نمیکسی که ایمان می

نیکی مطلق شود. و در اتحاد ما با عیسی گناه ما را نمی بیند بلکه شریک گشته و نیک شمرده می

 بیند.  عیسی را می

 

 

 مطالعه کنید .     ۴:۱۲تا  ۳:۱۱رومیان باب 

 (  ۲۱:۱ خدا شریعت را به چه منظوری به ما داده است ؟ ) رومیان  

 (  ۲۲:۱-۲۱ رومیان) شود؟  چطور عدالت خدا ثابت می  

 ( ۲۱:۱-۲۲ ؛   ۱:۱ () رومیان ۱:۱۱-: چطور ابراهیم به نزد خدا نیک شمرده شد؟   )پیدایش      

 

 (   ۱:۱ رومیان) کند؟  کند، چه چیزی در یافت میوقتی که کسی کار می  

 ( ۱::-۸ نرومیا؟ ) آیا خوشا به حال گفتن داوود با ایمان و توبه به نزد خدا رفت    

     سه چیز وجود دارد که خداوند گناهان داوود را نادیده گرفت؟  نام ببرید؟ 

                              

 ( ۲:۱-۱۲ رومیان) بود؟   یدر زمانی که ایمان آورد در چه حالت براهیما  

 ( ۱۱:۱-۱۲ چه کسی بود؟  )رومیانراهیم پدر اب  

  دهد؟ شریعت و ایمان چه چیزی را نشان می درباره 4باب رومیان  

 

 ( ۱۱:۱-۲۱ ) رومیانشریعت چیست؟   از نتیجه پیروی   

 

  به ابراهیم داد ؟  چه وعده ای خدا 



 ( ۱۸:۱-۲۱  ) رومیان ؟ایمان بر چه اساسی باید باشد  

 

 : خالصه این باب را مختصر بنویسید 

 

 دهنده هستیم؟ چه ما محتاج نجات برای

چون ما در اثر گناه در راه هالکت قدم برمی داریم ، یک مجرم یا گناهکار محسوب می شویم . یک مجرم نمی 

کاری برای نجات خود انجام دهد و مجرمین و گناهکاران دیگر هم نمی توانند برای یکدیگر کاری انجام دهند تواند 

. ما به یک نجات دهنده که مجرم و گناهکار نباشد نیاز داریم و چون در دروس قبل هم طبق گفته کتاب مقدس 

همراه دارند و مجازات همان یک گناه  متوجه شدیم همه آدمها بعد از گناه آدم و حوا حداقل یک گناه را به

محکومیت و مجرم بودن آنهاست ، حتی انبیاء هم از این محکومیت خارج نیستند ، بنابراین یک شخص بی گناه 

تواند برای ما محکومین و گناهکاران نجات دهنده باشد که آن  که حتی گناه آدم و حوا را هم همراه خود ندارد می

 سیح که پدر انسانی ندارد . شخص کسی نیست جز عیسی م

 

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

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

 ۱۱۲های مسیحیت، معرفی آموزه

 

  ۱ توان اینگونه نتیجه گرفتپس می 

 خدا قدوس است و ما مقدس نیستیم ، زیرا ما گناهکاریم .  -۱

 هستیم. از او دور مان از خدا جدا شدیم و نما به خاطر گناها -۲



 . ما در عدالت خدا محکوم هستیم چون گناه کرده ایم  -۱

 .  ه است قطع شدبوسیله گناه رابطه ما با خدا  -۱

 .  وجود ندارد زش ربدون ریختن خون آم -۱

 

 (۱۲:۱) اعمال رسوالن ؟ ما را نجات دهد  تواندتنها کدام نام می    

 ( ۱:۱-۱۱) فیلیپیان چه بود؟   برای رسیدن به ایمان  شهادت پولس    

 نظر شما فیض به چه معنی است ؟  از

فیض اینگونه (  ۸:۲-۱۱ افسسیان ) کتاب مقدس دراست ، و در                     از نظر لغوی فیض به معنی 

  معنی شده است : 

 را قرائت کنید ۱  ۰۱۳۸-۳۱ان رومی

 ایمان بیاورد؟  تواندمی انسان چطور   

  ؟ قبل از اینکه با لبان خود اعتراف کنی چگونه ایمان می آوریم  

 (۸:۱-۲ ؛ اول یوحنا  ۲۱:۲۱  رسوالن) اعمال  آیا توبه کردن از گناهان برای ایمان آوردن الزامی است ؟ 

 

  تفاوت نجات در مسیحیت با ادیان دیگر در چیست ؟ 

 تمرین

 را مطالعه کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید   ۱ رومیان باب

  ( ۱:۱رومیان ) توانیم از طریق چه کسی عادل شمرده شویم؟  ما می  

  (۲:۱ومیان ر ) "یعنی چه؟    "ایمما وارد فیض الهی شده  

  (۱:۱-۱ رومیان )   ؟  ما به چه چیزی امید داریم  

  (۱::-۱۱ رومیان )  دهد؟  خداوند محبت خود را چطور نشان می  

  در باره غضب خدا چه می گوید؟ ۱آیه 



  (  چطور آدم نمونه ما است؟   ۱۲:۱-۱۱ رومیان)  

  عیسی مسیح نمونه ما است؟   طورچ     

  (۱۸:۱-۱۲ رومیان  )    نتیجه یک گناه چه بود؟  

  (۲۱:۱-۲۱ رومیان )    نتیجه یک اطاعت کردن چیست؟  

 قبل چه بابهایی را مطالعه کردید ؟ هفته
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