
 
 

راهـم  رای هـمه مـا انـسانهـا فـ ردگـان سیرت و شخصیت عـادل و نیکخـواه خـدا را منـایان میکند و حیات ابـدی را بـ زنـدگی، مرگ و قیام عیسی از مـ
میسازد. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

نجات از گناه فقط از طریق عیسی مسیح امکانپذیر است. کارهای رسوالن فصل ۴ آیه ۱۲. رساله به عربانیان 
فصل ۷ آیههای ۲۶ و ۲۷. 

آنهایی که به عیسی بعنوان خداوند و منجی ایامن میآورند صاحب حیات جاودان میشوند. یوحنا فصل ۳ آیه 
 .۱۶

زندگی و مرگ عیسی مسیح معرف عدالت خدا نسبت به ما انسانهاست. رساله به رومیان فصل ۳ آیههای 
۲۳ تا ۲۶. 

آیهها برای مطالعه بیشرت: اِشعیا فصل ۵۳؛ رساله به رومیان فصل ۱ آیه ۴؛ رساله به عربانیان فصل ۲ آیه ۹. 

عیسی از طـریق مرگ خـود تـاوان گـناهـان مـا را پرداخـت منـود و مـحبت بیکران خـدا نسـبت بـه مـا انـسانهـا را ثـابـت 
کرد. او همچنین بواسطه رستاخیزش از مردگان بر شیطان و مرگ ابدی پیروز شد. 

عیسی بـه جـای مـا عـذاب مرگ ابـدی را متحـمل شـد. رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۳ و ۴؛ رسـالـه 
دوم به قرنتیان فصل ۵ آیههای ۱۹ تا ۲۱. 

رداخـت کرد. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۳ آیههـای ۲۵ و ۲۶؛ فـصل ۴ آیه ۲۵؛  را پـ زای گـناهـان مـ عیسی جـ
فصل ۸ آیه ۳؛ نامه اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲. 

عیسی بـا قیام خـود از مردگـان بـر شیطان پیروز شـد. رسـالـه بـه کولُسیان فـصل ۲ آیه ۱۵. نـامـه اول پـطرس 
فصل ۳ آیههای ۲۱ و ۲۲. 

زنـدگی رسشار از اطـاعـت عیسی و پرداخـت کفاره گـناه بـواسـطه او نـشان میدهـد که وقتی روحالـقدس بـه مـا قـدرت 
میدهـد فرمـانربداری از اوامـر خـدا ممکن اسـت. قیام عیسی از مردگـان حیات ابـدی را برای متـام فـرزنـدان خـدا تضمین 

میکند. 
عیسی فرامین خدا را بجا آورد. انجیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۰؛ نامه اول پطرس فصل ۲ آیههای ۲۱ و ۲۲. 

اطـاعـت عیسی از خـدا و سـاکن شـدن روحالـقدس، مـا را در بـه جـا آوردن فرامین خـدا یاری میدهـد. رسـالـه بـه رومیان 
فصل ۸ آیههای ۳ و ۴. 

شـناخـت قـربـانی عظیم خـدا در عـوض مـا دلیل خـدمـت کردن مـا بـه اوسـت. رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیه ۱۴ و 
 .۱۵

قیام عیسی از مردگان، قیام ما را از مردگان تضمین میکند. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیههای ۲۰ تا ۲۲. 
 
 

    چرا خواست خدا بخشش حیات ابدی به ماست؟ 
    چرا هیچ کس جز عیسی منیتواند ما را از گناه نجات دهد؟ 

برای این لـطف حیرتآور خـدا بـطور روزانـه او را شکرگزارم. اینکه عیسی خـواسـت جـالل آسامن را ترک کند و فـقط برای نـجات مـن بـه این جـهان 
بیاید وجودم را رسشار از عـشق و مـحبت نسـبت بـه او میکند. خرب خوش این که پیروزی عیسی در زندگی و مرگ بـه مـن قوت میبخشـد تـا در نربد 

نیکوی ایامن پیکار کنم و آن حیات جاویدان را به دست آورم. 

خـداونـدا مهـر و مـحبت عظیمت در آن قـربـانی اعـظم بـر مـن آشکار گردید. مرگ تـو را بـجای خـود میپـذیرم پـس خـود، زندگی، آینده و حیات ابـدی 
خویش را به دستان تو میسپارم. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۸- زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح

«خـدا از طـریق زندگی رسشار از اطـاعـت مسیح از اراده وی و همچنین تحـمل عـذاب، مرگ و قیام او از مردگـان تـنها وسیله پرداخـت تـاوان گـناه برای متـام مردم 
زمین را پرداخـت تـا بـدین وسیله کسانی که بـا ایامن این کفاره را میپـذیرنـد بـتوانـند حیات جـاودان را از آن خود کنند و مـحبت بیکران خـالـق از طـریق عیسی مسیح 
بـر هـمه آفـرینش آشکار گردد. این کفاره متـام عیار، سیرت و شخصیت واقعی خـدا، عـدالـت و انـصاف فرامین وی را بـر متـام آفـرینش مکشوف سـاخـت. چرا که محکوم 
کننده گـناه مـاسـت و عـفو و بـخشش را برایامن مهیا میمنـاید. عیسی بـه جـای مـا مرگ را تجربـه کرد، گـناه مـا را پـاک سـاخـت، مـا را بـا خـدا آشـتی داد و مـا را هـر روزه از 
رشارت بـه عـدالـت خـدا تـبدیل میکند. قیام عیسی از مردگـان، پیروزی خـدا بـر نیروهـای رشیر را اعالم میمنـاید و برای آنـانی که عیسی را بـه عـنوان منجی و کفارهی 
خـود میپـذیرنـد در نـهایت پیروزی بـر گـناه و مرگ ابـدی را مهیا میسـازد. این مـوضـوع خـداونـدی عیسی مسیح را بـه اثـبات میرسـانـد، او که در حـضورش هـر زانـویی 

در آسامن، بر زمین و در زیر زمین خم خواهد شد.»

استفاده شخصی

تعهد
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کارهای رسوالن فصل ۴ آیه ۱۲: در هیچکس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسامن نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم. 

رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۷ آیههـای ۲۶ تـا ۲۷: ۲۶ مـا بـه چنین کاهـن اعظمی نیاز داشـتیم، کاهنی قـّدوس، بیعیب، پـاک، جـدا از گـناهکاران، و فراتـر از آسامنها. ۲۷ برخالف دیگر کاهـنان اعـظم، 
او نیازی ندارد هر روز، نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم، قربانی تقدیم کند. بلکه آنگاه که خود را تقدیم کرد، یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد. 

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶: «زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پرس یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایامن آَورَد هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.» 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۳ آیههـای ۲۳ تـا ۲۶: ۲۳ زیرا هـمه گـناه کردهانـد و از جـالل خـدا کوتـاه میآیند. ۲۴ اّمـا بـه فیض او و بـه واسـطۀ آن بـهای رهـایی که در مسیْح عیسی اسـت، بـهرایگان پـارسـا 
شـمرده میشونـد. ۲۵ خـدا او را چـون کّفارۀ گـناهـان عرضـه داشـت، کّفارهای که تـوسـط خـون او و از راه ایامن حـاصـل میشـود. او این را برای نـشان دادن عـدالـت خـود انـجام داد، زیرا در تحـمل 
الهی خـویش، از گـناهـانی که پیشرت صورت گرفـته بود، چـشم پوشیده بود. ۲۶ او چنین کرد تـا عـدالـت خود را در زمـان حـارض ثـابـت کند، و تـا خوْد عـادل بـاشـد و کسی را نیز که بـه عیسی ایامن 

دارد، پارسا بشامرد. 
اِشعیا فـصل ۵۳: ۱ چـه کسی پیام مـا را بـاور کرده و بـازوی خـداونـد بـر کِه مکشوف گشـته اسـت؟ ۲ زیرا در حـضور وی چـون نـهال و هـمچون ریشهای در زمیِن خشک خـواهـد رویید. او را نـه 
شکل و شامیلی اسـت که بـر او بـنگریم و نـه ظـاهری که مشـتاق او بـاشیم. ۳ خوار و مردود نزد آدمیان، مرد دردآشـنا و رنجـدیده. چون کسی که روی از او بـگردانـند، خوار گشـت و بـه حـسابـش 
نیاوردیم. ۴ حـال آنکه رنـجهای مـا بود که او بـر خود گرفـت و دردهـای مـا بود که او حـمل کرد، امـا مـا او را از جـانـب خـدا مرضوب و از دسـت او مـصدوم و مـبتال پـنداشـتیم. ۵ حـال آنکه بـه سـبب 
نـافرمـانیهای مـا بـدنـش سـوراخ شـد و بـه جهـت تقصیرهـای مـا لِـه گشـت؛ تـأدیبی که مـا را سالمتی بخشید بـر او آمـد، و بـه زخـمهای او مـا شـفا مییابیم. ۶ همۀ مـا چـون گـوسـفندان، گـمراه شـده 
بـودیم، و هـر یک از مـا بـه راه خـود رفـته بـود، امـا خـداونـد تقصیر جـمیع مـا را بـر وی نـهاد. ۷ آزار و سـتم دید، امـا دهـان نـگشود؛ هـمچون برهای که برای ذبـح میبرنـد و چـون گـوسـفندی که نزد 
پـشمبرنـدهاش خـاموش اسـت، هـمچنان دهـان نـگشود. ۸ بـا مـحاکمهای ظـاملـانـه برده شـد؛ چـه کسی از نسـل او سـخن توانـد گـفت، زیرا او از زمین زندگـان مـنقطع شـد و بـه سـبب نـافرمـانی قوم مـن 
مرضوب گردید؟ ۹ گرچـه هیچ خـشونـت نورزید و فـریبی در دهـانـش نـبود، قربش را بـا رشیران تعیین کردنـد و پـس از مرگـش، بـا دولـتمندان. ۱۰ امـا خواسـت خـداونـد این بود که او را لِـه کرده، بـه 
دردهـا مـبتال سـازد. چـون جـان خـود را قـربـانی گـناه سـاخـت، نسـل خـود را خـواهـد دید و عـمرش دراز خـواهـد شـد و ارادۀ خـداونـد بـه دسـت وی بـه انـجام خـواهـد رسید. ۱۱ مثرۀ مـشقت جـان 
خـویش را خواهـد دید و سیر خواهـد شـد. خـادم پـارسـای مـن بـه مـعرفـت خود سـبِب بسیاری را پـارسـا خواهـد گردانید، زیرا گـناهـان ایشان را بـر خـویشنت حـمل خواهـد کرد. ۱۲ بـنابراین مـن نیز او 
را در میان بـزرگـان نصیب خـواهـم داد و غنیمت را بـا زورآوران تقسیم خـواهـد کرد. زیرا جـان خـویش را بـه کام مرگ ریخت و از خـطاکاران شـمرده شـد؛ او گـناهـان بسیاری را بـر دوش کشید و 

برای خطاکاران شفاعت میکند.. 
رساله به رومیان فصل ۱ آیه ۴: و با رستاخیز از میان مردگان، به سبب روِح قّدوسیت، به مقام پرس قدرمتند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. 

رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۲ آیه ۹: امّـا عیسی را میبینیم که انـدکزمـانی پـایینرت از فـرشـتگان قـرار گـرفـت، ولی اکنون تـاج جـالل و اکرام بـر رسش نـهاده شـده اسـت، چـرا که از رنـج مـرگ گـذشـت تـا 
بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد.

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۳ و ۴: ۳ زیرا مـن آنـچه را که بـه مـن رسید، چـون مهمرتین مـطلب بـه شام سـپردم: اینکه مسیح مـطابـق بـا کتب مـقّدس در راه گـناهـان مـا مرد، ۴ و اینکه 
دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سّوم از مردگان برخاست. 

رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیههـای ۱۹ تـا ۲۱: ۱۹بـه دیگر سـخن، خـدا در مسیح جـهان را بـا خـود آشـتی میداد و گـناهـان مردم را بـه حـسابـشان منیگـذاشـت، و پیام آشـتی را بـه مـا سـپرد. ۲۰ 
پـس سفیران مسیح هسـتیم، بـه گونـهای که خـدا از زبـان مـا شام را بـه آشـتی میخوانَـد. مـا از جـانـب مسیح از شام اسـتدعـا میکنیم که بـا خـدا آشـتی کنید. ۲۱ او کسی را که گـناه را نـشناخـت، در 

راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایِی خدا شویم.» 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۳ آیههـای ۲۵ و ۲۶: ۲۵ خـدا او را چـون کّفارۀ گـناهـان عرضـه داشـت، کّفارهای که تـوسـط خـون او و از راه ایامن حـاصـل میشـود. او این را برای نـشان دادن عـدالـت خـود 
انـجام داد، زیرا در تحـمل الهی خـویش، از گـناهـانی که پیشرت صورت گرفـته بود، چـشم پوشیده بود. ۲۶ او چنین کرد تـا عـدالـت خود را در زمـان حـارض ثـابـت کند، و تـا خوْد عـادل بـاشـد و کسی 
را نیز که بـه عیسی ایامن دارد، پـارسـا بشامرد. فـصل ۴ آیه ۲۵: او بـه خـاطـر گـناهـان مـا تسـلیم مرگ گردید و بـه جهـت پـارسـا شـمرده شـدِن مـا، از مردگـان برخیزانیده شـد. فـصل ۸ آیه ۳: چون آنـچه 
رشیعت قـادر بـه انـجامـش نـبود، از آن رو که بـه سـبب انـسان نـفسانْی نـاتوان بود، خـدا بـه انـجام رسـانید. او پرس خود را بـه شـباهـت انـسان گـناهکار فرسـتاد تـا ’قـربـانی گـناه‘ بـاشـد، و بـدینسـان در 

پیکری برشی، حکم محکومیِت گناه را اجرا کرد. 
نامه اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲: او خوْد کّفارۀ گناهان ما است و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان متامی جهان نیز. 

رساله به کولُسیان فصل ۲ آیه ۱۵: و ریاستها و قدرتها را خلعسالح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد. 
نـامـه اول پـطرس فـصل ۳ آیههـای ۲۱ و ۲۲: ۲۱ و آن آْب منـونۀ تعمیدی اسـت که اکنون نیز شام را نـجات میبخشـد، تعمیدی که نـه زدودِن آلـودگی تـن، بلکه تعهـِد وجـدانْی پـاک اسـت بـه خـدا. 

این تعمید به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح شام را نجات میبخشد، ۲۲ هامن که به آسامن رفت و اینک به دست راست خداست و فرشتگان و ریاستها و قدرتها مطیعش گشتهاند. 
انحیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۰: اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشتهام و در محبت او میمانم. 

نـامـه اول پـطرس فـصل ۲ آیههـای ۲۱ و ۲۲: ۲۱ چـه، برای همین فرا خوانـده شـدهاید، زیرا مسیح برای شام رنـج کشید و رسمشقی گـذاشـت تـا بـر آثـار قـدمـهای وی پـا نهید. ۲۲ «او هیچ گـناه نکرد 
و فریبی در دهانش یافت نشد.» 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیههـای ۳ و ۴: ۳ چون آنـچه رشیعت قـادر بـه انـجامـش نـبود، از آن رو که بـه سـبب انـسان نـفسانْی نـاتوان بود، خـدا بـه انـجام رسـانید. او پرس خود را بـه شـباهـت انـسان 
گـناهکار فرسـتاد تـا ’قـربـانی گـناه‘ بـاشـد، و بـدینسـان در پیکری برشی، حکم محکومیِت گـناه را اجرا کرد ۴ تـا آنـچه رشیعت مـطالـبه میکند، در مـا تـحقق یابـد، در مـا که نـه بـر طـبق نَـْفس بلکه بـر 

طبق روح رفتار میکنیم.» 
رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیههـای ۱۴ و ۱۵: ۱۴ زیرا مـحبت مسیح بـر مـا حکمفرمـاسـت، چـون یقین داریم که یک تـن بـه خـاطـر هـمه مرد، پـس هـمه مردنـد. ۱۵ و بـه خـاطـر هـمه مرد تـا 

زندگان دیگر نه برای خود، بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطرشان مرد و برخاست. 
رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۲۰ تـا ۲۲: ۲۰ اّمـا مسیح براسـتی از مردگـان برخـاسـته و نـوبـر خـفتگان شـده اسـت. ۲۱ زیرا هامنگونـه که مرگ از طـریق یک انـسان آمـد، رسـتاخیز مردگـان 

نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. ۲۲ زیرا هامنگونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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