
 
 

هـمه برشیت نیاز بـه نـجات دارد. مـا هـمه بـواسـطه ذات گـناهکاریم و بـاید گـناهـان خـود را پـذیرفـته و از آنـها تـوبـه کنیم و مسیح را بـعنوان جـانشین 
بیگناه خود دریافت مناییم. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

همه ما گناه کردهایم و از جالل خدا محرومیم. رساله به رومیان فصل ۳ آیه ۲۳. 
گناهکاری، ما را نسبت به خدا بیگانه میکند و این انحراف به گناِه بیشرت ختم میشود. رساله به 

رومیان فصل ۸ آیههای ۵ تا ۸. 
روحالقدس نیاز ما به توبه را آشکار میکند. انجیل یوحنا فصل ۱۶ آیههای ۷ تا ۸. 

ما نیاز به تشخیص و پذیرفنت گناهکاریامن داریم. رساله اول یوحنا فصل ۱ آیههای ۸ تا ۱۰. 
ما باید توبه کنیم. اعامل رسوالن فصل ۲ آیه ۳۸. 

ما قادر به نجات خود نیستیم و به نجاتدهنده نیازمندیم. رساله به تیتوس فصل ۳ آیههای ۳ تا ۷. 
آیات بیشرت برای مطالعه: رساله به غالطیان فصل ۳ آیههای ۱۳ تا ۱۴؛ رساله اول پطرس فصل ۲ آیههای ۲۱ 

تا ۲۲. 

مـا بـواسـطه ایامن، نـجاتدهـندهمـان را که گـذشـته گـناهآلـود مـا را بخشیده، دریافـت میکنیم و بـه مـا اطمینان حیات ابـدی را میبخشـد و بـه نـقطهای میرسـانـد تـا 
عنوان پرسان و دخرتان خدا را اختیار کنیم و به ما قدرت میبخشد تا زندکی مقدسی را داشته باشیم. 

ایامن و نجات هدایای خدادادی هستند. رساله به افسسیان فصل ۲ آیههای ۵ تا ۱۰؛ انجیل لوقا فصل ۱۷ آیه ۵. 
ما ایامن را بواسطه شنیدن کالم خدا بدست میآوریم. رساله به رومیان فصل ۱۰ آیه ۱۷. 

بواسطه ایامن، عیسی را بعنوان نجاتدهندهمان میپذیریم. انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶. 
با ایامن، بخشش و پارسا شمرده شدن را دریافت میکنیم. رساله به رومیان فصل ۳ آیههای ۲۱ تا ۲۶. 
با ایامن، فرزندان خدا میشویم. انجیل یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲؛ رساله به غالطیان فصل ۴ آيههیا ۴ تا ۷. 

بـا ایامن از رشیر رهـایی مییابیم و اطمیناِن داشـنت زنـدگی ابـدی را دریافـت میکنیم. رسـالـه بـه غالطیان فـصل ۱ آیه 
۴؛ رساله اول یوحنا فصل ۵ آیه ۱۳. 

با ایامن در حیاتی نو دوباره متولد میشویم. انجیل یوحنا فصل ۳ آیههای ۳ تا ۸؛ رساله اول پطرس فصل ۱ آیه ۲۳. 
با ایامن قدرت زندگی در حیات مقدس را مییابیم. حزقیال فصل ۳۶ آيههای ۲۵ تا ۲۷؛ رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱۴. 

خـدا وعـده داده اسـت تـا احکام مـحبتش را بـر دلهـایامن بـنگارد تـا بـه مـا کمک کنند تـا از صمیم دل او را اطـاعـت کنیم. رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۸ آیههـای ۷ تـا 
 .۱۲

چنانچه به گناهامنان اعرتاف کنیم خدا نیز به ما وعده بخشش میدهد. رساله اول یوحنا فصل ۱ آيههای ۷ تا ۹. 
آیات بیشرت برای مطالعه: انجیل مرقس فصل ۹ آیههای ۲۳ تا ۲۴؛ رساله به کولسیان فصل ۱ آیههای ۱۳ تا ۱۴؛ رساله به رومیان فصل ۵ آیههای ۶ تا ۱۰ و فصل 

۸ آیههای ۱۴ تا ۱۷؛ رساله به غالطیان فصل ۳ آیه ۲۶. 
 
 

چرا زندگی مسیحی یک حیات تازه خوانده میشود؟ 
چرا زیسنت در یک زندگی مقدس بدون قدرت خدا غیرممکن است؟ 

خـداونـدا میدانـم که بـنابـر طبیعتم از تـو دور شـدهام. فـقط چـون تـو نـجاتدهـنده را فراهـم کردی میتـوانـم زنـدگی ابـدی را دریافـت کنم. بـا ایامن 
بـخشش تـو، پـاکی و رهـایی از گـناه را میپـذیرم. پیشنهاد ارزنـدهی تـو برای عـضویت در خـانـوادهات را پـذیرفـته و قـدرت تـو برای زیسنت در زنـدگی 

مقدس را طلب میکنم. پدر آسامنی برای سپری کردن زندگی ابدی با تو لحظه شامری میکنم. آمین! 

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

website:      www.ahdejadeed.com

۹- تجربه نجات

«خـدا بـا مـحبت و رحـمت رسمدی، مسیح كـه هرگـز گـناه را نـشناخـت را در راه مـا گـناه سـاخـت تـا مـا در وی عـدالـت خـدا شـویم.  مـا بـه هـدایت روحالـقدس نیاز خود 
را حـس میكنیم، گـناهـكاری خود را اعرتاف میمنـاییم، از خـطایای خـویش تـوبـه منوده و ایامن بـه عیسی را بـعنوان خـداونـد و مسیح جـایگزین و الـگو نـشان میدهیم. 
الِم خـداونـد حـاصـل میگردد و هـدیه فیض خـداسـت. از طـریق مسیح از کنرتل گـناه تربئه میشـویم و  این ایامن كـه مـوجـب نـجات میشـود بـواسـطه قـدرت الهی كـ
بـعنوان پرسان و دخرتان خـدا بـه فرزنـدی پـذیرفـته میشـویم و از قید گـناه رهـا میگردیم. بواسـطه روحالـقدس تولـدی تـازه یافـته و تـقدیس میشـویم؛ روحالـقدس ذهـن 
مـا را از نـو میسـازد و احـكام مـحبتآمیز خـدا را بـر قـلبهـایامن حک میمنـاید و بـه مـا قـدرت زیسنت در یک زنـدگی مـقدس داده میشـود. بـا سـاكـن شـدن در او در 

طبیعت الهی سهیم میشویم و تضمین نجات را برای حال حارض و روز داوری به دست میآوریم.»

استفاده شخصی

تعهد
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رساله به کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵: مسیح بر روی صلیب، متام قدرتهای آسامنی و فرمانروایان را خلع سالح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت. 
رساله به رومیان فصل ۳ آیه ۲۳: همه گناه کردهاند و از جالل خدا محرومند. 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیههـای ۵ تـا ۸: ۵ زیرا کسانیکه بـر طـبق خـواهـشهـای نـفس زنـدگی میکنند، همیشه در فـكر چیزهـای نـفسانی هسـتند ولی كـسانی كـه مطیع روح خـدا هسـتند، در فـكر چیزهـای روحـانی میبـاشـند. ۶ عـاقـبت 
دلبسـتگی بـه امـور نـفسانی، مرگ و عـاقـبت پیروی از امـور روحـانی، حیات و آرامـش اسـت. ۷ زیرا دلبسـتگی بـه امـور نـفسانی، دشمنی بـا خـداسـت. چنین شخصی از رشیعت خـدا اطـاعـت منیکند و در واقـع منیتوانـد اطـاعـت منـاید. ۸ بـنابراین 

انسانهای نفسانی منیتوانند خدا را خشنود سازند. 
انجیل یوحـنا فـصل ۱۶ آیههـای ۷ تـا ۸: ۷ بـا وجود این، این حقیقت را بـه شام میگـویم كـه رفنت مـن برای شام بهـرت اسـت زیرا اگـر مـن نروم پشـتیبانـتان نزد شام منیآید اّمـا اگـر بروم او را نزد شام خواهـم فرسـتاد ۸ و وقتی او میآید جـهان را در 

مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد میسازد. 
رسـالـه اول یوحـنا فـصل ۱ آیههـای ۸ تـا ۱۰: ۸ اگـر بـگوییم كـه بیگـناه هسـتیم، خود را فـریب میدهیم و از حقیقت دور هسـتیم. ۹ اّمـا اگـر مـا بـه گـناهـان خود اعرتاف منـاییم، میتوانیم بـه او اعتامد كنیم؛ زیرا او بـه حـق عـمل میکند. او گـناهـان 

ما را میآمرزد و ما را از همٔه خطاهایامن پاک میسازد. ۱۰ اگر بگوییم كه هرگز مرتكب گناهی نشدهایم، خدا را دروغگو شمردهایم و از كالم او کامالً بیخرب هستیم. 
اعامل رسوالن فصل ۲ آیه ۳۸: پطرس به ایشان گفت: «توبه كنید و هر یک از شام برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید كه روحالقدس یعنی عطیهٔ خدا را خواهید یافت.

رسـالـه بـه تیطس فـصل ۳ آیههـای ۳ تـا ۷: ۳ زیرا خـود مـا هـم زمـانی نـادان و نـافرمـان و گـمراه و بردگـان انواع شـهوات و عیّاشی بـودیم و روزهـای خـود را بـه كینهجـویی و حـسادت میگـذرانیدیم. دیگران از مـا نـفرت داشـتند و مـا از آنـها مـتنّفر 
بـودیم. ۴ اّمـا هـنگامیكـه مهـر و مـحبّت نـجاتدهـندٔه مـا خـدا، آشـكار شـد، ۵ او مـا را نـجات داد. اّمـا این نـجات بـهخـاطـر کارهـای نیكویی كـه مـا كردیم نـبود، بـلكه بـه سـبب رحـمت او و از راه شسـتشویی بـود كـه بـه وسیلٔه آن، روحالـقدس بـه مـا 

تولّد تازه و حیات تازه بخشید. ۶ زیرا خدا روحالقدس را به وسیلٔه عیسی مسیح نجاتدهندٔه ما، به فراوانی به ما عطا فرمود ۷ تا به وسیلٔه فیض او کامالً نیک محسوب شده و مطابق امید خود، وارث حیات جاودانی گردیم. 
رسـالـه بـه غالطیان فـصل ۳ آیههـای ۱۳ تـا ۱۴: ۱۳ وقتی مسیح بـهخـاطـر مـا مـلعون شـد، مـا را از لـعنت رشیعت آزاد كرد. زیرا کتابمـقّدس میفرمـاید: «هرکه بـه دار آویخته شود مـلعون اسـت.» ۱۴ اینهـمه واقـع شـد تـا بركتی كـه خـدا بـه ابراهیم 

وعده داده بود، به وسیلٔه عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روحالقدس موعود را از راه ایامن به دست آوریم. 
رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۱۴ تـا ۱۷: ۱۴ و اگـر مسیح زنـده نشـده بـاشـد، هـم بـشارت مـا پوچ اسـت و هـم ایامن شام! ۱۵ وقتی گفتیم كـه خـدا مسیح را زنـده سـاخـته اسـت، درصورتیکه زنـده شـدن مردگـان درسـت نـباشـد، دربـارٔه خـدا 

شهادت دروغ دادهایم. ۱۶ زیرا اگر مردگان زنده منیشوند، مسیح هم مسلاّمً زنده نشده است. ۱۷ و اگر مسیح زنده نشده است، ایامن شام بیهوده است و شام هنوز در گناهان خود هستید. 
رسـالـه اول پـطرس فـصل ۲ آیههـای ۲۱ تـا ۲۲: ۲۱ مـگر خـدا شام را برای همین برنـگزیده اسـت؟ خـود مسیح بـا رنـجهایی كـه بـهخـاطـر شام كشید، برای شام منـونـه شـد تـا بـه هامن راهی كـه او رفـت، شام نیز بروید. ۲۲ شام میدانید كـه او هیچ 

گناهی نكرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. 
رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۲ آیههـای ۵ تـا ۱۰: ۵ اگرچـه بـه عـلّت خـطاهـای خود مرده بودیم، مـا را بـا مسیح زنـده گردانید. (از راه فیض خـداسـت كـه شام نـجات یافـتهاید.) ۶ و بـهخـاطـر اتّـحادی كـه بـا مسیح داریم، مـا را رسافراز فرمود و در قـلمرو 
آسامنی بـا مسیح نـشانید. ۷ تـا ثـروت عظیم و بیقیاس فیض خـود را، بـا مهـربـانی نسـبت بـه مـا، در عیسی مسیح در زمـانـهای آینده منـایان سـازد. ۸ زیرا بـهسـبب فیض خـداسـت كـه شام از راه ایامن نـجات یافـتهاید و این كـار شام نیست بـلكه 
بـخشش خـداسـت. ۹ این نـجات، نتیجٔه کارهـای شام نیست، پـس هیچ دلیلی وجود نـدارد كـه كسی بـه خود بـبالـد. ۱۰ زیرا مـا سـاخـتٔه دسـت او هسـتیم و خـدا مـا را در مسیح عیسی از نـو آفـریده اسـت تـا آن كـارهـای نیكویی را كـه او قـبالً برای مـا 

مقّدر فرمود كه انجام دهیم، بجا آوریم. 
انجیل لوقا فصل ۱۷ آیه ۵: رسوالن به عیسی خداوند عرض كردند: «ایامن ما را زیاد كن.» 

رساله به رومیان فصل ۱۰ آیه ۱۷: پس ایامن از شنیدن پیام پدید میآید و پیام ما كالم مسیح است. 
انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبّت منود كه پرس یگانٔه خود را داد تا هرکه به او ایامن بیاورد هالک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود. 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۳ آیههـای ۲۱ تـا ۲۶:  ۲۱ اّمـا اكـنون نیكی مـطلق خـدا كـه تـورات و انبیا بـر آن شـهادت دادهانـد آشکار شـده اسـت. خـدا بـدون در نـظر گرفنت رشیعت ۲۲ و فـقط از راه ایامن بـه عیسی مسیح هـمٔه ایامنـداران را نیک 
میشامرد، زیرا هیچ تـفاوتی نیست،  ۲۳ هـمه گـناه کردهانـد و از جـالل خـدا محرومـند. ۲۴ اّمـا بـا فیض خـدا، هـمه بـه وسـاطـت عیسی مسیح كـه آنـان را آزاد میسـازد، بـه طـور رایگان، نیک مـحسوب میشـونـد. ۲۵ زیرا خـدا مسیح را بـه عـنوان 
وسیلهای برای آمرزش گـناهـان -كـه بـا ایامن بـه خون او بـه دسـت میآید ـ در مـقابـل چـشم هـمه قرار داده و بـا این كـار خـدا عـدالـت خود را ثـابـت منود زیرا در گـذشـته بـهسـبب بردبـاری خود، گـناهـان آدمیان را نـادیده گرفـت ۲۶ تـا در این زمـان، 

عدالت خدا کامالً به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود كه خدا عادل است و كسی را كه به عیسی ایامن میآورد، نیک میشامرد.» 
انجیل یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲: اّما به همٔه کسانیکه او را قبول كردند و به او ایامن آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند. 

رسـالـه بـه غالطیان فـصل ۴ آیههـای ۴ تـا ۷: ۴ اّمـا وقتی زمـان معیّن فرا رسید، خـدا فرزنـد خود را كـه از یک زن و در قید رشیعت مـتولّـد شـده بود، فرسـتاد ۵ تـا آزادی كـسانی را كـه در قید رشیعت بودنـد، فراهـم سـازد و تـا مـا مـقام فرزنـدی را بـه 
دسـت آوریم. ۶ خـدا برای اثـبات اینکه شام فرزنـدان او هسـتید، روح پرس خود را بـه قـلبهای مـا فرسـتاده اسـت و این روح فـریاد زده میگـوید: «پـدر، ای پـدر.» ۷ پـس تـو دیگر برده نیستی؛ بـلكه پرسی و چون پرس هسـتی، خـدا تـو را وارث خود 

نیز ساخته است.» 
رساله به غالطیان فصل ۱ آیه ۴: هامن عیسی كه جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق ارادٔه پدر ما خدا، ما را از این زمانٔه رشیر برهاند. 

رساله اول یوحنا فصل ۵ آیه ۱۳: این نامه را نوشتم تا شام كه به نام پرس خدا ایامن دارید، یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید. 
انجیل یوحـنا فـصل ۳ آیههـای ۳ تـا ۸: ۳ عیسی پـاسـخ داد: «یقین بـدان تـا شـخص از نـو تولّـد نیابـد منیتوانـد پـادشـاهی خـدا را ببیند.» ۴ نیقودیموس گـفت: «چـطور مـمكن اسـت شـخص سـالـخوردهای از نـو مـتولّـد شـود؟ آیا میتوانـد بـاز بـه رحـم 
مـادر خود برگردد و دوبـاره تولّـد یابـد؟» ۵ عیسی پـاسـخ داد «یقین بـدان كـه هیچکس منیتوانـد بـه پـادشـاهی خـدا وارد شود مـگر آنکه از آب و روح تولّـد یابـد. ۶ آنـچه از جـسم تولّـد بیابـد، جـسم اسـت و آنـچه از روح مـتولّـد گردد، روح اسـت. ۷ 

تعّجب نكن كه به تو میگویم همه باید دوباره متولّد شوند. ۸ باد هرجا كه بخواهد میوزد صدای آن را میشنوی، اّما منیدانی از كجا میآید، یا به كجا میرود. حالت كسی هم كه از روح خدا متولّد میشود همینطور است.» 
رساله او پطرس فصل ۱ آیه ۲۳: این بار تولّد شام در اثر تخم فانی نبود بلكه به وسیلٔه تخم غیرفانی، یعنی كالم خدای زنده و جاودان تولّد تازه یافتید. 

رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه ۲: همشكل این جهان نشوید بلكه به وسیلٔه تجدید افكار، وجود شام تغییر شكل یابد تا بتوانید ارادٔه خدا را تشخیص بدهید و آنچه را كه مفید و پسندیده و كامل است، بشناسید. 
رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیههـای ۱۷ تـا ۲۱: ۱۷ کسیکه بـا مسیح متّحـد اسـت، حیاتی تـازه دارد. هـر آنـچه كـهنه بـود درگـذشـت و اینک زندگی نـو رشوع شـده اسـت. ۱۸ اینها هـمه از طرف خـدایی اسـت كـه بـه وسیلٔه مسیح، مـا را كـه قـبالً 
دشـمنان او بودیم بـه دوسـتان خود تـبدیل كرده اسـت و مـا را موظّـف سـاخـت كـه بـه دشـمنان دیگر او هـم اعالم كنیم كـه آنـها نیز میتوانـند دوسـتان او بـشونـد. ۱۹ بـه عـبارت دیگر خـدا بـه جـای اینكه گـناهـان انـسان را بـه حـساب آورد، بـه وسیلهٔ 
مسیح بـا جـهان مـصالـحه منود و پیام این مـصالـحه را بـه مـا سـپرده اسـت ۲۰ پـس مـا سفیرانی از جـانـب مسیح هسـتیم و گـویی خـدا بـه وسیلٔه مـا شام را میخوانـد. پـس مـا بـه عـنوان سفیران مسیح از شام التامس میکنیم: بـا خـدا مـصالـحه كنید. 

۲۱ بهخاطر گناهان ما، خدا او را که مرتکب هيچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت، تا به وسیلٔه او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم. 
رسـالـه دوم پـطرس فـصل ۱ آیههـای ۳ تـا ۴: ۳ قـدرت الهی آنـچه را كـه مـا برای زنـدگی و خـداپرسـتی نیاز داریم، بـه مـا بخشیده اسـت تـا مـا بـتوانیم کسیکه مـا را خـوانـده اسـت تـا در جـالل و عـظمتش سهیم شـویم، بهـرت بـشناسیم. ۴ بـنابراین از 

وعدههای بزرگ و گرانبها، بهرهمند شده و در نتیجه از فسادی كه زاییدٔه متایالت جسامنی است، بگریزید و در الوهیّت خدا رشیک و سهیم شوید. 
حزقیال فـصل ۳۶ آیههـای ۲۵ تـا ۲۷: ۲۵ آب پـاک بـه شام خواهـم پـاشید و شام از هـمٔه آلودگیهـا پـاک خواهید شـد و از هـمٔه بُـتها شام را پـاک خواهـم کرد. ۲۶ دلی تـازه بـه شام خواهـم داد و روح تـازهای در شام خواهـم گـذاشـت و دل سنگی 

را از شام بیرون میکنم و دلی گوشتین به شام خواهم داد. ۲۷ روح خود را در اندرون شام خواهم نهاد و شام را پیرو قوانین خود خواهم ساخت تا با دقّت دستورات مرا بجا آورید. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیههـای ۱ تـا ۴: ۱ پـس دیگر برای کسانیکه در اتّـحاد بـا مسیح عیسی بـه رس میبرنـد هیچ مـحكومیّتی وجود نـدارد، ۲ زیرا فرمـان حیاتبـخش روحالـقدس كـه در اتّـحاد بـا مسیح عیسی یافـت میشود، مرا از فرمـان گـناه 
و مرگ آزاد كرده اسـت. ۳ آنـچه را كـه رشیعت بـه عـلّت ضـعف طبیعت نـفسانی نـتوانسـت انـجام دهـد، خـدا انـجام داد. او فرزنـد خود را بـه صورت انـسان جسامنی و گـناهـكار، برای آمرزش گـناهـان برش فرسـتاد و بـه این وسیله گـناه را در ذات 

انسانی محكوم ساخت. ۴ خدا چنین كرد تا احكام رشیعت به وسیلٔه ما كه گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم، بلكه مطیع روح خدا میباشیم، بجا آورده شود. . 
رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۸ آیههـای ۷ تـا ۱۲: ۷ اگـر آن پیامن اّولیه بـدون نـقص میبـود، هیچ نیازی نـبود كـه پیامن دیگری جـای آن را بگیرد، ۸ اّمـا خـداونـد از قـوم خـود ایراد گرفـته و میفرمـاید: «زمـانی خواهـد آمـد كـه مـن پیامن تـازهای بـا قـوم 
رفـته و بـه بیرون از مرص هـدایتشان منـودم، زیرا آنـها طـبق آن پیامن عـمل  ارسائیل و بـا خـانـدان یهودا میبـندم.» خـداونـد میگـوید، ۹ «این پیامن تـازه مـانـند آن پیامنی نـخواهـد بـود كـه بـا اجـداد ایشان بسـتم، در روزی كـه دسـت آنـها را گـ
نـكردنـد،» و خـداونـد میفرمـاید: «پـس مـن هـم از آنـان روی گردان شـدم.» ۱۰ و خـداونـد میفرمـاید: «این اسـت پیامنی كـه پـس از آن زمـان بـا قـوم ارسائیل خـواهـم بسـت: قـوانین خـود را در افـكار آنـان خـواهـم گـذاشـت و آن را بـر دلـهایشان 
خـواهـم نـوشـت. مـن خـدای آنـان و آنـان قـوم مـن خـواهـند بـود. ۱۱ دیگر احتیاجی نیست كـه آنـان بـه همشهـریان خـود تعلیم دهـند یا بـه یکدیگر بـگویند: خـدا را بـشناس، زیرا هـمه از بـزرگ تـا كـوچک مرا خـواهـند شـناخـت. ۱۲ در مـقابـل 

خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز بهیاد نخواهم آورد.». 
رسـالـه اول یوحـنا فـصل ۱ آیههـای ۷ تـا ۹: ۷ اّمـا اگـر در نـور بـه رس میبـریم -هامنطـور كـه خـدا در نـور اسـت- در آن صـورت بـا یكدیگر اتّـحاد داریم و خـون عیسی، پرس او، مـا را از هـمٔه گـناهـامنـان پـاک میسـازد. ۸ اگـر بـگوییم كـه بیگـناه 

هستیم، خود را فریب میدهیم و از حقیقت دور هستیم. ۹ اّما اگر ما به گناهان خود اعرتاف مناییم، میتوانیم به او اعتامد كنیم؛ زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را میآمرزد و ما را از همٔه خطاهایامن پاک میسازد. 
انجیل مرقس فصل ۹ آیههای ۲۳ تا ۲۴: ۲۳ عیسی فرمود: «اگر بتوانی ایامن بیاوری، برای کسیکه ایامن دارد، همهچیز ممكن است.» ۲۴ آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: «من ایامن دارم، ولی ایامنم كم است. آن را زیاد گردان.» 

رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۱ آیههـای ۱۳ تـا ۱۴: ۱۳ او مـا را از چـنگ نیرومـند ظـلمت رهـانید و بـه پـادشـاهی پرس عـزیزش مـنتقل سـاخـته اسـت. ۱۴ خـدا بـه وسیلٔه او مـا را آزاد سـاخـته و گـناهـامنـان را آمـرزیده اسـت. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ 
آیههـای ۶ تـا ۱۰: ۶ زیرا در آن هـنگام كـه هـنوز مـا درمـانـده بـودیم، مسیح در زمـانی كـه خـدا معیّن كرده بـود در راه بیدینان جـان سـپرد. ۷ بـه نـدرت میتـوان كسی را یافـت كـه حـارض بـاشـد حتّی برای یک شـخص نیكو از جـان خـود بـگذرد، 
اگرچـه مـمكن اسـت گـاهی كسی بـهخـاطـر یک دوسـت خیرخواه جرأت قـبول مرگ را داشـته بـاشـد. ۸ اّمـا خـدا مـحبّت خود را نسـبت بـه مـا کامـالً ثـابـت كرده اسـت. زیرا در آن هـنگام كـه مـا هـنوز گـناهـكار بودیم، مسیح بـهخـاطـر مـا مرد. ۹ مـا كـه بـا 
ریخنت خـون او کامـالً نیک شـمرده شـدیم چـقدر بیشرت بـه وسیلٔه خـود او از غـضب خـدا خـواهیم رسـت! ۱۰ وقتی مـا بـا خـدا دشـمن بـودیم، او بـا مرگ پرس خـویش دشمنی مـا را بـه دوسـتی تـبدیل كرد، پـس حـاال كـه دوسـت او هسـتیم، چـقدر 
بیشرت زنـدگـانی مسیح بـاعـث نـجات مـا خـواهـد شـد! فـصل ۸ آیههـای ۱۴ تـا ۱۷: ۱۴ كـسانی كـه بـه وسیلٔه روح خـدا هـدایت میشـونـد، فـرزنـدان خـدا هسـتند. ۱۵ زیرا آن روحی كـه خـدا بـه شام داده اسـت، شام را برده منیسـازد و مـوجـب ترس 
منیشـود، بـلكه آن روح شام را فـرزنـدان خـدا میگردانـد و مـا بـه كمک این روح در پیشگاه خـدا فـریاد میکنیم: «ابـا، ای پـدر.» ۱۶ روح خـدا بـا روح مـا بـا هـم شـهادت میدهـند كـه مـا فـرزنـدان خـدا هسـتیم ۱۷ و اگـر فـرزنـدان او هسـتیم، در آن 

صورت، وارث -یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح- نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح رشیک هستیم، در جالل او نیز رشیک خواهیم شد. 
رساله به غالطیان فصل ۳ آیه ۲۶: زیرا ایامن باعث شد كه همٔه شام در اتّحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید.

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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