
 
 

انـسان خـلقت مـخصوص خـداسـت که بـصورت و شـبیه خود او آفـریده شـد. مـانـند خـدا مـا نیز از آزادی انـتخاب 
برخورداریم. میل خـدا این اسـت که مـا او را آزادانـه مـحبت ورزیم و از این دنیای زیبایمـان و از سـاکنان آن 

مراقبت و نگهداری مناییم. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

ما انسانها شبیه صورت خدا خلق شدهایم. پیدایش فصل ۱ آیههای ۲۶ و ۲۷. 
خدا، نفس حیات و یا روح را در ما دمید و ما را یک موجود زنده واحد در جسم و روح ساخت. هیچ شخصی 

وجود ندارد که بتواند جدا از این پیوند جسم و روح به زیست خود ادامه دهد. پیدایش فصل ۲ آیه ۷. 
خدا به ما آزادی انتخاب را عطا کرد، ولی ما کامکان برای بقای خود به او وابسته هستیم. اعامل رسوالن فصل 

۱۷ آیههای ۲۴ تا ۲۸. 
خدا میخواهد که ما بیاموزیم تا همچون او دیگران را محبت کنیم. متی فصل ۲۲ آیههای ۳۵ تا ۴۰. 

ما باید از این خلقت خداوند یعنی بدن خویش، دنیا اطراف و محیط زیستمان بخوبی نگهداری کنیم. مزمور 
فصل ۸ آیههای ۴ تا ۸. آیهها برای مطالعه بیشرت: نامه اول یوحنا فصل ۴ آیههای ۷، ۸، ۱۱ و ۲۰؛ پیدایش فصل 

۲ آیه ۱۵. 

اغ عـدن سیرت و صـورت زیبای خـدا در انـسان مـختل شـد. حـال مـا آدمیان بـا  بـه خـاطـر گـناه آدم و حـوا در بـ
گرایش به رشارت متولد میشویم و گناه و مرگ گریبان همه ما را میگیرد. 

اسـتفاده نـادرسـت آدم و حوا از آزادی انـتخاب از انگیزه خودمـختاری از خـدا منجـر شـد. پیدایش فـصل 
 .۳

بـه خـاطـر گـناه آدم و حـوا نسـل ایشان محکوم بـه مرگ شـد. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ آیههـای ۱۲ تـا 
 .۱۷

ذات طبیعی مـا انـسانهـا گرایش بـه رشارت و گـناه دارد. مزمور ۵۱ آیه ۵. رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۲ 
آیه ۳. 

گرچـه مـا انـسانهـا در گرایش بـه گـناه مـتولـد میشـویم ولی خـداونـد مـا را رد منیمنـاید. او میدانـد که انـسان از طـریق فیض و رحـمت او آن شـایستگی 
از دست رفته را به دست خواهد آورد. 

زندگی و مرگ عیسی انسان را با خدا آشتی میدهد. رساله به رومیان فصل ۵ آیههای ۶ تا ۱۱؛ رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیههای ۱۹ و ۲۰. 
جـلوه خـدا از طـریق روحالـقدس در مـا بـازسـازی میشـود. مزمـور فـصل ۵۱ آیه ۱۰ و ۱۱؛ رسـالـه بـه غالطیان فـصل ۵ آیههـای ۲۲ و ۲۳؛ یوحـنا فـصل ۳ 

آیه ۵؛ رساله به کولسیان فصل ۳ آیه ۱۰. 
 
 

    چطور میتوانم شبیه خدا دیگران را محبت کنم؟ 
    چه کمکی خدا برای کمک به من انجام داده تا بر گرایش به گناه و رشارت طبیعیام غلبه منایم؟ 

زارت هسـتم خـدایا که روح عـدالـت پـرور  مـن بـه صـورت و شـبیه خـدا آفـریده شـدهام! پـتانسیل رشـد و پیرشفـت مـن بی حـد و حرص اسـت! شکرگـ
خویش را در اختیار من قرار دادی تا آن سیرت زیبای تو در من از نو ساخته شود. 

بـا درک این مـوضـوع که مـن مخـلوق ویژه تـو هسـتم و بـطور پیوسـته بـه تـو وابسـتهام، پـس در جسـتجوی قـدرت تجـدید پـذیر روحالـقدس میبـاشـم تـا 
مرا به جلوه و سیرت زیبای تو بازگرداند. آمین! 

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

website:      www.ahdejadeed.com

۶- طبیعت انسان

«خـداونـد مـا انـسانهـا را مرد و زن بـه صورت خـود بـا شخصیت منحرص بـه فرد بـا اختیار و آزادی در تفکر و انـجام کارهـا آفـرید. گرچـه بـصورت موجـوداتی 
آزاد هـر یک از روح، جـسم و جـان خـلق شـدنـد ولی برای زندگی، نـفس کشیدن و هـمه چیز وابسـته بـه خـدا بودنـد. وقتی اولین والـدین مـا آدم و حوا از خـدا رسپیچی 
کردنـد وابسـتگی خـود را بـا خـدا از دسـت داده و از جـایگاه اعلی خـود زیر نـظر خـدا سـقوط کردنـد . آن سیرت و جـلوه خـدا در ایشان مـختل شـد و بـه مرگ و هـالکت 
محکوم شـد. در نتیجه متـامی نسـل برش بـه این عـاقـبت دچـار و بـه آن گرفـتار شـدنـد. آنـها بـا ضـعف و گرایش بـه سوی گـناه و مترد چـشم بـه این جـهان میگـشایند. ولی 
رمیم منـود. مـا  خـدا بـواسـطه عیسی مسیح انـسان را دوبـاره بـا خـود آشـتی داد و تـوسـط روحالـقدس آن سیرت مـختل شـده خـود را در آنـان بـار دیگر بـازسـازی و تـ

انسانها برای جالل خدا و مهر ورزیدن به او و یکدیگر و مراقبت از این کره بسیار اعجاز آمیز و محیط زیست اطرافامن آفریده شدهایم.» 

استفاده شخصی

تعهد
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سـفر پیدایش فـصل ۱ آیههـای ۲۶ و ۲۷: ۲۶ آنـگاه خـدا گـفت: «انـسان را بـه صـورت خـود و شـبیه خـودمـان بـسازیم و او بـر مـاهیان دریا و بـر پرنـدگـان آسامن و بـر چـارپـایان و بـر هـمه زمین و 
همه خزندگانی که بر زمین میخزند، فرمان براند.» ۲۷ پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید. 

سفر پیدایش فصل ۲ آیه ۷: آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین برسشت و در بینی او نََفِس حیات دمید و آدم موجود زنده شد. 
اعامل رسوالن فـصل ۱۷ آیههـای ۲۴ تـا ۲۸: ۲۴ «خـدایی که جـهان و هـر آنـچه را در آن اسـت آفـرید، مـالِک آسامن و زمین اسـت و در مـعابـد سـاخـتٔه دسـت برش سـاکن منیشـود. ۲۵ دسـتان برشی 
منیتـوانـد خـدمتی بـه او بکند، چـنانکه گـویی بـه چیزی مـحتاج بـاشـد، زیرا خـوْد بـخشندٔه حیات و نَـَفس و هـر چیزی دیگر بـه جـمیع آدمیان اسـت. ۲۶ او هـمٔه اقـوام برشی را از یک انـسان پـدید 
آورد تـا در رستارس زمین سـاکن شـونـد؛ و زمـانهـای تعیین شـده برای ایشان و حـدود محـل سکونـتشـان را مـقرر فرمـود. ۲۷ تـا مردمـان او را بـجویند و چـه بـسا که در پیاش گشـته، او را بیابـند، 

هر چند از هیچ یک از ما دور نیست. ۲۸ زیرا در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم؛ چنانچه برخی از شاعران خود شام نیز گفتهاند که از نسل اوییم. 
متی فـصل ۲۲ آیههـای ۳۵ تـا ۴۰: ۳۵ یکی از آنـها که فقیه بود، بـا این قـصد که عیسی را بـه دام انـدازد، از او پرسید: ۳۶ «ای اسـتاد، بزرگتـرین حکم رشیعت کدام اسـت؟» ۳۷ عیسی پـاسـخ داد: 
«"خـداونـْد خـدای خود را بـا متـامی دل و بـا متـامی جـان و بـا متـامی فکر خود مـحبت منـا." ۳۸ این نخسـتین و بزرگرتین حکم اسـت. ۳۹ دومین حکم نیز هـمچون حکم نخسـتین اسـت: "هـمسایهات 

را همچون خویشنت محبت منا." ۴۰ متامی رشیعت موسی و نوشتههای پیامربان بر این دو حکم استوار است.» 
مزمور فـصل ۸ آیههـای ۴ تـا ۸: ۴ گـویم: انـسان چیست که در انـدیشهاش بـاشی و بنیآدم، که بـه او روی منـایی؟ ۵ او را اندکی کمرت از فرشـتگان سـاختی و تاج جـالل و اکرام را بـر رسش نـهادی. ۶ 
بـر کارهـای دسـتت، او را چیرگی بخشیدی و هـمه چیز را زیر پـاهـای او نـهادی: ۷ گـوسـفندان و گـاوان را، بـه متـامی، و جـانـوران صحرا را؛ ۸ پرندگـان آسامن و مـاهیان دریا را؛ و هـر آنـچه را که از 

راه دریاها میگذرد. 
نـامـه اول یوحـنا فـصل ۴ آیههـای ۷، ۸، ۱۱ و ۲۰: ۷ ای عـزیزان، یکدیگر را مـحبت کنیم، زیرا مـحبت از خـداسـت و هـر که مـحبت میکند، از خـدا مولود شـده اسـت و خـدا را میشـناسـد. ۸ آن که 
مـحبت منیکند، خـدا را نـشناخـته اسـت، زیرا خـدا مـحبت اسـت… ۱۱ ای عـزیزان، اگـر خـدا مـا را این چنین مـحبت کرد، مـا نیز بـاید یکدیگر را مـحبت کنیم… ۲۰ اگـر کسی ادعـا کند که خـدا را 

محبت میمناید اما از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که میبیند، محبت نکند، منیتواند خدایی را که ندیده است، محبت مناید. 
سفر پیدایش فصل ۲ آیه ۱۵: یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری مناید.

سـفر پیدایش فـصل ۳: ۱ و امـا مـار از همۀ وحـوش صحرا که یهوه خـدا سـاخـته بـود، زیرکتـر بـود. او بـه زن گـفت: «آیا خـدا براسـتی گـفته اسـت که از هیچیک از درخـتان باغ نـخورید؟» ۲ زن بـه 
مـار گـفت: «از میوۀ درخـتان باغ میخوریم، ۳ امـا خـدا گـفته اسـت، ”از میوۀ درختی که در وسـط باغ اسـت مـخورید و بـدان دسـت مزنید، مـبادا مبیرید.“» ۴ مـار بـه زن گـفت: «بـهیقین نـخواهید 
رد. ۵ بلکه خـدا میدانـد روزی که از آن بـخورید، چشامن شام بـاز خـواهـد شـد و هـمچون خـدا شـناسـندۀ نیک و بـد خـواهید بـود.» ۶ چـون زن دید که آن درخـت خـوشخـوراک اسـت و  مـ
چـشمنـواز، و درختی دلـخواه برای افـزودن دانـش، پـس از میوۀ آن گرفـت و خـورد، و بـه شـوهـر خـویش نیز که بـا وی بـود داد، و او خـورد. ۷ آنـگاه چشامن هـر دوی آنـها بـاز شـد و دریافـتند که 
عـریانـند؛ پـس برگـهای انجیر بـه هـم دوخـته، لُـنگهـا برای خـویشنت سـاخـتند. ۸ و صـدای یهوه خـدا را شنیدنـد که در خنکی روز در باغ میخرامید و آدم و زنـش خـود را از حـضور یهوه خـدا در 
میان درخـتان باغ پـنهان کردنـد. ۹ ولی یهوه خـدا آدم را نـدا در داده، گـفت: «کجا هسـتی؟» ۱۰ گـفت: «صـدای تـو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عـریانـم، از این رو خود را پـنهان کردم.» ۱۱ 
خـدا گـفت: «که تـو را گـفت که عـریانی؟ آیا از آن درخـت که تـو را امـر فرمودم از آن نـخوری، خوردی؟» ۱۲ آدم گـفت: «این زن که بـه مـن بخشیدی تـا بـا مـن بـاشـد، او از آن درخـت بـه مـن داد و 
مـن خوردم.» ۱۳ آنـگاه یهوه خـدا بـه زن گـفت: «این چـه کار اسـت که کردی؟» زن گـفت: «مـار فـریبم داد و مـن خوردم.» ۱۴ پـس یهوه خـدا بـه مـار گـفت: «چـون چنین کردی، از همۀ چـارپـایان 
و همۀ وحوش صحرا مـلعونتری! بـر شکمت خواهی خـزید و همۀ روزهـای زندگیات خـاک خواهی خورد. ۱۵ میان تـو و زن و میان نسـل تـو و نسـل زن، دشمنی میگـذارم؛ او رس تـو را خواهـد 
کوبید و تـو پـاشنۀ وی را خـواهی زد.» ۱۶ و بـه زن گـفت: «درد زایامن تـو را بسیار افزون گردانـم؛ بـا درد، فـرزنـدان خـواهی زایید. اشـتیاق تـو بـه شـوهرت خـواهـد بـود و او بـر تـو فرمـان خـواهـد 
رانـد.» ۱۷ و بـه آدم گـفت: «چـون سـخن زنـت را شنیدی و از درختی که تـو را امـر کردم از آن نـخوری خـوردی، بـه سـبب تـو زمین مـلعون شـد؛ در همۀ روزهـای زنـدگیات بـا رنـج از آن خـواهی 
خورد. ۱۸ برایت خـار و َخـس خواهـد رویانید، و از گیاهـان صحرا خواهی خورد. ۱۹ بـا عرق جبین نـان خواهی خورد، تـا آن هـنگام که بـه خـاک بـازگردی که از آن گرفـته شـدی؛ چرا که تـو خـاک 
هسـتی و بـه خـاک بـاز خواهی گشـت.» ۲۰ و امـا، آدم زن خود را حوا نـامید، زیرا او مـادر همۀ زندگـان بود. ۲۱ یهوه خـدا لـباسهـایی از پوسـت برای آدم و زنـش سـاخـت و ایشان را پوشـانید. ۲۲ 
و یهوه خـدا فرمود: «اکنون آدم هـمچون یکی از مـا شـده اسـت که نیک و بـد را میشـناسـد. مـبادا دسـت خود را دراز کند و از درخـت حیات نیز گرفـته بـخورد و تـا ابـد زنـده مبـانـد.» ۲۳ پـس یهوه 
خـدا آدم را از باغ عـدن بیرون رانـد تـا بـر زمین که از آن گرفـته شـده بود زراعـت کند. ۲۴ پـس آدم را بیرون رانـد و در جـانـب رشقی باغ عـدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتـشبـار را که بـه هـر 

سو میگشت، تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ آیههـای ۱۲ تـا ۱۷: ۱۲«پـس، هامنگـونـه که گـناه بـه واسـطۀ یک انـسان وارد جـهان شـد و بـه واسـطۀ گـناه، مرگ آمـد و بـدینسـان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از 
آنـجا که هـمه گـناه کردنـد. ۱۳ زیرا پیش از آنکه رشیعت داده شـود، گـناه در جـهان وجـود داشـت، امـا هـر گـاه رشیعتی نـباشـد، گـناه بـه حـساب منیآید. ۱۴ بـا این حـال، از آدم تـا مـوسی، مرگ بـر 
هـمگان حـاکم بـود، حتی بـر کسانی که گـناهشـان بـه گـونۀ رسپیچی آدم نـبود. آدم، منـونۀ کسی بـود که میبـایست بیاید. ۱۵ امـا عـطا هامنند نـافرمـانی نیست. زیرا اگـر بـه واسـطۀ نـافرمـانی یک 
انـسان بسیاری مردنـد، چـقدر بیشرت فیض خـدا و عـطایی که بـه واسـطۀ فیض یک انـسان، یعنی عیسی مسیح فراهـم آمـد، بـه فراوانی شـامـل حـال بسیاری گردید. ۱۶ براسـتی که این عـطا هامنند 
پیامـد گـناِه آن یک تـن نیست. زیرا مکافـات از پی یک نـافرمـانی نـازل شـد و بـه محکومیت انـجامید؛ امـا عـطا از پی نـافرمـانیهـای بسیار آمـد و پـارسـا شـمردگی را بـه ارمـغان آورد. ۱۷ زیرا اگـر بـه 
واسـطۀ نـافرمـانی یک انـسان، مرگ از طـریق او حکمرانی کرد، چـقدر بیشرت آنـان که فیض بیکران خـدا و عـطای پـارسـایی را دریافـت کردهانـد، تـوسـط آن انـسان دیگر، یعنی عیسی مسیح، در 

حیاْت حکم خواهند راند.» 
مزمور فصل ۵۱ آیه ۵: براستی که تقصیرکار زاده شدهام و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبسنت شد! 

رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۲ آیه ۳: مـا نیز جـملگی زمـانی در میان ایشان میزیستیم و از هوای نَـْفس خود پیروی میکردیم و خواسـتههـا و افکار آن را بـه جـا میآوردیم؛ مـا نیز هـمچون دیگران، 
بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم. 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ آیههـای ۶ تـا ۱۱: ۶ هـنگامی که مـا هـنوز نـاتوان بـودیم، مسیح در زمـان مـناسـب بـهخـاطـر بیدینان جـان داد. ۷ حـال آنکه بـهنـدرت ممکن اسـت کسی بـهخـاطـر انـسانی 
رچـند ممکن اسـت کسی را این شـهامـت بـاشـد که جـان خـود را برای انـسانی نیک بـدهـد. ۸ امـا خـدا مـحبت خـود را بـه مـا اینگـونـه ثـابـت کرد که وقتی مـا هـنوز  پـارسـا از جـان خـود بـگذرد، هـ
گـناهکار بودیم، مسیح در راه مـا مرد. ۹ پـس چـقدر بیشرت، اکنون که توسـط خون او پـارسـا شـمرده شـدهایم، بـه واسـطۀ او از غـضب نـجات خواهیم یافـت. ۱۰ زیرا اگـر هـنگامی که دشـمن بودیم، 
بـه واسـطۀ مرگ پرسش بـا خـدا آشـتی داده شـدیم، چـقدر بیشرت اکنون که در آشـتی هسـتیم، بـه وسیلۀ حیات او نـجات خـواهیم یافـت. ۱۱ نـه تـنها این، بلکه مـا بـه واسـطۀ خـداونـدمـان عیسی 

مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم، در خدا نیز فخر میکنیم. 
رسـالـه دوم بـه قرنتیان فـصل ۵ آیههـای ۱۹ و ۲۰: ۱۹ بـه 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 

پس سفیران مسیح هستیم، به گونهای که خدا از زبان ما شام را به آشتی میخوانَد. ما از جانب مسیح از شام استدعا میکنیم که با خدا آشتی کنید. 
مزمور فصل ۵۱ آیههای ۱۰ و ۱۱: ۱۰ خدایا، دلی طاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز. ۱۱ مرا از حضور خود به دور َمیَفکن، و روح قدوس خود را از من مگیر. 

رساله به غالطیان فصل ۵ آیههای ۲۲ و ۲۳: ۲۲ اما مثرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صرب، مهربانی، نیکویی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است. هیچ رشیعتی مخالف اینها نیست. 
یوحنا فصل ۳ آیه ۵: عیسی جواب داد: «آمین، آمین، به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، منیتواند به پادشاهی خدا راه یابد.» 

رساله به کولسیان فصل ۳ آیه ۱۰: «و انساِن جدید را در بر کردهاید، که در معرفِت حقیقْی هر آن نو میشود تا به صورت آفرینندۀ خویش درآید.»

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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