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         "از ساعت ششم تا نهم، تاریکی تمامی آن سرزمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت نهم، 

     عیسی با صدای بلند فریاد برآورد: »ایلویی، ایلویی، لَما َسبَقتَنی؟« یعنی »خدای من، 

 46-45: 27خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟« متی 

 چه اتفاقی افتاد؟ 
 عیسی جایگزین من شد 

 او خود کفارۀ گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز." "

   2:2اول یوحنا 

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارسایِی خدا شویم." "

   21:5دوم قرنتیان 

 این چه چیزی را به ما یاد می دهد؟ 

 س است وقدخدا  -1

قدوس، قدوس، قدوس است خداون خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید." "

   8:4مکاشفه 

     چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد، و تو عادلتر از آن هستی که بی انصافی "

   13:1حبقوق  " را تحمل کنی.

 است  فالکت بارگناه  -2

 گناه مرا از خدا دور می کند  ❖

 اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد." "

   2:59اشعیا 

 گناه مرا مضطرب می کند  ❖

 رم گذشته اند و همچون باری گران بر من سنگینی می کنند."  سزیرا گناهانم از "

  4:38مزامیر 

 گناه مرا محکوم می کند  ❖

   11:7." مزامیر بدکاران خشمگین می شود.خدا داور عادل است. او هر روز بر "

زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیساست."  "

   23:6رومیان 

 گران است نجات  -3

خدا او را چون کفارۀ گناهان عرضه داشت، کفاره ای که توسط خون او و از راه ایمان  "

اد، زیرا در تحمل الهی  نشان دادن عدالت خود انجام دحاصل می شود. او این را برای 

   25:3رومیان یشتر صورت گرفته بود، چشم پوشیده بود." پناهانی که گخویش، از 

          مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد، زیرا نوشته "

   13:3غالطیان  شده که »هر که به دار آویخته شود ملعون است.«" 

 

 باشد؟   باید پاسخ من چه  

 دهد عیسی اطمینان کنم که مرا نجات از گناهم رو برگردانم و به  . 1

"این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همۀ کسانی می شود  

   22:3که ایمان می آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست." رومیان 

زیرا اگر پس از بهره مندی از شناخت حقیقت، عمداً به گناه ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی  "

 26:10عبرانیان برای گناهان باقی نمی ماند." 

   با سپاسگزاری زندگی کنم . 2

"نه تنها این، بلکه ما به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم،  

   11:5در خدا نیز فخر می کنیم." رومیان 

 برای گناهم چه بهایی پرداخت   یدر وسوسه ها به یاد آورم که عیس. 3

زیرا می دانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، باز خرید شده اید،  "

               نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی عیب و 

  19-18: 1اول پطرس بی نقص." 

 برسانممژدۀ نجات را به دیگران . 4

بر خالف گمان برخی، خداوند در انجام وعده اش تأخیر نمی ورزد، بلکه با شما بردبار  "

 است، چه نمی خواهد کسی هالک شود بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند." 

   9:3دوم پطرس 

 


