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  نجات

  تولد تازه

  

  

در درس قبل، موضوع نيك شمرده شدن را كه يكي از     

در اين درس يكي ديگر .  مزاياي نجات ما مسيحيان است بررسي كرديم

.   خوانده شده است"تولد تازه"كنيم كه  از مزاياي نجات را مطالعه مي

  .د تازه چيستببينيم تول

  

  مفهوم تولد تازه

در اينجا بايستي ذكر كنيم كه تولد تازه به معني تولد دوباره     

وقتي انسان از رحم .  است اما نه از لحاظ جسماني بلكه از لحاظ روحاني

.  شود اين در واقع تولد جسماني يا تولد اول اوست مادر خود متولد مي

 دوباره متولد بشود و اين تولد دوم القدس تواند بوسيلة روح اما انسان مي

القدس تولد  انساني كه از طريق روح.  در واقع تولدي روحاني است

ببينيم كالم خدا .  شود مند مي يابد از حيات تازة روحاني بهره دوباره مي

در رسالة پولس رسول به تيطس فصل .  فرمايد دربارة تولد تازه چه مي

اما "ران به مسيح نوشته شده است اد ايمان خطاب به 5-4سوم، آيات 

هنگامي كه مهر و محبت نجات دهندة ما خدا آشكار شد، او ما را نجات 

داد، اما اين نجات بخاطر اعمال نيكويي كه ما كرديم نبود، بلكه به سبب 
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القدس به ما تولد  رحمت او و از راه شستشويي بود كه بوسيلة آن، روح

  ".تازه و حيات تازه بخشيد

 ترتيب بر اساس كالم خدا نه اعمال ما بلكه رحمت خدا باعث شد به اين

  .القدس به ما تولد تازه و حيات تازه ببخشد كه نجات بيابيم و روح

  

  ضروري بودن تولد تازه

چرا تولد تازه براي انسان ضروري است؟  يكي از داليل     

 زهنژادي تا اين است كه انسان احتياج دارد به  ضروري بودن تولد تازه

وقتي آدم كه سركردة بشريت بود گناه كرد، گناه به نژاد .  منتقل بشود

آيد چون از  از آن به بعد هر انساني كه به دنيا مي.  انساني سرايت نمود

آلود است و در محكوميت بسر  نژاد آدم است داراي ذات يا طبيعتي گناه

آلود و  ژاد گناهبينيم كه انسان احتياج دارد از ن به اين ترتيب مي.  برد مي

دانيم كه گناه  مي.  سقوط كردة آدم خارج بشود و وارد نژادي تازه بشود

محكوميت را براي انسان به همراه آورده است، اما بايد در نظر داشته 

آيد و با ميل و ارادة خود   باشيم كه انسان با ميل و ارادة خود به دنيا نمي

اي براي اين  ي مهربان چارهخوشبختانه خدا!  شود  وارد نژاد آدم نمي

مشكل انسان فراهم نموده است تا انسان محكوم بتواند از نژاد آدم خارج 

بر اساس كالم خدا عيسي مسيح .  بشود و به نژادي تازه منتقل بشود

كساني كه از .  خداوند بخاطر گناه بشر مرد و بعد از مرگ دوباره زنده شد

كنند از  و زندگي خود دريافت ميراه ايمان عيسي مسيح زنده را در قلب 

شوند و به نژادي تازه منتقل  آلود آدم خارج مي نژاد سقوط كرده و گناه

: فرمايد كالم خدا مي.  اش عيسي مسيح خداوند است شوند كه سركرده مي

ميرند، تمام كساني  همانطور كه همة آدميان بخاطر همبستگي با آدم مي"
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رسالة اول پولس به قرنتيان  (".ند شدكه با مسيح متحد هستند زنده خواه

آورند و تولد تازه  اشخاصي كه به مسيح ايمان مي) 22فصل پانزدهم، آية 

.  اش عيسي مسيح زنده است شوند كه سركرده يابند به نژادي منتقل مي مي

  .بنابراين هر انساني به تولد تازه احتياج دارد

جود دارد اين است كه دليل ديگري كه در مورد ضروري بودن تولد تازه و

دانيم كه انسان بخاطر گناه جدا از  مي.   نياز داردبه حيات روحانيانسان 

برد، و فقط توسط مسيح كه سرچشمة  خدا و در مرگ روحاني بسر مي

در رسالة پولس به .  مند بشود تواند از حيات روحاني بهره حيات است مي

 انسان در اثر اتحاد با بينيم كه  مي5 و 4 و 1افسسيان فصل دوم، آيات 

  .شود مسيح از مرگ روحاني به حيات روحاني منتقل مي

به علت ...  در گذشته، شما": فرمايد اران به مسيح ميد ايمانكالم خدا به 

اما خدا آنقدر در رحمت و بخشايش ...  خطايا و گناهان خود مرده بوديد 

ت خطاهاي ثروتمند و در محبتش نسبت به ما كريم است كه گرچه بعل

از راه فيض خداست كه شما (خود مرده بوديم ما را با مسيح زنده گردانيد 

  )ايد نجات يافته

پس تفاوت ميان متحد بودن و متحد نبودن با عيسي مسيح، تفاوت ميان 

كنيد، عيسي  اگر شما كه اين دروس را مطالعه مي.  موت و حيات است

انيد كه شما به حيات مسيح زنده را در قلب و زندگي خود نداريد بد

تواند اين هدية عالي را به  روحاني احتياج داريد و فقط عيسي خداوند مي

  .شما عطا كند

توان ذكر كرد  يكي ديگر از داليلي كه در مورد ضروري بودن تولد تازه مي

 نامش در دفتر حيات اين است كه انسان براي رسيدن به آسمان بايد

شان در دفتر حيات نوشته شده است؟  چه كساني نام.  نوشته شده باشد
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در مكاشفة يوحناي .  اند كساني كه بر اثر ايمان به مسيح تولد تازه يافته

بينيم كه در آينده تمام كساني كه نامشان در   مي15رسول فصل بيستم، آية 

  .دفتر حيات نوشته نشده است به درياچة آتش افكنده خواهند شد

رد ضروري بودن تولد تازه وجود دارد و باالخره دليل ديگري كه در مو

در .  پادشاهي خدا را ببيندتواند   اين است كه بدون اين تولد انسان نمي

بينيم كه عيسي بطور واضح اين واقعيت را  فصل سوم انجيل يوحنا مي

نيقوديموس كه يكي از بزرگان قوم .  براي يك يهودي حقجو بيان نمود

يقين ":  خداوند ما عيسي به او فرموديهود بود شبانگاه نزد عيسي آمد و

يوحنا  (".تواند پادشاهي خدا را ببيند  بدان تا شخص از نو تولد نيابد نمي

  ).3فصل سوم، آية 

وقتي نيقوديموس اين مطلب را شنيد تصور كرد كه عيسي دربارة تولد 

: نيقوديموس بالفاصله چنين گفت!  گويد دوبارة جسماني با او سخن مي

تواند  اي از نو متولد شود؟  آيا مي  است شخص سالخوردهچطور ممكن"

يوحنا فصل سوم، آية  ("باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد يابد؟

4(  

تواند   يقين بدان كه هيچكس نمي": عيسي به نيقوديموس اينطور پاسخ داد

يوحنا  (".به پادشاهي خدا وارد شود مگر آنكه از آب و روح تولد يابد

  )5 سوم، آية فصل

 5اند كه كلمة آب در آية  هر چند بعضي از مفسرين كالم خدا اظهار نموده

توان گفت كه   مي6به تعميد بوسيلة آب اشاره دارد اما با توجه به آية 

 از فصل 6در آية .   به تولد جسماني انسان اشاره دارد5كلمة آب در آية 

چه از جسم تولد بيابد آن": بينيم كه عيسي فرمود سوم انجيل يوحنا مي

  ".جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است
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رسد كه آب به تولد  دهيم بنظر مي  را در كنار هم قرار مي6-5وقتي آيات 

اي  بچه.  شود ولي روح به تولد روحاني انسان جسماني انسان مربوط مي

 كه در رحم مادر خود قرار دارد آب او را احاطه كرده است و سپس از

اما تولد .  اين تولد جسماني انسان است.  شود رحم مادر متولد مي

شود كه شخص از راه ايمان مسيح را  روحاني انسان موقعي حاصل مي

تواند پادشاهي خدا را ببيند چون  چنين شخصي مي.  كند دريافت مي

  .بوسيلة روح خدا تولد دوباره يافته است

  

  )كالم خدا و روح خدا(عوامل تولد تازه 

در رسالة اول پطرس رسول دربارة تولد تازه يا تولد دوباره     

تولد دوبارة شما بوسيلة تخم فاني نبود بلكه ": اينطور نوشته شده است

اول پطرس  (".بوسيلة تخم غيرفاني، يعني كالم خداي زنده و جاويدان

  )23فصل اول، آية 

از اين روح خدا .  كالم خدا كه حقيقت محض است بذر تولد تازه است

به اين .  كند ايجاد مي كند و در شخص حيات تازه  بذر غيرفاني استفاده مي

  .باشند ترتيب كالم خدا و روح خدا عوامل تولد تازه مي

برد و چنانچه  القدس كالم خدا را در فكر و قلب شخص بكار مي روح

پس .  بخشد القدس به او تولد تازه مي شخص حقيقت را بپذيرد روح

تواند تولد تازه بيابد مگر اينكه از مژدة   ت كه شخص نميتوان گف مي

از طرفي هم شخص .   ايمان بياورد نجات باخبر بشود و قلباً به اين مژده

تواند به مژدة نجات ايمان بياورد مگر اينكه روح خدا در زندگي او  نمي

يابد  القدس تولد تازه و حيات تازه مي وقتي يك نفر توسط روح.  كار كند

  .ن حيات غيرفاني است چون كالم خدا بذري است غيرفانياي
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  عالئم باطني شخص تولد تازه يافته

در اينجا بعضي از عالئم باطني شخص تولد تازه يافته را     

كنند كه تولد تازه يافته  اين عالئم شخص را با خبر مي.  كنيم بيان مي

 تولد تازه آگاهي تازه از خدا يكي از عالئم باطني شخصي است كه.  است

اي از خدا و پسر او دارد چون  چنين شخصي آگاهي تازه.  يافته است

: فرمايد كالم خدا به مسيحيان واقعي مي.  القدس به او عطا شده است روح

القدس را به ما بخشيده است تا ما مطمئن باشيم كه او در ما  او روح...  "

  )24ية رسالة اول يوحناي رسول فصل سوم، آ (".كند زندگي مي

  

 يكي ديگر از عالئم باطني شخصي است محبت تازه به خدا و قوم خدا

بر اساس رسالة پولس رسول به روميان فصل .  كه تولد تازه يافته است

القدس كه به ما عطا شد قلبهاي  محبت خدا بوسيلة روح...  " 5پنجم، آية 

 فراگرفته  اين محبت كه از خدا است و دلهاي ما را".ما را فرا گرفته است

همچنين شخصي كه .  دارد كه قوم خدا را دوست بداريم است ما را وامي

تولد تازه يافته است چون به خدا محبت دارد مايل است احكام خدا را 

براي چنين شخصي انگيزة اطاعت از خدا ترس نيست بلكه .  اطاعت كند

  .محبتي است كه او به خدا دارد

 اينطور نوشته شده 6-3وم، آيات در رسالة اول يوحناي رسول فصل د

توانيم مطمئن باشيم  كنيم مي فقط وقتي ما از احكام خدا اطاعت مي"است 

شناسد، ولي طبق  شناسيم و اگر كسي بگويد كه او را مي كه او را مي

.  كند دروغگو است و در او حقيقت وجود ندارد  دستورات او عمل نمي

كند محبت خدا در او بطور  اما وقتي كسي مطابق كالم خدا زندگي مي

توانيم مطمئن باشيم كه در خدا  از اين راه مي.  واقعي به كمال رسيده است
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كند، زندگي او بايد  كنيم، هر كه بگويد كه در خدا زندگي مي زندگي مي

  ".درست مانند زندگي عيسي مسيح باشد

در اينجا الزم است اين نكته را ذكر كنيم كه منظور يوحناي رسول در 

ار به مسيح هيچگاه خطا د ايمانآياتي كه خوانده شد اين نيست كه 

ار به د ايمانبينيم كه   مي1در رسالة اول يوحنا فصل دوم، آية !  كند  نمي

  .مسيح ممكن است مرتكب گناه بشود

شناسد و  ار به مسيح خدا را ميد ايماناما بايد در نظر داشته باشيم كه چون 

.  ل است از گناه دوري كند و مطيع خدا باشدكند، ماي در خدا زندگي مي

ار به مسيح مرتكب گناهي بشود الزم است با قلب د ايمانالبته چنانچه 

اي به مشاركت او با  كار گناهش را به خدا اعتراف كند تا اينكه لطمه توبه

  .خدا وارد نشود

در اين درس تاكنون مفهوم تولد تازه، ضروري بودن تولد تازه، عوامل 

حاال .  ايم  تازه و عالئم باطني شخص تولد تازه يافته را بررسي كردهتولد

خواهيم شما خوانندة حقجو را تشويق كنيم كه شخصاً تولد تازه را  مي

توانيد تولد تازه را  دانيد در همان جايي كه هستيد مي آيا مي.  تجربه كنيد

 او القدس در هر جا كه باشيد حضور دارد و بيابيد؟  بلي، چون روح

همين اآلن به گناه پشت كنيد و .  تواند به شما تولد تازه ببخشد مي

در نظر داشته باشيد كه .  صادقانه به عيسي مسيح خداوند روي بياوريد

مسيح در راه گناهان شما خون ريخته و مرده است، همچنين او بعد از 

يح اي كه قلباً به مس در همان لحظه.  مرگ دوباره زنده شده و زنده است

پس فرصت را .  بخشد القدس به شما تولد تازه مي روي بياوريد روح

خدا شما .  غنيمت بشمريد و از راه ايمان به مسيح تولد تازه را تجربه كنيد

  .را بركت بدهد، آمين


