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  نجات

   به عنوان پسران بالغفرزند خواندگي

در چند درس قبل بررسي خود را در مورد مزاياي نجات     
ديديم كه نيك شمرده شدن تولد تازه از مزاياي .  يان شروع كرديممسيح

در اين درس يكي ديگر از مزاياي .  اران به مسيح هستندد ايماننجات 
  .كنيم نجات مسيحيان را كه فرزندخواندگي است بررسي مي

  
  معني فرزندخواندگي

 معني صريح اصطالح "به مقام پسري منصوب نمودن"    
  .فرزندخواندگي است

دانيم كه به موجب كالم خدا هر كه به مسيح ايمان بياورد از لحاظ  مي  
در انجيل يوحنا فصل .  شود يابد و فرزند خدا مي روحاني تولد دوباره مي

قبول ) يعني مسيح را(اما به همة كساني كه او را "خوانيم   مي12اول، آية 
  ".ان خدا شوندكردند و به او ايمان آوردند اين امتياز را داد كه فرزند

بايد توجه داشته باشيم كه اين اشخاص در اثر پذيرفتن مسيح فرزندان 
پولس رسول در .  باشند اند و در واقع جزو خانوادة خدا مي خدا شده

دانيم كه  مي.  رساالت خود اصطالح فرزندخواندگي را بكار برده است
داول بوده يان متانموضوع فرزندخواندگي آنچنانكه در بين روميان و يون
جالب است كه .  است در ميان يهوديان معمول و مرسوم نبوده است

در .(موضوع فرزندخواندگي فقط سه بار در عهد عتيق عنوان گرديده است
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؛ اول پادشاهان فصل 10توانيد به خروج فصل دوم، آية  اين مورد مي
  ) مراجعه كنيد15-7؛ و استر فصل دوم، آيات 20يازدهم، آية 

شويم كه اين رويدادها خارج از   قسمتهايي كه ذكر شد متوجه ميبا مطالعة
پولس رسول نيز موضوع فرزندخواندگي را براي .  فلسطين واقع شدند

بعضي از علماء .  كليساهايي عنوان كرد كه خارج از فلسطين قرار داشتند
اند كه اعتقاد يونانيان دربارة موضوع  كتاب مقدس اظهار نموده

ينچنين بوده است كه فرزندخواندة پسر از امتيازات پسر فرزندخواندگي ا
شده است و البته او بايستي مسئوليتهاي يك  حقيقي خانواده برخوردار مي

به اين ترتيب .  گرفته است پسر حقيقي خانواده را نيز بر عهده مي
فرزندخواندگي نه فقط امتيازاتي را به همراه داشته است بلكه مسئوليتهايي 

فرزندخواندگي در مسيحيت زماني به وقوع .  شده است مل ميرا نيز شا
ار د ايمانيك .  يابد القدس تولد تازه مي پيوندد كه شخص بوسيلة روح مي

مسيحي نه فقط فرزند خداست بلكه چون بعنوان پسري بالغ در خانوادة 
  .خدا شناخته شده است داراي امتيازات و مسئوليتهاي خاصي است

  
  اندگياميتازات فرزندخو

ببينيم ما مسيحيان كه از راه ايمان به مسيح پسران بالغ     
در رسالة .  مند هستيم ايم از چه امتيازاتي بهره خانوادة خدا محسوب شده

 نوشته شده است 17-14پولس رسول به روميان فصل هشتم، آيات 
زيرا آن .  شوند پسران خدا هستند كساني كه بوسيلة روح خدا هدايت مي"

سازد و موجب ترس    خدا به شما داده است شما را برده نميروحي كه
گرداند و ما به كمك اين  شود بلكه آن روح شما را پسران خدا مي  نمي

روح خدا با روح ما با هم .   اي پدر كنيم، ابا، روح در پيشگاه خدا فرياد مي
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 دهند كه ما فرزندان خدا هستيم و اگر فرزندان او هستيم در آن شهادت مي
صورت، وارث، يعني وارث خدا و هم ارث با مسيح نيز هستيم و اگر ما 

  ."در رنج مسيح شريك هستيم در جالل او نيز شريك خواهيم شد
روح .   يكي از امتيازات فرزندخواندگي استآزادي از بردگي روحاني

اران به مسيح را از بردگي روحاني آزاد كرده و به ما آزادي د ايمانخدا ما 
قبل از آنكه نجات بيابيم و فرزندان خدا بشويم .  خشيده استواقعي ب

اما حاال بعنوان فرزندان خدا در آزادي .  بردگان گناه، شيطان و دنيا بوديم
ما روحي را " 15بر اساس رساله به روميان فصل هشتم، آية .  بريم بسر مي

 ايم كه ما را برده بسازد بلكه ما روح پسرخواندگي را دريافت نكرده
  ".ايم دريافت نموده
در .   امتياز ديگر فرزندخواندگي استبا خدا اي صميمي  داشتن رابطه

اران به مسيح توسط د ايمانبينيم كه ما   مي15روميان فصل هشتم، آية 
 ابا،  مي  لغت آرا.  توانيم خدا را ابا بناميم ايم مي القدس كه دريافت كرده روح

  .ني استبا لغت فارسي بابا تقريباً هم مع
كند، بلكه او  بايد توجه داشته باشيم كه خدا فقط پدري نيست كه تنبيه مي

 و مهربان كه با وفاداري نيازهاي فرزندانش  همچنين بابايي است صميمي
بابا در واقع كسي است كه يك فرزند كوچك به او اعتماد .  كند را رفع مي
  .كامل دارد

 به مسيح است او احتياجات ما را ناارد ايماناز آنجايي كه خدا باباي ما 
دهد، ما را  دهد، ما را تعليم مي كند، مسئوالت ما را پاسخ مي برطرف مي
  .كند كند و با قلبي لبريز از محبت ما را تربيت مي اصالح مي

كند تا اطاعت را ياد  اگر مطيع او نباشيم او بخاطر خيريت ما، ما را تنبيه مي
ي زميني دچار محدوديتهاي گوناگون نيست و البته او مثل باباها.  بگيريم
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باباي آسماني ما كامالًً نامحدود، .  شود  ضمناً او هيچگاه مرتكب خطا نمي
  .كند بدون خطا و مقتدر است و او همواره ما را محبت مي

روح خدا .  يكي ديگر از امتيازات فرزندخواندگي استاطمينان از نجات 
براي .  ايم بخشد كه نجات يافته طمينان مياران به مسيح اد ايمانبه روح ما 

شخصي كه از راه ايمان به مسيح نجات يافته است هيچ دليل كتاب 
خود روح خدا در .  مقدسي وجود ندارد كه در مورد نجاتش نگران باشد

ايم و فرزندان خدا  سازد كه نجات يافته درون ما اين مطلب را آشكار مي
د به فرزندان خدا اين دروغ را بگويد كه كن شيطان غالباً سعي مي.  هستيم

اما خدا را شكر كه بر اساس !  اند و به خدا تعلق ندارند آنها نجات نيافته
دهند  روح خدا با روح ما با هم شهادت مي" 16روميان فصل هشتم، آية 
  ".كه ما فرزندان خدا هستيم
 خدا  يكي ديگر از امتيازاتي است كه ما فرزندانهم ارث بودن با مسيح

اگر فرزندان او هستيم در آن صورت، ": فرمايد كالم خدا مي.  داريم
وارث، يعني وارث خدا و هم ارث با مسيح نيز هستيم و اگر ما در رنج 

روميان فصل  (".مسيح شريك هستيم در جالل او نيز شريك خواهيم شد
  )17هشتم، آية 

 به مسيح اراند ايمانهم ارث بودن با مسيح مفهومش اين است كه ما 
بلي، ما در .  شريك تمام چيزهايي هستيم كه به پسر يگانة خدا تعلق دارد

باشيم  اش عيسي بخشيده سهيم و شريك مي آنچه كه خدا به پسر يگانه
هايي كه به فرزندان خدا  يكي از وعده.  چون ما هم ارث با مسيح هستيم

هند شد، داده شده است اين است كه آنان كه در آينده وارث زمين خوا
خوشابحال ") 20 آيه ششمفصل لوقا ( مسيح به شاگردان خود فرمود

انجيل متي  (".واهند شد، زيرا ايشان وارث زمين خ)يعني فروتنان(حليمان 
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دانيم كه مسيح در آينده به زمين بازگشت خواهد  مي).  5، آية پنجمفصل 
 در آن . نمود و سلطنت هزار سالة خود را بر زمين برقرار خواهد ساخت

 بطور كامل به وقوع 5موقع وعدة خدا در انجيل متي فصل پنجم، آية 
خواهد پيوست و ما كه به مسيح ايمان داريم وارث سلطنت مسيح بر 

  .زمين خواهيم شد
خدا به فرزندان خود وعده .   امتياز ديگر فرزندان خدا استقيام جسماني

در روميان فصل .  دداده است كه صاحب بدني تازه و فناناپذير خواهند ش
بلكه ما نيز كه روح خدا را بعنوان ...  " نوشته شده است 23هشتم، آية 

ناليم و در  ايم در درون خود مي اولين نمونة عطاياي خدا دريافت كرده
انتظار آن هستيم كه خدا ما را فرزندان خود بگرداند و ُكلِ بدن ما را آزاد 

  ".سازد
ن خود را به آسمان بِرُبايد ما از بدن كنوني اراد ايمانوقتي مسيح در آيندة 

خود كه فاني و فسادپذير است خالص خواهيم شد و بدني تازه خواهيم 
 پر جاللآن بدن برخالف بدن كنوني ما غيرفاني، فسادناپذير و .  داشت

  .خواهد بود
 يكي ديگر از امتيازات ما فرزندان حقوق پسر بالغ در خانوادة خدا

القدس به كليساهاي استان غالطيه  ل با الهام از روحپولس رسو.  خداست
تا زماني كه وارث صغير است اگر چه مالك همة ...  ": اينطور نوشت

دارايي پدر خود باشد با يك غالم فرقي ندارد و او تا روزي كه پدرش 
ما نيز .  ها بسر خواهد برد معين كرده است تحت مراقبت سرپرستان و قيم

كودكي، غالمان عقايد بچگانة دنيوي بوديم اما وقتي همينطور در دوران 
زمان معين فرا رسيد خدا پسر خود را كه از يك زن و در قيد شريعت 
متولد شده بود فرستاد تا آزادي كساني را كه در قيد شريعت بودند فراهم 
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خدا براي اثبات اينكه شما پسران او .  سازد تا آنكه پسرخواندگي را بيابيم
پسر خود را به قلبهاي ما فرستاده است و اين روح فرياد زده هستيد روح 

 اي پدر پس تو ديگر برده نيستي بلكه پسري و چون پسر  ابا،": گويد مي
رساله به غالطيان فصل ( ".ستهستي، خدا ترا وارث خود نيز ساخته ا

  ).7-1 آيات چهارم
غ خانوادة خدا اران به مسيح پسران بالد ايمانبايد توجه داشته باشيم كه ما 

مند  ايم، به همين دليل از تمام حقوق پسر بالغ خانواده بهره محسوب شده
.  بين يك فرزند صغير و يك پسر بالغ تفاوت زيادي هست.  هستيم

هرچند كه دارايي پدر به وارث صغير تعلق دارد اما او تا رسيدن به سن 
سر بالغ به ولي پ.  قانوني بايد تحت مراقبت سرپرست و قيم بسر ببرد

تواند آزادانه از ميراث خود استفاده  سرپرست و َقِيّم احتياج ندارد و مي
  .كند

خدا ما .   امتياز ديگري است براي فرزندان خداهاي خدا آگاهي از نقشه
سازد  هاي حال و آيندة خود با خبر مي اران به مسيح را از نقشهد ايمان

انجيل يوحنا فصل پانزدهم، در .  ايم چون ما پسران بالغ او محسوب شده
ديگر شما را "خوانيم كه عيسي به شاگردان خود چنين فرمود   مي15آية 

من شما را دوستان .  كند داند اربابش چه مي خوانم زيرا بنده نمي  بنده نمي
  ".ام زيرا هر چه را از پدر خود شنيدم براي شما شرح دادم خود خوانده

مسيح پسران بالغ خانواده خدا هستيم، تا اران به د ايماننظر به اينكه ما 
هاي خود با خبر  آنجائيكه به ما ربط داشته باشد خدا ما را از نقشه

هايي است كه  هاي خدا منظور نقشه گوييم نقشه البته وقتي مي.  سازد مي
خدا در مورد زمانهاي آينده دارد و در كتاب مقدس نوشته شده، و 

  .د زندگي ما داردهايي كه خدا در مور همچنين نقشه
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.   است كه ما فرزندان خدا داريمي امتياز ديگرامنيت در عيسيو باالخره 
و " نوشته شده است 5در رسالة پولس رسول به افسسيان فصل اول، آية 

برحسبِ صالحديد ارادة خويش براي ما مقدر فرمود كه بوسيلة عيسي 
  ".مسيح فرزندان او شويم

 به مسيح را برگزيده بود تا پسراني بالغ در اراند ايمانخدا از قبل ما 
كند كه ما   از فصل اول افسسيان بيان مي4در واقع آية .  خانوادة او باشيم

بينيم  به اين ترتيب مي!  قبل از آفرينش دنيا، در مسيح برگزيده شده بوديم
كه قصد ازلي خدا براي ما اين بوده كه جزو خانوادة او باشيم و يقيناً قصد 

  .ادة خدا تغيير ناپذير استو ار
يش از بنياد عالم، ما در نظر خدا پما در مسيح امن و امان هستيم چون 

در اين درس بعضي از امتيازات .  بعنوان فرزند پذيرفته شده بوديم
اما .  فرزندخواندگي را براي شما برادران و خواهران مسيحي ذكر نموديم

دا كتاب مقدس را مطالعه كنيد كنيم كه با هدايت روح خ شما را تشويق مي
القدس بتوانيد به امتيازات ديگر فرزندخواندگي نيز  تا به كمك روح

در درس بعد با فيض خدا وظايف و مسئوليتهايي را كه هر .  ببريد پي
  .فرزند خدا برعهده دارد را مطالعه خواهيم كرد

، لطفاً كنيد و اما شما عزيزان غيرمسيحي حقجو كه اين كتاب را مطالعه مي
كالم خدا .  اي كه در اوايل درس ذكر شد توجه كنيد يكبار ديگر به آيه

اما به همة كساني كه او را قبول كردند و به او ايمان آوردند ": فرمايد مي
  )12، آية اولانجيل يوحنا فصل  (". خدا شونداين امتياز را داد كه فرزندان

نيز همين اآلن عيسي آيا بهتر نيست كه شما خوانندة غيرمسيحي حقجو 
مسيح را در قلب و زندگي خود بپذيريد و فرزند خدا بشويد؟  عيسي 
مسيح خداوند آنقدر نسبت به شما محبت داشته است كه جانش را در راه 
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حال او كه بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده . گناهان شما فدا كرده
يز فرزند خدا خواهد به قلب و زندگي شما وارد بشود تا شما ن است مي

  .پس معطلي جايز نيست.  بشويد
خداوند .  اآلن به عيسي مسيح خداوند ايمان بياوريد و فرزند خدا بشويد

  .آمين.  زندة ما عيسي مسيح بركتتان بدهد


