
 
 

  بخش نجات ايمانِ 
 

کنند که ھمراه مسيح  به آن مجرمی اشاره می ،آنکه زندگی خود را ديرتر به مسيح تسليم کنند بعضی برای

آورند  را بھانه می اين مجرمايماِن قبل از مرگِ  ايشان مصلوب شده بود و پيش از مرگْ به او ايمان آورد.

شويم. غافل از  بريم و راھِی بھشت می ناه میگويند، ما ھم در آخرين ساعات زندگی خود، به مسيح پ و می

)، و ١۴: ۴يعقوب رسالۀ " (شود. دانيد که فردا چه می نمی" که دھد اينکه انجيل برخالف اين فکر ھشدار می

 مرگ ابدیی را از مجرمبخش را در آخرين ساعات زندگِی زمينِی مسيح که ايماِن نجاتھمچنين 

دو نفر ديگر را که خطاکار بودند نيز آوردند تا خوانيم: " ه در انجيل میسازد! در اين بار رھاند، فاش می می

گويند رسيدند، او را در آنجا با آن دو  ايشان را با او بکشند. و چون به موضعی که آن را کاسۀ سر می

خطاکار، يکی بر طرف راست و ديگری بر چپ او مصلوب کردند. . . و يکی از آن دو خطاکاِر مصلوب 

فر گفت که "اگر تو مسيح ھستی، خود را و ما را برھان." اما آن ديگری جواب داده، او را نھيب بر وی ک

ترسی؟ چونکه تو نيز زير ھمين حکمی. و اما ما به انصاف، چونکه  کرد و گفت: "مگر تو از خدا نمی

فت: "ای جا نکرده است." پس به عيسی گ ايم، ليکن اين شخص ھيچ کار بی جزای اعمال خود را يافته

گويم،  خداوند، مرا به ياد آور ھنگامی که به ملکوت خود آيی." عيسی به وی گفت: "ھر آينه به تو می

  ). ۴٣-٣٢: ٢٣لوقا انجيل (امروز با من در فردوس خواھی بود." 

 

ده يکشاو سوی  هباالی صليب و به دل گرفتن آنھا، ب بربا شنيدن سخنان مسيح  کارْ خطامعلوم است که اين 

راستين (گناھکارِی خويش) و ايمانی  ۀگناھِی مسيح)، توب بیباور به بُنيادين ( در او باوری و خدا شد

را از خدا  ھديۀ نجات ،وجود آورد و او با اعتراف به آنچه در دل داشت هملکوت مسيح) بايمان به آسمانی (

را اعتراف کنی و در دِل خود : "زيرا اگر به زبان خود عيسی خداوند فرمايد پولس رسول می. کرددريافت 

). بنابراين، ٩: ١٠روميان رساله به نجات خواھی يافت" ( ،ايمان آوری که خدا او را از مردگان برخيزانيد

پشيمانی از آن و درخواست آمرزش از عيسی مسيح، ھيچ کس به  و يشبدون اقرار به گناھکار بودن خو

خود گوش کنيم و به  وجدانالقدس در روح به نجوای ناآلبھشت راه نخواھد يافت! آيا بھتر نيست که ھمين 

با اقرار به گناھاِن خود و پشيمانی از ارتکاب آنھا، با تمام وجودمان از مسيِح زنده بخواھيم  ، وزانو در آييم

"اينک الحال زمان  :فرمايد میچنين در اين باره  پولس رسول ؟تا ما را بيامرزد و مقبول درگاھش فرمايد

). ھمچنين اکنون که صداِی خداوند ٢: ۶قرنتيان به دوم رسالۀ است؛ اينک اآلن روز نجات است" (مقبول 



 
 

يم: "امروز اگر آواز او را بشنويد، دِل خود را سخت ھبه اين ھشداِر ديگر نيز گوش فرا د ،ايم را شنيده

  ). ١۵: ٣عبرانيان رساله به مسازيد" (


