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  نجات

  اعمال و فيض

  

  

در درس گذشته تعليم كتاب مقدس را دربارة موضوع     

بحث ما در پيرامون نجات، شامل مطالبي از قبيل .  نجات آغاز نموديم

حث خود را در اين در اين درس ب.  توبه، ايمان، فيض و غيره خواهد بود

  .آيد ادامه خواهيم داد زمينه كه نجات چگونه بدست مي

  

  نجات فقط از طريق فيض خدا

در درس گذشته ذكر كرديم كه پولس رسول با الهام از     

وقتي .  القدس فيض خدا را پايه و اساس نجات معرفي كرده است روح

محكوم به گوييم فيض خدا، منظور بخششي است كه انسان گناهكار و  مي

اما خدا بخشش خود را بصورت .  موت اصالً استحقاق آن را ندارد

  .  دهد سازد و او را نجات مي بالعوض نصيب انسان مي

 9-8در فصل دوم رسالة پولس رسول به افسسيان فصل دوم، آيات 

زيرا به سبب فيض "اران به مسيح نوشته شده است د ايمانخطاب به 

ايد و اين كار شما نيست بلكه   نجات يافتهخداست كه شما از راه ايمان

اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ .  بخشش خداوند است

  ".دليلي وجود ندارد كه كسي به خود ببالد
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دهد نجات  بينيم كه پولس توضيح مي در فصل دهم رساله به روميان مي

 شده نوشته.  شود توسط ايمان به عيسي مسيح خداوند به انسان داده مي

اگر با لبان خود اعتراف كني كه عيسي، خداوند است و در ...  ": است

قلب خود ايمان آوري كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات 

گردد و  آورد و نيك محسوب مي خواهي يافت زيرا انسان با قلب ايمان مي

كتاب مقدس .  يابد كند و نجات مي با لبهاي خود به ايمانش اعتراف مي

رساله به  (".فرمايد هر كه به او ايمان آورد هرگز خجل نخواهد شد مي

  )11-9روميان فصل دهم، آيات 

  

  ضروريات ايمان

اين موضوع بسيار واضح است كه در مژدة نجات از طريق     

اول اعتراف به اينكه عيسي .  فيض خدا، دو نكتة مركزي وجود دارد

.   پس از مرگ زنده ساختخداوند است و دوم ايمان به اينكه خدا او را

البته نكات ديگري نيز هست كه شخص در مسير شناخت بيشتر حقيقت 

اما براي نجات، هركس بايد تصديق كند كه عيسي .  الزم است بياموزد

خداوند و هم ذات خدا است، او در جسم شد و در اين جهان زندگي 

بوسيلة كرد، براي آمرزش گناهان بشر بر روي صليب مرد و پس از مرگ 

با پذيرفتن قلبي اين واقعيتها، .  خدا زنده شد كه براي هميشه زنده بماند

آورد و به پادشاهي پسر خود  خدا انسان را از قلمرو ظلمت بيرون مي

  .كند منتقل مي

اران د ايمان خطاب به 14-12در رسالة پولس به كولسيان فصل اول، آيات 

را شكر كنيد كه شما را پيوسته خداي پدر "به مسيح نوشته شده است 

اليق آن گردانيده است تا در سرنوشتي كه در عالم نوراني در انتظار 
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او ما را از چنگ نيرومند ظلمت .  داشته باشيد مقدسين است سهمي 

خدا بوسيلة او ما .  رهانيد و به پادشاهي پسر عزيزش منتقل ساخته است

  ".را آزاد ساخته است و گناهانمان را آمرزيده است

  

  نيك محسوب شدن جدا از شريعت

پولس رسول در فصل سوم رساله به روميان فرق ميان فيض     

هدف و مقصود شريعت اين است كه .  دهد و شريعت خدا را توضيح مي

يقيناً افرادي كه به مسيح ايمان .  انسان درك كند كه گناهكار است

كوم آورند در روز داوري خود را در حضور خدا گناهكار و مح نمي

براي اين افراد هيچ دليلي وجود نخواهد داشت كه بر .  خواهند يافت

شود انسان به  درست است كه شريعت باعث مي.  اساس آن تبرئه بشوند

گناهكار بودن و محكوميت خود پي ببرد اما خدا را شكر كه راهي براي 

در .  نجات و رهايي ما فراهم شده است و اين راه، جدا از شريعت است

 از فصل سوم رساله به روميان را مطالعه 31-21توانيد آيات   زمينه مياين

كنيد چون در اين آيات توضيح داده شده است كه خدا انسان را بدون در 

-21در آيات .  كند دهد و نيك محسوب مي نظر گرفتن شريعت نجات مي

اما ": خوانيم   از فصل سوم رسالة پولس رسول به روميان چنين مي24

اند به ظهور   نيكي مطلق خدا كه تورات و انبياء بر آن شهادت دادهاكنون

خدا بدون در نظر گرفتن شريعت و فقط از راه ايمان به .  رسيده است

شمارد، زيرا هيچ تفاوتي نيست،  اران را نيك ميد ايمانعيسي مسيح همة 

اند و از جالل خدا محرومند اما با فيض خدا همه بوساطت  همه گناه كرده

سازد، بطور رايگان، نيك محسوب  يسي مسيح كه آنان را آزاد ميع

راستي منظور پولس رسول در اين آيات چيست؟  منظور او .  "شوند مي
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اين است كه جدا از شريعت موجود در عهد عتيق، نيكي مطلق خدا به 

به اين ترتيب نه .  شود آورند بخشيده مي همة كساني كه به مسيح ايمان مي

تواند نيك محسوب بشود  حكام شريعت، بلكه با ايمان انسان ميبا انجام ا

بايد توجه داشته باشيم كه شريعت و انبياء در عهد .  و به آسمان برود

در .  آيد اند كه نيكي مطلق از راه ايمان بدست مي عتيق، خود شهادت داده

نظر شد در  توانيم آنچه را كه در خيمه انجام مي اين زمينه بعنوان نمونه مي

  .بگيريم و يا فصل پنجاه و سوم كتاب اشعياء نبي را مطالعه كنيم

دهد كه نيكي مطلق  در واقع سراسر عهد عتيق بر اين واقعيت شهادت مي

 از 24-22آيات .  شود نه از راه اعمال بلكه از راه ايمان به انسان داده مي

ان به آموزند كه نيكي مطلق خدا از راه ايم فصل سوم روميان به ما مي

عيسي مسيح بر طبق شريعت با پاكي و عدالت در .  آيد مسيح بدست مي

از آنجايي كه او بدون .  اين جهان زندگي كرد و سپس بر روي صليب مرد

او .  گناه زندگي كرد مرگ مزد گناه او نبود بلكه او بخاطر گناه آدميان مرد

ه او ايمان با مرگ خود جريمة گناه آدميان را پرداخت تا كساني كه ب

) اند مثل اينكه مرتكب هيچ گناهي نشده(آورند نيك محسوب بشوند  مي

شود كه به عيسي و كاري كه او  پس هدية نيكي مطلق، به كساني داده مي

  .آورند در راه گناهانشان انجام داده است ايمان مي

آنچه كه بوسيلة عيسي براي ما فراهم شده است حداقل از دو جنبه 

نخست اينكه او جريمة تمام گناهان ما را پرداخته .  باشد برخوردار مي

است و تمام گناهان ما را برطرف نموده است، و دوم اينكه او نيكي و 

شد و  اگر گناه از حساب ما پاك مي.  عدالت براي ما مهيا كرده است

توانستيم با دست خالي راهي  شد نمي چيزي به حساب ما گذاشته نمي

آورند نه فقط گناه از  كساني كه به مسيح ايمان مياما !  آسمان بشويم

شود بلكه نيكي مطلق مسيح به حسابشان گذاشته  حسابشان پاك مي
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به اين ترتيب .  توانند راهي آسمان بشوند شود و به اين خاطر مي مي

كنيم و  توسط ايمان آنچه را كه مسيح براي ما مهيا نموده است دريافت مي

بدون ايمان محال است ": فرمايد كالم خدا مي.  يمتوانيم به آسمان برو مي

  ).6رساله به عبرانيان فصل يازدهم، آية  (".كه انسان خدا را خوشنود سازد

زنيم جايي كه  بسيار خوب حاال سري به فصل يازدهم رساله به روميان مي

كه خدا بر اثر  پس همچنين در حال حاضر تعداد كمي "نوشته شده است 

اگر اين از فيض خداوند است .  ه است وجود دارندفيض خود برگزيد

ديگر بسته به اعمال انساني نيست، و اما اگر به اعمال انسان مربوط است 

  )6-5روميان فصل يازدهم، آيات  (".ديگر فيض معنايي نخواهد داشت

توانيد  كنيد كه با تكيه بر اعمال خود مي خوانندة حقجو، اگر شما تصور مي

كافي است به قلب خودتان مراجعه كنيد و به نداي به آسمان برسيد 

گويد كه اعمال شما  اين ندا به شما مي.  موجود در اعمال دلتان توجه كنيد

اما نااميد نشويد چون ما خبر خوشي .  تواند شما را به آسمان برساند نمي

تواند مسير زندگي شما را كامالً تغيير  اين خبر خوش مي.  برايتان داريم

تواند آرامش پايدار  اين خبر خوش مي.   شما را راهي آسمان كندبدهد و

خدا را در وجود شما ساكن بسازد، آرامشي كه فقط بر اثر رهايي از گناه 

اين خبر خوش اين است كه عيسي مسيح .  شود در دل انسان برقرار مي

شد انجام  خداوند آنچه را كه براي رسيدن شما به آسمان بايستي انجام مي

اگر .  ه است تا شما بتوانيد از راه ايمان به كار او راهي آسمان بشويدداد

پذير بود كه انسان از راه اعمال خودش به آسمان برسد هيچگاه  امكان

گذاشت و به اين جهان  مسيح جالل و شكوه آسمانيش را كنار نمي

اما او به اين جهان آمد تا بر روي صليب بميرد و به اين ترتيب .  آمد نمي

خدا را شكر براي كاري كه عيسي مسيح .  جريمة گناهان شما را بپردازد

  .در راه ما گناهكاران انجام داده است
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خوانيم كه خداوند و منجي   مي18 و 15در انجيل يوحنا فصل دهم، آيات 

من جان خود را ...  "ما عيسي مسيح دربارة لزوم مرگ خود چنين فرمود 

گيرد، من به    هيچكس جان مرا از من نمي.سازم در راه گوسفندان فدا مي

اختيار دارم كه آن را فدا سازم و اختيار دارم .  كنم ميل خود آن را فدا مي

  شبان ".پدر اين دستور را به من داده است.  آورم كه آن را باز بدست

.  نيكوي ما جان خود را در راه شما فدا كرده است تا بتوانيد نجات بيابيد

 همين اآلن زندگي خود را به او بسپاريد و به منظور نجات آيا بهتر نيست

  به او ايمان بياوريد؟

زيرا به سبب فيض خدا است كه "فرمايد  كالم خدا به نجات يافتگان مي

ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش  شما از راه ايمان نجات يافته

ندارد اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي وجود .  خداست

  )9-8افسسيان فصل دوم، آيات  (".كه كسي به خود ببالد

پدر آسماني، با :  كنيم كه با ما دعا كرده بگوييد در اينجا از شما دعوت مي

تمام وجود از تو سپاسگزارم براي نجاتي كه توسط عيسي مسيح مهيا 

ممنوم كه اين نجات به اعمال من بستگي ندارد بلكه به فيض تو . اي نموده

  .تگي داردبس

من ايمان دارم كه عيسي مسيح خداوند است و او در راه گناهان من جان 

من همچنين ايمان دارم كه او بعد از مرگ زنده .  خود را فدا كرده است

نظير نجات در  پدر متشكرم براي هدية بي.  شده است و زنده است

  .د، آمينجالل بر او باد از حال تا به اب.  ام عيسي مسيح خداوند و منجي


