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در درس امروز موضوع نجات را كه قبالً آغاز كرديم ادامه     

 كه نجات چگونه بدست سؤالطي دو درس گذشته پيرامون اين . دهيم مي

ديديم كه بر اساس كتاب مقدس .  آيد مطالبي به شما ارائه گرديد مي

نجات هدية .  دشو  نجات بخاطر انجام كارهاي خوب به انسان داده نمي

.  شود خداست و اين هدية رايگان به سبب فيض خدا به انسان داده مي

شود   مطرح ميسؤالآيد، اين   نظر به اينكه نجات توسط اعمال بدست نمي

  از آنجايي كه دو چيز يعني توبه و "سهم انسان در نجات چيست؟"كه 

واند نجات ايمان بايد در قلب و زندگي انسان وجود داشته باشد كه بت

  .كنيم بيابد بررسي خود را دربارة توبه و ايمان شروع مي

  

  دهد ايمان واقعي زندگي را تغيير مي

بعضي وقتها بطور مفصل دربارة اين مطلب كه شخصي براي     

شود اما در اين زمينه  نجات بايد به عيسي مسيح ايمان بياورد صحبت مي

مان آوردن بايستي تغيير شود كه زندگي شخص بعد از اي  چيزي گفته نمي

در رسالة يعقوب با تاكيد خاصي تعليم داده شده است كه اگر ايمان .  كند

در رسالة .  كسي باعث تغيير زندگي او نشود آن ايمان واقعي نيست
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اي برادران چه فايده " نوشته شده است 20-14يعقوب فصل دوم، آيات 

اين را ثابت نكند؟  آيا من ايمان دارم ولي عمل او : دارد اگر كسي بگويد

تواند او را نجات بخشد؟  پس اگر برادري يا خواهري كه  ايمانش مي

برهنه و محتاج غذاي روزانة خود باشد پيش شما بيايد و يكي از شما به 

.  به سالمت برويد، آرزومندم كه خدا خوراك و لباس برساند: ايشان بگويد

احتياجات مادي آنها را شود؟  هيچ مگر آنكه  چه چيزي عايد آنها مي

ممكن .  همينطور ايماني كه با عمل همراه نباشد مرده است.  برآوريد

تو ايمان داري و من اعمال نيكو، تو به من ثابت كن : است كسي بگويد

تواني بدون اعمال نيك ايمان داشته باشي و من ايمان خود را  چگونه مي

مان داري كه خدا واحد تو اي.  كنم بوسيلة اعمال خويش به تو ثابت مي

اي مرد  .  لرزند شياطين هم ايمان دارند و از ترس مي!  است، بسيار خوب

  "ثمر است؟ داني كه ايمان بدون اعمال نيك بي  نادان آيا نمي

بايد توجه داشته باشيم كه يعقوب در اين آيات تعليم نداده است كه انسان 

انيم كه نجات انسان به د مي.  يابد از طريق انجام اعمال خوب نجات مي

بلكه يعقوب تعليم داده است كه ايمان واقعي .  اعمال او بستگي ندارد

اش عوض بشود و كارهاي نيكو انجام  شود كه شخص زندگي باعث مي

اند كه يعقوب و پولس دربارة موضوع  ها به غلط تصور كرده بعضي.  بدهد

گر كسي تعليم يعقوب بهرحال ا!  مورد نظر ما با هم اختالف عقيده داشتند

شود كه او و پولس با هم اختالف عقيده  را بخوبي درك كند متوجه مي

نداشتند بلكه هر دو معتقد بودند كه ايمان واقعي توليدكنندة كارهاي نيكو 

اش به مسيحيان شهر افسس  پولس در رساله.  در زندگي انسان است

ه ايمان نجات زيرا به سبب فيض خداست كه شما از را": اينطور نوشت

اين نجات نتيجة .  ايد و اين كار شما نيست بلكه بخشش خداست يافته

اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي وجود ندارد كه كسي به خود ببالد، زيرا 
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ما ساختة دست او هستيم و خدا ما را در مسيح عيسي از نو آفريده است 

ود كه انجام دهيم، تا آن كارهاي نيكويي را كه او قبالً براي ما مقدر فرم

  )10-8افسسيان فصل دوم، آيات  (".بجا آوريم

پولس نيز .  بينيم كه نقطه نظر پولس با نقطه نظر يعقوب هماهنگ است مي  

ايمان و كارهاي نيكو را جزو خصوصيات زندگي مسيحيان معرفي كرده 

شوند   نكتة مهم اين است كه كارهاي نيكو باعث نجات انسان نمي.  است

  .صرفاً نتيجة ايمان واقعي هستندبلكه 

  

  توبه چيست؟

بعد از روشن شدن اين مطلب كه كارهاي نيكو باعث نجات     

ي كه الزم است به آن پاسخ بدهيم اين است كه توبه سؤالشوند،   انسان نمي

اي با ايمان و كارهاي نيكو دارد؟  يحياي تعميد دهنده  چيست و چه رابطه

به ..." 3ر اساس انجيل لوقا فصل سوم، آية ب.  كه پيشرو عيسي مسيح بود

كرد كه مردم توبه كنند و  رفت و اعالم مي تمام نواحي اطراف رود اردن مي

انبوه "خوانيم كه   و سپس مي".براي آمرزش گناهان خود تعميد بگيرند

  :او به ايشان گفت.  آمدند تا از دست يحيي تعميد بگيرند مردم بيرون مي

شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آينده اي مارها، چه كسي 

آوريد نشان دهيد و پيش  پس توبة خود را با ثمراتي كه ببار مي!  بگريزيد

خود نگوييد كه ما پدري مانند ابراهيم داريم، بدانيد كه خدا قادر است از 

انجيل لوقا فصل سوم، آيات  ("اين سنگها فرزنداني براي ابراهيم بيافريند

7-8.(  

توبة آنها بايد از طريق زندگيشان "ينيم يحيي به يهوديان ذكر نمود كه ب مي  

شان  به عبارت ديگر زندگي آنها بايستي منعكس كنندة توبه.  نمايان بشود
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 بايد سؤال اين است كه توبه چيست؟  در پاسخ به اين سؤال  ".باشد

عي در واقع نو.  بگوييم كه توبه صرفاً احساس پشيماني براي گناه نيست

شود بلكه انسان را به   تأسف وجود دارد كه نه فقط منجر به توبه نمي

يهودايي كه به مسيح خيانت كرد نمونه چنين تأسفي .  كشاند هالكت مي

متي فصل بيست (وقتي او ديد كه عيسي محكوم شده پشيمان شد .  است

ني پشيما.  اما توبه نكرد و به همين دليل نيز هالك گرديد) 3و هفتم، آية 

يهودا به توبه منجر نشد بلكه باعث گرديد كه او بر اثر تأسف خودكشي 

 نوشته شده 10كند در رسالة دوم پولس رسول به قرنتيان فصل هفتم، آية 

كه بر اساس ارادة خدا است باعث توبه و در نتيجه  زيرا غمي "است 

ث گردد و هيچ پشيماني به دنبال ندارد، اما غم دنيوي باع نجات شما مي

بينيم كه توبه با احساس پشيماني براي گناه تفاوت  مي  . "شود مرگ مي

توبه تغييري است در فكر شخصي در مورد گناه، بطوري كه .  زيادي دارد

پولس به مسيحيان .  اين تغيير فكر باعث تغيير عمل شخص بشود

تسالونيكي نوشت كه آنها بتها را ترك كرده به سوي خدا بازگشت 

دهد چون وقتي آنان  ن مطلب، مفهوم توبه را به خوبي نشان مياي.  نمودند

وقتي ما به سوي خدا .  به سوي خدا بازگشت نمودند بتها را ترك كردند

كنيم، اين تعريف خوبي براي توبه  كنيم به گناه پشت مي بازگشت مي

البته نه به اين معني كه .  پس توبه روگردان شدن از گناه است.  است

شود بلكه به اين معني است كه نظر   تكب هيچ گناهي نميشخص ديگر مر

اي  ايمان واقعي بايد همراه توبه.  شود شخص نسبت به گناه عوض مي

تواند نجات بيابد و راهي   واقعي باشد در غير اينصورت شخص نمي

يابد و  آورد نجات مي كند و ايمان مي كسي كه واقعاً توبه مي.  آسمان بشود

  .ن شخصي بيان كنندة نجات اوستاعمال نيكوي چني
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  تشريح توبه با مثال

مردم از او "بعد از آنكه يحيي دربارة توبه موعظه كرد     

آن كسي كه دو پيراهن : پرسيدند، پس تكليف ما چيست؟  او پاسخ داد

دارد بايد يكي از آنها را به كسي كه ندارد بدهد و هر كه خوراك دارد بايد 

اي  : م براي گرفتن تعميد آمدند و از او پرسيدندباجگيران ه.  همچنين كند

.  بيش از آنچه مقرر شده مطالبه نكنيد: استاد، ما چه كنيم؟  به ايشان گفت

از كسي به زور پول : ما چه كنيم؟  به آنان گفت: سپاهيان هم پرسيدند

انجيل لوقا . ("نگيريد و تهمت ناروا نزنيد و به حقوق خود قانع باشيد

  ).14-10ات فصل سوم، آي

خواهد توبه كند، بايد نظرش دربارة گناه عوض  بينيم شخصي كه مي مي

يحيي در پاسخ به سؤال كساني كه .  بشود و در عمل به گناه پشت كند

خواستند تكليف خود را بدانند، به روشني بيان نمود كه بايد از  مي

 او.  خواهي دست بكشند و احتياجات همنوعان خود را رفع كنند خود

باجگيران يا ماموران ماليات را متوجه ساخت كه بايد از فريبكاري و 

.  ناراستي دست بكشند و با درستكاري و صداقت كار خود را انجام بدهند

او همچنين به سپاهيان ذكر نمود كه بايد از زورگويي و نيرنگ دست 

به اين ترتيب واضح است كه توبه .  بردارند و به حقوق خود قانع باشند

  .ايستي باعث تغيير عمل و روش زندگي شخص بشودب

  

  توبة پيغام عهد جديد است

پس از يحياي تعميد دهنده پيغام توبه بوسيلة عيسي و     

موعظة پطرس در روز پنطيكاست به اين صورت .  شاگردان او موعظه شد

 اي جميع قوم اسرائيل، يقين بدانيد كه خدا اين عيسي  پس"خاتمه يافت 
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اعمال رسوالن  ("صلوب كرديد، خداوند و مسيح كرده استرا كه شما م

وقتي آنها اين را شنيدند دلهايشان "خوانيم  سپس مي).  36فصل دوم، آية 

اي برادران تكليف ما  دار شد و از پطرس و ساير رسوالن پرسيدند  جريحه

توبه كنيد و همة شما فرداً فرد براي : چيست؟  پطرس به ايشان گفت

القدس  تان به نام عيسي مسيح غسل تعميد بگيريد كه روحآمرزش گناهان

-37اعمال رسوالن فصل دوم، آيات . ("يعني عطية خدا را خواهيد يافت

38.(  

سپس .  در روز پنطيكاست پطرس شنوندگان را تشويق كرد كه توبه كنند

بينيم كه پطرس   مي20-19در فصل سوم كتاب اعمال رسوالن آيات 

ه كنيد و به سوي خدا بازگشت نماييد تا گناهان پس توب"اينچنين گفت 

  ."...شما محو گردد و زمان تجديد حيات از پيشگاه خداوند فرارسد

بينيم كه پولس خدمت خود را براي  در اعمال رسوالن فصل بيستم مي

او در ضمن صحبت به آنان چنين .  رهبران كليساي افسس توضيح داد

و صالح شما از هيچ چيز مضايقه دانيد كه من براي خير  شما مي"گفت 

هايتان  من پيام را به شما رساندم و شما را پيش مردم و در خانه.  نكردم

من به يهوديان و يونانيان اخطار كردم كه آنها بايد توبه كنند و .  تعليم دادم

اعمال  ("به خدا روي آورند و به خداوند ما عيسي ايمان داشته باشند

  ).21-20 رسوالن فصل بيستم، آيات

امروز نيز پيغام .  كرد پولس، هم دربارة توبه و هم دربارة ايمان موعظه مي

بدون توبة واقعي نجات امكان پذير .  شود نجات شامل توبه و ايمان مي

اكنون در همه جا بشر را امر ... خدا ": بنابراين بر اساس كالم خدا.  نيست

  ).30، آية اعمال رسوالن فصل هفدهم. ("فرمايد به توبه مي

اگر شما خوانندة عزيز تا بحال از گناه توبه نكرده و به سوي خدا بازگشت 

در .  ايد اآلن بهترين فرصت براي بازگشت شما به سوي خداست ننموده
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.  نظر داشته باشيد كه شما بخاطر گناه زير غضب خداي قادر مطلق هستيد

ت ايمان پس همين اآلن به گناه خود پشت كنيد و به خبر خوش نجا

يعني ايمان بياوريد كه عيسي مسيح خداوند بخاطر برطرف .  بياوريد

نمودن گناهان شما بر روي صليب خون ريخت و مرد و او با قدرت 

از طريق ايمان به خبر خوش .  خداي پدر پس از مرگ دوباره زنده شد

نظير نجات  آيد و از نعمت بي نجات بالفاصله از محكوميت بيرون مي

خدا را شكر، پس از گناه !  آيا اين خبر خوش نيست؟.  شويد د ميمن بهره

.  خدا شما را بركت بدهد.  توبه كنيد و به اين خبر خوش ايمان بياوريد

  .آمين


