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  32بخش 

  

  نجات

  شدننيك شمرده 

  

در چند درس قبل بحث خود را دربارة موضوع نجات     

آيد، توضيحاتي  شروع كرديم و در اين زمينه كه نجات چگونه بدست مي

گفتيم كه نجات نه بخاطر اعمال انسان، بلكه به سبب فيض خدا .  داده شد

شود ضمناً نقش توبه و ايمان را در نجات تشريح  به شخص داده مي

 در مورد نيك شمرده شدن كه يكي از نتايج نجات در اين درس.  كرديم

  .گردد است مطالبي به شما ارائه مي

  

  معني نيك شمرده شدن

در رسالة پولس رسول به روميان معني نيك شمرده شدن     

اي است  نيك شمرده شدن در واقع اعالميه.  براي ما بيان گرديده است

سيح ايمان آورده دهد شخصي كه به م قانوني از جانب خدا كه نشان مي

البته نه به اين معني كه شخص مرتكب .  است نيك شمرده شده است

هيچ گناهي نشده است، بلكه به اين معني كه بموجب شريعت جريمة گناه 

دانيم كه  مي.  شخص پرداخت شده و او از نظر خدا عادل و نيك است

مة خدا جري.  جريمة گناه، مرگ گناهكار يا مرگ جانشين گناهكار است

خدا به آدم .  گناه انسان را قبل از آنكه آدم مرتكب گناه بشود تعيين نمود

اما از درخت شناسايي نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي ": چنين فرمود
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پيدايش فصل  (".خواهي مرد) يعني در واقع(كه از آن خوردي هر آينه 

  ).17دوم، آية 

و اين با فرمايش خدا مطابقت دانيم كه آدم و حوا بر اثر گناه مردند  مي  

البته آنها ابتدا از لحاظ روحاني مردند و بعد به مرگ جسماني نيز .  داشت

  .دچار شدند

  

  نيك شمرده شدن بوسيلة خون قرباني

 خدا بطور روشن 11بعدها در الويان فصل هفدهم، آية     

جان جسد در خون ": او فرمود.  اهميت خون قرباني را ذكر نموده است

ام تا براي جانهاي شما كفاره كند  و من آن را بر مذبح به شما دادهاست 

  ."كند زيرا خون است كه براي جان كفاره مي

چون مرگ جريمة گناه است و مرگ بر اثر ريخته شدن خون حاصل 

براي حفظ عدالت اخالقي .  شود خدا خون را بعنوان كفاره تعيين نمود مي

ط شريعت مقرر شده بود بايستي اي كه توس در جهان، جريمة منصفانه

بدون ريختن خون، ..."خوانيم كه  در عهد جديد مي.  شد پرداخت مي

).  22رساله به عبرانيان فصل نهم، آية  ("آمرزش گناهان وجود ندارد

اران به مسيح صرفاً بخاطر اينكه جانشين قانوني ما د ايمانبنابراين ما 

رداخته است، نيك شمرده عيسي مسيح جريمة منصفانة گناهان ما را پ

يعني خون عيسي (با ريختن خون او ..."كه : فرمايد كالم خدا مي.  ايم شده

  ).9رساله به روميان فصل پنجم، آية ...) (كامالً نيك شمرده شديم) مسيح

گناهكاري كه به عيسي مسيح خداوند ايمان آورده است بوسيلة خون 

ده است و از نظر خدا عادل ريخته شدة او، از جريمة گناهان خود آزاد ش

كساني كه به عيسي مسيح ايمان دارند بخاطر كاري كه او .  و نيك است
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اند و از محكوميت و  انجام داده است از تمام گناهانشان آمرزيده شده

قاضي عادل يعني خدا .  اند مجازات كه جزو عواقب گناه است رهايي يافته

گناه پذيرفته است و ما كه به مرگ عيسي مسيح را بعنوان جريمة منصفانة 

  .ايم او ايمان داريم عادل و نيك شمرده شده

  

  اصول نيك شمرده شدن

با توجه به معني نيك شمرده شدن و توضيحاتي كه ارائه     

  :شود توان نتيجه گرفت كه نيك شمرده شدن شامل سه مطلب مي داديم مي

   آمرزش گناهان-1  

   تبرئة قانوني-2  

  ف خدا قرار گرفتن مجدداً مورد لط-3  

بينيم كه پولس رسول   مي39-38در اعمال رسوالن فصل سيزدهم، آيات 

اي برادران، شما بايد "در كنيسة انطاكية پيسيديه اينطور موعظه نمود 

.  بدانيد كه مژدة آمرزش گناهان بوسيلة عيسي، به شما اعالم شده است

 گناهاني كه شريعت شما بايد بدانيد كه هر كس به او ايمان آورد از تمام

  ".موسي نتوانست او را آزاد نمايد آزاد خواهد شد

پولس بطور واضح بيان نمود كه از راه ايمان به عيسي، شخص از تمام 

شود، يقيناً شريعت  شود و كامالً نيك شمرده مي گناهان خود آمرزيده مي

ح بنابراين ما كه به مسي.  توانست چنين كاري را انجام بدهد  موسي نمي

ايم و هم از لحاظ  ايم هم از تمام گناهانمان آمرزيده شده ايمان آورده

  .ايم فاصله قانوني تبرئه گشته

ايم مجدداً  چون جريمة گناهان ما پرداخت شده است و ما آمرزيده شده

به اين ترتيب خدا به چشم .  ايم مورد لطف و مرحمت خدا قرار گرفته
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پولس .  هميشه سعادتمند خواهيم بودكند و ما براي  ديگري به ما نگاه مي

خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح را ": اران شهر افسس نوشتد ايمانبه 

سپاس گوييم، زيرا او ما را در اتحاد با مسيح از همة بركات روحاني در 

  ).3افسسيان فصل اول، آية  (".مند ساخته است قلمرو آسماني بهره

  

  نيك شمرده شدن از راه ايمان

ايم كه  در درسهاي خود بارها اين واقعيت را ذكر كردهما     

  .تواند نجات بيابد  كسي با اعمال خود نمي

هيچ انساني در نظر خدا با انجام احكام ..."خوانيم  در رساله به روميان مي

كار شريعت اين است كه انسان گناه را .  شود  شريعت نيك شمرده نمي

 از همين فصل نوشته 28و در آية ) 20روميان فصل سوم، آية  (".بشناسد

دانيم كه بوسيلة ايمان بدون اجراي شريعت  ما به يقين مي...  "شده است 

 چون عيسي از طريق قرباني شدن ".توانيم كامالً نيك محسوب شويم مي

جريمة منصفانة گناهان ما را پرداخته ايمان به خون ريخته شدة او باعث 

پس خدا بر اساس دليلي .  ده بشويمگرديده است كه ما كامالً نيك شمر

بايد در !  عدالتي در كار نبوده است موجه گناهان ما را آمرزيده و ابداً بي

نظر داشته باشيم كه عدالت نيز مثل محبت و رحمت جزو صفات خدا 

اي را كه توسط شريعت تعيين  عيسي از طريق مرگ خود جريمه.  است

آورند،  اهكاراني را كه ايمان ميشده بود پرداخت نمود تا خدا بتواند گن

در رساله به روميان .  اي وارد بشود بيامرزد بدون اينكه به عدالت او لطمه

بخاطر گناهان ما تسليم "خوانيم كه عيسي مسيح   مي25فصل چهارم آية 

 ".مرگ گرديد و زنده شد تا ما در پيشگاه خدا كامالً نيك محسوب شويم

بنابراين چون از "خوانيم   مي1يان، آية سپس در فصل پنجم رساله به روم
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ايم از صلح با خدا كه بوسيلة  راه ايمان در حضور خدا نيك شمرده شده

 از 9 و در آية ".مند هستيم خداوند ما عيسي مسيح برقرار گرديد بهره

ما كه با ريختن خون او كامالً "خوانيم  فصل پنجم رساله به روميان مي

 بوسيلة خود او از غضب خدا خواهيم نيك شمرده شديم چقدر بيشتر

  ".رست

  

  نيك شمرده شدن توسط عيسي

نيك شمرده شدن همانند ساير نتايج نجات بخاطر مرگ،     

در .  شود ار عطا ميد ايماندفن، زنده شدن دوباره و جالل يافتن عيسي به 

بينيم كه نيك شمرده شدن   كه بدان اشاره شد مي9روميان فصل پنجم، آية 

و در .   خون ريخته شدة عيسي و نتيجتاً مرگ عيسي استما بخاطر

بينيم كه نيك شمرده شدن   كه خوانده شد مي25روميان فصل چهارم، آية 

به اين ترتيب واقعة .  ما بخاطر مرگ و زنده شدن دوبارة عيسي است

تاريخي مرگ و رستاخيز خداوند ما عيسي پايه و اساس نيك شمرده شدن 

  .ا استو ساير نتايج نجات م

كند كه نيك شمرده شدن  ار به مسيح اين مطلب را درك ميد ايمانوقتي 

اي قانوني از جانب خداوند است و بر اساس اين اعالميه، او براي  اعالميه

هميشه از محكوميت و مجازات گناهان خود رهايي يافته است، او ديگر 

ت ما در عيسي مسيح نجا.  نگران محفوظ ماندن نجات خود نخواهد بود

يقين بدانيد هر كه سخنان مرا بشنود "خود او فرمود .  كامالً محفوظ است

و به فرستندة من ايمان آورد حيات جاوداني دارد و هرگز محكوم نخواهد 

انجيل يوحنا فصل  ("شد بلكه از مرگ گذشته و به حيات رسيده است

شنوند و من آنها را  گوسفندان من صداي مرا مي").  24پنجم، آية 
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بخشم  من به آنها حيات جاودان مي.  آيند شناسم و آنها به دنبال من مي مي

تواند آنها را از دست من   و آنها هرگز هالك نخواهند شد و هيچكس نمي

  ).28-27انجيل يوحنا فصل دهم، آيات  (".بگيرد

آورند از داوري آينده وحشت دارند   كساني كه به عيسي مسيح ايمان نمي

خدا .  ايمانان متفاوت است اران به مسيح كامالً با بيد يمانااما وضعيت ما 

اما همانطور .  ايمانان را داوري خواهد كرد و آنان محكوم خواهند شد بي

البته ما .  اران به او، هرگز محكوم نخواهيم شدد ايمانكه عيسي فرمود ما 

اً به اران به مسيح بوسيلة او داروي خواهيم شد اما اين داوري صرفد ايمان

در اين داوري .  منظور دريافت پاداش يا عدم دريافت پاداش خواهد بود

اران مطيع بر اساس اعمال خوبي كه در زندگي مسيحي خود انجام د ايمان

اري در اين د ايماناما هيچ .  اند از مسيح پاداشهايي خواهند يافت داده

ح نخواهد داوري كلماتي از قبيل مجرم، محكوم و درياچة آتش را از مسي

ايم و از محكوميت و مجازات رهايي  چرا؟  چون ما قبالً تبرئه شده.  شنيد

وقتي عيسي مسيح بر روي صليب خون ريخت و مرد نعمت .  ايم يافته

براي آدميان ) 19 و 18 و 16روميان فصل پنجم، آيات (نيك شمرده شدن 

 در همان ايم من و شما كه به مسيح ايمان آورده.  گناهكار فراهم گرديد

اي كه از راه ايمان او را دريافت كرديم نيك شمرده شديم و هرگز  لحظه

  .هالك نخواهيم شد

  

  :خوانندة حقجو

ايد شما  اگر تاكنون به عيسي مسيح خداوند ايمان نياورده    

آيا .  ايد به خدا جواب بدهيد بايد در آينده براي گناهاني كه مرتكب شده

كه جريمة گناهان شما را پرداخته است بهتر نيست همين اآلن به كسي 
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ايمان بياوريد؟  وقتي از راه ايمان عيسي را در قلب و زندگي خود 

كند و نيك شمرده  كنيد دادگاه آسماني شما را تبرئه مي دريافت مي

به اين ترتيب حيات جاوداني خواهيد داشت و هرگز محكوم .  شويد مي

يعني (ت را براي جهانيان خدا از طريق عيسي مسيح نجا.  نخواهيد شد

از  مي   فراهم نموده است تا هر بني آد) ها، نژادها و زبانها تمام ملتها، قبيله

ثروتمند و فقير، برده و .  راه ايمان بتواند نجات بيابد و نيك شمرده شود

توانند از طريق ايمان به مسيح و كاري كه او  آزاد، مرد و زن همگي مي

آيا اين عالي نيست؟  .  ابند و نيك شمرده بشوندانجام داده است نجات بي

بايد توجه داشته باشيد كه اگر راه ديگري براي نجات وجود داشت 

اما .  مند بشوند توانستند از نعمت نجات بهره  اي به داليل گوناگون نمي عده

خداي مهربان فقط بر اساس كاري كه عيسي انجام داده است انسان را 

تواند با ايمان به  كسي در هر جا مي ين دليل هردهد و به هم نجات مي

همين اآلن در قلب خود به .  مرگ و زنده شدن دوبارة عيسي نجات بيابد

عيسي مسيح خداوند كه در راه گناهان شما قرباني شد و پس از مرگ 

  .زنده گشت و زنده است ايمان بياوريد و از اين به بعد او را پيروي كنيد

  .آمين.  و مقتدر ما عيسي مسيح شما را بركت بدهدخداوند و منجي زنده 


