
 تعاليم اساسي كتاب مقدس

  36بخش 

  

  نجات

  تقديس

  

  

خوشحاليم كه در اين .    درودها در نام عيسي مسيح خداوند    

توانيم اعتقادات اساسي مسيحيان را با شما در ميان  سري از درسها مي

مدتي است كه موضوع دروس ما در زمينة مزاياي نجات .    بگذاريم

اران به مسيح است و تاكنون تعدادي از اين مزايا را بررسي كرده د ايمان

يس كه يكي ديگر از مزاياي در اين درس در نظر داريم در مورد تقد.    ايم

نجات مسيحيان است صحبت كنيم و به مبحث مزاياي نجات خاتمه 

  .  لطفاً با دقت به دنبالة اين درس توجه كنيد.    بدهيم

  

  مفهوم تقديس

توان   است، ميجدايي "تقديس"از آنجايي كه معني لغت     

جدا شدن براي خدا و اختصاص يافتن به گفت كه مفهوم تقديس 

توان مقدس بودن در زندگي روزانه    تقديس را همچنين مي.  اوست

  .   استنقل كنندة پاكي و قدوسيتدانست چون كلمة تقديس 

وقتي دربارة تقديس كه يكي از مزاياي نجات مسيحيان است صحبت 

.    كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه تقديس از دو جنبه برخوردار است مي



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

توانيم اين  كند كه مي ر را در مقابل خدا بيان مياد ايمانجنبة اول وضعيت 

هر فرد مسيحي بخاطر ايمان به كاري كه .    را تقديس وضعيتي بناميم

اين جنبه از .    مسيح انجام داده است در نظر خدا پاك و مقدس است

گيرد و صرفاً  تقديس در همان لحظة بازگشت به سوي مسيح صورت مي

  .  كار خداست

توانيم آن را تقديس تدريجي بناميم به تدريج در  يس كه ميجنبة دوم تقد

ار د ايماندر اين جنبه از تقديس .    گيرد زندگي فرد مسيحي صورت مي

بايد روز به روز با خدا همكاري كند تا به سوي كمال پيش برود و 

  .  اش هرچه بيشتر شبيه زندگي عيسي مسيح بشود زندگي

  

  سهم خدا در تقديس

گوييم بايد توجه داشته باشيم  رة تقديس سخن ميوقتي دربا    

عهد عتيق و عهد جديد هر دو تاييد .    كه تنها خدا قادر است تقديس كند

كند  اين واقعيت كه خدا تقديس مي.    كنند كه خدا تقديس كننده است مي

بعنوان .    شود چندين بار در فصلهاي بيستم تا بيست و دوم الويان ديده مي

و فرايض مرا " نوشته شده است 8الويان فصل بيستم، آية نمونه در 

  ".  نمايم نگاهداشته آنها را بجاآوريد من يهوه هستم كه شما را تقديس مي

سازد كه هر سه شخص الوهيت يعني پدر و  عهدجديد براي ما روشن مي

در انجيل يوحنا فصل .    القدس در تقديس ما نقش دارند پسر و روح

بينيم كه عيسي در دعا از پدر خود درخواست كرد كه   مي17هفدهم آية 

آنان را بوسيلة ": او در دعا چنين گفت.    ارانش را تقديس كندد ايمان

پولس رسول در رسالة .    "راستي خود تقديس نما، كالم تو راستي است

خدا شما را با مسيح " اينطور نوشت 30اول خود به قرنتيان فصل اول آية 
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سيح را براي ما حكمت، نيكي مطلق، قدوسيت و آزادي متحد ساخت و م

  ".  گردانيده است

 ارادة بر طبقبينيم كه مسيح   مي10در رساله به عبرانيان فصل دهم، آية 

خدا بدن خود را بعنوان قرباني تقديم كرد و خدا بر اساس اين قرباني ما 

 خدا را پس وقتي عيسي مسيح ارادة": فرمايد مي.    را تقديس نموده است

بجا آورد و بدن خود را يكبار و آنهم براي هميشه بعنوان قرباني تقديم 

  نقشة مرگ، دفن و زنده شدن دوبارة ".  كرد ما از گناهان خود پاك گشتيم

بخش  ريزي گرديد تا انسان بر اساس كار نجات عيسي بوسيلة خدا طرح

  .  عيسي بتواند پاك و آزاد بشود

شود كه تقديس عملي است از  مشاهده ميدر كالم خدا بطور واضح 

  .  جانب خداي پدر، تا ما از گناه جدا بشويم و به او اختصاص بيابيم

توانيم به رسالة پولس رسول  در مورد نقش عيسي مسيح در تقديس ما، مي

اي ": فرمايد مي.     رجوع كنيم26-25به افسسيان فصل پنجم، آيات 

ت داشت و جان خود را براي آن داد شوهران، چنانكه مسيح كليسا را دوس

مسيح چنين كرد تا كليسا را با آب و .    شما نيز زنان خود را دوست بداريد

  ".  كالم خدا شسته و آن را پاك و مقدس گرداند

به اين جهت عيسي نيز در خارج ": در رساله به عبرانيان نوشته شده است

 ".  ز گناهانشان پاك سازداز دروازة شهر رنج ديد تا مردم را با خون خود ا

  )12عبرانيان فصل سيزدهم، آية (

القدس در تقديس ما، در رسالة اول پطرس  و باالخره در مورد نقش روح

از طرف پطرس، " اينطور نوشته شده است 2-1رسول فصل اول، آيات 

خداي پدر مطابق ارادة خود، ...  رسول عيسي مسيح به قوم برگزيدة خدا 

 "...  ايد   رگزيده است و شما بوسيلة روح خدا تقديس شدهشما را از ازل ب

...    ": پولس رسول نيز در رسالة دوم خود به تسالونيكيان چنين نوشت
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اران در تسالونيكي برگزيد تا بوسيلة د ايمانخدا شما را بعنوان اولين 

  ".  القدس شما را پاك گرداند و از راه ايمان به حقيقت نجات يابد روح

ور كه قبالً ذكر شد جنبة اول تقديس يعني تقديس وضعيتي، عملي همانط

شخصي به .    آورد است از جانب خدا براي هر فردي كه به مسيح ايمان مي

در .    يابد موجب اين عمل خدا يكبار و براي هميشه به خدا اختصاص مي

دهد  جنبة اول تقديس اين انسان نيست كه خود را به خدا اختصاص مي

آورد به خود اختصاص  دا شخصي را كه به مسيح ايمان ميبلكه خ

  .  دهد مي

  

  سهم ما در تقديس

خواهيم دقايقي را در اين مطلب صرف كنيم كه  حاال مي    

سهم ما در تقديس چيست؟  گفتيم كه وقتي يك نفر به مسيح ايمان 

.    آورد بايد روز به روز با خدا همكاري كند تا بسوي كمال پيش برود مي

ن جنبة دوم تقديس است كه توسط همكاري مداوم ما با خدا صورت اي

در .    گيرد تا زندگي ما هر چه بيشتر شبيه زندگي عيسي مسيح بشود مي

ار بايد در زندگي روزمرة خود از گناه دوري كند د ايمانتقديس تدريجي 

بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از گناه دوري .    و مطيع ارادة خدا باشد

يابيم كه  كنيم و مطيع خدا هستيم طوري از جانب خدا بركت مي مي

آنانيكه در زندگي روزمرة خود از گناه .    بينيم كمبودي در زندگي خود نمي

آورند به خوبي از اين واقعيت با خبر  كنند و ارادة خدا را بجا مي دوري مي

  .  هستند كه تحت ارادة خدا زيستن بركات زيادي به همراه دارد

.    كردند بينيم كه افراد، خود و خانة خدا را تقديس مي در عهد عتيق مي

آنها براي تقديس معبد بايستي چيزهاي بد و ناپاك را از آن خارج 



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

.    اصوالً آنچه كه به خدا تعلق دارد بايد پاك و مقدس باشد.    كردند مي

ين نكتة گوييم بايد به ا ار سخن ميد ايمانوقتي دربارة تقديس تدريجي 

مهم توجه داشته باشيم كه خدا از ما انتظار دارد كه عمالً پاك باشيم و 

  .  خود را وقف او نماييم

اران د ايمان خطاب به 13در رسالة پولس رسول به روميان فصل ششم آية 

هيچيك از اعضاي بدن خود را در "به مسيح اينطور نوشته شده است 

صد شريرانه بكار رود بلكه خود را به اختيار گناه قرار ندهيد تا براي مقا

اند تمام  خدا تسليم نماييد و مانند كساني كه از مرگ به زندگي بازگشته

وجود خود را در اختيار او بگذاريد تا اعضاء شما براي مقاصد نيكو بكار 

  .  "رود

خواست خدا اين است كه "پولس رسول به كليساي تسالونكيان نوشت 

اول  (".  ابط جنسي غيرمشروع بپرهيزيدشما پاك باشيد و از رو

  )3تسالونيكيان فصل چهارم، آية 

 نوشته شده 10-9در رسالة اول پولس رسول به قرنتيان فصل ششم آيات 

گران، دزدان،   پرستان، زناكاران، لواط ران، بت افراد شهوت..."است كه 

واهند اي نخ مستان، ناسزاگويان و كالهبرداران در پادشاهي خدا هيچ بهره

بينيم كه پولس به مسيحيان شهر قرنتس   مي11 سپس در آية ".  داشت

و بعضي از شما چنان بوديد، ولي اكنون از گناهان خود ": گويد اينطور مي

ايد و جزو مقدسين خدا گشته و بنام عيسي مسيح خداوند و   پاك شده

  ".    ايد روح خدا ما كامالً نيك محسوب شده

كند و مقدس  آورد از گناه پاك مي سيح ايمان ميخدا شخصي را كه به م

آنگاه الزم است كه او با كمك خدا از هر گناهي دوري كند و .    شمرد مي

 ما 8بر اساس دوم قرنتيان فصل سوم آية .    عمالً زندگي پاكي داشته باشد

به تدريج در جاللي روزافزون به شكل خداوند ...  "  اران به مسيح د ايمان
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 پس هدف خدا براي ما اين است كه روز به روز بيشتر ".  .   .  شويم مبدل مي

به اين ترتيب قدوسيت در زندگي مسيحيان .    شبيه عيسي مسيح بشويم

  .  امري است قابل پيشرفت و ترقي

در "كند كه  پطرس رسول در رسالة دوم خود ما مسيحيان را ترغيب مي

 دائماً رشد و نمو فيض و معرفت خداوند و منجيمان عيسي مسيح

در رساله به عبرانيان نوشته شده ) 18دوم پطرس فصل سوم، آية (".  كنيم

بكوشيد تا با همة مردم با صلح و سازش رفتار كنيد و زندگي شما "است 

 "پاك و منزه باشد، زيرا بدون آن هيچكس خداوند را نخواهد ديد

  )14عبرانيان فصل دوازدهم، آية (

.    آورند شود كه به او ايمان مي عيسي نصيب كساني ميابتدا، نيكي و پاكي 

اي  اران به مسيح بايد زندگي پاك و پاكيزهد ايمانسپس، اين اشخاص يعني 

.    داشته باشند تا بر اثر اينگونه زندگي، خدا را در درون خود مشاهده كنند

خداوند مسيح ...  "گويد  پطرس رسول در رسالة اول خود به ما اينطور مي

  )15اول پطرس فصل سوم، آية . ("را در دل خود تقديس نماييد

  

  رابطة ميان سهم خدا و سهم ما در تقديس

بسياري از مسيحيان ميل دارند كه مشاركتي خوب و     

وقتي يك نفر چنين مشاركتي با خدا دارد .    صميمانه با خدا داشته باشند

 براي داشتن .   گويند زندگي او عميق است يا پاك و مقدس است مي

مشاركتي خوب و صميمانه با خدا هر فرد مسيحي بايد اين را درك كند 

ار به د ايمانبا درك اين واقعيت، .    كه او بوسيلة خدا تقديس شده است

تواند با اطمينان خاطر تمام وجودش را در اختيار خدا قرار بدهد  مسيح مي

ايي كه خون عيسي از آنج.    و عمالً زندگي پاك و مقدسي داشته باشد
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مسيح خداوند بخاطر گناهان ما ريخته شده است و او پس از مرگ دوباره 

توانيم با  زنده شده است، با تكيه بر او و كاري كه او انجام داده است مي

بايد در نظر داشته باشيم كه .    پاكي و قدوسيت در اين جهان زندگي كنيم

هم نموده است تا از طريق او خدا تمام نيازهاي ما را در عيسي مسيح فرا

در رسالة دوم پطرس .    اي داشته باشيم بتوانيم زندگي پاك و خداپسندانه

در حالي كه شناخت " نوشته شده است كه 3-2رسول فصل اول، آيات 

شود، فيض و آرامش شما  شما از خدا و عيسي مسيح خداوند زيادتر مي

 براي زندگي و خداپرستي نياز قدرت الهي آنچه را كه ما.    نيز افزون گردد

داريم به ما بخشيده است تا ما بتوانيم كسي كه ما را خوانده است تا در 

  ".  جالل و عظمتش سهيم شويم بهتر بشناسيم

  

  قدوسيت عملي

كند خدا او  گفتيم كه وقتي يكنفر بسوي مسيح بازگشت مي    

ا خدا همكاري بروز ب ار بايد روزد ايمانسپس .    شمرد را پاك و مقدس مي

اش هر چه بيشتر شبيه زندگي  كند تا بسوي كمال پيش برود و زندگي

اين مفهوم قدوسيت عملي است كه با همكاري .    عيسي مسيح بشود

 20-18در اعمال رسوالن فصل نوزدهم، آيات .    گيرد ار صورت ميد ايمان

 اران درد ايمانخورد چون  مينمونة خوبي از قدوسيت عملي به جسم 

عدة زيادي از "فرمايد  مي.    عمل گناه را از زندگي خود دور نمودند

كساني كه ايمان آورده بودند پيش آمدند و اعتراف كردند كه قبل از آن به 

جادوگري مشغول بودند و عدة كثيري از ساحران كتب جادوگري خود را 

علوم كتابها را كه قيمت گذاشتند م.    جمع كردند و پيش مردم سوزانيدند
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شد كه ارزش آنها برابر پنجاه هزار سكة نقره بود به اين ترتيب كالم 

  ".  يافت شد و قدرت بيشتري مي خداوند منتشر مي

شود،  كند به خدا وقف مي ار خود را از گناه جدا ميد ايماناصوالً وقتي 

  .  رود يابد و به سوي كمال پيش مي رشد و نمو روحاني مي

جو را كه تاكنون به سوي  دا شما خوانندة حقيقتخواهيم ابت در اينجا مي

ايد تشويق كنيم كه همين اآلن صادقانه به عيسي   مسيح بازگشت نكرده

مسيح براي برطرف شدن گناهان شما خون .    مسيح خداوند روبياوريد

اما او پس از مرگ دوباره .    خود را بر روي صليب ريخته و مرده است

آوريد تمام گناهان شما  قتي قلباً به او ايمان ميو.    زنده شد و زنده است

  .  شمرد شود و خدا شما را پاك و مقدس مي برطرف مي

ايد، الزم  و اما شما برادر و خواهر مسيحي كه بوسيلة خدا تقديس شده

است كه هر گناهي را از زندگي خود دور كنيد تا صاحب و مالك خود 

  .  رة خود او را جالل بدهيدعيسي را خوشنود بسازيد و در زندگي روزم

  آمين. جالل بر او باد از حال تا به ابد


