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  نجات

  اعمال و فيض

  
  

ت تفكر سؤاالي، در اين درس پيرامون اين خوانندة گرام    
آيد يا فيض خدا؟ آيا  كنيم كه آيا نجات بوسيلة اعمال انسان بدست مي مي
توان گفت كه در نجات انسان، هم اعمال او و هم فيض خدا حائز  مي

  اهميت است؟
در درسهاي اخيرمان توضيح داديم كه انسان بخاطر عدم اطاعت از خدا از 

خدا .  برد  شده است و در مرگ روحاني بسر ميسرچشمة حيات جدا
شريعت را به انسان داد تا انسان به گناهكار بودن خود و نياز خود به 

تواند نجات بيابد چون هيچ بني   انسان توسط شريعت نمي.  نجات پي ببرد
 قادر نيست شريعت را بطور تمام و كمال رعايت كند و بعالوه  مي  آد

  .نسان در گناه مرده حيات ببخشدشريعت قادر نيست به ا
  

  نقشة خدا براي نجات انسان

خواهيم نشان بدهيم كه خدا نقشة نجات  در اين درس مي    
.  انسان را طوري طرح ريزي نمود تا انسان بتواند بسوي او بازگشت كند
خدا كه مايل به نجات انسان بوده است راهي براي نجات انسان فراهم 

  . خالق خود دوستي و مشاركت داشته باشدكرد تا انسان بتواند با
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  عدم توانايي انسان در انجام اعمال خداپسندانه

كند با رعايت شريعت و انجام  شخصي كه كوشش مي    
يابد كه  كارهاي نيك خدا را خوشنود كند به زودي خود را در وضعيتي مي

پولس رسول در رسالة خود به .  در رساله به روميان تشريح گرديده است
دانيم كه شريعت روحاني است اما من  ما مي": وميان اينطور نوشتر

دانم چكار  نمي.  ام اي به گناه فروخته شده نفساني هستم و مانند برده
دهم بلكه برخالف،  خواهد انجام نمي كنم زيرا آنچه را كه دلم مي مي

كنم كه  وقتي كاري مي.  آورم چيزي را كه از آن تنفر دارم بعمل مي
.  دهد كه من با حقانيت شريعت موافقم اهم بكنم، اين نشان ميخو نمي

دهد نيستم بلكه اين  پس در واقع من آن كسي كه اين عمل را انجام مي
رساله به روميان فصل هفتم، آيات  (".برد گناه است كه در من بسر مي

14-17.(  
كند از طريق رعايت شريعت زندگي  اين وضعيت كسي است كه سعي مي

شود كه  چنين شخصي به زودي متوجه مي.  اي داشته باشد انهخداپسند
خواهد مطيع خدا   نميهيچ وجهآلود او به  طبيعت سقوط كرده و گناه

توانست بطور تمام و  آدم ديگري نمي پولس رسول مثل هر بني.  باشد
كمال شريعت را رعايت كند چون طبيعت انسان او گناهكار و سركش 

آيد و  آلود به دنيا مي باشيم كه انسان با طبيعتي گناهبايد توجه داشته .  بود
پولس رسول در .  اين طبيعت گناهكار، مطيع خدا و احكام خدا نيست

دانم كه در  مي": اش به روميان نوشت  از فصل هفتم رساله21-18آيات 
من يعني در طبيعت نفساني من جايي براي نيكويي نيست زيرا اگر چه 

من هست ولي قدرت انجام آن را ندارم آن نيكي را ميل به نيكي كردن در 
خواهم، بعمل  دهم بلكه كار بدي را كه نمي خواهم، انجام نمي كه مي
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دهم ديگر كنندة آن كار  خواهم، انجام مي اگر كاري را كه نمي.  آورم مي
پس به اين قاعدة كلي .  برد من نيستم بلكه گناه است كه در من بسر مي

خواهم كاري نيكو انجام دهم فقط شرارت از  وقت ميبرم كه، هر  پي مي
  ".زند مي  من سر

كنند كه انسان بخاطر طبيعت سقوط  اين آيات بطور بسيار واضحي بيان مي
هر چند يك نفر .  تواند با اعمالش خدا را خوشنود كند كردة خود نمي

بخواهد و تالش كند كه با اعمال نيكو باعث خوشنودي خدا بشود چون 
بر اساس .  آلود در او هست به نتيجة مطلوب نخواهد رسيد  گناهطبيعت

  ".در طبيعت نفساني انسان جايي براي نيكويي نيست" كه خواندم 18آية 
 از فصل هفتم رساله به روميان اينطور 25-22سپس پولس رسول در آيات 

بينم فرمان  برم، ولي مي باطناً از شريعت خدا لذت مي"دهد  ادامه مي
جنگد و  ر بدن من حاكم است كه با فرمان حاكم بر ذهن من ميديگري ب

.  سازد يعني اعضاي بدن مرا مطيع خود نموده است مرا اسير فرمان گناه مي
كي .  كشاند اين بدن، مرا بسوي مرگ مي!  من چه آدم بدبختي هستم

تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟  خدا را بوسيلة خداوند ما عيسي  مي
خالصه در حاليكه .  كنم كه چنين كاري را كرده است ميمسيح شكر 

طبيعت نفساني من بندة گناه است با عقل خود شريعت خدا را بندگي 
كند كه احتياج دارد از چنگ  بينيم پولس رسول بيان مي  مي".كنم مي

سازد كه اين  اما او روشن مي).  24آية (آلود خود آزاد بشود  طبيعت گناه
اين آزادي هدية خداست كه .  آيد ريعت بدست نميآزادي با رعايت ش

پس آزادي ما .  شود توسط خداوند ما عيسي مسيح به انسان داده مي
اران به مسيح نتيجة اعمالمان نيست بلكه نتيجة فيض است كه در د ايمان

تجربة روحاني پولس كه در فصل .  عيسي مسيح به ما بخشيده شده است
رديده است احتماالً بعد از توبه و بازگشت او هفتم رساله به روميان ذكر گ
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باطناً از شريعت خدا "نمود كه  در غير اينصورت او اظهار نمي.  بوده است
فصل ششم رساله به روميان در ).  22روميان فصل هفتم، آية (برد  لذت مي

رابطه با افرادي است كه بخاطر اتحاد با عيسي مسيح از مرگ به حيات 
فصل هفتم رساله به روميان وضعيت همين افراد را تشريح .  اند منتقل شده

خواهند توسط اعمال خود خدا را خوشنود بسازند ولي  كند كه مي مي
  .شوند موفق نمي

در اين فصل، موضوع درس ما دربارة زندگي مسيحي نيست بلكه دربارة 
آيد، آيا نجات  خواهيم ببينيم كه نجات چگونه بدست مي مي.  نجات است

آيد يا از طريق فيض خدا؟  شايد بپرسيد،  يق اعمال انسان بدست مياز طر
اگر موضوع درس ما دربارة نجات است پس چرا وارد فصل هفتم رساله 

 از فصل هفتم روميان دربارة كشمكش 25-14به روميان شديم، مگر آيات 
اران د ايماندهند كه ما  اران نيست، مگر اين آيات نشان نميد ايماندروني 

توانيم با رعايت شريعت و انجام اعمال نيك از چنگ طبيعت  مسيح نميبه 
  نفساني خود آزاد بشويم؟

خواهيم تذكر بدهيم كه قصد ما از وارد شدن به فصل هفتم  در اينجا مي
اران به مسيح، بدون د ايمانرساله به روميان اين است كه نشان بدهيم حتي 

وقتي شخص .  داشته باشنداي  توانند زندگي خداپسندانه كمك خدا نمي
نجات يافت، نتواند با كوشش انساني خود خدا را خوشنود بسازد چطور 
!  ممكن است شخص نجات نيافته با تكيه بر اعمالش خدا را خوشنود كند؟

خواه (كند كه هيچكس  فصل هفتم رساله به روميان بخوبي ما را متوجه مي
 و كوشش انساني خود از طريق تالش) نجات يافته، خواه نجات نيافته

  .تواند باعث خوشنودي خدا بشود نمي
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  شرط الزم براي ورود به آسمان

تواند به آسمان وارد بشود مگر اينكه از گناهان  انسان نمي    
گناه، مانع رسيدن انسان به آسمان است و هيچ بني .  خود پاك شده باشد

 آنقدر كارهاي شايد يكنفر بگويد من.  گناه نيست  در نظر خدا بي مي  آد
تواند در  آيا انسان مي!!  دهم كه گناهانم را پوشش بدهد خوب انجام مي

تمام طول عمر خود فقط كارهاي خوب انجام بدهد و هيچگاه مرتكب 
گناه نشود؟  چنين چيزي غيرممكن است، چون انسان در درون خود 

 شود كه ميل باطني به گناه باعث مي.  طبيعتي گناهكار و سركش دارد
انسان در فكر و كالم و عمل گناهكار است و هرگز .  انسان گناه بكند

پس انسان از .  تواند با كارهاي خوب خود گناهانش را برطرف كند نمي
.  تواند از گناهانش پاك بشود و به آسمان برسد طريق كارهاي خوب نمي

  .براي نجات و رسيدن به آسمان بايد راه ديگري وجود داشته باشد
  

  ه بزرگ قوم اسراييلاشتبا

بينيم  در فصلهاي نهم و دهم و يازدهم رساله به روميان مي    
كه پولس رسول با حكمتي مخصوص اشتباه بزرگ قوم اسراييل را توضيح 

اين اشتباه اين است كه قوم اسراييل بعوض پذيرفتن فيض خدا .  دهد مي
در عهد قوم اسراييل .  براي نجات، سعي نمودند شريعت را رعايت كنند

.  كردند كه متوجه فيض خدا بشوند عتيق بايستي حيوانات را قرباني مي
بعالوه بعداً مسيح موعود قوم اسراييل بر روي صليب قرباني شد و فيض 

  .خدا را بطور كامل آشكار نمود
با مرگ مسيح بر روي صليب جريمة گناهان قوم اسراييل و جريمة گناهان 

 رسول در فصل نهم رساله به روميان پولس.  تمام بشر پرداخت گرديد
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پس چه بگوييم؟  بايد ":  دربارة قوم اسراييل اينطور نوشت33-30آيات 
بگوييم كه ملتهاي غيريهود كه براي بدست آوردن نيكي مطلق كوشش 
نكردند از راه ايمان آن را بدست آوردند، حال آنكه قوم اسراييل كه 

ن نيك محسوب شوند آن را پيوسته جوياي شريعتي بودند تا بوسيلة آ
چرا؟  بعلت اينكه كوششهاي ايشان از روي ايمان نبود بلكه در .  نيافتند

به اين ترتيب آنها از همان سنگي لغزش خوردند .  اثر اعمال خودشان بود
 پاكي از گناه و نيكي مطلق، به سبب "...كند كه كالم خدا به آن اشاره مي

شود ولي قوم اسراييل به  بخشيده ميفيض خدا و از راه ايمان به انسان 
اعمال خود متكي بوده است و به همين علت خود را از نجات كه هدية 

  .خداست محروم نموده است
  

  پايان شريعت

مسيح "خوانيم   مي4در رساله به روميان فصل دهم، آية     
هدف و تمام كنندة شريعت است براي هر كه ايمان آورد و به اين وسيله 

  ".ا نيك شمرده شوددر حضور خد
.  منظور پولس در اين آيه اين نيست كه مسيح شريعت را زير پا گذاشت

.  دانيم كه مسيح اينكار را نكرد بلكه او بطور كامل شريعت را انجام داد مي
آورد انجام داده  در واقع مسيح شريعت را در راه هر كه به او ايمان مي

ين جهان زندگي كرد و او مسيح با پاكي و بيگناهي مطلق در ا.  است
البته فقط .  هدف و تمام كنندة شريعت براي نيك شمرده شدن انسان است

نيكي مطلق .  آورند شوند كه به مسيح ايمان مي كساني نيك شمرده مي
  .آورند شود كه به او ايمان مي مسيح به حساب تمام كساني گذاشته مي
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ميد كه نجات انسان به توان فه با توجه به آنچه كه گفتيم به سادگي مي
چون نجات انسان .  اعمال او بستگي ندارد بلكه به فيض خدا بستگي دارد

تواند هدية  به فيض خدا بستگي دارد هركس در هر شرايطي كه باشد مي
  .نجات را از خدا دريافت كند

 انجام داده است از نجات  اش هيچكس بخاطر گناهاني كه در زندگي
سوادي از نجات  بخاطر كم سوادي يا بيهيچكس .  شود محروم نمي
هيچكس بخاطر نداشتن پول كافي از نجات محروم .  شود محروم نمي

شخص ثروتمند، شخص فقير، شخص تحصيل كرده، شخص .  شود نمي
تحصيل نكرده، دروغگو، دزد، زناكار، قاتل و هركسِ ديگري چنانچه 

ي بياورد حاضر باشد به گناه پشت كند و به عيسي مسيح خداوند رو
اگر شما تاكنون به عيسي .  يابد شود و نجات مي بوسيلة خدا پذيرفته مي

كنيم بدون توجه به  ايد به شما توصيه مي مسيح خداوند ايمان نياورده
وضعيت گذشتة خود يا به شرايط فعليتان با توبه از گناه و ايمان به عيسي 

  .مسيح به سوي خدا بازگشت كنيد
زيرا به سبب فيض "ش به مسيحيان افسس نوشت ا پولس رسول در رساله

ايد و اين كار شما نيست بلكه  خداست كه شما از راه ايمان نجات يافته
اين نجات نتيجة اعمال شما نيست، پس هيچ دليلي .  بخشش خداست

  ".وجود ندارد كه كسي بخود ببالد
ض تك شما خوانندگان حقجو از راه ايمان به مسيح، في اميدواريم كه تك 

  .آمين.  خدا را نصيب خود بسازيد و به جمع نجات يافتگان عالم بپيونديد


