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خوانندة گرامي، هدف از اين دروس اين است كه حقايق     

س گذشته در در.  اصلي مسيحيت بطور منظم به شما تعليم داده بشود

در اين درس .  موضوع توبه و نقش آن را در نجات مورد بحث قرار داديم

گفته شده .  كنيم موضوع ايمان را كه با توبه رابطة نزديكي دارد بررسي مي

اي است و دو روي مختلف اين سكه توبه و  است كه نجات همانند سكه

ربوط هستند و به اين ترتيب توبه و ايمان به يكديگر م.  ايمان نام دارند

  .شوند مجموعاً باعث نجات انسان مي

  

  نقش مهم ايمان در خوشنود ساختن خدا

توبه از گناه قدم اولي است كه انسان براي نجات بايستي     

قدم بعدي .  شود  اين قدم به خودي خود باعث نجات انسان نمي.  بردارد

 از شود كه انسان كه ايمان به خداوند ما عيسي مسيح است باعث مي

پس در نجات انسان ايمان سهم .  مند بشود نظير نجات بهره نعمت بي

بدون "خوانيم   مي6در رساله به عبرانيان فصل يازدهم، آية .  مهمي را دارد

ايمان محال است كه انسان خدا را خوشنود سازد، زيرا هر كس به سوي 

د پاداش آيد بايد ايمان داشته باشد كه او هست و به جويندگان خو خدا مي
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تواند     شخص هر قدر هم كه تالش كند، بدون ايمان هرگز نمي".دهد مي

ايمان داشتن يا معتقد بودن كه غالباً در عهد جديد .  خدا را خوشنود كند

به عوض كلمة ايمان بكار برده شده است صرفاً به معني پذيرش فكري 

 بنابراين ايمان داشتن در عهد جديد به معني اعتماد قلبي است،.  نيست

شخص براي نجات بايد به عيسي مسيح و كاري كه او به موجب كالم 

  .خدا انجام داده است قلباً اعتماد كند

  

  ايمان ابراهيم

موضوع ايمان در همان اوايل كتاب مقدس به چشم     

و "خوانيم   در مورد ابراهيم مي6در پيدايش فصل پانزدهم، آية .  خورد مي

  ".او اين را براي وي عدالت محسوب كردبه خداوند ايمان آورد و 

بينيم كه عدالت يا نيكي مطلق از راه ايمان به حساب ابراهيم گذاشته  مي

در عهد جديد از ابراهيم بعنوان كسي كه به خدا و كالم خدا ايمان .  شد

مثالً در فصل چهارم رسالة پولس رسول به .  داشت صحبت شده است

مان آورد و در آن هنگام كه هيچ اميدي نبود ابراهيم اي"خوانيم  روميان مي

همانطور كه كتاب خدا .  او اميدوار گشت و از اينرو پدر ملل بسيار شد

ابراهيم تقريباً صد .  فرزندان تو به اين اندازه كثير خواهند شد: فرمايد مي

ساله بود، اما توجه به وضع بدني خودش كه تقريباً مرده بود و با توجه به 

توانست صاحب فرزندي شود ايمانش را سست نساخت،   ا نمياينكه سار

گفت،  و نسبت به وعدة خدا شك نكرد بلكه در حاليكه خدا را حمد مي

نمود، زيرا اطمينان كامل داشت كه خدا قادر است  ايمانش او را تقويت مي

به اين دليل است كه ايمان .  مطابق آنچه وعده فرموده است عمل كند



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

روميان فصل چهارم، آيات  ("نيكي مطلق محسوب شدابراهيم بعنوان 

18-22.(  

آمد   بلي، ابراهيم حتي در شرايطي كه اوضاع و احوال مناسب به نظر نمي

هاي خدا را  اران بايد وعدهد ايمانما .  در اعتمادش به خدا استوار بود

بعنوان حقايق محض بپذيريم هر چند كه همه چيز برخالف انتظارات ما 

گناه اولية انسان كه باعث سقوط و جدايي او از خدا گرديد .  پيش بروند

.  اين بود كه او كالم خدا را زير پا گذاشت و برخالف ارادة خدا عمل كرد

خواهد نجات بيابد بايد به گناه خود پشت كند و به  حاال شخصي كه مي

  .خدا و كالم او ايمان بياورد

  

  ايمان به شهادت خدا

 12-9ي رسول فصل پنجم، آيات در رسالة اول يوحنا    

پذيريم با شهادت خدا كه قويتر  ما كه شهادت انسان را مي"خوانيم  مي

است چه خواهيم كرد؟  و اين شهادتي است كه او براي پسر خود داده 

هر كه به پسر خدا ايمان آورد اين شاهد را در دل خود دارد، اما .  است

و را در مورد پسرش نپذيرد، هر كه شهادت خدا را قبول نكند و گواهي ا

شهادت اين است كه خدا به ما حيات .  خدا را دروغگو شمرده است

هر كه پسر را .  شود جاوداني داده است و اين حيات در پسر او يافت مي

  ".دارد حيات را دارد و هر كه پسر را ندارد صاحب حيات نيست

ما بايد توجه داشت كه ا.  دانيم كه انسان براي نجات بايد ايمان بياورد مي  

تواند   اگر موضوع ايمان خدا و پسر او عيسي مسيح نباشد انسان هرگز نمي

پس هر ايماني باعث رستگاري انسان و رسيدن او به آسمان .  نجات بيابد

موضوع ايمان بايد خداي حقيقي باشد كه از روي محبت پسر .  شود  نمي
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.  ريق او بتواند نجات بيابديگانه خود عيسي مسيح را داد تا انسان از ط

شخص براي نجات بايد ايمان بياورد كه عيسي مسيح از خدا بود و در 

جسم شد و براي برطرف نمودن گناهانش بر روي صليب خون ريخت و 

تنها بوسيلة چنين ايماني انسان .  مرد و دوباره زنده شد و زنده است

  .تواند نجات بيابد و به آسمان برسد مي

  

   تمام دل و جانايمان با

منظور .  شود ايمان واقعي شامل تمام دل و جان انسان مي    

اين است كه شخص بايد با فكر و احساسات و ارادة خود ايمان بياورد در 

بسياري از مردم دربارة انجيل عيسي .  تواند نجات بيابد  غير اينصورت نمي

 از حقيقت آگاه مسيح آگاهي فكري دارند و البته الزم است كه انسان ابتدا

اما با خبر بودن از انجيل به خودي خود باعث نجات انسان .  بشود

اينكه يك نفر دربارة عيسي مسيح صرفاً آگاهي فكري دارد و .  شود  نمي

با خبر است كه او در راه گناه بشر مرده و دوباره زنده شده است براي 

، با شخص براي نجات بايد عالوه بر فكر.  نجات او كافي نيست

احساسات و ارادة خود به انجيل ايمان بياورد و اين ايماني با تمام دل و 

شخص بايد ابتدا آگاه بشود كه عيسي مسيح كيست و براي او .  جان است

سپس احساس كند كه به او و هدية نجات احتياج .  چه كار كرده است

  .دارد و باالخره با اراده و تصميم خود به مسيح اعتماد كند

  

  ري بودن ايمان به عيسي مسيحضرو

كساني كه از راه ايمان قلبي، عيسي مسيح خداوند را بعنوان     

كنند در واقع معتقدند كه او بخاطر  نجات دهندة خود دريافت مي
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اين .  گناهانشان مرده و پس از مرگ دوباره زنده شده است و زنده است

ربارة پسر خود اشخاص در مركز ايمانشان خداي حقيقي قرار دارد و او د

هر كه پسر را دارد حيات را دارد و هر كه "اينطور شهادت داده است كه 

  ).12اول يوحنا فصل پنجم، آية  ("پسر را ندارد صاحب حيات نيست

شود كه بر پسر  به اين ترتيب ايماني منجر به نجات و حيات انسان مي

و زندگي تا شخص پسر خدا عيسي مسيح را در قلب .  خدا بنا شده باشد

.  مند بشود تواند از ثمرات نيكوي نجات بهره  خود نداشته باشد نمي

بنابراين ايمان به عيسي مسيح براي نجات انسان كامالً ضروري است و 

كنند كه از  اي فكر مي عده.  جدا از او نجاتي براي انسان وجود ندارد

هر "ست كه اما واقعيت اين ا!  توانند به آسمان برسند طريق اعمالشان مي

پس انساني كه عيسي مسيح را .  "كه پسر را ندارد صاحب حيات نيست

چطور .  اش نداشته باشد، محال است كه به آسمان برسد در قلب و زندگي

توان عيسي مسيح را در قلب و زندگي دريافت كرد؟  كالم خدا اينطور  مي

ل كردند و قبو) يعني عيسي مسيح را(به همة كساني كه او را «: فرمايد مي

انجيل يوحنا  ("به او ايمان آوردند اين امتياز را داد كه فرزندان خدا شوند

  ).12فصل اول، آية 

توان عيسي مسيح را دريافت كرد و صاحب زندگي  پس از راه ايمان مي

اگر شما مايليد عيسي مسيح خداوند را دريافت كنيد به او .  جاويد شد

.  يد و زندگي خود را به او بسپاريدبگوييد كه حاضريد از گناه دست بكش

از او درخواست كنيد كه قلب شما را با خون خود شستشو بدهد و به 

چنانچه صادقانه درخواست كنيد يقيناً .  قلب و زندگي شما وارد بشود

  .كنيد دريافت مي

ايمان ما بايد خدا باشد كه پسر : توانيم بگوييم در اينجا بطور خالصه مي

وقتي يك نفر حقايقي را كه كتاب .  ا در راه ما دادخود عيسي مسيح ر
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كند الزم است به گناه پشت كند  مقدس دربارة نجات گفته است قبول مي

و به عيسي مسيح خداوند كه در راه گناه بشر مرد ) يعني از گناه توبه كند(

براي ).  يعني به عيسي مسيح ايمان بياورد(و دوباره زنده شد روي بياورد 

شود هم خدا را  ن به عيسي بايد به گناه پشت كرد چون نميروي آورد

  !داشت و هم گناه را

كه ما مايليم به گناه پشت ": اي دوستان جوياي حقيقت بگويند شايد عده

ايم  كنيم و به عيسي مسيح خداوند روي بياوريم اما فعالً دست نگهداشته

اي  اپسندانهتوانيم زندگي پاك و خد چون مطمئن نيستيم كه در آينده مي

  دوست حقجو لطفاً توجه داشته باشيد كه وقتي شما به "!داشته باشيم

شود  عيسي مسيح خداوند روي بياوريد روح خدا در درون شما ساكن مي

هيچ .  كند كه مطابق ميل و ارادة خدا زندگي كنيد و او شما را كمك مي

اي  دانهتواند زندگي پاك و خداپسن  القدس نمي انساني بدون كمك روح

شود كه از گناهان  القدس انسان قادر مي داشته باشد اما با ياري روح

پس .  مختلف دوري كند و با پاكي و قدوسيت در اين جهان بسر ببرد

 ندارد كه نگران عدم توانايي خود براي داشتن يك زندگي پاك و  مي  لزو

 اجازه شما به عيسي مسيح خداوند ايمان بياوريد و.  خداپسندانه باشيد

آنوقت .  القدس زندگي آيندة شما را بطور كامل كنترل كند بدهيد كه روح

تواند در زندگي  القدس مي آيد روح  خواهيد ديد كه آنچه از شما برنمي

خوانيم   مي4در رسالة اول يوحنا فصل پنجم، آية .  شما به انجام برساند

ن پيروزي را بوسيلة اند و ما اي همة فرزندان خدا بر اين جهان غلبه يافته"

  ".ايم ايمان بدست آورده

حاال شما دوست حقجو بهتر است فرصت را غنيمت بشمريد و در 

به .  كنيد به عيسي مسيح خداوند روي بياوريد حاليكه به گناه پشت مي
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.  شويد يابيد و صاحب حيات جاويد مي اين ترتيب از راه ايمان نجات مي

  .آمين


