
توجیھ شده توسط ایمان بھ مسیح تنھا
خطبھ 24 ژوئیھ 2022

غالطیان 2:15،16،20،21

کلمان تندو، کارآموز شبانی

امروز ما بھ سوال 30 از تعلیمات شھر جدید نگاه خواھیم کرد. من سوال را می خوانم و با ھم پاسخ را می خوانیم. 

سوال 30: ایمان به عی�� مسیح چیست؟

پاسخ: ایمان به عی�� مسیح، تصدیق حقیقت هر چیزی است که خدا در ک��م خود آشکار کرده
است، اعتماد به او، و همچنین پذیرفتن و تکیه بر او تنها برای نجات، همانطور که در انجیل به ما

عرضه شده است.

برخی از مردم فکر می کنند کھ ایمان بھ عیسی مسیح بر اساس جھل است. اما اینطور نیست. تعالیم امروزی می گوید کھ ایمان مستلزم شناخت وحی خدا در انجیل

است. ایمان، این باور است کھ کالم خدا صادق است، و بنابراین شما خود را کامالً بھ آن متعھد می سازید. پس ایمان واقعی اصالً کور نیست. 

البتھ ھمھ ما اگر بخواھیم چیزی بدانیم یا انجام دھیم باید چیزی را باور کنیم. مثالً من متولد 26 جوالی ھستم. از کجا این را بدانم؟ پدر و مادرم بھ من گفتند. و من

ھرگز شک نکرده ام کھ پدر و مادرم والدین واقعی من ھستند. عالوه بر این، من ھرگز آزمایش DNA انجام نداده ام. با این حال، من ھنوز معتقدم کھ آنھا پدر و

مادر من ھستند. این در مورد روابط ما نیز صدق می کند. شما ھرگز نمی توانید کسی را بشناسید و با او ارتباط برقرار کنید مگر اینکھ بخواھید بھ او اعتماد کنید. 

دوستان: ھر کاری کھ در زندگی انجام دھیم بر پایھ ایمان است. برای شناخت واقعی ھر چیزی، باید باور داشتھ باشیم کھ در وھلھ اول آن را خواھیم شناخت.

بنابراین، این چگونھ برای توجیھ اعمال می شود؟ 

بیایید با ھم غالطیان 2: 15، 16، 20 و 21 را بخوانیم. 

15 خود ما یھودی ھستیم و گناھکار غیریھودی نیستیم. 



16اما می دانیم کھ شخص با اعمال شریعت عادل نمی شود، بلکھ از طریق ایمان بھ عیسی مسیح عادل می شود، پس ما نیز بھ مسیح عیسی ایمان آورده ایم تا با

ایمان بھ مسیح عادل شمرده شویم، نھ با اعمال شریعت. اعمال قانون ھیچ کس توجیھ نخواھد شد.

 

20 من با مسیح مصلوب شدم.  

این دیگر من نیستم کھ زندگی می کنم، بلکھ مسیح ھستم کھ در من زندگی می کند.  

و زندگی را کھ اکنون در جسم می گذرانم، با ایمان بھ پسر خدا می گذرانم کھ مرا دوست داشت و خود را برای من داد.

21 من فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر عدالت از طریق شریعت بود، مسیح بی ھدف مرد. 

بیایید با ھم اشعیا 40:8 را بخوانیم.

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا دعا کنیم. 

ای پدر مھربان، ما بھ حضور تو می آییم و برکت موعظھ کالم تو را می طلبیم. ما دعا می کنیم کھ روح شما ذھن و قلب ما را روشن کند. ھمانطور کھ کالم شما

موعظھ می شود، بھ ما کمک کنید تا عیسی را نزدیک ببینیم، او را صمیمانھ دوست داشتھ باشیم و بھ خوبی بھ او خدمت کنیم. و بھ نام عیسی است کھ ما دعا می

کنیم و ایمان می آوریم. آمین 

غالطیان نامھ ای است کھ پولس بھ کلیسای غالطیھ نوشت تا بھ آنھا کمک کند در برابر معلمان دروغین در جامعھ خود مقاومت کنند. معلمان دروغین گفتند: ”\

[غیریھودیان\] باید ختنھ شوند تا بھ مسیحیت تبدیل شوند.” در غالطیان 1: 8، پولس این ایده را انجیلی متفاوت می نامد، زیرا این یک مسیر نادرست بھ سوی

نجات است. 

در قسمت خود یکی از آموزه ھای اساسی مسیحیت را می یابیم: عادل شمرده شدن تنھا با ایمان بھ مسیح است. مارتین لوتر کشیش قرن شانزدھمی بود. لوتر گفت:

”توجیھ آموزه ای است کھ کلیسا بر آن ایستاده یا سقوط می کند.” اما توجیھ چیست؟ این عملی از فیض خالص خداست کھ از طریق آن، بھ واسطھ ایمان، ما در

برابر خدا بھ دلیل عدالت مسیح عادل اعالم می شویم. 

دو نکتھ برای امروز: 

نکتھ 1: ما فقط با ایمان بھ مسیح عادل می شویم (آیات 15 و 16) 

نکتھ 2: تنھا با ایمان بھ مسیح، برای خدا زندگی می کنیم (آیات 20 و 21)

برای بحث در مورد نکتھ 1، بیایید دوباره بھ آیھ 15 نگاه کنیم: 

15 ما خود اصالتاً یھودی ھستیم و گناھکار غیریھودی نیستیم. 

پولس تعلیم می دھد کھ ھیچ کس را نمی توان با تولد توجیھ کرد. این باید تنھا با ایمان بھ مسیح باشد یھودیان زمان پولس فکر می کردند کھ از نظر اخالقی برتر از

”گناھکاران غیریھودی” اطراف خود ھستند. اما پولس تأکید می کند کھ ھمھ، گناھکاران یھودی و غیریھودی، تنھا با ایمان بھ مسیح عادل شمرده می شوند.



ھمانطور کھ از موعظھ ھفتھ گذشتھ شنیدیم، مسیح برای افراد صالح نیامد، بلکھ برای کسانی کھ خود را گناھکار می دانند آمده است.

عیسی در لوقا 5:32 گفت: 

«32 من نیامده ام تا نیکان را دعوت کنم، بلکھ گناھکاران را بھ توبھ دعوت کنم.» 

از آیھ 15 می توان فھمید کھ غیر یھودیان در بین یھودیان شھرت بدی داشتند. آنھا ”گناھکاران غیریھودی” بودند. اما حتی غیریھودیان گناھکار را می توان در

حضور خدا عادل اعالم کرد، در صورتی کھ تنھا بھ مسیح عیسی ایمان داشتھ باشند. در پیدایش 15:6، اولین کتاب کتاب مقدس، می خوانیم: ”و \[ابراھیم\] بھ

خداوند ایمان آورد و او آن را برای او عدالت شمرد.” در ضمن، ابراھیم یھودی نبود. 

«شمرده» را می توان بھ «اعتبار» نیز ترجمھ کرد. اینھا اصطالحات بانکی است. فردی را تصور کنید کھ ورشکستھ است. او در حساب بانکی خود صفر دالر

دارد. اما او یک بدھی بی نھایت برای پرداخت دارد. او قادر بھ پرداخت بدھی نیست، تا زمانی کھ پول بھ حساب او واریز شود. 

مانند این شخص، ھمھ ما بدون مسیح ورشکستھ ھستیم. ما ھیچ عدالتی از خود نداریم کھ بتواند ما را با خدا درست کند. بدھی ما بی نھایت است زیرا در برابر

خدای بی نھایت مقدس گناه می کنیم. ما نمی توانیم این بدھی را پرداخت کنیم. اما وقتی باور دارید کھ مسیح مرد و دوباره زنده شد تا بدھی شما را بپردازد، عدالت

بی نھایت و کامل او بھ حساب شما واریز می شود. و بدھی بی نھایت شما پرداخت می شود. 

دوستان: اگر کسی بدھی بی نھایتی را بپردازد کھ شما نتوانستید آن را بپردازید، چگونھ باید بھ او پاسخ دھید؟ خوب، من با کمال میل تمام زندگی ام را بھ او تسلیم

خواھم کرد. و این ھمان کاری است کھ ابراھیم انجام داد، حتی زمانی کھ وعده مسیح آینده ھنوز در آینده بود. مانند ابراھیم، وقتی ایمان می آورید، عدالت مسیح بھ

حساب شما واریز می شود. و از آنجا کھ این مسیح است کھ این بدھی نامحدود را می پردازد، ھیچ کس نمی تواند ادعا کند کھ شایستگی عادل شمرده شدن خود را

در برابر خدا داشتھ است. 

زیرا ما با اعمال شریعت عادل شمرده نمی شویم، بلکھ از طریق ایمان بھ مسیح عیسی تنھا. این ھمان چیزی است کھ پولس در آیھ 16 با استفاده از زبان بسیار قوی

آموزش می دھد. دوباره گوش کن: 

16اما می دانیم کھ شخص با اعمال شریعت عادل نمی شود، بلکھ از طریق ایمان بھ عیسی مسیح عادل می شود، پس ما نیز بھ مسیح عیسی ایمان آورده ایم تا با

ایمان بھ مسیح عادل شمرده شویم، نھ با اعمال شریعت. اعمال قانون ھیچ کس توجیھ نخواھد شد.

بھ دو دونده ماراتن فکر کنید: جی و بیلی. پس از دویدن جی متوجھ می شود کھ 26.2 مایل را کامل کرده است، با این تفاوت کھ بھ مقصد اشتباھی دویده است!

زمانی کھ او تمام می شود، او بسیار خستھ است. او ھمچنین بسیار ناامید است. اگرچھ او تمام مسافت را دویده است، اما جایزه را نخواھد گرفت. چرا؟ چون بھ

مقصد درست ندویده بود. از سوی دیگر، بیلی 26.2 مایل تا مقصد مناسب می دود. بلھ، بیلی خستھ است. اما او از جایزه ای کھ بھ او پیشنھاد شده ھیجان زده است.

جی و بیلی ھر دو مسافت یکسانی را دویدند، اما در دو جھت متفاوت دویدند. مثل این دو نفر، کافر و مؤمن در دو جھت متفاوت می دوند. کافر بھ سوی عزت نفس

می دود و مؤمن بھ سوی جالل خدا می دود. تا زمانی کھ مسیح کافر را نجات ندھد و مقصدش را تغییر ندھد، او بھ دنبال خواستھ ھای خود ستایشگر خود ادامھ

خواھد داد. این ھمچنان او را خستھ می کند و زندگی اش را بدبخت می کند. 

ما برای جالل خدا آفریده شده ایم. ما فقط زمانی می توانیم شادی و رضایت واقعی را در زندگی پیدا کنیم کھ بھ دنبال خدا و جالل او باشیم. اما بھ دلیل گناه، حالت

پیش فرض ما این است کھ بھ دنبال جالل خود باشیم. این فقط منجر بھ خستگی و ناامیدی می شود. نشان می دھد کھ چقدر گم شده ایم. اما وقتی بھ مسیح ایمان می

آوریم، امید بھ او وجود دارد. تنھا اوست کھ می تواند ما را در جایگاه درست نزد خدا قرار دھد. فقط در مسیح است کھ می توانیم بھ سوی خدا بدویم و جاللی را کھ



شایستھ اوست بھ او بدھیم. 

پولس قبل از تبدیل شدن بھ دین، یک فریسی بود. او بسیار تالش کرد تا با آزار و اذیت مسیحیان، لطف خدا را بھ دست آورد. او فکر می کرد کھ با این کار می

توان او را توجیھ کرد. پولس در غالطیان 2:17 می گوید کھ با تالش ھای خود، خود را گناھکار می بیند. پل متوجھ شد کھ وقتی دید سخت بھ سمت مقصد اشتباه

می دود چقدر وحشتناک بود. او با تالش برای بھ دست آوردن عدالت بھ دنبال جالل خود بود. اما وقتی پولس با ایمان بھ عیسی چسبید، نجات یافت. ھنگامی کھ ما

نیز بھ مسیح ایمان می آوریم، او ما را از این وضعیت وحشتناک نجات می دھد. 

من عاشق داستان کودکانھ سالی لوید جونز در مورد باور و شک ھستم. او می نویسد: «تصور کنید در حال پیاده روی از یک کوه بزرگ ھستید و جای پای خود

را از دست می دھید. درست قبل از فرو رفتن بھ پرتگاه، شاخھ ای را می بینید. آیا باید بھ آن شاخھ ایمان داشتھ باشید تا شما را نجات دھد؟ شما در مورد آن نگران

نباشید - فقط آن را بگیرید! ایمان مانند چنگ زدن بھ آن شاخھ است. ما فقط بھ خدا میرسیم و اوست کھ ما را نجات می دھد. خدای قوی ما کسی است کھ ما را

نجات می دھد - نھ ایمان قوی ما. زیرا ایمان فقط این نیست کھ شما بھ خدا چنگ بزنید. این خدا تو را نگھ داشتھ است.» 

اشعیا، ھمانطور کھ در مورد آمدن مسیح پیشگویی می کرد، از او بھ عنوان شاخھ یاد می کند. او در اشعیا 11:1 می نویسد: 

«1 شاخھ ای از کنده یسی بیرون خواھد آمد و شاخھ ای از ریشھ او میوه خواھد داد.» 

دوستان بھ خاطر دلھای سرکشمان کھ بھ خودمان رھا شده ایم، بھ مقصد نادرستی خواھیم دوید و در چالھ ای عمیق از محکومیت خداوند می افتیم. ما باید بھ این

شاخھ کھ اشعیا در مورد آن نبوت کرده است، یعنی مسیح عیسی چنگ بزنیم. الزم نیست در ابتدا ھمھ چیز را در مورد این شعبھ درک کنید. شما فقط باید بھ او

اعتماد کنید، زیرا مشکل گناه شما فوری است. شما بھ کسی نیاز دارید کھ شما را نجات دھد. بھ این ترتیب، شما باید تنھا بھ مسیح ایمان داشتھ باشید، وگرنھ ھالک

خواھید شد. و از آنجا کھ قدرت ایمان ما را نجات نخواھد داد، من و شما برای عادل شدن بھ عدالتی نیاز داریم کھ متعلق بھ خودمان نیست. این عدالتی است کھ ما

تنھا با ایمان بھ مسیح دریافت می کنیم. و با ھمین ایمان، ما زندگی رستاخیز مسیح را در خود داریم و برای او زندگی می کنیم. 

نکتھ 2: تنھا با ایمان بھ مسیح، برای خدا زندگی می کنیم (آیات 20 و 21) 

آیات 20 و 21 نشان می دھد کھ عادل شمرده شدن با ایمان بھ زندگی واقعی و درست منجر می شود. 

اکنون آیھ 20 را با ھم نگاه می کنیم. 

 

20 «من با مسیح مصلوب شدم.  

این دیگر من نیستم کھ زندگی می کنم، بلکھ مسیح ھستم کھ در من زندگی می کند.  

و زندگی را کھ اکنون در جسم می گذرانم، با ایمان بھ پسر خدا می گذرانم کھ مرا دوست داشت و خود را برای من داد.»

پولس می گوید: ”من با مسیح مصلوب شده ام.” بدیھی است کھ پولس با عیسی روی صلیب نرفت. روشھای گناه آلود قدیمی پولس با مسیح کشتھ شد و این تأثیری

ماندگار بر زندگی پولس داشت. 

پولس در غالطیان 5:24 توضیح می دھد کھ جسم ما با تمام امیال و امیالش با عیسی مصلوب شد. از طریق قدرت روح، افکار و اعمال گناه آلود ما مانند گذشتھ ما

را کنترل نمی کنند. زیرا آنھا بر روی صلیب کشتھ شده اند. بلھ، ما ھنوز با گناه مبارزه می کنیم. اما از آنجا کھ روح خدا در ما زندگی می کند، ما قدرت می گیریم



تا گناه را بکشیم و برای مسیح زندگی کنیم کھ ما را دوست داشت و برای ما مرد. 

پولس در آیھ 20 در ادامھ می گوید: 

 

20 این دیگر من نیستم کھ زندگی می کنم، بلکھ مسیح ھستم کھ در من زندگی می کند.  

مسیح قیام کرده در ما زنده است، دوستان من!  

ما زندگی واقعی و فراوان داریم زیرا مسیح کھ در ما زندگی می کند از مردگان برخاست تا دیگر ھرگز نمرد.

پولس در آیھ 20 نیز می افزاید: 

 

20 و حیاتی را کھ اکنون در جسم می گذرانم، با ایمان بھ پسر خدا زندگی می کنم کھ مرا دوست داشت و خود را برای من فدا کرد.»  

پس از اینکھ با ایمان بھ مسیح نجات یافتیم، با ایمان بھ او بھ زندگی خود ادامھ می دھیم.  

ما بھ عشق خودبخش عیسی وابستھ ھستیم و می چسبیم.  

درست مثل ماشین ھای ما بدون بنزین کار نمی کنند، ما ھم شکست می خوریم مگر اینکھ فقط بھ مسیح اعتماد کنیم.

پولس در آیھ 21 بھ اعتراض کسانی کھ فکر می کنند این بشارت فیض منجر بھ زندگی غیراخالقی می شود پاسخ می دھد. او می نویسد: 

«21 من فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر عدالت از طریق شریعت بود، مسیح بی ھدف مرد.» 

اگر کسی می توانست از طریق اعمال شریعت در حضور خدا عادل شود، بھ این معنی است کھ مسیح بیھوده مرده است. باور بھ اینکھ زندگی ابدی و واقعی ممکن

است جدا از مسیح عیسی یافت شود، رد فیض خداست. ھیچ یک از ما را نمی توان با کارھای خودش توجیھ کرد. بنابراین ما لطف خدا را بدیھی نمی دانیم. ھم

شخص اخالقاً شایستھ و ھم شخص بداخالق با فیض خدا بھ چالش کشیده می شوند تا برای مسیح رستاخیز زندگی کنند و نھ برای خودشان. ھمھ ما بھ چالش کشیده

شده ایم کھ از فرار از خدا دست برداریم، و شروع بھ دویدن بھ سوی خدا و تعقیب جالل او کنیم. یھودیان غالطیان را گمراه می کردند و بھ آنھا می گفتند ختنھ شوند

تا توجیھ خود را کامل کنند. اما پولس نشان می دھد کھ گناھکاران ھم از نژاد یھودی و ھم غیریھودی باید تنھا بھ مسیح اعتماد کنند تا در حضور خدا عادل شوند. 

متولد شدن در یک خانواده یا ملت مسیحی کسی را نجات نخواھد داد. والدین این مسئولیت را دارند کھ انجیل را بھ وضوح برای فرزندانشان توضیح دھند. با این

حال، کودکان تنھا زمانی می توانند نجات یابند کھ تنھا برای نجات خود بھ مسیح ایمان داشتھ باشند. این تنھا راھی است کھ کسی در پیشگاه خداوند عادل شمرده می

شود. 

دوستان، غیر از مسیح، ھمھ ما در برابر خدا ورشکستھ ھستیم. ما بھ یک عدالت خارجی، بی نھایت و کامل نیاز داریم کھ بھ حساب ورشکستھ ما واریز شود. خدا

را شکر، زیرا مسیح این کار را با مرگ و رستاخیز خود انجام داده است. عیسی عدالت بی نھایت خود را در حساب ھای ما بھ حساب آورده است! و بیشتر وجود

دارد. عیسی این کار را یک بار برای ھمیشھ و برای ھمھ کسانی کھ بھ او ایمان دارند، چھ در حال حاضر و چھ در زمان آینده، انجام داده است. عدالت مسیح مانند

دالری نیست کھ در حال حاضر در حال افزایش است. ما از عیسی عدالتی دریافت می کنیم کھ ھرگز نمی تواند ارزش آن را بی ارزش کند یا تمام شود. ایستادن

یک مؤمن در برابر پدر برای ھمیشھ امن است. وقتی خدای پدر ما را می بیند، عدالت مسیح را می بیند کھ بھ حساب ما حساب می شود. این معجزه ای است کھ

ھیچ کس نمی تواند انجام دھد. خدا را شکر کن کھ گناھکارانی مثل من و تو را توجیھ کرد. 

اگر ھنوز بھ عیسی اعتماد ندارید، باید چند خبر بد بھ شما بگویم. کارھای خوب یا زندگی غیراخالقی بی پروا شما را توجیھ نمی کند، زیرا آنھا کارھای مرده و

پارچھ ھای پلید ھستند. اما خبرھای خوب ھم ھست! مسیح مایل و آماده است تا امروز شما را نجات دھد. نگذارید وجدان شما را معطل کند. من از شما التماس می



کنم. برای جایگاه درست خود در برابر خدا بھ عیسی مسیح اعتماد کنید. او تنھا کسی است کھ می تواند عدالتی را کھ شما شدیداً بھ آن نیاز دارید فراھم کند. تنھا

زمانی کھ آن را دریافت کنید، شروع بھ زندگی واقعی خواھید کرد، ھمانطور کھ برای مسیح رستاخیز زندگی می کنید. 

من بھ شما کھ بھ مسیح عیسی ایمان دارید چیز دیگری خواھم گفت. بھ یاد داشتھ باشید کھ زندگی مسیحی بھ این نیست کھ ایمان شما چقدر قوی است. این مربوط بھ

این است کھ شما بھ چھ کسی ایمان دارید. اگرچھ ایمان شما گاھی ضعیف بھ نظر می رسد، مسیح نجات دھنده شما قوی و مھربان است. بھ یاد بیاور کھ چگونھ بھ

ایمان رسیدی. تو مرده بودی اما او تو را از مردگان زنده کرد و بھ تو زندگی تازه ای بخشید. او تنھا بھ شما عطای ایمان را داده است، بنابراین او بھ تنھایی می

تواند آن را تا پایان حفظ کند. سعی نکنید بھ قدرت خود تکیھ کنید. بلکھ ھمانطور کھ امثال 3: 5-6 می گوید: 

«5 با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیھ مکن. 

۶ در تمام راھھای خود او را بشناسید و او راھھای شما را راست خواھد ساخت.» 

عیسی مسیح شبان خوب است. او ما را توجیھ نمی کند و سپس ما را بھ تنھایی بھ سفر معنوی خود رھا می کند. 

دوستان: وقتی ایمان شما ضعیف است، بھ یاد داشتھ باشید کھ مسیح برای شما مرد. او مرد تا کاری را انجام دھد کھ ما نتوانستیم انجام دھیم. علیرغم تمام مشکالتی

کھ در زندگی خود دارید، بھ او بچسبید. او وفادار است. چون او شما را دوست دارد، ھرگز شما را رھا نمی کند. شما تا ابد از آن او ھستید و او ھرگز شما را رھا

نمی کند و نمی گذارد.

بیا دعا کنیم. 

خداوند عیسی، ایمان ما اغلب ضعیف است. اما تو قوی و مھربانی کھ ما را بھ خودت برگردانی. لطفاً این واقعیت را بھ ما یادآوری کنید کھ شما ھستید کھ ما را با

ایمان توجیھ می کنید و کسانی کھ نجات می دھید برای ھمیشھ متعلق بھ شما ھستند. بھ کسانی کھ ممکن است برای اولین بار این پیام را شنیده اند کمک کنید تا شما

را باور کنند. خداوندا، کسانی از ما کھ تو را می شناسند، ایمان ما را تقویت کن. ما دعا می کنیم کھ روح شما ھمچنان بھ جالل شما ادامھ دھد زیرا او ما را اکنون و

برای ھمیشھ بیشتر در حضور پدر می آورد. لطفاً بھ ھمھ ما کمک کنید تا در کار توجیھی خود آرامش و آرامش خود را پیدا کنیم. ما با اعتماد بھ نام پدر و پسر و

روح القدس این دعا را می کنیم. آمین
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