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 ابزار فیض چیست؟ 
 باتزینگ  . نیکوالس تی نویسنده:

دهد که مسیحیان به چه موضوعاتی بیشترین و  یک بررسی مختصر از پنجاه کتاب پرفروش مسیحی نشان می 
هاي  شخصیت، اعتماد به نفس، زبان رشد  ، امور مالی،  بودن  هدفمند در مورد    هايکمترین عالقه را دارند. کتاب

یی در مورد خداي تثلیث، مسیح،  هاکتاب از طرفی غالب موضوعات این فهرست هستند.  ،محبت، و مرزهاي روابط 
تر مورد توجه  بسیار کمهستند  ها، دعا، انظباط کلیسایی و کلیساي محلی  گناه، اناجیل، کتاب مقدس، موعظه، آیین 

)،  11:  3؛  3:  2دهند (اول قرنتیان  نجات بخش او اساس ایمان ما را شکل می   . از آنجا که عیسی مسیح و کار اند بوده 
). رشد  18: 3 ما باید بیشتر مشتاق آن باشیم که بدانیم چگونه در فیض و شناخت مسیح رشد کنیم (دوم پطرس 

با استفاده  براي آن منظور معین کردهما در فیض مسیح متناسب  بود که خداوند  ابزاري خواهد  از  ما  است.     ي 
 اند. ) برشمرده مدیا گراتیاالهیدانان آنها را به عنوان ”ابزار فیض“ (

سازد تا مسیح  القدس ایمانداران را قادر می ي آنها روح ابزار فیض، وسایلی است که خداوند معین نموده که به وسیله 
ي قوم خود آشکار کند، اما در  توانست مسیح را به طور آنی برا و مزایاي نجات را دریافت کنند. هرچند خداوند می 

ها و دعا را به  عوض او تصمیم گرفته است که این کار را از طریق ابزار خاصی انجام دهد. خداوند کالم خود، آیین 
 او را به ایمانداران ببخشد.  ي آنها مسیح و مزایاي مقرر نموده تا به وسیله فیض عنوان مهمترین ابزار 

،  27:  24؛  31:  16 اب مقدس ابزار اصلی و ضروري به جهت نجات است (لوقادهد که کتعیسی مسیح تعلیم می 
:  5؛  4:  4؛  41،  22:  2 داشت (اعمال رسوالن  جایگاهی مرکزي خدا در خدمت رسوالن  ي کالم  ). موعظه 44-45
دهد ”  توضیح می   17:  10). پولس رسول در رومیان  32:  20؛  20:  19؛  14:  16؛  36،  32،  7:  15؛  24:  12؛  7:  6؛  20

س ایمانداران باالترین یلهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا.“  کالم خدا به عنوان ابزار نجات و تقد 
 ). 2: 2 ؛ اول پطرس 25، 21، 18:  1 قوب؛ یع14: 5 ؛ عبرانیان16:  3 جایگاه را نزد رسوالن داشت (کلوسیان

هاي مقدس را به عنوان ابزار فیض تعین نموده است. پولس  دهد که خداوند آیین کتاب مقدس همچنین تعلیم می 
کند، ” [خدا] ما را نجات داد به  با نوشتن این آیات اینطور رابطه برقرار می   بخشاترسول میان تعمید و فیض نج 

 ). او هنگام صحبت از شام خداوند (اول قرنتیان5:  3القدس است“ (تیتوس اي که از روح غسل تولد تازه و تازگی 
بخش عیسی مسیح از لحاظ روحانی در شام خداوند به  کند. فیض نجات ي برکت“ اشاره می ) به ” پیاله 16:  10

و برعکس آن افرادي که ”بطور ناشایسته“ (در  شود.  می   منسوب کنند  مسیحیانی که با ایمان در آن شراکت می 
  - 27:  11 کنند ممکن است خود را مستحق داوري خدا بسازند (اول قرنتیانایمانی) در شام خداوند شراکت می بی
32 .( 
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بر اساس کتاب مقدس دعا نیز یکی از ابزار فیض است. خداوند وعده داده است تمامی افرادي را که به راستی او را  
کند، ”و چنین خواهد بود که  نجات خواهد داد. پطرس در روز پنطیکاست این موضوع را اینطور اعالم می بخوانند  

 ). 21: 2هر که نام خداوند را بخواند، نجات یابد“ (اعمال رسوالن 

را   ابزار فیض  مورد  مفید در  تاریخی  تعریف  و  نسخه   ازما یک  دریافت  هاي وست پاسخي موجز پرسش  مینستر 
ي آنها مزایاي نجات را به ما  خوانیم: ”ابزار ظاهري و معمولی که مسیح به وسیله در آن بخش چنین می کنیم،  می 
باشند“ (سوال ها و دعا، که همه براي نجات برگزیدگان موثر می بخشد، فرایض او هستند، خصوصا کالم خدا، آیین می 
 . مینستر) وست  موجز هاياز پرسش و پاسخ 88

کنند؟ بر خالف آنچه کلیساي کاتولیک روم باور دارد آنها شوند؟ چگونه عمل می ثر واقع میابزار فیض چگونه مو
القدس است که در قلب برگزیدگان از  کنند. بلکه تاثیر آنها کار روح ) عمل نمی رو اوپِراتواِکس اوپِبه خودي خود (

 دهد، مینستر توضیح می هاي موجز وست از پرسش و پاسخ 91کنند. همانطور که در سوال طریق ایمان عمل می 

ها ابزاري موثر براي نجات هستند نه به دلیل هیچ برتري خاصی که در خود داشته باشند  آیین  
القدس در آنها و دریافت  دهد، بلکه با برکت مسیح و عمل روح ها را انجام می شخصی که آیین یا  

 گردند.  کنند ابزاري ثمربخش می با ایمان براي کسانی که در آنها شراکت می 

این حال اعضاي مجمع   اندازه کارآمد هستند. ”روح  وستبا  به یک  ابزار فیض  نبودند که تمامی  منستر، معتقد 
گناهکاران    تبدیلي کالم خدا را ابزاري موثر براي ملزم ساختن و  ي کالم خدا و به خصوص موعظه د مطالعه خداون

.  )89برد“ (سوالنجات به کار می به جهت  ایمان    از طریقساخته، و آن را براي بناي آنها در تقدس و آرامش الهی  
 دهد:  دالیلی اینچنین ارائه می   یافته گیرهادوس واس براي اولیت داشتن کالم خداالهیدان اصالح 

ها ابزار فیض بدانیم، اما بدون کالم خدا تصور  توانیم کالم خداوند را بدون در نظر گرفتن آیینمی 
ها به کتاب مقدس وابسته  ها به عنوان ابزارهاي فیض غیر ممکن است. آیین جایگاهی براي آیین 

 شود.   کالم خدا از طریق آنها بیان می  هستند و حقیقت 

ابزار فیض می  از  یکی  نیز  دعا  باشد.  همچنین  اساس حقایق کالم خدا شکل گرفته  بر  زمانی که  فقط  اما  گردد 
 ي خدا دعا کنند. کند تا ایمانداران بر اساس اراده القدس از کالم خدا استفاده می روح 

این موضوع را تصدیق نماییم که خداوند براي رشد ما ابزار خاصی    خواهیم در فیض خداوند رشد کنیم باید اگر می 
ها قرار  آالیش بر آن کسی اعتماد کنیم که برکات خود را بر این آیین بی را تعیین نموده است. ما باید مشتاقانه و  

ن که خداوند وعده  با دانستن آکنیم،  و از آنها استفاده   ویمها نزدیک ش ، و باید با شایستگی به این آیین داده است
 کنیم.   کار و با ایمان در آنها مشارکت می وقتی با قلبی توبه  ، داده است که آنها را برکت خواهد داد
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  n ChristFeeding o. وبالك شخصی ایشان   استباتزینگ، از ویراستاران سازمان لیگونیر    . کشیش نیکوالس تی
 باشد. می 

 

 منتشر شده است.   تاكتیبل این مقاله در مجله 

 

https://fa.ligonier.org/
http://feedingonchrist.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/06/what-is-a-means-of-grace/
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/06/what-is-a-means-of-grace/
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/06/what-is-a-means-of-grace/

