درس چهارم

 ۱۵تا  ۲۱ژوئیه

برائت از گناه تنها از طریق ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۵تـا  ۲۱؛ افسسـیان بـاب  ۲آیـه  ۱۲؛
فیلیپیـان بـاب  ۳آیـه  ۹؛ رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۰تـا  ۲۰؛ پیدایـش باب  ۱۵آیـات  ۵و  ۶؛
رومیـان بـاب  ۳آیه .۸
آیه حفظی« :من با مسیح مصلوب شدهام به طوری که دیگر آنکه زندگی میکند
من نیستم ،بلکه مسیح است که در من زندگی میکند و در خصوص این زندگانی
جسامنیای که من اکنون دارم ،فقط به وسیلۀ ایامن به پرس خدا که مرا محبت کرد و
جان خود را به خاطر من داد زندگی میکنم» (غالطیان باب  ۲آیه .)۲۰
هامنطور که هفته گذشته دیدیم ،پولس در انطاکیه علناً با پطرس به مقابله پرداخت چرا
که بین ایامنی که از آن دفاع میکرد و رفتاری که از خود بروز داده بود ثبات و هامهنگی
وجود نداشت .تصمیم پطرس برای همسفره نشدن با بی دینان و ملحدان پیشین ،به این نکته
اشاره داشت که آنها در بهرتین حالت ،مسیحیان درجه دوم محسوب میشوند .اعامل او داللت
بر این داشتند که اگر آنها واقعاً مایل بودند جزئی از خانوادة خدا باشند و از برکات کامل
همسفره بودن متنعم بشوند  ،باید ابتدا رسم ختنه شدن را بجا بیاورند.
در واقع در آن موقعیت بحرانی پولس به پطرس چه گفت؟ در درس این هفته ،خالصه ای از
آنچه که ادامه یافت را مطالعه خواهیم منود .این منت شامل برخی از فرشدهترین جملهبندیها
در عهد قدیم میباشد و بسیار قابل توجه است ،چرا که برای نخستین بار چندین لغت و
عبارت کلیدی و بنیادین را مبا معرفی میکند که هم برای درک انجیل و هم برای درک ادامه
نامه پولس به غالطیان حیاتی است .این کلامت کلیدی شامل برائت ،عدالت ،اعامل رشیعت،
اعتقاد و نه تنها ایامن بلکه حتی ایامن مبتنی به عیسی ،میباشند.
منظور پولس از این عبارات چیست و آنها چه چیزی دربارة نقشه نجات به ما می آموزند؟
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* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۲ژوئیه آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۶ژوئیه

مسئله «برائت» (غالطیان باب  ۲آیات  ۱۵و )۱۶
پولـس در غالطیـان بـاب  ۲آیـة  ۱۵مینویسـد« ،مـا کـه یهـودی مـادر زاد هسـتیم و نه
غیـر یهـودی گناهـکار ».بـه نظـر شما او به چـه نکاتـی اشـاره میکرد؟



سـخنان پولـس میبایسـت در مضمـون و رشایـط محیطی آن درک بشـوند .پولـس در تالش
بـرای جـذب همتایـان مسـیحی یهـودی تبـار خود بـه سـمت خویش ،سـخنان خود را بـا چیزی
کـه آنهـا بـا آن موافـق بودنـد ،آغـاز میکنـد :تفـاوت آداب و رسـوم در میـان یهودیـان و
غیریهودیـان .یهودیـان برگزیـده خـدا بودنـد ،احـکام خـدا به ایشـان سـپرده شـده بـود و آنها
از رابطـة عهـد بـا او بهـره میبردنـد .در حالـی کـه غیریهودیـان گناهـکار بودنـد؛ احـکام خـدا
رفتـار ایشـان را محـدود منیکـرد و آنهـا خـارج از پیمان عهـد بودنـد (افسسـیان بـاب  ۲آیـة
 ،۱۲رومیـان بـاب  ۲آیـة  .)۱۴در حالـی کـه غیریهودیـان بـه وضـوح «گناهـکار» بودنـد ،پولس
در آیـة  ۱۶بـه مسـیحیان یهـودی هشـدار میدهد کـه امتیازات روحانیشـان آنهـا را نزد خدا
مقبـول تـر منیسـازند ،زیـرا هیچکـس بـا «اعمال رشیعت» عـادل و بی گناه شـمرده منیشـود.

پولـس در غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۶و  ،۱۷چهـار بـار از واژة «عـادل شـمرده شـدن یـا
تربئـه شـدن یـا پـاک و بـی گناه» اسـتفاده میکنـد .منظور او از «تربئه شـدن» چیسـت؟
خـروج بـاب  ۲۳آیـة  ۷و تثنیـه بـاب  ۲۵آیـة  ۱را ببینید.



فعـل برائـت بـرای پولـس یک عبـارت کلیدی تلقی میشـود .از ٣٩باری که ایـن واژه در عهد
جدیـد بـکار رفتـه اسـت٢٧ ،مرتبـة آن در نامههـای پولس میباشـد .او ۸بار در غالطیـان از این
واژه اسـتفاده میکنـد ،از جملـه ۴ارجـاع در غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۶و  .۱۷برائـت عبارتـی
حقوقـی اسـت کـه در دادگاه هـا بـکار مـیرود .بـه حکمی کـه قاضـی در هنگام بیگنـاه اعالم
شـدن فـردی از جرمـی کـه بـه او نسـبت داده شـده اسـت ،اطلاق میشـود .برائـت در مقابـل
محکومیـت قـرار دارد .علاوه بـر ایـن ،از آنجایـی که ریشـه یونانی کلمات برائـت و عدالت از
واژه مشـابه یونانـی اقتبـاس میشـود ،کسـی کـه «تربئـه بشـود» یعنـی اینکـه آن شـخص «عادل
یـا صالـح یـا درسـتکار» نیـز شـمرده میشـود .پـس برائت شـامل چیزی بیـش از عفو یا بخشـش
اسـت .برائـت اعالمیـه ای قاطـع اسـت مبنـی بـر این کـه فرد عـادل و بی گناه اسـت.
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اگرچـه بـرای برخـی از ایامنـداران یهـودی نـژاد ،عـادل و بـی گنـاه محسـوب شـدن نسـبی
تلقـی میشـد .ایـن موضـوع حـول رابطـه با خـدا و و عهـد وی میچرخید« .عادل شـمرده شـدن
یـا بـی گنـاه محسـوب شـدن» نیـز بـه معنـای این بـود که فـرد به عنـوان عضـو وفـادار جامعة
عهـد خـدا ،خانـوادة ابراهیم بحسـاب مـی آمد.

غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۵۱تـا  ۷۱را بخوانیـد .پولـس در اینجـا بـه شما چـه میگویـد
و شما چگونـه میتوانیـد ایـن سـخنان را در تجربـة مسـیحی خویـش اعمال کنید؟

دوشنبه

 ۱۷ژوئیه

اعامل رشیعت
پولـس در غالطیـان بـاب  ۲آیة  ،۱۶سـه مرتبـه میگوید که یک فرد بـا «اعامل رشیعت»
عـادل شـمرده منیشـود .منظـور او از اصطلاح «اعمال رشیعـت» چیسـت؟ ایـن آیـات
(غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۶و  ،۱۷بـاب  ۳آیـات  ۲و  ۵و  ۱۰؛ رومیـان بـاب  ۳آیـات ۲۰
و  )۲۸چگونـه بـه مـا در درک منظـور او کمـک میکنند؟



پیـش از اینکـه بتوانیـم عبـارت «اعمال رشیعـت» را درک کنیـم ،ابتـدا بایـد بدانیـم منظور
پولـس از واژة رشیعـت چیسـت .واژة رشیعـت ( nomosدر یونانـی)  ۱۲۱مرتبـه در نامههـای
پولـس یافـت میشـود .ایـن عبـارت میتوانـد بـه چیزهـای مختلفـی از جملـه ارادة خـدا بـرای
قومـش ،پنـج کتـاب نخسـت موسـی ،عهـد قدیـم بطـور کامـل یـا حتـی تنهـا یـک مفهـوم کلی
اشـاره داشـته باشـد .بـا ایـن وجـود ،عمدهتریـن حالتی که پولـس از آن اسـتفاده میکنـد ،برای
اشـاره بـه مجموعـة کامـل فرمانهـای خدا که از طریق موسـی به قومش داده شـد ،می باشـد.
از ایـن رو ،عبـارت «اعمال رشیعـت» احتماالً شـامل متام الزاماتی اسـت کـه در فرمانهای
داده شـدة خـدا از طریق موسـی یافت میشـوند که خـواه جنبه اخالقی –معنـوی یا ترشیفاتی
داشـتند .منظـور پولـس ایـن اسـت کـه مهـم نیسـت یـک فـرد تـا چـه میـزان تلاش کند کـه از
احـکام خـدا اطاعـت و پیـروی منایـد ،این فرمانبرداری هرگز آنقـدر خوب نخواهد بـود که خدا
مـا را بـر اسـاس آن عـادل بشـمرد و یـا مـا را در برابـر خـدا عـادل منایـد .ایـن بدین دلیل اسـت
کـه احـکام خـدا مسـتلزم وفـاداری مطلـق در پندار و کـردار میباشـد – نه فقط گاهـی اوقات،
بلکـه همـواره و نـه فقـط بـرای برخـی از فرمانهایش ،بلکـه برای متـام آنها.
اگرچـه عبـارت «اعمال رشیعـت» در عهـد قدیـم و در غیـر از نوشـتههای پولـس درعهـد
جدیـد نیامـده اسـت ،تأییـد حیرتانگیـز معنای آن در سـال  ۱۹۴۷با کشـف طومارهـای دریای
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مـرده (بحراملیـت) پدیـدار شـد .ایـن طومارهـا مجموعـهای از نسـخههای مکتـوب گروهـی از
راهبـان یهـودی بـه نـام اِسـین هـا بودنـد کـه در زمـان عیسـی زندگـی میکردنـد .اگرچـه ایـن
طومارهـا بـه زبـان عبری بودند ،یکـی از آنها دقیقـاً این عبارت را در برداشـت .عنـوان طومار
 Miqsat Ma’as Ha-Torahاسـت کـه میتوانـد به«اعمال مهـم رشیعـت» ترجمـه بشـود .آن
طومـار بـه رشح تعـدادی از مسـائل که بر اسـاس احـکام کتاب مقـ ّدس بود میپـردازد که راجع
بـه جلوگیـری از ناپـاک شـدن مقدسـات بـود از جملـه تعـدادی کـه یهودیـان را از غیریهودیان
مجـ ّزا میکردنـد .نویسـنده در پایـان مینویسـد که اگـر این «اعمال رشیعت» رعایت بشـوند،
در نظـر خـدا «شما عـادل شـمرده خواهیـد شـد» .نویسـنده بر خالف پولـس ،به جـای عدالت
بـر پایـة ایمان ،بـه خوانندگانـش عدالت بـر پایة کـردار را توصیـه میکند.

شام در تجربه خود تا چه حد به خوبی احکام خدا را رعایت میکنید؟ آیا واقعاً
احساس میکنید که آنها را چنان خوب رعایت میکنید که بتوانید بر اساس رعایت
احکام در محرض خدا عادل شمرده بشوید؟ (رومیان باب  ۳آیات  ۱۰تا  ۲۰را ببینید).
اگر خیر ،چرا و پاسخ شام چگونه به درکتان از منظور پولس در اینجا کمک میکند؟

سه شنبه

 ۱۸ژوئیه

اساس عدالت یا تربئه شدن یا پاک محسوب شدن ما
«و در وی یافـت شـوم نـه بـا عدالـت خـود کـه از رشیعـت اسـت ،بلکه بـا آن که بوسـیله
ایمان مسـیح میشـود ،یعنـی عدالتـی کـه از خدا بـر ایامن اسـت» (فیلیپیـان بـاب  ۳آیه .)۹
ترجمـه تفسـیری :و بـا او یکـی شـوم و دیگـر بـرای نجـات یافتن بـر کارهـای خوب خـودم و یا
اطاعـت از قوانیـن مذهبـی تکیـه نکنـم بلکـه اعتامدم بر مسـیح باشـد زیـرا فقـط از راه ایامن
بـه مسـیح اسـت که خـدا ما را بـی گناه بحسـاب مـی آورد.
مـا نبایـد فـرض کنیـم کـه مسـیحیان یهـودی تبـار چنیـن القـاء میکنند کـه ایامن به مسـیح
از اهمیـت برخـوردار نبـوده ؛ و در مجمـوع نبایـد فرامـوش کنیـم کـه همـه آنهـا بـه عیسـی
اعتقـاد داشـتند .همـه بـه او ایمان داشـتند .اگرچه ،رفتار ایشـان نشـان داد که چنین احسـاس
کردنـد کـه ایمان بـه تنهایی کافـی نبود؛ بلکه بایـد با فرمانبرداری همراه میبود ،بـه نوعی که
گویـا ایـن فرمانبرداری چیـزی بـه تربئه شـدن یـا عادل گشتن می افزایـد .آنها چنین اسـتدالل
میکردنـد کـه عدالـت بـا ایمان و عمـل همراه بـود .شـیوه ای که پولـس بطور مکـرر ایامن به
مسـیح را بـا اعمال رشیعـت مقایسـه میکنـد ،نشـاندهنده مخالفت شـدید وی بـا قضیه (هر
دو ایمان و عمـل) میباشـد .ایمان و تنهـا و فقط ایامن ،اسـاس عادل شـدن و برائت میباشـد.
برای پولس نیز ،ایامن تنها یک مفهوم انتزاعی و غیر عملی منیباشد؛ بلکه به صورت
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جداییناپذیری با عیسی مرتبط است .در حقیقت ،عبارتی که در غالطیان باب  ۲آیة  ۱۶دو
مرتبه به صورت «ایامن به مسیح» ترجمه شده است ،بسیار غنیتر از هر ترجمه ای است که
بتواند در بر گیرنده آن باشد .عبارت یونانی بطور تحت الفظی به عنوان «ایامن» یا «وفاداری»
نسبت به عیسی ترجمه شده است .این ترجمه دقیق  ،آشکار کننده یک همسنجی و مقایسه
ای عالی بین اعامل رشیعت که به آن عمل میکنیم و اعامل مسیح است که بجای ما به امتام
رسانید اعاملی که او بواسطه وفاداری خویش برای ما به انجام رسانید.
مهـم اسـت بـه یـاد داشـته باشـیم کـه ایامن به عادل شـدن یـا برائـت منجر منیشـود ،گوئی
کـه ایمان شایسـتگی ایجـاد کنـد .در عـوض ،ایمان وسـیله ای اسـت کـه مبوجب آن به مسـیح
و اعمال او در عـوض خـود متوسـل میشـویم .مـا بر اسـاس ایامن خـود تربئه منیشـویم بلکه بر
اسـاس وفـاداری عیسـی بـرای ماسـت کـه آنـرا از طریق ایمان ادعا و طلـب میکنیم.
مسـیح کاری را انجـام داد کـه همـه افـراد از انجـام آن قارص ماندند و آن این اسـت :تنها او
در همـه کارهایـی کـه انجـام مـیداد ،به خدا وفـادار بود .امید ما به وفاداری مسـیح میباشـد
و نـه بـه خودمـان .ایـن در کنـار سـایر حقیقتهـا ،حقیقتـی بـزرگ و مهم اسـت کـه اصالحات
پروتسـتان آغـاز شـد ،حقیقتـی که امـروزه نیز به هامن انـدازه زمانی که مارتیـن لوتر (Martin
 )Lutherقرنهـا پیـش رشوع بـه موعظـة آن منود ،مهم میباشـد.
ترجمة ابتدایی رسیانی از غالطیان باب  ۲آیة  ،۱۶منظور پولس را به خوبی انتقال میدهد:
«اما چونکه یافتیم که هیچ کس از اعامل رشیعت عادل شمرده منیشود ،بلکه به ایامن به
عیسی مسیح ،ما هم به مسیح عیسی ایامن آوردیم تا از ایامن به مسیح و نه از اعامل رشیعت
عادل شمرده شویم ،زیرا که از اعامل رشیعت هیچ برشی عادل شمرده نخواهد شد».

رومیان باب  ۳آیات  ۲۲و  ،۲۶غالطیان باب  ۳آیة  ،۲۲افسسیان باب  ۳آیة  ۱۲و
فیلیپیان باب  ۳آیة  ۹را بخوانید .این آیات و آنچه در باال خواندیم ،چگونه به ما در
درک این حقیقت شگفتانگیز که وفاداری مسیح برای ما ،فرمانربداری بیعیبش از
خدا ،تنها اساس نجات ماست ،کمک میکنند؟

چهارشنبه

 ۱۹ژوئیه

اطاعت از طریق ایامن
پولـس آشـکار میسـازد کـه ایمان برای زندگـی مسـیحی بطور مطلق اساسـی میباشـد .به
وسـیلة ایمان وعدههایـی را کـه در مسـیح داریم بدسـت میآوریم .امـا ایامن دقیقاً چیسـت؟
شـامل چـه چیزی می باشـد؟
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آیات زیر به دربارة منشاء ایامن چه چیزی مبا میآموزند؟ پیدایش باب  ۱۵آیات  ۵و ، ۶
یوحنا باب  ۳آیات  ۱۴تا  ،۱۶دوم قرنتیان باب  ۵آیات  ۱۴و  ،۱۵غالطیان باب  ۵آیة .۶



ایمان واقعـی منطبـق بـا کتـاب مقـ ّدس همـواره لبیـک گفتن بـه خداسـت .ایمان نوعـی
احسـاس یـا نگرشـی نیسـت کـه انسـانها بخاطـر الـزام خـدا بـه یکبـاره بـه آن دسـت یازنـد.
بالعکـس ،ایمان در قلبـی کـه بـا حسـی از قدردانـی و محبـت بـرای نیکـو شـدن در خـدا ملس
شـده اسـت ،شـکل میگیـرد .بـه ایـن دلیـل اسـت که وقتـی کتـاب مقـ ّدس دربارة ایامن سـخن
میگویـد ،آن ایمان همـواره از تدبیـر و مشـیتی کـه خـدا در نظـر دارد ،پیـروی میکنـد .بـرای
مثـال در مـورد ابراهیـم ،ایمان ،یعنـی لبیک او به وعدههای شـگفتانگیزی اسـت کـه خدا به
او میدهـد (پیدایـش بـاب  ۱۵آیـات  ۵و  ،)۶درحالـی کـه در عهـد جدیـد ،پولـس میگویـد که
ایمان کاملاً در تشـخیص مـا از آنچـه مسـیح بـر روی صلیـب بـرای ما انجـام داد ،ریشـه دارد.

اگـر ایمان پاسـخی بـه خـدا میباشـد ،آن پاسـخ بایـد شـامل چـه چیـزی باشـد؟ تعمـق
مناییـد کـه آیـات زیـر چـه چیـزی دربـارة ماهیـت ایمان میگوینـد .یوحنا بـاب  ۸آیات
 ۳۲و  ۳۶؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۱۰آیـة  ۴۳؛ رومیـان بـاب  ۱آیـات  ۵و  ، ۸بـاب  ۶آیـة
 ۱۷؛ عربانیـان بـاب  ۱۱آیـة  ۶؛ یعقـوب بـاب  ۲آیـة .۱۹



بسیاری از مردم ایامن را به عنوان «باور» معنی میکنند .این تعریف مشکلساز است،
زیرا واژة معادل «ایامن» در زبان یونانی در واقع از فعل «ایامن داشنت» بر گرفته شده است.
استفاده از یکی از آنها برای معنی کردن دیگری مانند گفنت «ایامن یعنی ایامن داشنت»است.
بررسـی دقیـق کتـاب مقـ ّدس نشـان میدهـد کـه ایمان نه تنهـا شـامل دانـش و آگاهی در
مـورد خـدا میشـود ،بلکـه شـامل رضایـت فکری–روانی یـا پذیـرش آن دانش نیز میباشـد .این
دلیلـی اسـت کـه چرا داشتن تصویـری دقیق از خـدا حائز اهمیت میباشـد .ایده هـای تحریف
شـده در مـورد شـخصیت خـدا در واقـع میتوانـد داشتن ایامن را مشـکلتر بسـازد .ا ّما داشتن
رضایـت فکـر و خاطـر از انجیـل کافی نیسـت ،زیـرا در این مفهوم ،حتی «شـیاطین نیـز اعتقاد
دارنـد ».ایمان حقیقـی همچنیـن بـر شـیوة زندگی فـرد نیـز تأثیر میگـذارد .پولـس در رومیان
بـاب  ۱آیـة  ،۵دربـارة «اطاعـت ایمان» مینویسـد .پولـس منیگویـد کـه اطاعـت ماننـد ایامن
اسـت .منظـور او ایـن اسـت کـه ایمان واقعـی بـر زندگـی کامـل انسـان تأثیـر میگـذارد و نـه
تنهـا بـر ذهـن وی .ایـن بـه جـای فهرسـتی از قوانین ،شـامل تعهد نسـبت به خداونـد و نجات
دهنـده یعنـی عیسـی مسـیح میباشـد .ایمان بـه همان انـدازه آنچـه کـه بـاور داریـم ،آنچـه
انجـام میدهیـم و آنگونـه کـه زندگـی می کنیـم و به آنکـس که اطمینـان داریم نیز میباشـد.
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پنجشنبه

 ۲۰ژوئیه

آیا ایامن ،گناه را ترویج میدهد؟
یکـی از اصلیتریـن اتهامـات علیـه پولـس ایـن بود کـه مژدة انجیـل وی از عدالـت فقط از
طریـق ایمان ،مـردم را تشـویق بـه گناه کـردن میمنود (رومیان بـاب  ۳آیة  ۸و بـاب  ۶آیة  ۱را
ببینیـد) .شـکی نیسـت کـه اتهـام زنندگان پاسـخ دادند که اگر مردم برای پذیرفته شـدن توسـط
خـدا ،ملـزم بـه نگه داشتن احکام نباشـند ،پـس چرا باید نگـران نحوه زندگیشـان باشـند؟ لوتر
نیـز با همیـن اتهامات روبرو شـد.

پولـس چگونـه بـه ایـن اتهام که تعلیـم عدالت فقـط از طریق ایمان ،رفتـار گناهکارانه
را ترویـج میدهـد ،پاسـخ داد؟ غالطیـان باب  ۲آیـات  ۱۷و .۱۸



پولس به شدیدترین شکل ممکن ،اتهامات مخالفینش را پاسخ میدهد« :حاشا!» اگرچه
این امکان وجود دارد که فردی پس از روی آوردن به عیسی مرتکب گناه بشود ،اما مسئولیت
آن مطمئناً با مسیح نخواهد بود .اگر ما قانون را زیر پا بگذاریم ،ما خود قانون شکن هستیم.

پولـس چگونـه اتّحـاد خـود بـا عیسـی مسـیح را توصیـف میکنـد؟ ایـن جـواب بـه چـه
شـیوهای اعرتاضـات مخالفینـش را پاسـخ میدهـد؟ غالطیـان بـاب  ۲آیـات  ۱۹تـا .۲۱



پولس استدالل مخالفان خود را در واقع نامعقول مییابد .پذیرفنت مسیح با ایامن چیز
بیاهمیتی نیست؛ این بازی ایامن سازی از سوی ملکوت نیست که خدا فردی را عادل بشمرد
در حالی که هیچ تغییری در نحوة زندگی او ایجاد نشده باشد .در مقابل ،پذیرفنت مسیح با
ایامن به شدت ریشهای میباشد .شامل اتّحادی کامل با مسیح است – اتحادی در مرگ و
رستاخیز او .از نظر روحانی ،پولس میگوید که ما با مسیح مصلوب شدیم و شیوههای گناهآلود
پیشین ما که ریشه در خودخواهی داشتند ،پایان یافتهاند (رومیان باب  ۶آیات  ۵تا  .)۱۴ما
خود را به طور قطعی از گذشته جدا منودهایم .همه چیز جدید میباشد (دوم قرنتیان باب ۵
آیة  .)۱۷ما همچنین برای یک زندگی جدید در مسیح منتصب شدهایم .مسیح قیام کرده در ما
زندگی میکند و روزانه ما را بیشرت شبیه خود میسازد.
بنابراین ،ایامن به مسیح ،بهانهای برای گناه کردن نیست ،بلکه فراخوانی به رابطه با مسیح
بسیار عمیقتر و غنیتر ازآنچیزی است که بتوان هرگز در مذهب بر پایة احکام یافت.
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شما چگونـه مفهـوم نجـات تنهـا از طریـق ایمان بـدون اعمال رشیعـت را رشح
میدهیـد؟ آیـا احتماالً ایـن کمـی شما را منیترسـاند و باعـث منیشـود فکـر کنیـد
بهانـهای بـرای ارتـکاب بـه گنـاه باشـد – یا اینکـه از آن راضی هسـتید؟ پاسـختان چه
چیـزی دربـارة درکتـان از نجـات ارائـه میدهـد؟

جمعه

 ۲۱ژوئیه

تفکـری فراتـر« :بـه عنـوان یـک انسـان ،خطـر پذیرفتن اندیشـههای دروغیـن در باره
«عدالـت از طریـق ایمان» بارهـا بـه مـن ارائه شـدهاند .برای سـالها به من نشـان داده شـده
بـود کـه شـیطان به شـیوهای خاص برای مغشـوش منودن ذهـن در این مورد تلاش خواهد کرد.
احـکام خـدا مبـدت زیـادی وجـود داشـته و مـورد تاکیـد قـرار گرفته و بـه جامعتهـای زیادی
ارائه شـده اسـت بدون اینکه نسـبت به عیسـی مسـیح و ارتباط او با احکام چیزی گفته شـود
و بهمان گونـه نیـز هدیـه قائن نسـبت به خـدا بود و چون عاری از مناد قربانی عیسـی مسـیح
بـود پذیرفتـه نشـد ..بـه من نشـان داده شـده اسـت که بسـیاری از ایمان دور ماندنـد ،بدلیل
اندیشـههای مغشـوش و آشـفته دربـارة رسـتگاری ،بدلیـل اینکه بشـارت دهندگان بـرای جذب
افـراد از شـیوهای نادرسـت اسـتفاده کردهانـد .موضوعـی کـه بـرای سـالها فکـر مـرا ترغیـب
منـوده اسـت ،عدالت مسـیح بوده اسـت...
«هیـچ نکتـهای غیـر از ناتوانـی بشر سـقوط کـرده در داشتن شایسـتگی چیـزی بـا اعمال
خـوب خـود ،وجـود نـدارد که باید با صداقت بیشتری در آن تعمق بشـود ،به دفعات بیشتری
تکـرار بشـود یـا محکمتـر در ذهـن همـه ایجـاد شـود .نجـات تنهـا از طریـق ایمان به عیسـی
مسـیح میباشـد – ».الـن جـی .وایـت ،ایمان و اعمال .صفحـات  ١۸و .١۹
Ellen G. White, Faith and Works, pp. 18, 19
«احـکام طالـب عدالـت هسـتند و ایـن چیزی اسـت کـه گناهکار بـه احکام بدهکار اسـت؛
امـا او در ارائـة آن ناتـوان اسـت .تنهـا روشـی کـه او میتوانـد بواسـطة آن به عدالت برسـد ،از
طریـق ایمان میباشـد .او از طریـق ایمان میتوانـد شایسـتگیهای مسـیح را نزد خـدا بیاورد
و خداونـد اطاعـت از پسرش را بـه حسـاب گناهکار مینویسـد .عدالت مسـیح بـه جای قصور
بشر پذیرفتـه میشـود و خـدا نفـس ایامنـدار و توبـهکار را عفـو و تصدیـق میمنایـد ،بـا او به
گونـهای کـه گویـا عـادل اسـت ،رفتـار میکند و هامنطـور که به پسرش محبت دارد ،بـه او نیز
محبـت میکنـد – ».الـن جـی .وایـت ،پیامهای منتخـب .کتـاب اول صفحه .۳۶٧
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 367
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سواالتی برای بحث
 .۱در اولین منت ارائه شده در باال ،خانم الن جی .وایت میگوید که هیچ موضوعی

به اندازة عدالت از طریق ایامن نیاز به تأکید ندارد .در کالس ،در این باره بحث کنید
که آیا نظرات وی به هامن میزان که بیش از صد سال گذشته کاربرد داشتند ،امروزه
نیز برای ما قابل اعامل میباشند و اگر چنین است ،دلیل آن چیست؟
 .۲دربارة اصالحات پروتستان و لوتر بیاندیشید .با وجود اختالف زمان ،مکان و
رشایط ،چرا حقیقتی که پولس در اینجا ارائه داد ،عامل بسیار مهمی در آزادی
میلیونها نفر از اسارت روم بود؟
خالصـه :رفتـار پطـرس در انطاکیـه اینگونـه قلمـداد میشـود که بی دینان سـابق منیتوانسـتند
مسـیحیانی حقیقـی باشـند مگـر آنکه نخسـت ختنه بشـوند .پولس به اشـتباه بودن چنیـن طرز فکری
اشـاره منـود .خـدا منیتوانـد کسـی را بر اسـاس رفتار آن فرد عـادل بداند ،زیـرا حتی بهرتین انسـانها،
عـاری از نقـص نیسـتند .تنهـا با پذیرفتن کاری که خدا برای ما در مسـیح انجام داده اسـت گناهکاران
میتواننـد در نظر وی عادل شـمرده بشـوند.
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