درس پنجم

 ۲۲تا  ۲۸ژوئیه

ایامن عهد قدیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۱تـا  ۱۴؛ رومیان باب  ۱آیـه  ، ۲باب ۴
آیـه  ۳؛ پیدایـش بـاب  ۱۵آیـه  ، ۶بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۳؛ الویـان بـاب  ۱۷آیـه  ۱۱؛ دوم
قرنتیـان بـاب  ۵آیه .۲۱
آیـه حفظـی« :وقتـی مسـیح بـه خاطـر مـا ملعون شـد مـا را از لعنـت رشیعـت آزاد
کـرد زیـرا کتـاب مقـدّ س میفرمایـد :هر کـه بـه دار آویخته شـود ملعون اسـت» ترجمه
تفسـیری :امـا مسـیح لعنتـی را کـه در اثـر گناهان ما بوجـود آمده بود بر خـود گرفت و
مـا را از هالکتـی کـه ایـن روش « رشیعـت» پدیـد آورده بود رهایی بخشـید روشـی که
انجامـش غیـر ممکـن بـود .بلی مسـیح لعنت مـا را بر خود گرفـت زیرا در تـورات آمده
اسـت :ملعـون اسـت هـر کـه بـه دار آویختـه شـود .عیسـی مسـیح نیـز بـه دار صلیـب
آویختـه شـد( .غالطیـان بـاب  ۳آیه .)۱۳
«پسر بچـهای قایقـی کوچـک سـاخته بـود کـه بـا زیبایی رنـگ آمیزی و درسـت شـده بود.
روزی فـردی قایـق او را دزدیـد و پسر بچـه غمگیـن و ناراحـت شـد .یک روز کـه از مقابل یک
فروشـگاه کـه وسـایل دسـت دوم میفروخـت رد میشـد ناگهـان قایقـش را دیـد .بـا خوشـحالی
وارد مغـازه شـد و گفـت’ ،ایـن قایـق کوچـک متعلـق بـه من اسـت ‘.صاحـب فروشـگاه گفت،
’خیـر ،ایـن متعلـق بـه مـن میباشـد ،زیرا مـن آن را خریـدم ‘.پرس گفـت’ ،آری ،اما ایـن متعلق
بـه مـن اسـت زیـرا مـن آن را درسـت کـردهام ‘.فروشـنده گفت’ ،بسـیار خـوب ،اگر بـه من دو
دالر بدهـی ،میتوانـی آن را ببری ‘.ایـن پول برای پرسبچهای که اصال پولی در بسـاط نداشـت،
پـول زیـادی بـود .بـه هـر حـال ،او مصمم بود کـه قایق خـود را بخـرد؛ بنابراین ،او مشـغول به
چمنزنـی و کارهـای دیگـر شـد و خیلـی زود آن مبلـغ پول را بدسـت آورد.
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«او بـا شـتاب بـه فروشـگاه رفـت و گفـت’ ،مـنقایقـم را میخواهـم ‘.او پـول را پرداخـت
کـرد و قایـق را دریافـت منـود .او قایـق را در بغـل گرفـت و آن را بوسـید و گفـت’ ،ای قایـق
کوچولـوی قشـنگم ،خیلـی دوسـتت دارم .تـو مـال مـن هسـتی .تـو دو بـار مـال منـی .من یک
بـار تـو را سـاختم و حـاال یکبـار تـو را خریـدم‘ .
«در مـورد مـا نیـز چنیـن صـادق اسـت .بـه نوعـی مـا دو بـار بـه خداونـد تعلق داریـم .او
مـا را بوجـود آورد و مـا بـه فروشـگاه شـیطان راه پیـدا کردیـم .سـپس عیسـی آمـد و مـا را بـا
قیمـت گزافـی خریـد – نـه بـا طلا و نقـره ،بلکـه بـا خـون گرانبهـای خود .مـا بواسـطه خلقت
و رسـتگاری ،بـه خداونـد تعلـق داریـم – ».ویلیـام مـوزز تیـدول ،تصاویـر کنایـه آمیـز (کنـزاس
سـیتی .انتشـارات بیکـن هیـل پـرس .١٩۵١ .صفحـه .٩٧
William Moses Tidwell, Pointed Illustrations (Kansas City, Mo.: Beacon Hill
Press, 1951) p. 97
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۹ژوئیه آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۳ژوئیه

غالطیان نادان


غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۱تـا  ۵را بخوانیـد .سـخنان پولـس را خالصـه وار بنویسـید .ما از
چـه جهـت میتوانیم در خطر هامن دام روحانی ،یعنی آغازی درسـت و سـپس سـقوط
در قانونگرایـی ،بیفتیم؟
چندیـن ترجمـه امـروزی تلاش منودهاند تا معنای سـخنان پولـس در آیة  ۱دربـارة غالطیان
«نـادان» را متبـادر سـازند .واژة اصلـی کـه پولـس در زبـان یونانـی بـکار میبرد ،حتی شـدیدتر
از ایـن میباشـد .ایـن واژه  anoetoiاسـت و از واژة معـادل ذهـن ( )nousمیآیـد .معنـای
تحـت اللفظـی آن «کـم اندیـش» یـا کـودن میباشـد .غالطیـان منیاندیشـیدند .پولـس بـه ایـن
بسـنده منیکنـد؛ او مـی گویـد کـه بدلیـل اینکـه آنهـا بسـیار از روی حامقـت عمـل میکننـد،
او متعجـب اسـت کـه آیـا جادوگرانـی آنهـا را طلسـم کردهاند« .ترجمه تفسـیری :شـیطان که
حاکـم ایـن دنیـای پـر گناه اسـت چشمان این اشـخاص بی ایامن را بسـته اسـت تـا نتوانند نور
پـر جلال انجیـل را ببیننـد و معنـی پیغـام مـا را در بـاره جلال مسـیح کـه چهـره قابـل رویـت
خـدای نادیـده اسـت درک کننـد» (دوم قرنتیـان بـاب  ۴آیة .)۴
آنچـه پولـس را در مـورد ارتـداد غالطیـان از انجیل بسـیار پریشـان میسـازد ،این اسـت که
آنهـا میدانسـتند نجـات ریشـه در صلیـب مسـیح داشـت .این چیـزی نبـود که آنهـا بتوانند
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نادیـده بگیرنـد .واژة ترجمـه شـدة «بتصویر کشـیده شـد» یا «معلوم شـد» در غالطیـان باب ۳
آیـة  ،۱از نظـر لفظـی بـه معنـای «اعالن گردید» یا «نقاشـی شـد »،میباشـد .از ایـن واژه برای
توصیـف متـام اعالنـات عمومـی اسـتفاده میشـد .پولـس میگویـد که صلیـب چنـان در کانون
چشـم دل ،مصلوب شـدن مسـیح را
موعظههـای او قـرار داشـت کـه مردم غالطیه در اثر آن ،با
ِ
مـی دیدنـد (اول قرنتیـان بـاب  ۱آیـة  ،۲۳بـاب  ۲آیة .)۲در یـک مفهوم ،او میگویـد که ،آنها
بـا اعاملشـان به صلیب پشـت کـرده اند.
پولس سپس تجربة فعلی غالطیان را با زمانی که برای نخستین بار به مسیح ایامن آوردند،
مقایسه میکند .او این کار را با چند سوال بدیهی و بی نیاز به پاسخ انجام میدهد .آنها چگونه
روح را دریافت منودند ،یعنی آنها چگونه در ابتدا مسیحی شدند؟ و از دیدگاه کمی متفاوت،
چرا خدا روح را داد؟ آیا به این دلیل بود که آنها کاری انجام داده بودند که سزاوار آن بودند؟
مطمئناً چنین نیست! در عوض ،به ای دلیل بود که آنها به مژده نیک مسیح یا آنچه که از
پیش برایشان انجام داده بود ایامن آورده بودند .آنها که رشوع چنین خوبی داشتند  ،حال چه
چیزی باعث شد تا فکر کنند که میتوانند بر رفتار و کردار خود تکیه کنند؟

هـر چنـد وقـت یکبـار چنیـن میاندیشـید کـه ،اعامل مـن بسـیار خوب هسـتند .من
یـک مسـیحی بسـیار اسـتواری هسـتم ،مـن ایـن یـا آن کار را انجـام منیدهـم ...و
سـپس ،حتـی ماهرانـه میاندیشـید کـه شما به نوعـی به انـدازه کافی خوب هسـتید
کـه نجـات یابیـد؟ ایـن توصیف چـه مشـکلی دارد؟

دوشنبه

 ۲۴ژوئیه

مقدس
ریشهدار در کتاب ّ
تا اینجا ،پولس در نامهاش به غالطیان از انجیل خود مبنی بر عدالت از طریق ایامن ،با
توسل به توافقی که با رسوالن در اورشلیم داشت (غالطیان باب  ۲آیات  ۱تا  )۱۰و تجربه
ّ
شخصی که با ایامنداران اهل غالطیه داشت (غالطیان باب  ۳آیات  ۱تا  ،)۵دفاع منوده است.
پولس با رشوع آیة  ۶باب  ۳غالطیان ،برای تأیید نهایی و قطعی انجیل خود ،به شهادت و تایید
کتاب مق ّدس روی میآورد .در واقع ،غالطیان باب  ۳آیة  ۴تا باب  ۴آیة  ۳۱از استداللهای
مرحله به مرحله یا رشدی که ریشه در کتاب مقدس دارند ،تشکیل شده است.

منظـور پطـرس در غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۶تـا  ۸از نوشتن در بـاره «کالم»چیسـت؟
رومیـان بـاب  ۱آیـة  ،۲بـاب  ۴آیـة  ۳و بـاب  ۹آیـة  ۱۷را ببینیـد.
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مهـم اسـت بـه یـاد داشـته باشـیم ،زمانـی که پولـس نامـهاش را بـه غالطیان نوشـت« ،عهد
جدیـد» وجـود نداشـت .هنگامـی کـه پولـس از کالم نقـل قـول میکرد بطـور مرتب عهـد قدیم
نقـل قـول میکرد.
عهـد قدیـم نقـش بسـیار مهمی در تعالیم پولـس ایفا میکند .او آنها را بـه عنوان منتهایی
بیجـان در نظـر منیگیـرد ،بلکـه به عنـوان کالم زنـده مقتدر و اصیـل خدا ،به آن مینگریسـت.
در دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـة  ،۱۶او مینویسـد« :متـام کتاب مق ّدس از الهام خداسـت ».واژة
ترجمـه شـدة «الهـام» از زبـان یونانـی  theopneustosمیباشـد .بخـش اول واژه ( )theoبـه
معنـی «خـدا» اسـت ،در حالـی که بخـش دوم به معنی «دمید» میباشـد .کالم َ « ،د ِم خداسـت
».پولـس از کتـاب مقـ ّدس برای نشـان دادن اینکه عیسـی مسـیح موعود اسـت (رومیـان باب ۱
آیـة  ،)۲و ارائـه دسـتورالعملها بـرای زندگی مسـیحی (رومیان باب  ۱۳آیـات  ۸تا  )۱۰و اثبات
اعتبـار تعالیـم خـود (غالطیان بـاب  ۳آیات  ۸و  )۹اسـتفاده میکند.
تعییـن دقیـق میـزان اینکـه پولـس چنـد صدبـار از عهـد قدیـم نقـل قـول کـرده ،دشـوار
اسـت ،امـا ایـن نقـل قولهـا در رستـارس نامههایش بـه اسـتثنای نامههـای کوتاه بـه تیطوس و
فلیمـون ،دیـده میشـوند.



غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۶تـا  ۱۴را بـه دقـت بخوانیـد .عباراتـی کـه پولـس در ایـن آیات
از عهـد قدیـم نقـل قـول کـرده اسـت را مشـخص مناییـد .این مطلـب دربـاره اینکه عهد
قدیـم تـا چـه حـد معترب بـود ،چه چیـزی مـی گوید؟
آیـا شما زمانهایـی بـا خود اندیشـیده اید کـه یک قسـمت از کتـاب مقدّ س«الهامی
تـر» از بخـش هـای دیگـر اسـت؟ با توجه بـه بیانیـه پولـس در دوم تیموتائـوس باب
 ۳آیـة  ،۱۶رفتن در ایـن راه چـه خطراتـی را به همـراه دارد؟

سه شنبه

 ۲۵ژوئیه

عادل شمرده شده
فکـر میکنیـد چـرا پولـس وقتـی برای اعتبـار پیـام انجیل خویش بـه کتاب مقـدّ س روی
مـیآورد ،ابتـدا بـه ابراهیـم متوسـل میشـود؟ (غالطیان بـاب  ۳آیه .)۶
ابراهیـم نقشـی بنیادیـن و محـوری در یهودیـت داشـت .او نـه تنهـا پـدر قـوم یهـود بـود،
بلکـه یهودیـان زمـان پولـس نیـز بـه او بـه عنـوان الگویـی نـگاه میکردنـد کـه یـک یهـودی
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واقعـی بایـد چنیـن باشـد .بسـیاری نـه تنهـا بـر این بـاور بودند کـه ویژگی شـاخص او نـه تنها
فرمانبرداریاش بـود ،بلکـه خـدا ابراهیـم را بدلیـل آن فرمانربداری ،عـادل خوانده بود .گذشـته
از همـه نبایـد فرامـوش کنیـم کـه ابراهیـم رسزمین مـادری و خانوادة خـود را ترک منـود ،ختنه
شـدن را پذیرفـت و او حتـی مایـل بـه قربانـی منـودن پسرش بـه فرمـان خـدا نیـز بـود .ایـن
فرمانبرداری اسـت! مخالفـان پولـس بـا ارصاری کـه بر ختنـه داشـتند ،مطمئناً از چنیـن مواضع
مشـابهی در مشـاجرات خـود اسـتفاده کردنـد.
بـا ایـن وجـود ،پولـس بـا توسـل بـه ابراهیـم – نُه بـار در غالطیـان – بـه عنوان منونـهای از
ایمان در عـوض رعایـت احـکام وضعیـت را دگرگـون کـرده و بـه آنهـا جـواب میدهد.



نقـل قـول پولـس از پیدایـش باب  ۱۵آیـة  ۶را در نظر بگیرید .منظـور از اینکه میگوید
ایمان ابراهیـم «بـرای وی عدالـت محسـوب» شـد ،چیسـت؟ (رومیان بـاب  ۴آیات  ۳تا
 ۸ ، ۶تـا  ۱۱و  ۲۲تـا  ۲۴را نیـز ببینید).

درحالی که (عادل شدن یا برائت از خطا) استعاره ای بر گرفته شده از عامل قانون بود ،واژة
شمرده شده یا پنداشته شده از حوزه تجاری اقتباس شده است .همچنین این واژه میتواند
معنای «اعتبار دادن» یا «چیزی به حساب کسی گذاشنت» را بیان کند .این مطلب نه تنها در
غالطیان باب  ۳آیة  ۶در مورد ابراهیم به کار برده شده است ،بلکه  ۱۱مرتبة دیگر در ارتباط
با ریش سفیدان و بزرگ خاندان ها استفاده شده است .برخی از نسخههای کتاب مق ّدس آن را
به صورت حساب شده ،فرض شده و نسبت داده شده ترجمه گردیده است.
بـر طبـق اسـتعاره پولـس ،آنچـه بـه حسـاب مـا گذاشـته میشـود ،عدالـت اسـت .اگرچـه
پرسـش اینجاسـت کـه خـدا بـر چـه اساسـی مـا را عـادل محسـوب میکنـد؟ مطمئنـاً منیتوانـد
بـر اسـاس اطاعـت باشـد – بـا وجـود آنچـه مخالفـان پولس ادعـا میکردنـد .مهم نیسـت آنها
در مـورد فرمانبرداری ابراهیـم چـه چیـزی میگفتنـد ،کتـاب مق ّدس مـی گوید کـه بدلیل ایامن
ابراهیـم بـود کـه خـدا او را عـادل به حسـاب آورد.
کتـاب مقدس شـفاف اسـت :فرمانربداری ابراهیم ،اسـاس عدالت وی نبـود؛ در عوض نتیجة
آن بـود .کارهایـی کـه او انجـام داد ،بـه ایـن منظور نبود که عادل شـمرده بشـود؛ او آنها را به
ایـن دلیـل کـه پیـش از آن عادل شـمرده شـده بـود ،انجـام داد .عدالت بـه فرمانبرداری منتهی
میشـود و نـه بالعکس.

در این مفهوم تأمل منایید – اینکه شام با آنچه که انجام میدهید عادل شمرده منیشوید
بلکه با کاری که مسیح برای شام انجام داد .چرا این خرب بسیار خوبی است؟ چگونه
میتوانید بیاموزید که آن حقیقت را برای خودتان در نظر بگیرید یعنی ،باور کنید که
برای شخص شام فارغ از مشکالتی که در گذشته و حتی زمان حال کاربرد دارد؟
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چهارشنبه

 ۲۶ژوئیه

انجیل در عهد قدیم
«و کتـاب چـون پیـش دیـد کـه خـدا ا ّمتهـا را از ایمان عـادل خواهـد شـمرد ،بـه ابراهیم
بشـارت داد کـه «جمیـع ا ّمتهـا از تـو برکـت خواهنـد یافـت» .تفسـیری :علاوه بـر ایـن در
کتـاب آسمانی پیـش بینـی شـده بود کـه خدا غیـر یهودیـان را نیز بر اسـاس ایامنشـان خواهد
پذیرفـت .از اینرو خـدا در همان زمـان در ایـن مـورد بـا ابراهیـم سـخن گفـت و فرمـود :همه
آنانـی را کـه ماننـد تـو بـه مـن ایمان داشـته باشـند از هـر ملتی که باشـند مـورد عنایـت خود
قـرار خواهـم داد( ».غالطیـان بـاب  ۳آیـة  .)۸پولـس مینویسـد کـه نه تنهـا انجیل بـه ابراهیم
موعظـه شـد ،بلکـه خـدا آنـرا موعظـه منـود ؛ بنابراین ،ایـن باید انجیـل حقیقی بوده باشـد .اما
خـدا چـه زمانـی انجیـل را بـه ابراهیـم موعظه کـرد؟ نقل قول پولـس از پیدایش بـاب  ۱۲آية ۳
نشـان میدهـد کـه او عهـد خـدا بـا ابراهیـم را در پیدایـش بـاب  ۱۲آیـات  ۱تا  ۳زمانـی که او
را فرخوانـد ،بخاطر داشـت.

پیدایـش بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۳را بخوانیـد .ایـن آیات دربـارة ماهیت عهدی کـه خدا با
ابرهیـم بسـت ،چه چیـزی به مـا میگوید؟



اسـاس عهـد خـدا بـا ابراهیـم بـر وعدههـای خـدا بـا او مترکـز دارد .خـدا چهـار مرتبـه بـه
ابراهیـم میگویـد« ،مـن چنیـن خواهـم کـرد ».وعدههـای خـدا بـه ابراهیـم شـگفتانگیز
هسـتند زیـرا کاالً یکطرفـه میباشـند .خـدا متـام وعدههـا را میدهـد؛ و ابراهیـم هیـچ قولـی
منیدهـد .ایـن متضـاد شـیوهای اسـت که بیشتر مردم سـعی در ارتباط بـا خدا دارنـد .ما اغلب
قـول میدهیـم کـه بـه او خدمـت خواهیـم کـرد ،تنها اگـر او در عـوض آن کاری برای مـا انجام
بدهـد .امـا ایـن قانونگرایـی اسـت .خـدا از ابراهیـم تقاضـا نکـرد کـه قولـی بدهـد ،بلکـه بـا
ایمان وعدههـای خـدا را بپذیـرد .مطمئنـاً ابراهیـم بایـد میآموخـت تـا بـه طور کامـل به خدا
اطمینـان کنـد و نـه به خودش (پیدایـش باب  ۲۲را ببینیـد) .بنابراین ،فراخوانده شـدن ابراهیم
نشـان دهنـدة ماهیـت انجیـل میباشـد کـه نجـات از طریـق ایامن اسـت.
بعضـی بـه طـور اشـتباه نتیجهگیـری میکنند کـه کتاب مقـ ّدس دو روش برای نجـات تعلیم
میدهـد .آنهـا ادعـا میکننـد کـه در زمـان عهـد قدیـم ،نجـات بـر پایـة رعایـت احـکام بـود؛
سـپس از آنجایـی کـه آن شـیوه بـه خوبـی پیـش نرفت ،خـدا احکام را منسـوخ منـود و نجات را
میسر منـود .منیتوانسـت بیشتر از ایـن از حقیقـت دور باشـد .هامنطـور کـه
از طریـق ایمان ّ
پولـس در غالطیـان بـاب  ۱آیـة  ۷نوشـت ،تنهـا یـک انجیل وجـود دارد.
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چـه منونههـای دیگـری از نجـات تنهـا از طریق ایمان ،در عهـد قدیم میتوانیـد بیابید؟
بـرای منونـه ،الویـان بـاب  ۱۷آیـة ،۱۱مزامیـر بـاب  ۳۲آیات  ۱تـا  ، ۵دوم سـموئیل باب
 ۱۲ایـات  ۱تـا  ۱۳و زکریـا بـاب  ۳آیـات  ۱تـا  ۴را ببینید.



مـا اغلـب عبـارت «فیـض ارزان» را میشـنویم .بـا ایـن وجـود ،ایـن تلقـی بـی مسما
میباشـد .فیـض ارزان نیسـت – بلکـه رایـگان میباشـد (دسـت کـم بـرای مـا) .امـا
هنگامـی کـه فکـر مـی کنیـم میتوانیـم با کارهـای خـود بـه آن بیافزاییم و یـا زمانی
کـه میاندیشـیم کـه میتوانیـم از آن بـه عنـوان بهانـهای بـرای گنـاه اسـتفاده کنیـم،
آن را از بیـن میبریـم .شما بـا تجربـهای کـه دارید ،مایلیـد به طرف کدامیـک از این
دو روش برویـد و چگونـه میتوانیـد از آن دسـت برداریـد؟

پنجشنبه

 ۲۷ژوئن

از لعنت رهایی یافته (غالطیان باب  ۳آیات  ۹تا )۱۴
مخالفـان پولـس بـدون شـک از سـخنان شـجاعانه وی در غالطیـان بـاب  ۳آیـة  ۱۰حیـرت
زده شـده بودنـد .آنهـا مطمئنـاً خـود را تحـت یـک نفریـن تصـور منیکردنـد؛ اگـر هـم چیزی
بـود ،آنهـا انتظـار داشـتند برای فرمانربداریشـان برکت داده شـوند .با این حـال ،پولس ترصیح
میکنـد« :زیـرا جمیـع آنانـی کـه از اعمال رشیعت هسـتند ،زیـر لعنت میباشـند زیـرا مکتوب
اسـت :ملعـون اسـت هـر کـه ثابـت منانـد در متـام نوشـتههای کتـاب رشیعت تـا آنهـا را به جا
آرد».
پولـس دو گزینـه کاملاً متفـاوت را بـا هم مقایسـه میکنـد :نجات از طریق ایمان و نجات
از طریـق اعمال .بـرکات و لعـن هـای عهـد کـه در بابهـای  ۲۷و  ۲۸کتـاب تثنیـه مشـخص
شـدهاند ،بیپـرده و رصیـح هسـتند .کسـانی کـه اطاعـت منودند ،برکت داده شـدند و کسـانی
کـه نافرمانـی کردنـد ،لعـن شـدند .ایـن یعنـی اگـر فـردی بخواهـد بـرای پذیـرش نـزد خـدا بـه
اطاعـت از احـکام تکیـه کنـد ،پـس کل احـکام بایـد نگه داشـته شـوند .مـا آزادی انتخـاب برای
هـر چـه کـه بخواهیـم از آن پیـروی کنیـم را نداریـم؛ و همچنیـن نباید اسـتنباط کنیـم که خدا
مایـل بـه چشمپوشـی از اشـتباهات کوچـک میباشـد .یـا همـه چیـز و یـا هیـچ چیز.
ایـن مطمئنـاً خبر بـدی بـرای غیریهودیـان و همچنیـن مخالفـان پولس بـود ،زیرا مـا «همه
گنـاه کردهایـم واز جلال خـدا قـارص میباشـیم» (رومیـان بـاب  ۳آیـة  .)۲۳مهم نیسـت تا چه
حـد بـه شـدت تلاش کنیـم کـه خـوب باشـیم ،احـکام تنهـا میتواننـد مـا را محکـوم بـه قانون
شـکنی بکنند.
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مسـیح چگونـه مـا را از لعنـت احـکام رهـا سـاخت؟ غالطیـان بـاب  ۳آیـة  ۱۳و دوم
قرنتیـان بـاب  ۵آیـة  ۲۱را ببینیـد.

پولـس بـرای رشح آنچـه خـدا در مسـیح برای ما انجـام داده اسـت از اسـتعاره دیگری بهره
میبرد .واژة رهایـی دادن بـه معنـی «بـاز خریـدن» میباشـد .این عبـارت به عنـوان خونبها و یا
فدیـه کـه بـرای آزادی گروگانهـا یـا مبلغی بـود که بـرای خریدآزادی بردگان اسـتفاده میشـد.
از آنجایـی کـه ُمـزد گنـاه مـرگ اسـت ،نفریـن قـارص ماندن از نـگاه داشتن احـکام اغلب حکم
مـرگ بـود .مبلـغ آزادی کـه بـرای نجـات مـا پرداخت شـد ،ناچیـز نبود؛ بـرای خدا بهـای زندگی
پسرش را بـه همـراه داشـت (یوحنـا بـاب  ۳آیـة  .)۱۶عیسـی گنـاه مـا را بـر دوش خـود گرفت
و مـا را از بنـد نفریـن آزاد منـود (اول قرنتیـان بـاب  ۶آیـة  ،۲۰بـاب  ۷آیـة  .)۲۳او داوطلبانـه
لعنـت مـا را بـه جـان خریـد و به جـای ما از مجـازات کامل گناه رنـج کشـید (دوم قرنتیان باب
 ۵آیة .)۲۱
پولـس از تثنیـه بـاب  ۲۱آیـة  ۲۳بـه عنـوان گـواه کتـاب مقـدس ،نقـل قـول میکنـد .بـر
طبـق سـنت یهـود ،اگـر فردی تحـت نفرین خـدا بود ،پـس از اعـدام ،پیکرش از درخـت آویزان
میشـد .مـرگ عیسـی بـر روی صلیـب بـه عنوان منونـهای از این نفریـن دیده می شـود (اعامل
رسـوالن بـاب  ۵آیـة  ، ۳۰اول پطـرس بـاب  ۲آیـة .)۲۴
پس جای تعجب نیسـت که صلیب موجب لغزش بعضی از یهودیانی شـد که منیتوانسـتند
ایـدة نفریـن شـدن مسـیح موعـود توسـط خـدا را درک کننـد .امـا ایـن دقیقـاً نقشـة خـدا بود.
آری ،مسـیح موعـود لعنتـی را متحمـل شـد ،امـا متعلق به وی نبـود – بلکه لعنـت ما بود!

جمعه

 ۲۸ژوئیه

تفکـری فراتـر« :بـی انصافـی و رشارت همـه مـا برمسـیح واقـع شـد تـا برای مـا ضامن
و فدایـی بشـود .او خطـاکار محسـوب شـد تا بتوانـد مـا را از محکومیت رشیعـت نجات دهد.
گنـاه متامـی ذریـت آدم ،قلـب او را بـدرد مـی آورد .عـدم رضایـت خـدا بدلیـل رشارت و بـی
انصافـی بـا خشـمی دهشـتناک ظهـور منـوده و روح پسر او را غـرق ماتـم منـود .مسـیح در
متـام مـدت زندگـیاش ،مـژدة نیکـوی پدر رحیم و آمرزشـگر رئوف را انتشـار مـیداد .برنامه او
بـرای نجـات از چنـگ رئیـس گناهـکاران بـود .امـا اکنـون با سـنگینی شـدید گناهی کـه بدوش
میکشـد ،منیتوانـد چهـرة رضایتمنـد پدر را ببیند .برگرفته شـدن سـیامی ربوبیـت از منجی در
ایـن زمـان انـدوه ،قلـب او را بـا چنـان حزنـی جریحـه دار منـود کـه انسـان هرگز قـادر به درک
کامـل آن منیباشـد .ایـن غـم چنـان بـزرگ بـود که درد جسـمی را به سـختی احسـاس میکرد».
– الـن جـی .وایـت ،آرزوی اعصـار صفحه .٧۵٣
.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 753
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«لوتـر اینـک بـا شـجاعت بـه عنـوان قهرمـان حقیقـت در کار خـود قـدم نهـاد .کالمـش بـا
هشـداری جـدی از منربهـای کلیسـا شـنیده شـد .او ویژگـی اهانتآمیـز گنـاه را در نظـر مردم
مشـخص منـود و بـه آنهـا آموخـت کـه بـرای بشر ،کـم منـودن جرمـش و یـا گریـز از مجازات
تنهـا بـا اعاملـش ،غیـر ممکـن اسـت .هیچ چیز جـز توبه نـزد خدا و ایمان به مسـیح منیتواند
گناهـکار را نجـات بدهـد .فیـض مسـیح قابـل خریـداری نیسـت؛ بلکه عطیـه ای رایگان اسـت.
او مـردم را راهنامیـی منـود کـه زیـاده روی نکننـد ،بلکـه بـا ایمان ،به نجـات دهنـدة مصلوب
چشـم امیـد داشـته باشـند – ».الـن جـی .وایـت ،جـدال عظیم صفحـه .١٢٩
.Ellen G. White, The Great Controversy, p. 129

سواالتی برای بحث
 .۱حتـی امـروزه در کلیسـای مـا ،عـدهای هنـوز در پذیرفتن نجـات تنهـا از طریـق

ایمان مشـکل دارنـد ،یعنـی فیـض خـدا کـه از طریـق عیسـی جـدا از اعامملـان مـا را
نجـات میدهـد .دلیـل تردید بعضـی از افـراد در پذیرفنت این حقیقت مهم چیسـت؟
 .۲پولـس دربـارة اشـتباه مذهبـی نجـات از طریـق اعمال ،به شـدت و حدت سـخن
گفـت .ایـن موضـوع دربـارة اهمیـت دیـن خـوب بـه مـا چـه میگویـد؟ چـرا مـا بـه
عنـوان یـک کلیسـا ،زمانـی کـه اشـتباهی در میامنـان تعلیـم داده میشـود ،بایـد بـه
اجبـار بـه پـا خیزیم؟
خالصـه :در زندگـی مسـیحی ،از ابتـدا تـا انتها ،اسـاس نجات ما تنها ایامن به مسـیح میباشـد.
بدلیـل ایمان ابراهیـم بـه وعدههـای خـدا بـود که عادل شـمرده شـد و هامن عطـای عدالـت امروزه
بـرای هـر کسـی کـه ایمان ابراهیم را داشـته باشـد ،وجـود دارد .تنهـا دلیلی که مـا برای اشـتباهامتان
محکـوم نشـدهایم ایـن اسـت کـه عیسـی بهـای گناهـان مـا را با مـردن به جـای ما ،پرداخـت منود.
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