درس هفتم

 ۵تا  ۱۱اوت

راه ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۲۱تـا  ۲۵؛ الویـان بـاب  ۱۸آیـه  ۵؛
رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۹تـا ۱۹؛ اول قرنتیـان بـاب  ۹آیـه  ۲۰؛ رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۱و
 ، ۲بـاب  ۸آیـات  ۱تـا .۴
آیـه حفظـی« :بلکـه کتـاب همـه چیـز را زیـر گنـاه بسـت تـا وعـدهای کـه از ایمان
بـه عیسـی مسـیح اسـت ،ایامنـداران را عطـا شـود» ترجمـه تفسـیری :کتـاب آسمانی
میفرمایـد کـه همـه مـا در چنـگ گناه اسـیریم .تنهـا راه آزادی برای همه ما اینسـت که
بـه عیسـی مسـیح ایمان آوریـم( .غالطیـان بـاب  ۳آیـه .)۲۲
کبوتـران خانگـی از دیـر بـاز ،بـرای تواناییشـان در پـرواز به میـزان صدها کیلومتر در روز
و رسـیدن بـه مقصـد بـا دقتـی شـگفتانگیز ،معـروف بـوده انـد .بـا ایـن وجـود ،حتـی بهرتین
کبوتـران خانگـی نیـز گاهـی دچـار رسدرگمـی شـدهاند و هرگـز دیگر بـه نقطه رشوع خـود باز
نگشـتهاند .بدتریـن اتفـاق در انگلسـتان رخ داد ،هنگامـی کـه حـدود پنجاه و پنج هـزار کبوتر
(بـا ارزشـی بـه مبلـغ شـش صـد هـزار دالر) هرگز به آشـیانه خـود باز نگشـتند.
هامنطـور کـه اکثر مـا بـه نحـوی تجربـه کردهایـم ،مسـیر را اشـتباه رفتن یـا گـم شـدن
لذتبخـش نیسـت .تـرس و نگرانـی وجـود مـا را در بـر میگیـرد ؛ و میتوانـد بـرای لحظاتـی ما
را مضطـرب سـازد.
ایـن قضیـه در عـامل روحانـی نیز صـدق میکند .حتی پـس از اینکه ما مسـیح را میپذیریم،
امـکان دارد کـه گمـراه یا رسدرگم بشـویم ،حتی تا جایی که هرگز دیگر نـزد خداوند بازنگردیم.
اگرچه خرب خوش این است که خدا ما را به حال خود رها نکرده است .او مسیر ایامن را
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آنگونه که در انجیل آمده است ،ترسیم منوده است و آن مسیر شامل احکام میشود .بسیاری از
مردم سعی در جدا منودن احکام از انجیل میکنند؛ برخی حتی آنها را در تضاد هم میبینند.
این دیدگاه نه تنها نادرست است ،بلکه میتواند با عواقب فجیعی منتهی شود .بدون احکام ،از
هیچ انجیلی برخوردار نخواهیم بود .درک انجیل بدون احکام واقعاً دشوار میباشد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱اوت آماده شوید.

یکشنبه

 ۶اوت

احکام و وعده
«پس آیا رشیعت به خالف وعدههای خداست؟» (غالطیان باب  ۳آیة .)۲۱
پولس که احساس منود نظریاتش احتامل دارد باعث بشوند مخالفانش استنباط کنند که او
دیدگاهی حقیرانه نسبت به احکام داشت یا اینکه نظریاتش در مورد اولویت وعدههای خدا،
انتقاد پنهان از موسی و تورات بودند ،دقیقاً هامن پرسشی که آنها در ذهن داشتند را مطرح
میکند« :آیا میگویید احکام بر خالف وعدههای خداست؟» پولس به این سؤال با یک «نه!»
محکم ،پاسخ میدهد .چنین نتیجهگیری غیرممکن میباشد ،زیرا خدا با خود در مخالفت
نیست .خدا احکام و وعده را با هم عطا کرده است .احکام در نابرابری با وعده نیست .هر
دوی اینها رصفاً نقشها و کاراییهای متفاوتی در نقشه کلّی خدا برای رستگاری دارند.



مخالفـان پولـس چـه برداشـت اشـتباهی دربـارة نقش احـکام داشـتند؟ غالطیـان باب ۳
آیـة  ،۲۱الویـان بـاب  ۱۸آیـة  ۵و تثنیـه بـاب  ۶آيـة  ۲۴را بـا یکدیگـر مقایسـه کنید.
ایـن مـردم بـر ایـن باور بودند که رشیعـت قادر بود به ایشـان زندگی روحانی بدهـد .دیدگاههای
آنهـا احتماالً از برداشـت اشـتباه از آیـات عهـد قدیـم ماننـد الویـان بـاب  ۱۸آیـة  ۵و تثنیـه بـاب ۶
آیـة  ۲۴نشـأت گرفتـه بودنـد ،جایـی کـه رشیعـت راهنامیی میکنـد که افـراد تحت عهد خـدا چگونه
بایـد زندگـی کننـد .احـکام در عهـد زیستن را تنظیـم منـود ،اما آنهـا نتیجهگیـری منودند کـه رشیعت
رسچشـمه رابطـة انسـان بـا خـدا بـود .اگرچـه کتـاب مقـدس بـه وضـوح میگویـد کـه توانایـی «زنده
کـردن» قدرتـی اسـت کـه تنهـا خـدا و روح او از آن برخوردارنـد (دوم پادشـاهان بـاب  ۵آیـة  ، ۷نحمیا باب
 ۹آیـة  ، ۶یوحنـا بـاب  ۵آیـة  ، ۲۱رومیـان بـاب  ۴آیـة  .)۱۷احـکام منیتوانـد کسـی را از نظـر روحانـی زنـده
بگردانـد .بـا ایـن وجـود ،ایـن بدیـن معنی نیسـت که احـکام با وعدة خـدا مغایـرت دارد.

پولـس کـه بدنبـال اثبـات ناتوانـی احـکام در حیات بخشـی اسـت ،در غالطیان بـاب  ۳آیة
 ۲۲مینویسـد« ،کالم خـدا بـه رصاحـت اشـعار میـدارد کـه همـه در چنـگال گناه اسـیرند » در
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رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۹تـا  ،۱۹از رشـته ای از آیـات عهد قدیم اسـتفاده میکند تا نشـان بدهد
مـا تـا چـه میـزان بـد هسـتیم .آیـات بطـور تصادفـی در کنـار هـم چیـده نشـدهاند .او مطلب
خـود را بـا مشـکل اصلـی کـه گناه اسـت آغاز میکنـد – رویکـرد خودخواهانهای کـه قلب برش
را آلـوده میکنـد – و سـپس بـه آیاتـی میپـردازد کـه فراگیر بـودن و در نهایـت جامعیت گناه
را توصیـف میکنند.
منظـور او چیسـت؟ بـه دلیـل وسـعت گنـاه و محدودیتهـای احـکام ،وعـدة حیـات ابدی
تنهـا میتوانـد از طریـق وفـاداری مسـیح بـه جـای مـا حاصـل شـود .ایـن نیـز حقیقـت بزرگی
اسـت کـه نهضـت اصالحـات پروتسـتان را بـه پیـش راند.

اگرچـه رشیعـت منیتوانـد مـا را نجـات بدهـد ،اما تبعیت مـا از آن ،چـه منافع بزرگی
میتوانـد داشـته باشـد؟ یعنـی ،چـه خوبیهـای عملـی از طریـق اطاعـت از احـکام
خـدا را در زندگیتـان تجربـه کردهایـد؟

دوشنبه

 ۷اوت

«تحت تسلط رشیعت»
در غاطیـان بـاب  ۳آیـة  ،۲۳پولـس مینویسـد کـه «قبـل از رسـیدن دورۀ ایمان همـۀ مـا
محبـوس و تحـت تسـلط رشیعـت بودیـم ».منظور پولـس از «ما»  ،ایامنـداران یهـودی تبار در
کلیسـاهای غالطیـه بودنـد .آنهـا کسـانی بودنـد کـه بـا رشیعـت آشـنایی داشـتند و پولـس به
ویـژه از آیـة  ۱۵بـاب  ۲غالطیـان با ایشـان صحبـت میکرده اسـت .این را میتوان در مقایسـة
«مـا» در غالطیـان بـاب  ۳آیـة  ۲۳و «شما» در غالطیـان بـاب  ۳آیـة  ۲۶دیـد.
در غالطیـان بـاب  ۳آيـة  ۲۳آمـده اسـت« ،قبـل از فـرا رسـیدن دورۀ ایمان»؛ امـا در متن
یونانـی چنیـن نوشـته شـده اسـت« ،قبـل از فـرا رسـیدن دورۀ آن ایمان» .از آنجایی کـه پولس
جایـگاه رشیعـت را قبـل و بعـد از مسـیح مقایسـه میکنـد (غالطیان بـاب  ۳آیـة « ،)۲۴ایامن»
بـه احتمال زیـاد مرجعـی از ایمان ماسـت و نـه مرجعـی بـرای ایمان مسـیحی به طـور کلی.

پولـس میگویـد کـه یهودیـان پیـش از آمـدن مسـیح« ،تحـت تسـلط رشیعـت» نـگاه
داشـته شـده بودنـد .منظـور او از «تحـت تسـلط رشیعـت» چیسـت؟ غالطیـان بـاب ۳
آیـات  ۲۲و  ۲۳را بـا رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱۴و  ،۱۵اول قرنتیـان بـاب  ۹آیـة ،۲۰
غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۴و  ۵و  ٢١بـاب  ۵آیـة  ۱۸مقایسـه کنیـد.
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پولس از عبارت «تحت رشیعت» دوازده مرتبه در نامههای خود استفاده میکند.
«–۱تحـت تسـلط رشیعـت» بـه عنـوان یـک راه جایگزین نجـات (غالطیان بـاب  ۴آية .)۲۱
مخالفـان در غالطیـه در تلاش بـرای بدسـت آوردن عدالـت حیاتبخـش از طریـق فرمانربداری
بودنـد .بـا ایـن وجـود ،هامنطـور که پولس پیش از آن مشـخص سـاخته اسـت ،ایـن غیر ممکن
میباشـد (غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۲۱و  .)۲۲بعدهـا پولـس حتـی اشـاره میکند کـه غالطیان با
متایـل بـه تحـت رشیعـت بـودن ،در واقع مسـیح را طـرد میکردند (غالطیـان باب  ۵آیـات  ۲تا
 .)۴زیـرا بـدون مسـیح مـا قادر بـه اطاعت از احکام نیسـتیم.
«–۲تحـت رشیعـت»از جملـه بـه معنـی تحـت محکومیـت بـودن اسـت (رومیـان بـاب ۶
آیـات  ۱۴و  .)۱۵از آنجایـی کـه رشیعـت منیتوانـد کفّـارة گنـاه باشـد ،تخطـی از مطالباتـش
میتوانـد در نهایـت بـه محکومیـت منتهی شـود .این رشایطی اسـت کـه متام انسـانها خود را
در آن خواهنـد یافـت .رشیعـت ماننـد یـک نگهبان زندان عمـل میکند و متام کسـانی را که آن
را نقـض کردهانـد و بـرای خـود حکـم مـرگ را ببـار آوردنـد ،زندانـی میکنـد .هامنگونـه که در
مطالعـة فـردا خواهیـم دیـد ،اسـتفاده از واژة نگهبـان (غالطیان باب  ۳آیه  )۲۳نشـان میدهد
کـه منظـور پولـس از «تحـت تسـلط رشیعـت» در ایـن آیه ،این اسـت.
یک واژه مرتبط یونانی ennomos ،که معموالً به صورت «تحت تسلط رشیعت» ترجمه
میشود ،بطور تحت اللفظی به معنای «در بطن احکام» میباشد و به زندگی کردن در بطن
واجبات احکام از طریق اتّحاد با مسیح اشاره دارد (اول قرنتیان باب  ۹آیة  .)۲۱از طریق
«اعامل رشیعت» ،یعنی با تالش برای نگه داشنت رشیعت از مسیح ،عادل شمرده شدن غیر
ممکن میباشد ،زیرا تنها کسانی که از طریق ایامن عادل هستند ،زندگی خواهند کرد (غالطیان
باب  ۳آیة  .)۱۱این حقیقت باطل کننده رشیعت نیست؛ بلکه نشان میدهد که رشیعت
منیتواند به ما حیات ابدی ببخشد .برای آن دیگر خیلی دیر شده است.

سه شنبه

 ۸اوت

احکام به عنوان «نگهبان» ما
پولـس دو نتیجهگیـری اساسـی در مـورد احـکام ارائـه میدهـد )۱( :احـکام ،وعـدهای کـه
خـدا بـه ابراهیـم داد را باطـل یا منسـوخ منیکنـد (غالطیان باب  ۳آیات  ۱۵تـا  )۲۰؛ ( )۲احکام
بـا وعـده در تقابـل نیسـت (غالطیـان باب  ۳آیـات  ۲۱و .)۲۲
پـس در واقـع نقـش احـکام چیسـت؟ پولـس مینویسـد کـه رشیعـت «بدلیـل تقصیرهـا»
افزوده شـد (غالطیان باب  ۳آیة  )۱۹و او با اسـتفاده از سـه واژه یا عبارت متفاوت در ارتباط
بـا رشیعـت ،ایـن ایـده را بـه تفصیـل رشح میدهـد :نگاه داشـته بودیم (آیة  ، )۲۳بسـته شـده
بودیـم (آیـة  )۲۳و دایـه (آیة .)۲۴
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بـا دعـا و دقـت غالطیـان بـاب  ۳آيات  ۱۹تـا  ۲۴را بخوانیـد .پولس دربـارة رشیعت چه
میگوید؟

اکثر ترجمههـای امـروزی ،نظریـات پولس دربارة رشیعـت در غالطیان بـاب  ۳آیة  ۱۹را به
صورتـی کاملاً منفـی تفسـیر میکننـد .امـا نسـخة اصلی به زبـان یونانـی اصالً چنیـن مغرضانه
و یکطرفـه نیسـت .واژة یونانـی کـه بـه صـورت «نـگاه داشـته بودیـم» (آیـة  )۲۳ترجمه شـده
اسـت ،بطـور تحـت اللفظـی به معنـای «نگهبانی» میباشـد .اگرچه میتـوان آن را در مفهومی
منفـی بـکار بـرد ،ماننـد «در اسـتیالء نگه داشتن» یـا «محافظت کـردن» (دوم قرنتیـان باب ۱۱
آیـة  ،)۳۲در عهـد جدیـد بیشتر مفهـوم «مراقبت کردن» یـا «محفوظ داشتن» (فیلیپیان باب ۴
آیـة  ،۷اول پطـرس بـاب  ۱آیـة  )۵را دارد .همیـن مسـئله در مـورد واژة ترجمه شـده به صورت
«بسـته شـده بودیـم» (غالطیـان بـاب  ۳آیـة  )۲۳صـدق میکنـد .میتوانـد به صورت «بستن»
(پیدایـش بـاب  ۲۰آیة « ،)۱۸مسـدود شـدن» (خروج باب  ۱۴آیة  ، ۳یوشـع بـاب  ۶آیة  ،۱ارمیا
بـاب  ۱۳آيـة « ،)۱۹محصـور کـردن» (لوقـا بـاب  ۵آیـة  )۶یا «محـدود کردن» (رومیـان باب ۱۱
آیـة  .)۳۲هامنطـور کـه ایـن مثالهـا نشـان میدهـد ،بـا تو ّجه بـه موضـوع ،ایـن واژه میتواند
هـم دارای مفاهیـم مثبـت و هم منفی باشـد.

رشیعـت (اصـول اخالقـی و ترشیفاتـی) چـه منفعتهایـی را بـرای فرزنـدان ارسائیـل به
همـراه داشـت؟ رومیـان بـاب  ٣آیـات  ۱و  ،۲تثنیـه بـاب  ۷آیات  ۱۲تـا  ،۲۴الویان باب
 ۱۸آیـات  ۲۰تا .۳۰



در حالـی کـه پولـس میتوانـد بـا عبارات منفـی دربارة رشیعـت صحبت کنـد (رومیان باب
 ۷آیـة  ، ۶غالطیـان بـاب  ۲آیـة  ، )۱۹او چیزهـای مثبت زیادی نیز در مـورد رشیعت برای گفنت
دارد (رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۲و  ،۱۴بـاب  ۸آیـات  ۳و  ، ۴بـاب  ۱۳آیـة  ۸را ببینیـد) .رشیعـت
لعنتـی نبـود کـه خـدا بـر بنیارسائیـل نهاده باشـد؛ برعکـس ،قرار بود یـک برکت باشـد .اگرچه
نظـام قربانـی آن نتوانسـت گنـاه را کاملا از بیـن ببرد ،امـا بـه مسـیح موعـود اشـاره کـرد کـه
میتوانسـت چنیـن کنـد و احـکام آن کـه رفتـار برش را هدایـت میکردنـد ،ارسائیـل را در برابر
بسـیاری از پلشـتیهایی کـه سـایر متدنهـای باسـتانی را آلـوده منـوده بـود ،محافظـت کـرد .بـا
تو ّجـه بـه نظریـات مثبـت پولـس دربـارة رشیعـت در جاهـای دیگـر ،اشـتباه خواهـد بـود اگر
نظریـات او را در اینجـا بـه صـورت کامالً منفـی ببینیم.
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بـه یـک چیـز خـوب کـه مـورد سـوء ا سـتفاده قـرار گرفتـه اسـت ،بیاندیشـید .بـرای
مثـال ،دارویـی تولیـد شـده بـرای درمان یک بیماری میتواند توسـط برخـی از افراد
بـرای رسمسـتی و نشـئه شـدن اسـتفاده بشـود .شما چـه منونههایـی از ایـن اصـل را
در زندگـی خـود دیدهایـد؟ دانـش مـا از اینکـه چطـور چیـزی خـوب میتوانـد مـورد
سـوء اسـتفاده قـرار بگیـرد ،به مـا در درک آنچه پولـس در اینجا بـا آن رس و کار دارد،
کمـک میکنـد؟

چهارشنبه

 ۹اوت

رشیعت به عنوان دایة ما


در غالطیان باب  ۳آیة  ،۲۳پولس رشیعت را به عنوان یک نیروی نگهبان و محافظت کننده
توصیف میکند .او آن را با چه چیزی در آیة  ۲۴تشبیه میکند و معنای آن چیست؟

واژة ترجمـه شـده بـه صورت «آموزگار» یـا دایه یا لَلِه از واژة یونانـی  paidagogosمیآید.
برخـی از نسـخهها آن را بـه صـورت «نظـم دهنـده»« ،مربّـی» و یـا حتـی «نگهبـان» ترجمـه
میکننـد ،امـا هیـچ واژهای منیتوانـد بطـور کامـل معنایـش را برسـاند .آمـوزگار یـا دایـه در
جامعـة روم بـه بـرده ای تلقـی میشـد کـه در مشـغله اختیـار تام داشتن بر پسران ارباب خود
از سـنین شـش یـا هفـت سـالگی گامرده میشـد تـا اینکه آنهـا به دوران بلـوغ برسـند .عالوه بر
فراهـم منـودن نیازهـای جسـمی از جملـه حمام منـودن ایشـان ،فراهـم منـودن غـذا و لبـاس و
محافظـت از ایشـان در برابـر خطـر ،آموزگار یا دایه  paidagogosهمچنین مسـئولیت داشـت
تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه پرس اربـاب به مدرسـه رفتـه و تکالیفش را نیـز انجام داده اسـت.
علاوه بـر ایـن ،از او انتظـار میرفـت نـه تنهـا فضایـل اخالقـی را به او بیامـوزد ،بلکـه اطمینان
حاصـل منایـد کـه پرسهـا خـود نیز آنهـا را آموختـه و انجـام بدهند.
اگرچـه برخـی از آمـوزگاران اسـیر  paidagogosبـه طـور حتم میبایسـت توسـط نگهبانان
خـود مـورد تفقـد و مهربانـی قـرار باشـند  ،طبقـه حاکـم آنـان در ادبیات کهن به هامن شـدت
سـختگیری تادیـب کننـدگان بودنـد .آنهـا خاطـر جمـع میشـدند کـه فرمانبرداری نـه تنهـا از
طریـق ایجـاد هـراس شـدید و رسزنـش انجـام شـود  ،بلکـه بـا تنبیـه بـا شلاق و چـوب و فلک
نیـز چنیـن میکردند.
توصیـف پولـس از رشیعـت بـه عنـوان یـک مربّـی ،درک او از نقـش رشیعـت را مشـخص
میکنـد .رشیعـت بـرای مشـخص منـودن گنـاه و ارائـه رهنمـود افـزوده شـد .ماهیـت واقعـی
ایـن کار بدیـن معنـی اسـت کـه رشیعـت جنبـهای منفـی دارد و ایـن بدلیل آناسـت کـه ما را
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بـه عنـوان افـراد گناهـکار ،رسزنـش و محکـوم میمنایـد .بـا ایـن حـال ،خدا حتـی از ایـن جنبة
«منفـی» بـرای منفعـت مـا اسـتفاده میکنـد ،زیـرا محکومیتـی کـه رشیعـت بـه همـراه دارد
چیـزی اسـت کـه ما را به سـوی مسـیح ميبـرد .از این رو ،رشیعـت و انجیل در تقابل نیسـتند.
خـدا آنهـا را طراحـی منـوده اسـت کـه بـرای نجـات مـا با هـم عمـل کنند.
«در این آیه [غالطیان باب  ۳آية  ، ]۲۴روحالقدس از طریق رسول ،بخصوص در مورد احکام
اصول اخالق سخن میگوید .رشیعت  ،گناه را برای ما آشکار میسازد و باعث میشود ما به
مسیح احساس نیاز بکنیم و برای بخشش و آرامش ،از طریق توبه نزد خدا و ایامن به خداوند
عیسی مسیح ،به نزد او بشتابیم – ».الن جی .وایت ،پیامهای منتخب کتاب اول صفحه .٢٣٤
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 234

آخریـن بـاری کـه کارهایتـان را بـا کالم و اندیشـههای رشیعـت مقایسـه منودیـد ،چه
زمانـی بـود؟ اکنـون ایـن کار را انجـام بدهیـد ،اعاملتـان را نـه تنهـا بـا نوشـته هـای
احـکام بلکـه بـا روح نیـز مقایسـه کنید (متـی باب  ۵آيـة  ،۸۲رومیان بـاب  ۷آية .)۶
چقـدر منصفانـه ایـن کار را انجـام میدهیـد؟ پاسـختان دربـارة منظـور پولـس در این
رسـاله چـه چیـزی میگوید؟

پنجشنبه

 ۱۰اوت

احکام و ایامندار (غالطیان باب  ۳آیة )۲۵
بسـیاری نظریـات پولـس در غالطیـان باب  ۳آيـة  ۲۵را به عنوان نقض کامـل رشیعت تعبیر
کردهانـد .اگرچـه ایـن تـا حـدی بـا توجه بـه نظریات مثبـت او در جاهـای دیگر کتـاب مق ّدس،
درسـت به نظر میرسـد.
پس منظور او چیست؟
نخسـت ،مـا دیگـر تحـت محکومیـت رشیعـت نیسـتیم (رومیـان بـاب  ۸آیـة  .)۳مـا بـه
عنـوان ایامنـداران ،متعلـق بـه مسـیح هسـتیم و از امتیـاز تحـت قـدرت فیـض او بـودن بهـره
منـد هسـتیم (رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱۴و  .)۱۵تحـت فیـض بـودن مـا را آزاد میکنـد و مسـیح
را قـادر میسـازد تـا در وجـود مـا کار کنـد .ایـن بـه مـا آزادی خدمـت بـه مسـیح با متـام قلبان
را میدهـد ،بـدون تـرس از محکـوم شـدن بـرای اشـتباهاتی کـه در این رونـد انجـام میدهیم.
ایـن آزادی حقیقـی در انجیـل میباشـد که چیـزی کامالً متفـاوت از اطاعت نکـردن از رشیعت
اسـت – چیـزی کـه خیلیهـا از آن بـه عنـوان «آزادی» در مسـیح یـاد میکننـد .امـا در عـوض،
نافرمانـی از رشیعـت گنـاه اسـت – و گنـاه چیـزی جـز آزادی میباشـد (یوحنا بـاب  ۸آیة .)۳۴
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رومیـان بـاب  ۸آیـات  ۱تـا  ۳را بخوانیـد .معنی دیگـر تحت محکومیـت رشیعت نبودن
چیسـت؟ ایـن حقیقـت شـگفتانگیز چگونـه بـر زندگـی مـا تأثیـر میگـذارد تـا چگونـه
زندگـی کنیم؟



در نتیجة بخشیده شدن از طریق مسیح ،رابطة ما با رشیعت اکنون متفاوت است .ما اینک
فراخوانده شدهایم که به گونهای زندگی کنیم که مورد پسند خدا باشد (اول تسالونیکیان باب
 ۴آیة )۱؛ پولس از این مطلب به عنوان گام برداشنت در روح یاد میکند (غالطیان باب  ۵آیة
 .)۱۸این بدین معنی نیست که احکام اصول اخالق دیگر قابل اجرا نیست –مسئله هرگز این
نبود .چگونه میتوانست چنین باشد ،وقتی به وضوح دیدهایم که رشیعت اخالقی چیزی است
که گناه را تعریف منوده و اینکه رشیعت اخالقی در قلوب ما نوشته شده است؟
در عـوض ،از آنجایـی کـه رشیعـت رونوشـت شـخصیت خداسـت ،مـا بـا اطاعـت از آن ،در
واقـع شـخصیت او را انعـکاس میدهیـم .امـا بیشتر از آن ،مـا تنهـا یـک مجموعـه از قوانین را
رعایـت منیکنیـم ،بلکـه الگـوی عیسـی کـه آنچـه رشیعـت هرگـز منیتوانـد را بـرای مـا انجـام
میدهـد ،دنبـال میکنیـم :بـا تسـلیم شـدن در برابـر اراده خـدا ،مسـیح مطالبـات احـکام را
تحقـق بخشـید .بـا طریقـه او زندگـی کـردن بـه خـدا اجـازه میدهیـم تـا احـکام را بر قلـوب ما
بنویسـد( .عربانیـان بـاب  ۸آيـة  )۱۰و الزامـات عدالـت را ممکـن میسـازد کـه در مـا تحقـق
یابنـد (رومیـان بـاب  ۸آيـة  .)۴یعنـی ،از طریـق ارتباطمان با عیسـی ،قـدرت خواهیـم یافت تا
از احـکام اطاعـت کنیـم کـه قبلا هرگـز چنیـن نکـرده ایم.

رومیـان بـاب  ۸آیـة  ۴را بخوانیـد .پولـس در اینجـا چـه چیـزی میگویـد؟ شما ایـن
وعـدهای کـه در زندگیتـان آشـکار شـده اسـت را چگونـه دیدهایـد؟ در عیـن حـال،
علیرغـم متـام تغییـرات مثبتـی کـه تجربـه کردهایـد ،چـرا نجات بایـد همواره بـر پایة
آنچـه کـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت باشـد و نـه هیـچ چیـز دیگری؟

جمعه

 11اوت

تفکـری فراتـر « :از مـن در مـورد رشیعـت در غالطیـان سـؤال شـده اسـت .کـدام رشیعـت
دایـهای اسـت کـه مـا را نـزد مسـیح مـیآورد؟ مـن پاسـخ میدهم :هـم احـکام ترشیفاتی و هـم آئین
اصـول اخلاق ده فرمان.

«مسـیح بنیـان کل اقتصـاد یهـود بـود .مـرگ هابیـل عاقبـت انـکار نقشـه خدا توسـط قائن
در مدرسـة فرمانبرداری بـرای رسـتگاری توسـط خون عیسـی مسـیح بـود که خـون او منادی از
هدیـه قربانـی بـود کـه بـه مسـیح اشـاره داشـت .قائـن از ریختن خـون کـه منـاد ریخته شـدن
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خـون مسـیح بـرای جهـان بـود ،رس بـاز زد .کل ایـن آداب و مراسـم توسـط خـدا طراحی شـده
بـود و مسـیح اسـاس و بنیـاد کل ایـن منظومـه شـد .این آغـاز کار رشیعـت به عنـوان دایه بود
تـا مناینـدگان گناهـکار بشر مسـیح را بعنـوان بنیـاد کل اقتصـاد یهود تحـت توجه قـرار دهند.
«متـام کسـانی کـه در ارتبـاط بـا حـرم مطهـر یـا قـدس خدمـت میکردنـد ،مرتبـاً تعلیـم
میدیدنـد کـه مسـیح بخاطـر نسـل بشر شـفاعت میکنـد .ایـن مراسـم طراحی شـده بـود تا در
هـر قلـب  ،محبـت بـه رشیعت خدا را بوجـود آورد ،که رشیعـت ملکوت وی میباشـد – ».الن
جـی .وایـت ،پیامهـای منتخـب از کتـاب اول صفحـه .٢٣٣
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 233
«احکام ده فرمان نباید بیشرت از منظر نهی کنندگی آن مشاهده شود بلکه باید از دیدگاه
رحمت مورد توجه قرار گیرد .مناهی آن تضمین کننده حتمی سعادت از طریق اطاعت است.
از آنجایی که احکام در مسیح مورد قبول واقع شده است بدینسان شخصیت را پاالیش منوده
که مبوجب آن بواسطه آن روح ازلی باعث حظ و خوشی ما میگردد .برای شخص مطیع ،رشیعت
مانند دیوار محافظ میباشد – ».الن جی .وایت ،پیامهای منتخب از کتاب اول صفحه .٢٣۵
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 235

سواالتی برای بحث
 .۱مـا اغلـب بـا ایـن سـؤال کـه چگونـه در زندگـی میتوانیـم بـر گنـاه غلبـه کنیـم،

دسـت و پنجـه نـرم میکنیـم .در کتـاب مقـدّ س چـه وعدههایـی دربـارة پیـروزی بر
گنـاه داریـم؟ چگونـه میتوانیـم خـود را در موقعیت بهتری قرار دهیم تـا این وعده
هـا بـه واقعیـت مبـدل شـود؟ در عیـن حال ،چـرا بایـد اطمینـان حاصل کنیم تـا امید
خـود را بطـور کامـل بـر رسـتگاری متمرکـز کنیـم تا اینکـه بـر پیروزیهای خـود ببالیم
بلکـه بـر پیـروزی مسـیح برای خـود تکیـه کنیم؟
 .۲مـا اغلـب میشـنویم که مسـیحیان مدعی میشـوند که رشیعت از میان برداشـته
شـده اسـت .مطمئنـاً همیـن مسـیحیان بـر علیـه گنـاه سـخن خواهنـد گفـت ،کـه به
طـور حتـم بـه معنی این اسـت کـه آنها واقعاً بـاور ندارنـد که رشیعـت از بین رفته
اسـت .در واقـع آنهـا منظورشـان از این ادعا چیسـت؟ (راهنامیی :ایـن ادعا معموالً
در زمینـه کـدام فرمان بـروز میکند؟)
خالصـه :احـکام بدیـن منظـور عطـا گردیـد تـا گناهـکاران نیـاز خـود بـه مسـیح را درک
کننـد .احـکام ورشیعـت بـه عنـوان یـک نگهبـان ،دسـتورالعملهایی دربـارة خـدا و محافظت
در برابـر رشارت ارائـه میکنـد .امـا ماننـد یـک نظـم دهنـده ،همچنیـن گناهـکاری را مشـخص
میسـازد و محکومیـت را بـه همـراه دارد .مسـیح مـا را از محکومیـت رشیعـت آزاد میکنـد و
رشیعـت خـود را بـر قلبهـای مـا مینویسـد.
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