درس چهارم

 ۲۱تا  ۲۷اکترب

عادل شمرده شدن از طریق ایامن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب  ۳آیات  ۱۹تا .۲۸

آیـه حفظـی« :زیـرا یقیـن میدانیـم که انسـان بـدون اعامل رشیعـت ،محض ایمان عادل
شـمرده میشـود» (رومیـان بـاب  ۳آیه .)۲۸

در ایـن درس بـه موضـوع اساسـی رومیان مـی پردازیم :نجات از طریق ایمان – حقیقتی بزرگ
کـه بیـش از هـر حقیقـت دیگری باعث بوجود آمدن نهضت اصالحات پروتسـتان شـد .و در جهت
عکـس ،علیرغـم همـه تاکیـدات و اثبـات های ادعایـی در خصوص این عقیـده ،از سـال  ۱۵۲۰تا به
امروز کلیسـای کاتولیک روم تغییری نکرده اسـت ،تاریخی که پاپ لئو با صدور حکم یا منشـوری
کـه بطـور عمومـی در همـه جا پخش میشـد ،لوتر و آموزه هایـش را محکوم کرد .لوتر یک نسـخه
از سـند منشـور را سـوزاند زیـرا اگـر یـک آمـوزه وجـود داشـته باشـد کـه هرگـز نبایـد در برابـر آن
کوتاهـی و سـازش صـورت میگرفـت ،آن آموزه عادل شـمرده شـدن از طریق ایامن بوده و هسـت.
ایـن عبـارت بخـودی خـود بـر پایـه احـکام شـکل گرفتـه اسـت .کسـی که بـه قانـون تجاوز
کنـد در برابـر یـک قاضـی آورده مـی شـود و بخاطر عصیـان و خطاهایش به مـرگ محکوم می
شـود .امـا یـک کفیـل وجایگزیـن حـارض میشـود تا تقصیـرات متجـاوز را بـه عهده خـود بگیرد
و از ایـن رو کیفـ ِر خاطـی را تسـویه و مبرا سـازد .با پذیرفته شـدن جایگزین ،اکنـون خاطی در
برابـر قاضـی ایسـتاده و نـه تنهـا از جـرم مبرا شـده بلکه بـه عنوان فردی بحسـاب مـی آید که
هرگـز خطاهایـی کـه بـرای آن بـه دادگاه آورده شـده را انجـام نـداده اسـت .و ایـن بدین دلیل
اسـت کـه جایگزیـن – کـه سـابقه خـوب و عالـی دارد – بـه خاطرنـگاه داشتن کامـل قانـون،
بخشـودگی را بـه خطـاکار ارزانـی میدارد.
در نقشـه نجـات هـر کـدام از مـا خطـاکار و مجـرم هسـتیم .جایگزیـن مـا عیسـی مسـیح
سـابقه بـدون خطایـی دارد و در دادگاه بجـای مـا مـی ایسـتد و عدالـت او بجـای بـی عدالتـی
29

مـا پذیرفتـه مـی شـود .از ایـن رو مـا در برابر خدا عادل شـمرده شـده ایـم ،نه بخاطـر کارهای
خودمـان بلکـه بواسـطه عیسـی کـه زمانـی که مـا عدالتـش را «با ایمان» بپذیریم ،بـه ما تعلق
مـی یابـد .ایـن خبر خوبی اسـت! درواقـع ،خبری بهرت از ایـن وجود نـدارد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸اکترب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۲اکترب

اعامل رشیعت
رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۹و  ۲۰را بخوانیـد .پولـس در اینجا در مورد رشیعـت  ،کاری که انجام
میدهـد و کاری کـه منـی توانـد و انجـام منـی دهـد چه چیـزی می گویـد؟ چـرا درک این نکته
برای متام مسـیحیان بسـیار مهم می باشـد؟

پولـس از عبـارت رشیعـت در معنـای گسترده آن اسـتفاده میکنـد ،بگونه ای کـه یهودیان در
آن زمـان بتواننـد درک کننـد .یـک یهـودی حتی امـروزه ،با شـنیدن واژه تـورات (واژه عربی برای
«رشیعـت») بطـور خـاص به دسـتورالعمل هـای خدا در پنج کتـاب اول موسـی و همچنین بطور
کلـی تـر ،متـام عهـد قدیم می اندیشـد .احـکام اخالقی – عالوه بر بسـط و تعمیم ایـن مطلب در
ُحکـم هـا و قضاوتهـا و همچنین احکام مربوط به آداب ترشیفاتی – بخشـی از این دسـتورالعمل
بـود .بـه ایـن دلیـل ما ممکن اسـت در اینجـا رشیعت را به عنـوان نظام یهودیـت ببینیم.
تحـت رشیعـت بـودن یعنـی تحـت حـوزه قضایـی آن بـودن .اگـر چـه رشیعـت ،قصـور و
گناهـان فـرد را در برابـر خـدا آشـکار مـی سـازد .رشیعـت منـی تواند گنـاه را از بین ببرد؛ کاری
کـه مـی توانـد انجـام بدهـد ،هدایـت گناهـکار بـه جسـتجوی یـک چـاره بـرای آن می باشـد.
از آنجـا کـه مـا کتـاب رومیـان را در زمان حال بکار میربیم ،در حالیکه کـه احکام یهودی دیگر
رضیـب کاربـردی نـدارد ،به رشیعـت بطور خاص به عنـوان احکام اخالقی می نگریـم .این احکام
هامنطـور کـه نظـام یهودیـت نتوانسـت یهودیـان را نجـات بدهـد ،قـادر بـه نجـات دادن مـا نیز
منـی باشـد .نجـات دادن یـک گناهکار تابعـی از احکام اخالقی نیسـت .عملکرد آن آشـکار منودن
شـخصیت خدا و نشـان دادن کاسـتی های مردم در انعکاس آن شـخصیت می باشـد.
هر کدام از احکام که باشد – اخالقی ،ترشیفاتی ،مدنی یا ترکیب همه – حفظ بخشی یا همه
آن به خودی خود ،فرد را در نظر خدا عادل منی کند .در واقع ،قرار نبود رشیعت چنین کاری انجام
دهد .در مقابل ،رشیعت برای اشاره به کاستی های ما و هدایتامن به مسیح در نظر گرفته شده بود.
درسـت هامنطـور کـه عالئـم یـک بیامری منـی تواننـد آن بیماری را درمـان کننـد ،رشیعت
نیـز منـی توانـد مـا را نجـات دهـد .عالئـم بیماری  ،آن را درمان منـی کننـد؛ آنها نیاز بـه درمان
را مشـخص مـی کننـد .رشیعـت نیـز چنیـن عمل مـی کند.
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تلاش شـما در حفـظ احـکام تا چه حـد موفقیـت آمیز بوده اسـت؟ پاسـختان درباره
بـی فایدگـی تلاش در نجـات یافتـن از طریـق حفـظ احـکام ،چـه چیزی باید به شـما
بگوید؟

دوشنبه

 ۲۳اکترب

عدالت خدا


«لکن الحال بدون رشیعت ،عدالت خدا ظاهر شـده اسـت ،چنانکه تورات و انبیا بر آن شـهادت
میدهنـد» (رومیـان بـاب  ۳آیـه  .)۲۱ما معنای این آیـه را چگونه درک می کنیم؟
ایـن عدالـت جدیـد بـا عدالت رشیعت کـه یهودیان بـا آن آشـنا بودند ،در تضاد می باشـد.
عدالـت جدیـد« ،عدالـت خـدا» نامیـده مـی شـود؛ یعنـی عدالتـی کـه از جانـب خدا مـی آید،
عدالتـی کـه خـدا فراهـم مـی کنـد و تنها نوعـی که خدا بـه عنوان عدالـت حقیقی مـی پذیرد.
ایـن البتـه عدالتـی اسـت که عیسـی در طـول زندگی اش در جسـم بشری در اینجـا بوجود
آورد – عدالتـی کـه او بـه همـه کسـانیکه آن را با ایمان بپذیرند و برای خود مطالبـه منایند ،نه
بـه ایـن دلیـل کـه مسـتحق آن می باشـند بلکـه زیرا بـه آن نیـاز دارند ،ارائـه می دهد.

«عدالـت ،اطاعـت از رشیعـت مـی باشـد .رشیعـت  ،عدالـت را مـی طلبـد و این چیزی اسـت
کـه گناهـکار بـه رشیعـت مدیون اسـت؛ امـا او قادر بـه بازپرداخـت آن منی باشـد .تنها راهی
کـه او مـی توانـد بـه عدالـت برسـد ،از طریـق ایمان می باشـد .او از طریـق ایامن مـی تواند
شایسـتگی مسـیح را نـزد خـدا بیـاورد و خداونـد اطاعـت پسرش را بـه حسـاب گناهـکار مـی
نویسـد .عدالـت مسـیح بجـای قصـور بشر پذیرفته شـده اسـت و خـدا فـرد تائـب و ایامندار
را مـی پذیـرد ،او را آمرزیـده و عـادل بحسـاب مـی آورد .و بـه گونـه ای کـه گویـا عـادل بوده
اسـت بـا او رفتـار مـی کنـد و ماننـد پسر خویش بـه او محبت مـی ورزد – ».الن جـی .وایت،
از مرجـع زیـر .)Selected Messages, book 1, p. 367( :چگونـه مـی توانیـد بیاموزیـد کـه ایـن
حقیقـت شـگفت انگیـز را بـرای خـود بپذیریـد؟ رومیـان بـاب  ۳آیـه  ۲۲را نیـز ببینید.

ایمـان مسـیحی اینجاسـت ،بـی تردیـد ایمـان بـه عیسـی مسـیح .همانطور کـه ایمان
در زندگـی مسـیحی عمـل مـی کنـد ،چیـزی بیشـتر از یـک پذیـرش فکـری می باشـد؛
ایـن ایمـان چیـزی بیشـتر از تصدیـق واقعیـت هـای زندگی و مرگ مسـیح می باشـد.
در عـوض ،ایمـان حقیقـی در عیسـی مسـیح ،پذیـرش او بـه عنـوان نجـات دهنـده،
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جایگزیـن ،ضامـن و خداونـد مـی باشـد .این بـه معنی انتخاب شـیوه زندگی اوسـت.
ایـن اطمینـان بـه او و بـا ایمـان بـه دنبـال زندگـی مطابـق بـا فرمان هـای او می باشـد.

سه شنبه

 ۲۴اکترب

از طریق فیض او


بـا در نظـر داشتن آنچـه کـه تاکنـون دربـاره رشیعـت و کاری کـه منـی توانـد انجـام بدهـد،
آنگونـه کـه مطالعـه کـرده ایم ،رومیـان باب  ۳آیـه  ۲۴را بخوانیـد .پولس در اینجـا چه چیزی
مـی گویـد؟ معنـای اینکـه رسـتگاری در عیسـی می باشـد ،چیسـت؟

ایده «عادل شـمرده شـدن» که در این آیه دیده می شـود ،چیسـت؟ واژه یونانی dikaioo
ترجمـه شـده بـه عنـوان «عادل شـمرده شـدن» ممکن اسـت به معنـای «عادل کـردن»« ،عادل
اعلام منـودن» یـا «عـادل در نظـر گرفتن» باشـد .ایـن واژه از ریشـه مشـابهی بـا ،dikaiosune
«عدالـت» و واژه « ،dikaiomaلـزوم عدالـت» باشـد .از ایـن رو ،ارتباطـی نزدیـک میان «عادل
شـمرده شـدن» و «عدالـت» وجـود دارد ،ارتباطـی که در ترجمه های بسـیاری دیده منی شـود.
مـا هنگامـی عـادل شـمرده می شـویم که توسـط خدا «عـادل اعالم بشـویم».
پیـش از ایـن عـادل شـمرده شـدن ،یـک فرد ،نـا صالح اسـت و در نتیجـه مورد پذیـرش خدا
منـی باشـد؛ پـس از عـادل شـمرده شـدن ،او صالـح در نظـر گرفتـه مـی شـود و در نتیجـه مورد
پذیـرش خـدا قرار مـی گیرد.
و ایـن تنهـا از طریـق فیض خـدا بوقوع می پیوندد .فیض به معنی لطف و مرحمت می باشـد.
هنگامـی کـه یـک گناهکار برای نجات به خـدا روی می آورد ،عادل در نظر گرفتن و اعالم منودن آن
فرد ،عملی از روی فیض می باشـد .این لطفی اسـت که بر اسـاس شایسـتگی منی باشـد و ایامندار
بـدون هیـچ اسـتحقاقی از جانـب خود عادل شـمرده می شـود ،بدون هیـچ گونه دعوی بـرای ارائه
بـه خـدا بجـز درماندگـی مطلـق .فـرد از طریـق نجاتی که در عیسـی مسـیح مـی باشـد ،نجاتی که
عیسـی بـه عنـوان جایگزیـن و ضامن فرد گناهـکار ارائه می دهد ،عادل شـمرده می شـود.
عـادل شـمرده شـدن در رومیـان بـه عنـوان انجـام عملـی بنـاگاه ارائه شـده اسـت؛ بـه این
معنـی کـه ،آن را در یـک نقطـه در زمـان اتفـاق مـی افتـد کـه موقـع آن معلـوم نیسـت .یـک
لحظـه گناهـکار اسـت و خـارج از رحمـت و فیـض ،نـا عـادل و غیـر قابـل قبـول اسـت؛ لحظـه
ای بعـد ،پـس از عـادل شـمرده شـدن ،فـرد بـه فیض خـدا داخل گشـته ،مقبـول و عادل اسـت.
فـردی کـه در مسـیح اسـت بـه عمـل عادل شـمرده شـدن بـه عنوان عملـی در گذشـته می
نگرد ،کاری که زمانیکه کامال تسـلیم مسـیح منود ،اتفاق افتاد« .عادل شـمرده شـدن» (رومیان
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بـاب  ۵آیـه  )۱بـه معنـی عادل اعالم شـده می باشـد.
بطـور حتـم اگـر گناهـکار عـادل شـمرده شـده خطـا کنـد و سـپس دوبـاره بـه عیسـی روی
آورد ،عـادل شـمردگی مجـددا رخ خواهـد داد .همچنیـن ،اگـر بازگشـت مجـدد بـه مسـیح یک
تجربـه روزانـه در نظـر گرفتـه شـود ،مفهومـی وجـود دارد کـه در آن عدالت ممکن اسـت یک
تجربـه تکـرار شـدنی در نظـر گرفته شـود.

بـا اینکـه مژده خوب نجات خبر بسـیار خوشـی اسـت ،چـه چیزی مـردم را از پذیرش
آن بـاز مـی دارد؟ در زندگـی خودتـان  ،چـه نـوع چیزهایـی شـما را از همـه آنچـه
خداونـد وعـده و ارائـه مـی دهـد ،باز مـی دارد؟

چهارشنبه

 ۲۵اکترب

عدالت مسیح
در رومیـان بـاب  ۳آیـه  ،۲۵پولـس مـژده بـزرگ نجات را بیشتر بـه تفصیل رشح مـی دهد .او
از یک عبارت ،فرونشـاندن خشـم و غضب اسـتفاده می کند .واژه یونانی آن  hilasterionاسـت
کـه در عهـد جدیـد تنهـا در اینجـا و در عربانیان بـاب  ۹آیه  ۵که بصـورت «تخت رحمت» ترجمه
شـده اسـت ،وجـود دارد .نشـاندن خشـم و غضـب هامنطـور کـه در رومیان بـاب  ۳آیـه  ۲۵برای
توصیـف ارائـه عدالـت و نجـات از طریق مسـیح بکار برده شـده اسـت ،به نظر می رسـد نشـان
دهنـده تحقـق همـه آنچیـزی بـود کـه در معبد عهـد عتیق بعنـوان منـادی ازتخت بـود .پس این
بدان معنی اسـت که عیسـی با قربانی شـدنش ،به عنوان وسـیله نجات مشـخص شـده اسـت و
به عنوان کسـی که فرو نشـاندن خشـم و غضب را ارائه می دهد نشـان داده شـده اسـت .بطور
خالصـه ،بـه ایـن معنی اسـت که خـدا کاری را کـه برای نجات مـا الزم بود انجـام داد.
ایـن متن همچنیـن در خصـوص «آمـرزش گناهـان» نیـز صحبـت مـی کنـد .این گناهـان ما
هسـتند کـه مـا را نـزد خـدا غیـر قابـل قبـول مـی کنند .ما خـود منـی توانیـم کاری بـرای خنثی
منـودن گناهامنـان انجـام بدهیـم .امـا خـدا در نقشـه نجـات ،راهـی بـرای بخشـیده شـدن ایـن
گناهـان از طریـق ایمان بـه خـون مسـیح فراهـم منوده اسـت.
معـادل واژه «گذشـت یـا عفـو« در یونانـی  paresisاسـت کـه بـه معنـی «گذشتن» یـا
«گذشـت از» مـی باشـد« .گذشتن» بـه معنـی نادیـده گرفتن گناهـان نیسـت .خـدا مـی تواند
بدلیـل اینکـه مسـیح با مردنـش جریمه گناهان همه مـردم را پرداخته اسـت ،از گناهان بگذرد.
بنابرایـن ،هـر کـس کـه «به خـون او ایامن داشـته باشـد» ،گناهانش بخشـیده خواهد شـد زیرا
مسـیح قبلا بـرای او مـرده اسـت (اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیه .)۳
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رومیان باب  ۳آیات  ۲۶و  ۲۷را بخوانید .منظور پولس در اینجا چیست؟

مـژده خوبـی کـه پولـس مشـتاق بـود آن را بـا همـه کسـانی کـه گـوش شـنوایی بـرای آن
داشـتند ،در میـان بگـذارد ،ایـن بـود کـه «عدالـت او [یعنـی خـدا]» بـرای برشیت در دسترس
بـود و اینکـه از طریـق اعمال و یـا شایسـتگی بـه ما منی رسـد ،بلکه بواسـطه ایامن به عیسـی
و کاری کـه بـرای مـا انجـام داده اسـت ،اتفـاق خواهـد افتـاد.
بدلیـل صلیـب جلجتـا ،خـدا مـی توانـد گناهـکاران را عـادل اعالم منایـد و همچنـان در نظر
جهـان عـادل و منصـف باشـد .شـیطان منی تواند هیچ انگشـت اتهامی بسـوی خدا نشـانه رود،
زیـرا ملکـوت ،عظیمرتیـن قربانـی را انجـام داده اسـت .شـیطان خـدا را بـه درخواسـت از نژاد
بشری بیـش از آنچـه کـه خـود مایـل به دادن بـود ،متهم کـرد .صلیب ایـن ادعـا را رد می کند.

بـه احتمـال زیـاد شـیطان انتظـار داشـت کـه خـدا جهـان را پـس از ارتـکاب بـه گناه
نابـود سـازد؛ در عـوض ،خـدا عیسـی را بـرای نجـات آن فرسـتاد .ایـن مطلـب دربـاره
شـخصیت خـدا چـه چیـزی به مـا می گویـد؟ دانش ما از شـخصیت خـدا ،چگونه باید
بـر نحـوه زندگـی ما تأثیر بگـذارد؟ در  ۲۴سـاعت آینده ،در نتیجه شـناخت خدا ،چه
کار متفاوتـی مسـتقیماً انجـام خواهید داد؟

پنجشنبه

 ۲۶اکترب

بدون اعامل رشیعت


«زیـرا مـا بـه یقیـن میدانیـم کـه بـه وسـیله ایمان بـدون اجـرای رشیعـت میتوانیم کاملاً نیک
محسـوب شـویم» (رومیـان بـاب  ۳آیـه  .)۲۸آیـا این بدین معناسـت کـه حتی اگر رشیعـت ما را
نجـات منـی دهـد و مـا ملـزم بـه اطاعت از آن منی باشـیم؟ پاسـخ خـود را توضیـح دهید.

در بُعـد و بافـت تاریخـی ،پولـس در رومیـان باب  ۳آیـه  ،۲۸از رشیعت در مفهوم گسترده
نظـام یهودیـت سـخن مـی گفـت .مهـم نیسـت کـه یک یهـودی تا چـه حـد آگاهانه تلاش می
کـرد کـه تحـت ایـن نظـام زندگی کنـد ،آن فرد اگـر در پذیرش عیسـی بـه عنوان مسـیح موعود
قـارص مـی ماند ،منی توانسـت عادل شـمرده شـود.
رومیـان بـاب  ۳آیـه  ،۲۸نتیجـه گیـری پولـس از این ادعای اوسـت که قانونِ ایامن مسـتثنی
از تفاخـر و مباهـات اسـت .اگـر فـردی توسـط اعمال خـود عـادل شـمرده شـود ،مـی تواند به
آن مباهـات کنـد .امـا زمانـی کـه او بدلیـل اینکـه عیسـی هدف ایامن وی اسـت ،عادل شـمرده
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شـده اسـت ،پـس بـه وضـوح آن اعتبـار به خـدا تعلق دارد ،کـه گناهـکار را عادل اعلام منود.
الـن جـی .وایـت به پرسـش «عـادل شـمرده شـدن از طریق ایامن چیسـت؟« ،پاسـخ جالبی
مـی دهـد .او چنیـن نوشـت« :خلـق شـکوه بشر از خاک و انجـام کاری بـرای او کـه در قدرت
خـود بشر نیسـت ،کار خداسـت – ».از مرجـع زیر:
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 456.
اعمال رشیعـت منـی تواننـد کفـاره گناهـان گذشـته باشـند .عـادل شـمرده شـدن قابـل
کسـب نیسـت .تنهـا مـی توانـد بـا ایمان بـه قربانی شـدنِ فدیـه گونه مسـیح دریافت شـود.
بنابرایـن ،در ایـن مفهـوم ،اعمال رشیعـت ارتباطـی بـه عـادل شـمرده شـدن ندارنـد .عـادل
شـمرده شـدن بـدون اعمال بـه معنـی عـادل شـمردن بـدون وجـود چیـزی در مـا کـه باعث
شایسـتگیمان بشـود ،مـی باشـد.
امـا بسـیاری از مسـیحیان ایـن آیـه را سـوء تعبیر منـوده و بطور غلـط بکار برده انـد .آنها می
گوینـد تنهـا کاری کـه فـرد باید انجام بدهد باور داشتن اسـت در حالی که اطاعـت حتی اطاعت
از احـکام اخالقـی را کـم اهمیـت جلـوه مـی دهنـد .آنهـا بـا چنیـن کاری ،سـخن پولس را اشـتباه
تعبیـر مـی کننـد .پولـس در کتـاب رومیـان و جاهـای دیگـر ،اهمیـت زیـادی بـرای حفـظ احکام
اخالقـی قائـل مـی شـود .بطـور حتـم عیسـی و همچنیـن یعقـوب و یوحنـا نیـز چنیـن کـرده اند
(متـی بـاب  ۱۹آیـه ۱۷؛ رومیـان باب  ۲آیه ۱۳؛ یعقوب باب  ۲آیات  ۱۰و ۱۱؛ مکاشـفه یوحنا باب
 ۱۴آیـه  .)۱۲منظـور پولـس ایـن اسـت که اگر چه اطاعـت از احکام رشیعت باعث عادل شـمرده
شـدن منـی شـود ،بـا ایـن وجـود فـردی کـه بواسـطه ایمان عـادل شـمرده شـده اسـت ،همچنان
احـکام خـدا را حفـظ می کند و در واقع تنها کسـی اسـت که می تواند رشیعـت را نگه دارد .یک
فـرد گناهـکار که عادل شـمرده نشـده اسـت ،هرگز منی تواند خواسـته های رشیعـت را بجا آورد.

چـرا گرفتـار شـدن در دام این طـرز تفکر که (از آنجایی که شـریعت ما را نجات نمی
دهـد ،نیـازی به حفظ آن نداریم) ،بسـیار آسـان اسـت؟ آیا شـما تا به حـال با مطالبه
عـادل شـمرده شـدن بواسـطه ایمـان ،گناهـی را از روی عقـل توجیه نمـوده اید؟ چرا
ایـن یـک موقعیـت بسـیار خطرنـاک می باشـد؟ در عین حـال ،ما بدون وعـده نجات
حتـی زمانـی کـه به سـوء اسـتفاده از آن وسوسـه می شـویم ،چـه وضعیتـی خواهیم
داشت؟

جمعه

 ۲۷اکترب

مطالعه بیشرت :میتوانید مراجع زیر را مطالعه کنید.
;Read Ellen G. White, “The Righteousness of Christ in the Law”, pp. 236–239
“Come and Seek and Find”, pp. 331–335; “Perfect Obedience Through Christ”,
pp. 373, 374, in Selected Messages, book 1; “Things New and Old”, pp. 128, 129,
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in Christ’s Object Lessons.
«اگـر چـه رشیعـت منـی تواند جریمه گنـاه را بپردازد ،ولـی گناهکار را با متـام بدهی هایش
متهـم مـی سـازد ،مسـیح وعـده آمرزش بسـیاری را برای همه کسـانی کـه توبه کـرده و رحمت
او را بـاور کننـد ارزانـی داشـته اسـت .محبـت خدا به فـرد توبه کننـده و ایامنـدار ،بوفور داده
مـی شـود .داغ و نشـان گنـاه بـر جـان تنها مـی تواند از طریق خـون فدیه زدوده شـود  ...خون
کسـی کـه بـا پـدر برابـر بود .کار مسـیح – زندگـی ،رنج ،مرگ و شـفاعت او برای برش از دسـت
رفتـه – رشیعـت را متجیـد منـوده و به آن حرمت می بخشـد – ».الن جی .وایـت ،از مرجع زیر:
Selected Messages, book 1, p. 371.
«شـخصیت مسـیح بجـای شـخصیت شما قـرار مـی گیـرد و شما چنـان کـه گویـی هرگـز
گنـاه نکـرده بودیـد ،نـزد خـدا مقبـول میشـوید  – ».الن جـی .وایت ،گام هایی بسـوی مسـیح،
Steps to Christ, p. 62.
«هنگامـی کـه رسـول مـی گویـد کـه مـا ’بـدون اعمال رشیعـت‘ عـادل شـمرده شـده ایـم،
منظـور او اعمال از روی ایمان و فیـض منـی باشـد؛ زیـرا کسـی کـه چنیـن کارهایـی انجام می
دهـد ،چنیـن بـاوری نـدارد کـه با انجـام این اعامل عادل شـمرده می شـود .ایامنـدار (در حالی
کـه چنیـن کارهـای از روی ایمان را انجـام مـی دهـد) ،به دنبال عادل شـمرده شـدن (از طریق
ایمان) مـی باشـد .منظـور رسـول از اعمال رشیعـت ،کارهایی هسـتند کـه فرد از نظـر خویش
بـاور دارد کـه بـا انجـام آنهـا عـادل شـمرده شـده و بواسـطه کارهایـش صالـح مـی باشـد .بـه
عبـارت دیگـر ،در حالـی کـه آنهـا کار خـوب انجـام مـی دهند ،بـه دنبـال عدالت نیسـتند بلکه
رصفـا خواسـتار خودسـتایی هسـتند کـه قبال بواسـطه اعاملشـان ،عدالـت را کسـب منودند– «.
مارتیـن لوتـر ،از مرجـع زیـرCommentary on Romans, p. 80. :

سواالتی برای بحث
 .۱بـار دیگـر آیـات ایـن هفتـه را بخوانیـد و سـپس از زبـان خود در یـک پاراگـراف آنها را

خالصـه کنیـد .نوشـته هـای خـود را در کالس بـا یکدیگر در میـان بگذارید.
 .۲نقـل قـول لوتـر کـه در بـاال گفتـه شـد را بخوانیـد .چـرا چنیـن حقیقتـی او را بـه آنچـه
انجـام داد ،وا داشـت؟ چـرا چیـزی کـه او مـی گویـد نکتـه بسـیار مهمی اسـت کـه درک آن
حتـی امـروزه بـرای مـا مهم میباشـد؟
« .۳ادونتیسـتهای روز هفتـم خـود را بـه عنـوان وارثان و کسـانی میبینند که اعتقـادات خود
را بـر بینـش هـای نهضـت اصالحـات بنا کردند کـه مطابق با آمـوزه های کتـاب مقدس مبتنی
بـر عـادل شـمرده شـدن بواسـطه فیض محـض ایمان اسـت که انجیل رسـالتی را بطـور جامع،
واضـح و متـوازن ترمیـم و احیا میکنـد – ».برگرفتـه از مرجع ذیل:
Ivan T. Blazen, “Salvation”, Handbook of Seventh-day Adventist Theology
(Hagerstown, Md.: Review and Herald® Publishing Association, 2000), p. 307.
ما برای باور به آنچه در باره خودمان در باال نوشته شده است ،چه دالیلی داریم؟
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