درس هشتم

 ۱۸تا  ۲۴نوامرب

انسان باب  ۷رومیان کیست؟

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب .۷

آیه حفظیّ « :ما اکنون از قید رشیعت آزاد شدهایم زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی
نگاه میداشت ،مردهایم تا به طور تازهای یعنی به وسیلة روحالقدس خدا را خدمت کنیم ،نه
مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت میکردیم( » .رومیان باب  ۷آیه .)۶

تعـداد کمـی از فصـول کتـاب مقـدس بحث و جـدل ایجاد کرده ولـی هیچیک به انـدازه باب
 ۷رومیان نبوده اسـت .در خصوص مسـایل بغرنج ،کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـت های روز
هفتـم چنیـن مـی گوید« :معنا و تفسـیر [رومیان باب  ۷آیات  ۱۴تـا  ]۲۵یکی از مباحثه ای ترین
موضوعـات ایـن رسـاله بـوده اسـت .مسـائل اصلـی این بـوده اند کـه آیـا رشح اینچنینـی از نزاع
شـدید در بـاب علـم اخلاق مـی توانسـت ارتباطـی با زندگیِ خود نویسـنده رسـاله داشـته باشـد
و اگـر چنیـن اسـت ،آیـا ایـن بخـش از نگاشـته به تجربه شـخصی پولـس در قبل یا بعـد از تغییر
کیـش وی اشـاره مـی کنـد .اینکـه پولـس از جهـاد بـر ضـد گناه سـخن مـی گویـد ،از سـاده ترین
مفهـوم سـخنانش آشـکار مـی شـود (رومیان باب  ۷آیات  ۷تـا  .)۱۱الن جی وایـت  ،از مرجع زیر:
[Ellen G. White, Steps to Christ, p. 19; Ellen G. White, Testimonies for the Church,
]vol. 3, p. 475.
مطمئنـاً ایـن مطلـب نیـز درسـت اسـت کـه او جهـادی را ترشیـح مـی کنـد که کـم و بیش
توسـط همـه افـرادی کـه با آن روبرو شـده اند و نسـبت بـه مطالبات روحانـی رشیعت مقدس
خـدا آگاه شـدند ،تجربـه شـده اسـت – ».از مرجع زیر:
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 553.
محققـان کتـاب مقـدس در مـورد اینکـه آیـا رومیان بـاب  ۷تجربـه پولس در قبل یـا بعد از
ایمان آوردنـش بـود ،اختلاف نظر دارنـد .رصف نظر از موضع افـراد ،چیزی که مهم اسـت این
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مـی باشـد کـه عدالـت عیسـی ما را تحت پوشـش خود در مـی آورد و اینکه ما بـا عدالت او در
برابـر خـدا بـی عیـب هسـتیم ،آن کـه وعده می دهـد تا مـا را تطهیر منایـد ،تا پیـروزی بر گناه
را بـه مـا ارزانـی دارد و مـا را بـه «تصویر پسرش« تبدیل منایـد (رومیان باب  ۸آیـه  .)۲۹اینها
نـکات بسـیار مهمـی هسـتند کـه مـا باید در حالـی که بدنبـال بشـارت «انجیل ابـدی» به «هر
ا ّمـت و قبیلـه و زبـان و قـوم» (مکاشـفه یوحنـا باب  ۱۴آیه  )۶هسـتیم ،بدانیـم و تجربه کنیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۵نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۹نوامرب

مرده نسبت به رشیعت


رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱تـا  ۶را بخوانیـد .پولـس در اینجـا بـرای نشـان دادن ارتبـاط بـا مخاطبان
خویـش چـه تصویـری ارائـه مـی دهـد و بـه واسـطه آن بـه چه نکاتـی اشـاره میکند ؟

تصویـر سـازی پولـس در رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱تـا  ۶تـا حـدودی پیچیـده اسـت ،امـا یک
تجزیـه تحلیـل دقیـق از ایـن آیـات بـه مـا کمـک خواهـد منـود تـا اسـتدالل وی را درک کنیم.
پولـس در چهـار چـوب کلـی رسـاله اش ،بـه نظـام عبادت ایجاد شـده بـر روی کوی سـینا می
پرداخـت؛ ایـن مطلبی اسـت کـه او اغلب از واژه رشیعـت تداعی می منود .یهودیـان در درک این
واقعیت مشـکل داشـتند که این آداب و نظام عبادت ترشیفاتی که توسـط خدا به آنها داده شـد
مـی بایسـت بـا آمدن مسـیح موعود پایـان پذیرد .این چیزی اسـت که پولس بـا آن رس کار دارد –
ایامنـداران یهـودی تبـار هنـوز آمـاده رها کردن آنچه بخش بسـیار مهم زندگیشـان بـود ،نبودند.
در اصـل ،تصویـر سـازی پولـس اینگونـه اسـت :یـک زن با یک مـرد ازدواج کـرده اسـت .قانون تا
زمانـی کـه مـرد زنـده اسـت ،زن را بـه مـرد متعهد و ملزم سـاخته اسـت .در طول زندگـی آن مرد،
آن زن منیتوانـد بـه همسری مـرد دیگـری در آید .اما هنگامـی که او مبیـرد ،آن زن از قید قانونی
کـه او را بـه آن مـرد متعهـد مـی منـود ،رها می شـود (رومیان بـاب  ۷آیه .)۳
پولـس چگونـه تصویـر سـازی قانـون ازدواج را در مـورد نظام یهودیـت بکار می بـرد؟ رومیان
بـاب  ۷آیـات  ۴و . ۵

هامنگونـه کـه مـرگ شـوهرش ،زن را از تحکـم او آزاد مـی کنـد ،مـرگ زندگـی گذشـته در
جسـم از طریـق عیسـی مسـیح ،یهودیـان را از احکامـی کـه انتظار مـی رفت مسـیح موعود آن
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را محقـق کنـد ،آزاد می شـوند.
اکنـون یهودیـان بـرای «ازدواج مجـدد» آزاد بودنـد .آنهـا دعـوت شـده بودنـد که با مسـیح
موعـود قیـام منـوده ازدواج کننـد و در نتیجـه مثـره آن را به خدا بدهند .این تصویر سـازی یکی
دیگـر از شـیوه هایـی بـود کـه پولـس بـرای متقاعـد کـردن یهودیـان بـه اینکـه آنها اکنـون آزاد
بودنـد کـه نظـام کهـن را رهـا کنند ،بـکار برد.
بـار دیگـر ،بـا توجـه بـه چیزهـای دیگری کـه پولـس و کتاب مقـدس در مـورد اطاعـت از ده
فرمـان مـی گوینـد ،ایـن اثبـات کـه پولس به ایـن ایامنـداران یهودی تبـار می گفت کـه ده فرمان
دیگـر الـزام آور نیسـتند ،معنـا نـدارد .کسـانی کـه از این آیـات برای رسـاندن آن مفهوم اسـتفاده
مـی کننـد – اینکـه احـکام اخالقی منسـوخ شـده بودنـد – در واقع قصدشـان رسـاندن آن مفهوم
منـی باشـد؛ چیـزی کـه آنهـا واقعا می خواهند بگویند این اسـت کـه تنها سـبت روز هفتم از بین
رفتـه اسـت و نـه سـایر احـکام .اینگونه تفسـیر منودن رومیان بـاب  ۷آیات  ۴و  ۵به عنـوان آموزه
هایـی کـه مـی گوینـد فرمـان چهارم منسـوخ یا جایگزین یا با یکشـنبه عوض شـده اسـت ،به این
صـورت اسـت کـه به ایـن کلامت معنایی ببخشـیم کـه هرگز مـورد نظر نبوده اسـت.

دوشنبه

 ۲۰نوامرب

گناه و رشیعت
اگر پولس در مورد کل نظام رشیعت در سینا سخن می گوید ،پس رومیان باب  ۷آیه  ۷چطور،
که در آن او بطور خاص به یکی از ده فرمان اشاره می کند؟ آیا این موضعی را که در درس گذشته
اشاره شد مبنی بر این که پولس در مورد منسوخ شدن ده فرمان سخن می گفت را تکذیب منی کند؟
پاسـخ «منفـی» مـی باشـد .ما بایـد بار دیگر به خاطر داشـته باشـیم کـه واژه رشیعت برای
پولـس معنـای نظـام کامـل معرفـی شـده بـر روی کـوه سـینا را دارد ،کـه احـکام شـامل احـکام
اخالقـی بـود امـا بـه آن محـدود منـی شـد .از این رو پولـس مـی توانسـت از آن و همچنین هر
بخـش دیگـری از نظـام یهودیـت بـه منظـور رسـاندن منظـور خویـش ،نقـل قـول کنـد .بـا ایـن
وجـود هنگامـی کـه ایـن نظـام بـا مـرگ مسـیح از بین رفـت ،شـامل احـکام اخالقی کـه قبل از
کـوه سـینا وجـود داشـتند و همچنیـن پـس از جلجتـا وجود داشـتند ،منی شـود.
رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۸تـا  ۱۱را بخوانیـد .پولـس در اینجا درباره رابطه میـان گناه و رشیعت
چـه چیزی مـی گوید؟

خـدا خـود را بـرای یهودیـان آشـکار منـود و جزئیاتـی را در بـاره اینکـه چـه چیـزی درسـت
و چـه چیـزی غلـط اسـت مطـرح منـود از جملـه در بـاب امـور اخالقـی ،مدنـی ،ترشیفاتـی و
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بهداشـت و سلامت .او همچنیـن جریمـه های نقض احکام مختلف را نیـز توضیح داد .تخلف
از اراده آشـکار شـده خـدا در اینجـا بـه عنـوان گنـاه تعریف شـده اسـت.
بنابرایـن ،پولـس توضیـح مـی دهـد او منـی توانسـت بدانـد بـدون آگاهـی کـه بواسـطه
«رشیعـت» مـی آمـد ،طمـع یـک گنـاه محسـوب مـی شـد .گنـاه  ،نقـض اراده آشـکار شـده
خداسـت و جایـی کـه اراده آشـکار شـده ناشـناخته باشـد ،هیـچ آگاهی نسـبت به گنـاه وجود
ندارد .هنگامی که آن اراده آشـکار شـده برای یک فرد مشـخص می شـود ،او متوجه می شـود
کـه گنـاه کار اسـت و محکـوم بـه مـرگ مـی باشـد .در ایـن مفهـوم  ،فـرد میمیـرد.
در بحث پولس در اینجا و در بخش های دیگر ،او سعی دارد پلی ایجاد مناید تا یهودی تباران
را – که به «رشیعت« احرتام می گذارند – به دیدن مسیح به عنوان کامل کننده رشیعت هدایت
کند .او نشان می دهد که رشیعت الزامی بود اما عملکردش محدود بود .رشیعت قرار بود نیاز به
نجات را نشان بدهد و هرگز قرار نبود که وسیله رسیدن به نجات باشد.
«پولس رسول در بازگو منودن تجربه اش ،حقیقتی مهم را در مورد شکل گرفنت ایامن ارائه
می دهد .او می گوید’ ،من از قبل بدون رشیعت زنده میبودم‘ – او هیچ محکومیتی احساس
نکرد؛ ’لکن چون حکم آمد‘ ،هنگامی که رشیعت خدا وجدان او را برانگیخت’ ،گناه زنده گشت
و من مردم‘ .سپس او خود را یک گناهکار دید که توسط احکام الهی محکوم شده است .توجه
کنید که این پولس بود که ُمرد و نه رشیعت – ».الن جی .وایت ،از مرجع زیرEllen G. :
.White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1076

شـما در چـه مفهومـی در برابـر شـریعت «مردیـد«؟ چگونـه در آن زمینـه مـی توانید
آنچـه عیسـی بـا دادن یـک زندگـی جدید به شـما در خـود ،برایتان انجام داده اسـت
را درک کنیـد؟

سه شنبه

 ۲۱نوامرب

رشیعت مقدس است
رومیـان بـاب  ۷آیـه  ۱۲را بخوانیـد .مـا ایـن آیـه را در زمینه آنچـه پولس مطرح منوده اسـت،
چگونـه درک میکنیم؟

از آنجایـی کـه یهودیـان بـه رشیعـت حرمت نشـان می دادنـد ،پولس به هـر روش ممکن
آن را متجیـد مـی کنـد .رشیعـت بـرای آنچه انجـام می دهد خوب اسـت ،اما منـی تواند کاری
را کـه قـرار نبـوده انجـام بدهـد ،یعنـی نجـات مـا از گنـاه .ما بـرای آن به عیسـی نیـاز داریم
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زیـرا رشیعـت – چـه کل نظـام یهودیـت یـا احـکام اخالقی بطور خـاص – منی توانـد نجات را
بـه همـراه داشـته باشـد  .تنهـا عیسـی و عدالـت او کـه بـا ایمان بـه ما می رسـد ،مـی تواند
مـا را نجـات دهد.
پولـس بـرای رشایـط «مـرگ» خـود چـه کسـی را رسزنـش مـی کنـد و از چـه چیـزی دفـاع مـی
کنـد؟ چـرا ایـن متایـز مهـم اسـت؟ رومیـان بـاب  ۷آیـه .۱۳

پولـس در رومیـان بـاب  ۷آیـه « ،۱۳رشیعـت» را در بهرتیـن مفهـوم آن ارائـه مـی دهد .او
در نظـر میگیـرد تـا گنـاه را رسزنـش کنـد و نـه رشیعـت را بخاطـر وضعیـت گناه آلود اسـفناک
خویـش ؛ یعنـی« ،هـر قسـم از هـوی و هـوس» [شـهوت] (رومیـان بـاب  ۷آیـه  .)۸رشیعـت
خـوب اسـت زیـرا معیـار سـلوک و هدایتگـری خداسـت امـا پولـس به عنـوان یک گناهـکار در
برابـر آن محکـوم می باشـد.
چـرا گنـاه در نشـان دادن پولـس بـه عنـوان یـک گناهـکار خیلـی بـد  ،بسـیار موفـق بـود؟
رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۴و .۱۵

نفسـانیت همان جسمانیت اسـت .از ایـن رو پولـس بـه عیسـی مسـیح نیـاز داشـت .تنها
عیسـی مسـیح مـی توانسـت محکومیـت را از بیـن ببرد (رومیـان بـاب  ۸آیـه  .)۱تنهـا عیسـی
مسـیح مـی توانسـت او را از اسـارت گنـاه آزاد کنـد.
پولـس خـود را بـه عنـوان «فروختـه شـده تحـت گنـاه» توصیـف مـی کنـد .او بـرده گنـاه
اسـت .هیـچ آزادی نـدارد .منـی توانـد کاری را کـه مـی خواهـد انجام بدهـد .او سـعی می کند
آنچـه را کـه رشیعـت خـوب بـه او می گویـد ،انجام دهد اما گنـاه به او این اجـازه را منی دهد.
پولـس بـا ایـن تصویـر سـازی در تلاش بود به یهـودی تبـاران ،نیازشـان را به مسـیح موعود
نشـان دهـد .او قبلاً اشـاره کـرده بـود که پیـروزی تنها تحـت فیض امـکان پذیر اسـت (رومیان
بـاب  ۶ایـه  .)۱۴ایـن فکـر مشـابه در باب  ۷رومیان نیز مجددا ً تأکید شـده اسـت .زندگی کردن
تحـت «رشیعـت« بـه معنـی بردگی گنـاه  ،یک اربـاب بی رحم می باشـد.

تجربـه شـما از بردگـی گنـاه چـه بـوده اسـت؟ آیـا تـا بـه حـال تلاش نمـوده ایـد تـا
بـا گنـاه بـازی کنیـد ،فکـر کنیـد کـه مـی توانیـد بـه میـل خـود آن را تحـت کنترلتـان
در آوریـد ،امـا در نهایـت خـود را تحـت سـلطه اربابـی شـریر و بـی رحـم بیابید؟ به
واقعیـت خـوش آمدیـد! پـس چرا باید خود را تسـلیم عیسـی کنید و روزانـه در تزکیه
نفس بکوشـید؟
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چهارشنبه

 ۲۲نوامرب

انسان باب  ۷رومیان
«وقتـی کاری میکنـم کـه منیخواهـم بکنـم ،ایـن نشـان میدهد که مـن با حقان ّیـت رشیعت
موافقـم .پـس در واقـع مـن آن کسـی کـه ایـن کار را انجـام میدهـد نیسـتم؛ بلکـه ایـن گناه
اسـت کـه در مـن بـه رس میبـرد( ».رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۶و  .)۱۷چه کشمکشـی در اینجا
ارائه شـده است؟

روح القـدس بـا اسـتفاده از رشیعـت بـه عنـوان یـک آینـه ،فـرد را محکـوم مـی سـازد کـه
بـا انجـام نـدادن الزامـات رشیعـت ،خـدا را مـی رنجانـد .گناهـکار از طریـق تلاش بـرای انجام
خواسـته هـا ،نشـان مـی دهـد کـه بـا خـوب بـودن رشیعـت موافق اسـت.
پولـس کـدام یـک از نکاتـی را کـه قبلاً بیان منوده بـود را برای تأکیـد تکرار کـرد؟ رومیان باب
 ۷آیـات  ۱۸تا .۲۰

روح القـدس بـرای نشـان دادن نیـاز فـرد بـه مسـیح ،اغلـب او را از کانـال تجربـه «عهـد
قدیم»هدایـت مـی کنـد .الـن جـی .وایـت تجربـه بنـی ارسائیـل را اینگونـه توصیـف مـی کند:
«مـردم ،گناهـکاری قلبهـای خـود و ایـن موضـوع را کـه بـدون مسـیح ،نـگاه داشتن رشیعت
خـدا برایشـان غیـر ممکـن بـود را درک نکردنـد؛ و آنهـا بی درنـگ وارد عهد با خدا شـدند .آنها
کـه احسـاس منودنـد قـادر بـه ایجـاد عدالـت خـود هسـتند اعلام منودنـد’ ،هـر آنچـه خداوند
گفتـه اسـت ،خواهیـم کـرد و گـوش خواهیـم گرفت‘ خـروج باب  ۲۴آیـه  ... ۷تنها پـس از چند
هفتـه آنهـا عهـد خـود را بـا خـدا شکسـتند و بـرای عبـادت بتهـا کمـر خـم منودنـد .آنها منی
توانسـتند از طریـق عهـدی کـه شکسـته بودنـد ،امیـد بـه لطف خـدا داشـته باشـند ؛ و اکنون،
آنهـا کـه گناهـکاری و نیـاز خـود بـه بخشـش را مـی دیدنـد ،نیازشـان به نجـات دهنده آشـکار
شـده در عهـد ابراهیمـی را احسـاس منودنـد – ».الـن جـی .وایت ،برگرفتـه شـده از مرجع زیر:
Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372.
متأسـفانه ،بسـیاری از مسـیحیان بواسـطه ناموفق بودن در تجدید میثاق روزانه با مسـیح ،
درواقـع بـه گنـاه خدمـت می کننـد ،هر چقدر هم کـه از پذیرفنت آن نفرت داشـته باشـند .آنها
چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه در واقـع ،آنها دسـت ِ
خـوش تجربـ ِه طبیعـیِ تطهیر می شـوند و
در واقـع همچنـان راه زیـادی بـرای رفتن دارنـد .بنابراین ،بجای واگـذار منودن گناهان شـناخته
شـده خـود بـه مسـیح و در خواسـت غلبـه بر آنها از وی ،در پشـت بـاب  ۷رومیان پنهان شـده
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کـه فکـر مـی کننـد بـه آنهـا می گویـد ،انجـام کار درسـت ،غیـر ممکن اسـت .در واقعیـت این
بـاب مـی گویـد کـه انجـام کار درسـت زمانـی کـه فـرد در بندگـی گنـاه اسـت ،غیـر ممکن می
باشـد امـا پیروزی در عیسـی مسـیح امکان پذیر اسـت.

آیـا شـما از پیـروزی هـای بـر نفس و گناه که مسـیح وعـده داده اسـت برخوردارید؟
اگـر خیـر دلیلش چیسـت؟ شـما خـود به تنهایـی چه انتخاب هـای اشـتباهی دارید؟

پنجشنبه

 ۲۳نوامرب

نجات یافته از مرگ


رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۲۱تـا  ۲۳را بخوانیـد .آیـا شما ایـن کشـمکش را حتـی بـه عنـوان یـک
مسـیحی ،در زندگـی خـود تجربـه کـرده ایـد؟
پولـس در ایـن آیـات ،رشیعـت را بـا اجزایـش بـا قانـونِ گنـاه برابـر مـی کنـد .پولـس می
گویـد «طبیعـت نفسـانی او بنـدۀ گنـاه بـود» (رومیان بـاب  ۷آیه  .)۲۵اما خدمـت به گناه و
اطاعـت از قوانینـش بـه معنـی مـرگ اسـت (رومیان بـاب  ۷آیـات  ۱۱ ،۱۰و  ۱۳را ببینید) .از
ایـن رو بـدن وی – آنگونـه کـه در اطاعـت از گنـاه عملکـرد – مـی توانسـت به عنـوان «بدن
این مـرگ» توصیف شـود.
احـکام ذهـن احـکام خداسـت ،یعنی مکاشـفه خـدا از اراده او .پولس پس از متقاعد شـدن
بواسـطه روح القـدس ،بـا ایـن احـکام موافقـت کرد .ذهـن او مصمم بـه نگاه داشتن آن احکام
بـود ،امـا هنگامـی کـه سـعی می کرد منی توانسـت زیرا جسـم او خواسـتار گناه بود .آیا کسـی
وجـود دارد کـه چنیـن کشمکشـی را احسـاس نکـرده باشـد؟ شما در ذهنتان می دانیـد که می
خواهیـد چـه کاری انجـام بدهیـد ،اما جسـمتان ُمرصانـه چیز دیگری مـی خواهد.

مـا چگونـه مـی توانیـم از این وضعیت دشـواری کـه در آن قـرار داریم ،نجات یابیـم؟ رومیان
بـاب  ۷آیات  ۲۴و .۲۵

برخـی متعجـب هسـتند کـه چـرا پولس پس از رسـیدن بـه اوج شـکوه در بیـان این مطلب
کـه «خـدا را بـه وسـیله خداونـد مـا عیسـی مسـیح شـکر میکنـم» ،بـار دیگـر بـه کشـمکش
نفسـانی کـه ظاهـرا ً از آن رهایی پیدا کرده اسـت ،اشـاره میکنـد .برخی این عبارت شـکرگزاری
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را بعنـوان مطلـب تعجـب آور زایـد در نظـر گرفتـه انـد کـه ارتباطـی بـا موضـوع اصلـی ندارد.
آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه چنیـن تعجبـی بطـور طبیعـی بـا فریـاد «چـه کسـی بایـد نجـات پیدا
کنـد؟» ،دنبـال مـی شـود .آنهـا ایـن را پیش از اقـدام به بحثی گسترده در مورد نجات با شـکوه
قـرار مـی دهنـد (رومیـان بـاب  .)۸پولـس آنچـه را کـه در آیـات قبل بیـان کرده اسـت ،خالصه
مـی کنـد و بـار دیگـر بـه مبـارزه علیه نیروهـای گنـاه اعرتاف مـی کند.
برخـی اظهـار مـی کننـد کـه منظور پولـس از «خود من»« ،بـه حال خود رها شـدن و خارج
منـودن مسـیح از صحنـه» مـی باشـد .هـر گونه کـه رومیان باب  ۷آیـات  ۲۴و  ۲۵درک بشـوند،
یـک نکتـه بایـد مشـخص باقـی مبانـد :مـا اگر بـدون مسـیح به حال خـود رهـا شـویم ،در برابر
گنـاه درمانـده هسـتیم .مـا بـا مسـیح ،زندگی جدیـدی در وی داریـم ،نوعی زندگی کـه در آن ،
اگـر چـه نفـس مرتبـا قیـام خواهد کرد ولـی وعده های پیـروزی از آن مـا خواهند بـود اگر آنها
را بطلبیـم .درسـت هامنطـور کـه هیـچ کـس منـی تواند بجای شما نفس بکشـد یا رسفـه کند و
یا عطسـه کند ،هیچ کس منی تواند بجای شما تسـلیم مسـیح بشـود .تنها شما می توانید این
انتخـاب را انجـام بدهیـد .هیـچ راه دیگـری برای بدسـت آوردن پیروزی هایی که در عیسـی به
مـا وعده داده شـده اند وجـود ندارد.

جمعه

 ۲۴نوامرب

تفکـری فراتـر« :هیـچ ایمنـی یـا آسـودگی یـا توجیهـی در برابـر نقـض احـکام وجـود
ندارد .انسـان منی تواند آرزوی این را داشـته باشـد که در برابر خدا بی گناه باشـد و از طریق
شایسـتگی هـای مسـیح بـا او در صلـح باشـد ،در حالـی که بـه گناه کـردن ادامه مـی دهد– ».
الـن جـی .وایـت ،برگرفتـه شـده از مرجـع زیـرSelected Messages, book 1, p. 213 :
«پولـس از بـرادران خـود میخواهـد تـا ببینند که قدرت عظیـم پرجالل منجـی آمرزنده گناه
بـه متامـی قـوم یهـود منزلـت بخشـید .او همچنیـن از آنها مـی خواهد تـا درک کننـد ،هنگامی
کـه مسـیح بـه جهـان آمـد و بـه عنـوان قربانـی انسـانی ُمـرد ،الگـو بـا اصـل یکـی شـد[ .یعنی
ِ
ترشیفـات قربانـیِ معبـد الگویـی بـود کـه بـه اصـل ،یعنی مسـیح اشـاره داشـت و وقتی
آداب
ِ
کـه اصـل آمـد آنـگاه الگو دیگـر باید کنار گذاشـته میشـد – ویراسـتار]
«پـس از اینکـه مسـیح بـر روی صلیـب به عنـوان قربانی گناه ُمـرد ،احـکام ترشیفاتی دیگر
اجبـاری نبودنـد .بـا ایـن حـال ایـن مطلـب بـا احـکام اخالقی مرتبـط و با شـکوه بـود .همه آن
دارای نشـان الهـی بـود و قدوسـیت ،عدالـت و درسـتی خـدا را بیان منود .و اگر منسـوخ شـدن
آن احـکام بـا شـکوه بـود پـس واقعیـت زمانـی کـه مسـیح آشـکار شـد و زندگـی خـود را وقف
همـه ایامنـداران منـود ،بایـد تـا چه میزان باشـکوه باشـد – ».الن جـی .وایت ،برگرفته شـده از:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1095.

70

سواالتی برای بحث
« .۱در بـاب  ۷آیـه  ،۲۵رسـول مـی نویسـد’ :طبیعت نفسـانی من بندۀ گناه اسـت با عقل

خـود شـریعت خـدا را بندگـی میکنـم‘ این روشـنترین آیه هاسـت و ما از آن مـی آموزیم
کـه یـک فـرد (ایمانـدار) در عیـن حـال  ،هم به احـکام خدا و هـم به قوانین گنـاه خدمت
مـی کنـد .او در عیـن حـال عادل شـمرده شـده و گناهـکار مـی باشـد (simul iustus est
)et peccat؛ زیـرا او نمـی گویـد’ :ذهـن مـن در خدمـت احـکام خـدا می باشـد‘؛ یـا اینکه
نمـی گویـد’ :جسـم مـن در خدمـت قوانین گناه اسـت‘؛ امـا می گویـد’ :خود مـن‘ .یعنی،
مـن کامـل ،خـود شـخص در ایـن خدمـت دو گانـه می باشـد .به این دلیـل او از خـدا برای
ِ
خدمـت بـه احکامـش تشـکر مـی کنـد و بـرای خدمتگـزاری اش بـه قوانیـن گنـاه ،تقاضـای
رحمـت دارد .امـا هیـچ کـس نمـی توانـد در مـورد فـرد بـی ایمـان بگوید کـه او بـه احکام
خـدا خدمـت مـی کنـد .رسـول می خواهـد بگویـد که :مـی بینید ،ایـن همانطور اسـت که
مـن قبلا گفتـم :مقدسـین (ایمانـداران) در عیـن حـال هـم گناهـکار و هم عادل هسـتند.
آنهـا عـادل شـمرده شـدند زیرا به مسـیح ایمـان دارند که عدالتـش آنها را می پوشـاند و به
ایشـان نسـبت داده شـده اسـت .امـا آنهـا گناهکارنـد تا جایـی که احـکام را بجـا نیاورند و
همچنـان هـوس هـای گنـاه آلود داشـته باشـند .آنها مانند افراد بیماری هسـتند که توسـط
یـک پزشـک تحـت درمـان مـی باشـند .آنها واقعـاً بیمار هسـتند امـا امیدوارند و شـروع به
بهبـود مـی کننـد .آنهـا در شُ ـ ُرف بدسـت آوردن سالمتیشـان هسـتند .چنیـن بیمارانـی در
صورتـی کـه متکبرانـه ادعـای سلامتی کننـد ،رنـج بیشـتری خواهنـد کشـید زیـرا از وخیـم
شـدن بیمـاری کـه بسـیار وخیـم تـر می باشـد ،رنـج خواهند بـرد – ».مارتیـن لوتر ،
 .Commentary on Romans, pp. 114, 115آیـا میتوانیـم بـا آنچه لوتر در اینجا نوشـته
اسـت ،موافق باشـیم؟ دالیل پاسـخ خود را در کالس مطرح کنید.
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