ﺧﺪا ﺑﯽﺧﺪاﯾﺎن را ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد
روﻣﯿﺎن ۸:۴-۲۱:۳
ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل ،ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و ﮐﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﺎﺻﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﯿﺾ او ﻣﺠﺎﻧﺎ ً ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺧﺪا او را از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن او ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮو
ِ
ﺧﺪا ،ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺎ او ﻋﺎدل ﺷﻮد و ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آورد .ﭘﺲ ﺟﺎی ﻓﺨﺮ ﮐﺠﺎ
ﺖ اﯾﻤﺎن .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون
ﺖ اﻋﻤﺎل؟ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌ ِ
اﺳﺖ؟ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺮﯾﻌﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌ ِ
اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ او ﺧﺪای ﯾﻬﻮد اﺳﺖ ﻓﻘﻂ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺪای اﻣﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪای اﻣﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﺖ .زﯾﺮا واﺣﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺘﻨﻪ را از اﯾﻤﺎن و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽدارﯾﻢ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﺴﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟ زﯾﺮا اﮔﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
اﻋﻤﺎل ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ ،ﺟﺎی ﻓﺨﺮ دارد ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪا .زﯾﺮا ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ »اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و آن ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ «.ﻟﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺰدش ﻧﻪ از راه ﻓﯿﺾ ﺑﻠﮑﻪ از راه ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻤﺎن آورد ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺑﯽدﯾﻨﺎن را ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،اﯾﻤﺎن او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ داوود ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آن ﮐﺴﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽدارد ،ﺑﺪون اﻋﻤﺎل» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«.

اﺛﺒﺎت ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا
ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮑﯽ ازﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .آن ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﺳﺰاوار
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﻋﺎدل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﮐﻞ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا »دﯾﺮﺧﺸﻢ و ﮐﺜﯿﺮ اﺣﺴﺎن و وﻓﺎ،
ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪۀ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺰاران و آﻣﺮزﻧﺪۀ ﺧﻄﺎ و ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه« اﺳﺖ )ﺧﺮوج .(۷-۶:۳۴
در اﺻﻞ ،ﮔﻨﺎه )روﻣﯿﺎن  (۲۳:۳اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ِ ﺧﻮد ،ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﮔﻨﺎه ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ.

»ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻗﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪا ارج ﻧﻬﯿﻢ و ارزش
ﺷﻤﺮدن ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﺶ.
ﮔﺬارﯾﻢ .ﮔﻨﺎه ﺣﻘﯿﺮ
ِ

ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺗﻌﻬﺪ او اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺶ و ارزش ﺟﻼﻟﺶ .ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻘﻄﮥ
ِ
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه ﺑﺎ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا ارزش او را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺪا ﺑﻮدن ارزش او را ﺑﺰرگ ﻣﯽدارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮔﺬرد و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺪای ﻋﺎدﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ارزﺷﻢ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮدد؛ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻼﻟﻢ ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻧﺎﻣﻢ
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮔﺮدد «.اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺻﺤّﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺧﺪا ﻧﺎﻋﺎدل ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﯿﺪی وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
وﻟﯽ ﺧﺪا ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﭘﺴﺮش ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ .ﻣﺮگ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪا ﺟﻼﻟﺶ را ارج ﻣﯽﻧﻬﺪ ،از ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را دوﺳﺖ دارد.

۱

ﻋﺎدل ﺷﻤﺮدن ﺑﯽﺧﺪاﯾﺎن
ﺷﻤﺮدن
واژۀ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود؛ و ﺧﺪا را ﻧﺎﻋﺎدل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،واژۀ »ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ« ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻋﺎدل
ِ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻠﮑﻪ از
ﺑﯽﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ )روﻣﯿﺎن  .(۵:۴اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم اﻣﺮوز ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازم .ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ِ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ و ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﺬر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﯾﮥ  ۲۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در ﻣﺮگ ﻋﯿﺴﯽ دو اﺗﻔﺎق روی داد »]ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ[ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻋﺪاﻟﺖ  . . .ﺗﺎ او ﻋﺎدل ﺷﻮد و ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آورد «.ﻣﺮگ او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻫﻢ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻠﻤﻮس ﺧﺪا در
اﯾﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﻬﻮد و
اﮐﻨﻮن ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن
ِ
ِ
ﻋﺎدلﺷﻤﺮدن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﺪا ﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و دﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻏﻠﯿﺎن ﻣﯽآورد.
ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎ دارد .آن ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

 .۱ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ،آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۸-۵:۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﻞﻗﻮل از ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺑﯽدﯾﻨﺎن را ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد
ِ
اﯾﻤﺎن او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ داوود ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽِ
آن ﮐﺴﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽدارد ،ﺑﺪون اﻋﻤﺎل» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«.
ﺟﺎن ﮐﻼم ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ اﺳﺖ .آن ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در آﯾﺎت  ۸-۷را ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ» :ﺧﻄﺎﯾﺎ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ» «،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﻮر
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ِ
ﮔﺮدﯾﺪ» «،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽدارد«.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻤﺎن آوردﻧﻤﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺷﻤﺎ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﯾﻨﺪهﺗﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﮐﺖ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎ آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و »ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽدارد «.اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﯽﭼﻮن و
ﭼﺮا اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ؟ روﻣﯿﺎن  ۲۴:۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ »ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ« ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
واژۀ »ﻓﺪﯾﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزاد ﺷﺪن ،ﺧﻼص ﺷﺪن ﯾﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن از اﺳﺎرت و زﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎن داد،
ﻣﺎ را از زﻧﺪان ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن آزاد ﻧﻤﻮد .او ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺮم و ﺗﻘﺼﯿﺮی را ﭘﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ در رﺳﺎﻟﮥ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۱۳:۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را از ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ در راه ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ «.ﭘﻄﺮس در رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس
 ۲۴:۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را در ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ دار ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ «.و اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﺑﺮ وی ﻧﻬﺎد« ).(۶:۵۳

۲

آن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ،ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺎ و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﺎ را از
از اﯾﻦرو ،ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ – آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن – از ِ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ رﻫﺎﯾﯽ داد .ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن »ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ از ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎﻫﺎن
رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،زﯾﺮا او ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ .او در آﯾﯿﻦ ﺷﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۲۶:۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در
اواﺧﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه را ﻣﺤﻮ ﺳﺎزد« )ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۲۷:۷ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( .آﯾﮥ  ۱۲:۹ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﺰﻫﺎ و
ک ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ روی
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻓﺪﯾﮥ اﺑﺪی را ﯾﺎﻓﺖ «.ﺑﺮای در ِ

ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد ﮐﺎﻣﻼ ًﻻزم و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮑﺒﺎر ﺟﺎن داد ،اﻣﺎ ﻣﺮگ ﯾﮑﺒﺎرهاش ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮐﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﮔﻨﺎه ِ ﻣﺤﺾ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻣﺮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد آﻣﺮزش ﮐﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ،و آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.

 .۲آن ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آنِ ﻣﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺻﺮﻓﺎ ً اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را از ﺳﺮ راه ﺑﺮﻣﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را
ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮔﺮدد .ﺷﻤﺎ
آوردن
ﺑﻪ آﯾﺎت  ۲۲-۲۱ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۲۰ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﺟﺎی
ِ
ِ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﭙﺲ او )ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﮑﻦ اﻟﺤﺎل ،ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺎدت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و ﮐﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ«.
اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا
آوردن
ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﺟﺎی
ِ
ِ
آن ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از
را از ِ

ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن داد ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،آن را ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد .اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا
دادن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺎدل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺸﺎن
ِ

۳

ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن داد و اﮐﻨﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﯾﮥ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آورﻧﺪ.
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۲۱:۵
رﺳﺎﻟﮥ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۱:۵ﯾﮑﯽ ﺣﯿﺮتآورﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪﻫﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﮥ ﻋﻈﯿﻢ ِ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪن اﺳﺖ» :زﯾﺮا او ]ﻣﺴﯿﺢ[ را ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ

ﺖ ﺧﺪا ﺷﻮﯾﻢ«.
]ﺧﺪا[ در راه ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در وی ﻋﺪاﻟ ِ

ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .او اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .او ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد .او در ﮐﻞ ﺣﯿﺎﺗﺶ و در ﻣﺮﮔﺶ ،ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺴﺖ .او ﻋﺎدل ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد :او ﻣﺴﯿﺢ را ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ او را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ – ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺎ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻋﺎدل ﻧﺒﻮدن ﻣﺎ – ﺧﺪا ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ
آن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ آن را ﺑﻪ ﻃﺮزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ داد ﺗﺎ آن ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﻢ و از ِ
آن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﯿﺢ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد و از ِ
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ
آن ﻣﺎ
آن او ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺪان زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ِ
ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ از ِ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﻣُﻘﺪم اﺳﺖ
ﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿ ِ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ،ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ً از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻋﺎدل ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و در راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﻫﻢ
ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺶ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﯿﻞ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،در ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪﯾﮥ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﺑﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﻣُﻘﺪم اﺳﺖ و راه را ﺑﺮای روﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.

 .۳ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او از ﮔﻨﺎﻫﺘﺎن ﺑﮕﺬرد و در اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻧﺎﻋﺎدل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻼﮐﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮد و آن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺘﺶ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد و
دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارد.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در روﻣﯿﺎن  ۸-۶:۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴

زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﯽدﯾﻨﺎن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد،
ﻫﺮﭼﻨﺪ در راه ِ ﻣﺮد ِ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد .ﻟﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ در راه ﻣﺎ ﻣﺮد.
ﺧﺪا در ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ﻓﻘﻂ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪاﻟﺘﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﻧﯿﺰ.
اﯾﮕﺎن ﺧﺪا
ﻫﺪﯾﮥ ر ِ
ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۲۴:۳اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﺑﻪ ﻓﯿﺾ او« ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﻫﺪاﯾﺎی ﻓﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮥ ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ از اﻋﻤﺎل ﯾﺎ از ارزش ﻣﺎ.
آوردن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و
آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ راﯾﮕﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﮥ ﺑﻬﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪﺟﺎی
ِ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻋﺎدل ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﯾﯿﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن
آﻣﺮزش را از واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ارث ﺑﺮد .آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا راﯾﮕﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
روﻣﯿﺎن  ۱۷:۵اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﺨﺸﺶ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ﯾﮏ ،ﻣﻮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﯽِ ﻓﯿﺾ و
ِ

در ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ.

اﯾﮕﺎن ﻓﯿﻀﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺎی ر ِ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .۴ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.
اﯾﻦ اوج ِ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ را در روﻣﯿﺎن  ۳۰:۸ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﻼل داد«.
اﮔﺮ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺟﻼل ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻼل ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺷﺎدی و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا زﯾﺴﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ؟
آری ،اﯾﻦﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،زﯾﺮا ﺛﻤﺮۀ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﺪا ﻣﻠﻤﻮس و واﻗﻌﯽ و ﺣﺘﻤﯽ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺮگ او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﺑﺪی اﺳﺖ .ﺛﻤﺮۀ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺠﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آن را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯿﻢ و دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و دوﺑﺎره از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻧﮑﺘﮥ آﯾﮥ  ۳۲ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ» :او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را در راه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ؟« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﻼل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد؟! آری ،ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﻣﺎ را اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻤﺎن را ﻧﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
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اﮔﺮ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﮥ » :۳۳ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﮐﻪ
ﻋﺎدلﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟« آﯾﺎ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ﺷﻤﺎ را ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ،آری ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن ﻧﻪ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺗﻬﺎم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯿﺪ؟ ﺧﯿﺮ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﯾﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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