ﺖ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ۸-۱
ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی روم ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﺶ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮد و از ﯾﺎریﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .او در رﺳﺎﻟﮥ
روﻣﯿﺎن  ۲۴:۱۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،زﯾﺮا اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻋﺒﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.او ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ روم ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ آن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦرو ،در اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﻓﺼﻞ ،اﻧﺠﯿﻠﺶ
را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد.
ان ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎش ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺸﺮان را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
آه! ﮐﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺒﺸﺮ ِ
و آن را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از روم ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪی ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﮔﺮدد .ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ و آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را روان ﺳﺎزﻧﺪ،
ﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از دﻫﺎن ﻣﺒﺸﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و در ﻇﻠﻤﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ

ﺑﻮدن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎره دارد و
ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﻧﮑﺘﻪای را در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ِ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۵:۱ﻫﺪف رﺳﺎﻟﺘﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻓﯿﺾ و رﺳﺎﻟﺖ را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای
اﻃﺎﻋﺖ اﯾﻤﺎن ،در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ او «.ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﺎ »ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ!« ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺘﯽ را ﺑﻪﺟﺎ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ آن اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن درﺑﺎرۀ
اﻣﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه و ﻫﻨﻮز ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﻦرو اﮔﺮ ﭘﯿﻐﺎم
اﻧﺠﯿﻞ را ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺟﻼل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ  ۱۴او دوﺑﺎره از ﺗﻌﻬﺪ رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﺑَﺮْﺑِﺮﯾﺎن و ﺣﮑﻤﺎ و ﺟﻬﻼ را ﻫﻢ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ «.و ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او در آﯾﮥ  ۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎر ﻧﺪارم ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻗﻮت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﺖ ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن
آورد ،اول ﯾﻬﻮد و ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ «.ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﺑَﺮْﺑِﺮﯾﺎن ،ﺣﮑﯿﻤﺎن ،و ﺟﺎﻫﻼن! ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
در زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮن اول ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﺑﺎن و ﻣﻠﺖ و اﻣﺘﯽ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و وﻓﺎداری ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .او ﺧﺪاوﻧﺪ ِ ﺧﺪاوﻧﺪان
ﺖ روﻣﯿﺎن ﯾﮏ راه ﻧﺠﺎت
و ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪان ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری راهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ِ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﯽ اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،اﻣﺮوزه ،در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ .روزﻧﺎﻣﮥ »اِﺳﺘﺎر ﺗِﺮﯾﺒﻮن« در ﺷﻤﺎرۀ ﺟﻤﻌﮥ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را در آن رد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک از اُﺳﻘﻔﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اراﺋﻪ

۱

داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت« ﻧﺎم داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺟﺎی دارﻧﺪ« )ﺟﻤﻌﻪ ۲۰
ﺑﺮای ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،از ﻧﻈﺮ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ،دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  . . .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻗﺒﻞ در ﻋﻬﺪ و
ِ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۲ﺻﻔﺤﮥ  .(۲۳ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﮏ راه ﻧﺠﺎت وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ راه ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮی.
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اُﺳﻘﻔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،در ﭘﺮﺗﻮ ِ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﯿﺴﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
»آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارد و آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد ﺣﯿﺎت را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«
)ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(۳۶:۳از اﯾﻦرو ،ﻋﯿﺴﯽ در ﺧﺼﻮص ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﺎ ]ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن[ از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب آﻣﺪه ،در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ،ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﻠﮑﻮت ]ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را رد
ﮐﻨﻨﺪ[ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر دﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ« )ﻣﺘﯽ .(۱۲-۱۱:۸
ﺖ روﻣﯿﺎن ادﻋﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮداﺻﻼﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺪود ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﻗﻌﯽ
روﺑﻪروﯾﯿﻢ ﮐﻪ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪاش ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺟﺎن داد و از ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ.

ﺟﺎنِ ﮐﻼم اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ :روﻣﯿﺎن ۱۷-۱۶:۱
ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۱۷-۱۶:۱ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽاش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ،در ﺑﻘﯿﮥ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﯽﭘﺮدازد» .از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎر
ﻧﺪارم ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻗﻮت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ،اول ﯾﻬﻮد و ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻤﺎن ﺗﺎ
اﯾﻤﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﻪ اﯾﻤﺎن زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد «.ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﻐﺎﻣﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﯿﻠﺶ ،آنﻗﺪر ﭘﺮ از
ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ :ﻗﻮت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و اﯾﻦ ﻧﺠﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ  ۱۷ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺠﯿﻞ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ» :ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺷﻮد «.اﻧﺠﯿﻞ ﻗﺪرت دارد ﺗﺎ
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

روﻣﯿﺎن  :۲۰:۳-۱۸:۱ﭼﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ
ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرش را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن  ۱۹:۳-۱۸:۱ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﭼﮑﯿﺪۀ ﭘﺎﺳﺦ
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در روﻣﯿﺎن  ۹:۳ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ» :ﭘﯿﺶ ،ادﻋﺎ وارد آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ «.و آﯾﮥ » :۱۹ﻫﺮ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ زﯾﺮ ﻗﺼﺎص ﺧﺪا آﯾﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ) .(۱۸:۱ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .آﯾﮥ  ۲۰:۳ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ و ﻋﺎدل
ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ» :ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی در ﺣﻀﻮر او ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ .ﻣﺎ زﯾﺮ ﻏﻀﺐ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻗﺪوس ﺧﺪا ﻗﺮار
دارﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرﯾﻢ.

روﻣﯿﺎن  :۳۱-۲۱:۳ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ِ آن

اﮐﻨﻮن ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽاش در روﻣﯿﺎن  ۱۷-۱۶:۱ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ »اﻧﺠﯿﻞ ﻗﺪرت ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران را
ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد «.او در آﯾﺎت  ۲۲-۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﮑﻦ ،اﻟﺤﺎل ،ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ
۲

ﺷﺪن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۱۷ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ[ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺎدت
ﺷﺪه اﺳﺖ ]او در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺸﻮف
ِ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و ﮐﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ«.
دادن ﻋﺪاﻟﺖ
ت اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آن ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪن ﻧﺸﺎن
ﭘﺲ آن ﻣﮑﺸﻮف
ﺷﺪن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻗﺪر ِ
ِ
ِ
ﺧﺪا »ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن ،ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ﺑﻪ ﻓﯿﺾ او ﻣﺠﺎﻧﺎ ً ﻋﺎدل
ﺖ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آن ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ «.ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﻋﺪاﻟ ِ
دادن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارزاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺠﺎت ،ﻧﺸﺎن
ِ
و روﻣﯿﺎن  ۲۵:۳ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرد و ﺧﻮد ﻋﺎدل ﺑﻤﺎﻧﺪ» :ﺧﺪا او ]ﻣﺴﯿﺢ[ را از ﻗﺒﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻤﻞ
ﺖ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮو
ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن او ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﺪاﻟ ِ
ِ
ﺧﺪا «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ و ﻏﻀﺐ ﭘﺪر ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺰار اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ،اﮐﻨﻮن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﯾﮥ ۲۶
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﻋﺎدل ﺷﻮد و ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرد ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آورد«.
از اﯾﻦرو ،ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽِ ﻣﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﻣﯽآورد و ﻣﺎ ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدل و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ .ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ

 ۲۸روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا اﺻﻼح ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ» :زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد«.
ّ
و دﻗﯿﻘﺎ ً در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﻣﺎﺣﺼﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺎرﺗﯽ دارد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﻟﺲ
ﺧﻮدش در آﯾﺎت  ۳۰-۲۹ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :آﯾﺎ او ﺧﺪای ﯾﻬﻮد اﺳﺖ ﻓﻘﻂ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺪای اﻣﺘﻬﺎ ]ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن[ 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 «.ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
آن ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺸﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ ،ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ،ﯾﮏ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،و ﯾﮏ راه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪا را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد :ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ.

روﻣﯿﺎن  :۴ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪنِ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﭘﻮﻟﺲ در ﻓﺼﻞ  ۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺟﺪا از اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و آن ﺑﺮای او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ« )آﯾﮥ  .(۳ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ )آﯾﮥ
» :(۵و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺑﯽدﯾﻨﺎن را ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،اﯾﻤﺎن او ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد «.اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﻧﻪ اﻋﻤﺎل و ﺑﯽﺧﺪاﯾﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﺧﺪاﯾﺎن .ﺧﺒﺮ ﺧﻮش در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از
ﺖ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
رﺣﻤ ِ

روﻣﯿﺎن  :۵اﻣﯿﺪ و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ و درد ﻣﺮگ
ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﮥ  ۱از ﻓﺼﻞ  ۵اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﺲ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ِ
ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ «.او ﺳﭙﺲ واﻗﻌﯿﺖ رﻧﺞ و ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﺎن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻪ رﻧﺞ و دردی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ۸
۳

ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﮥ  ۳ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  ۸ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﮔﺮ ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن
 ۳۲:۸ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ او را در راه ِ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ]ﮐﺎر دﺷﻮار[ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ]ﮐﺎر آﺳﺎن[؟« ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۹:۵ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﺲ ،ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻻن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن او
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪﯾﻢ ]ﮐﺎر دﺷﻮار[ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او از ﻏﻀﺐ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ]و ﮐﺎر آﺳﺎن[ «.و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺰ در آﯾﮥ » :۱۰زﯾﺮا اﮔﺮ در
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ،ﺑﺎ ﺧﺪا ﺻﻠﺢ داده ﺷﺪﯾﻢ ]ﮐﺎر دﺷﻮار[ ،ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ
ت او ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ]ﮐﺎر آﺳﺎن[«.
ﺣﯿﺎ ِ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﮑﺘﻪ آن اﻣﯿﺪ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﺮگ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﻢ« )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  .(۲۲:۱۴ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ.
ﺖ روﻣﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ در
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﺮ از ﻗﺪرت و ﭘﺮ از رﺣﻤ ِ
ِ
ﻣﺮگ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎری را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺧﺒﺮ ِ ﺧﻮش درﺑﺎرۀ ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪواری ﺑﺨﺸﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۲۱-۱۲:۵در ﭘﯽِ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
آدم ،ﮐﻪ ﻧﺎاﻃﺎﻋﺘﯽاش ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﯽﭘﺮدازد .آﯾﮥ  ۱۹اﯾﻦ

ﺖ ﯾﮏ
ﺗﻀﺎد را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗِﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽِ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ]آدم[ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﺎﻋ ِ

ﺖ آدم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪﻣﺎن ﺑﻪ آدم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ،
ﺷﺨﺺ ]ﻣﺴﯿﺢ[ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ «.ﮔﻨﺎه و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿ ِ

ﺑﻮدن او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ﺗﺒﺮﺋﻪ
ِ
ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ  ۲۱ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺮوزی ِ ﻓﯿﺾ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻨﺎه در ﻣﻮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ِ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ«.

روﻣﯿﺎن  :۶اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮدﮔﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد :اﮔﺮ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه زﯾﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﻓﯿﺾ،
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻓﺰون ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﯿﺾ اﻓﺰون ﮔﺮدد؟ ﭘﻮﻟﺲ در ﻓﺼﻞ  ۶اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ و از ﺑﺮدﮔﯽاش آزاد ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ) .(۱۸-۱۷ ،۶:۶ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

روﻣﯿﺎن  :۷ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ
داﺷﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴﯽ
ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ  ۷ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ِ

درﻣﯽآورد .ﺧﯿﺮ» .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺟﺴﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮده ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ او ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﺛﻤﺮ آورﯾﻢ  . . .ﭼﻮن ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺮدﯾﻢ ،از ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺗﺎزﮔﯽِ روح ْ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ در ﮐﻬﻨﮕﯽِ ﺣﺮف« ).(۶ ،۴:۷

۴

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ زﯾﺴﺘﻦ در ﻫﺪﯾﻪای راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﮐﻮﺷﺎﯾﯽ در ﭘﯽِ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدن» .ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ!« ).(۴:۷

ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﻮت و رﺣﻤﺖ و اﻟﮕﻮ و ﺣﮑﻢ زﻧﺪﮔﯽِ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ.

روﻣﯿﺎن  :۸ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد )آﯾﮥ (۳۵؟ آﯾﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺎ روﻣﯿﺎن  ۴:۷ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮده ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ او ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .ﮐﻠﯿﺪ ﺣﯿﺎت و ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺮگ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را
از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ.
آن ﺧﺪاوﻧﺪﯾﻢ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد و زﻧﺪه ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ«
»ﭘﺲ ،ﺧﻮاه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﻮاه ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ،از ِ
)روﻣﯿﺎن  .(۹-۸:۱۴در اﻗﺘﺪار ﺧﺪاوﻧﺪی ِ ﻣﺴﯿﺢ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﻗﺘﺪار ﺧﺪاوﻧﺪی ِ او از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن رﺧﺖ ﺑﻨﺪﯾﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺘﻮار ِ ﺧﺪا در
ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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