
 تعاليم اساسي كتاب مقدس

  26بخش 

  

  شريعت خدا

  شكسته شدهولي  نيكو

  

  

انندة محترم در اين درس و در درس بعدي دربارة خو    

 داده شد، و كاربرد كنوني آن سخن خواهيم  شريعت خدا كه در عهدعتيق

  .گفت

  

  شريعت خدا نيكو است

.  قبل از هر چيز بايد ذكر بشود كه شريعت خدا نيكوست    

پندارند، اما يوحناي رسول در  بسياري از مردم شريعت را باري سنگين مي

رسالة اول  ("اين احكام بار سنگيني نيست...  "رسالة خود نوشت اولين 

كند كه  كتاب مقدس همچنين اعالم مي).  3يوحنا فصل پنجم، آية 

  .شود شريعت خوب است اما بايد به طرز صحيحي از آن استفاده مي

 11-8در رسالة اول پولس رسول به تيموتاوس فصل اول، آيات 

ت وقتي نيكوست كه به طرز صحيحي از آن دانيم شريع ما مي"خوانيم  مي

البته بايد دانست كه قوانين براي نيكان وضع نشده است، .  استفاده شود

بلكه براي افراد متمرد و سركش، براي خداناشناسان، گناهكاران، كافران، 

گران، آدم  ن مادر، آدمكشان، زشتكاران، لواطدينان، قاتالن پدر، قاتال بي

دهند و هر عمل   اشخاصي كه شهادت دروغ ميدزدان، دروغگويان و
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كه در انجيل يافت  ديگري كه بر خالف تعليم درست باشد، آن تعليمي 

 و متبارك كه به من سپرده پر جاللاي از جانب خداي  شود، يعني مژده مي

  ."شده است تا آن را اعالم كنم

براين بنا"خوانيم   مي12در رسالة پولس رسول به روميان فصل هفتم، آية 

شريعت به خودي خود مقدس است و تمام احكام آن مقدس و عادالنه و 

دانيم كه شريعت  ما مي" نوشته شده است 14و سپس در آية .  "نيكو است

  ."...روحاني است 

كند كه پيمان اوليه بدون نقص  هر چند نويسندة رساله به عبرانيان ذكر مي

 خود پيمان اوليه نبود بلكه دهد كه نقص موجود در نبود، اما او توضيح مي

بود  اگر آن پيمان اوليه بدون نقص مي": فرمايد مي. در دريافت كنندگان آن

هيچ نيازي نبود كه پيمان ديگري جاي آن را بگيرد، اما خداوند از قوم 

اي با   خواهد آمد كه من پيمان تازه مي ايا": فرمايد خود ايراد گرفته مي

رساله به عبرانيان فصل هشتم،  (". يهودا ببندمخاندان اسراييل و با خاندان

بنابراين، پيمان فيض در عهد جديد بر اين واقعيت شهادت ).  8-7آيات 

  .دهد كه شريعت نيكوست مي

  

  فرامين خدا

راستي شريعت خدا چيست؟  افرادي كه كتاب مقدس را     

ان دانند كه خدا بمنظور تنظيم و تعديل اعمال انس اند نمي مطالعه نكرده

بعضي از قوانين به اعمال انسان در برابر خدا مربوط .  شريعت را به او داد

شوند، و البته قوانيني هم وجود دارند كه به اعمال انسانها در برابر  مي

در فصل بيستم كتاب خروج ده فرمان خدا .  شوند يكديگر مربوط مي

ستند كه اين ده فرمان، پايه و اساس قوانين ديگري ه.  نوشته شده است



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

در عهد عتيق بيش از ششصد قانون .  شوند در كتاب مقدس يافت مي

اند به جزييات  اين قوانين كه از ده فرمان اصلي نشأت گرفته.  وجود دارد

  .شوند چگونگي اجراء ده فرمان مربوط مي

  :بطور خالصه ده فرمان خدا از اين قرار هستند

   ترا خدايان ديگر غير از من نباشد-1

ي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در آسمان است و از آنچه  صورت-2

  پايين در زمين است و از آنچه در آب زيرزمين است براي خدا مساز

   نام يهوه خداي خود را به باطل مبر-3

  كن تا آن را تقديس نمايي  روز سبت را ياد-4

   پدر و مادر خود را احترام نما-5

   قتل مكن-6

   زنا مكن-7

  دي مكن دز-8

   بر همساية خود شهادت دروغ مده-9

  باشد طمع مورز ات مي  به آنچه كه متعلق به همسايه-10

همانطور كه ذكر شد ده فرمان در فصل بيستم كتاب خروج نوشته شده 

  است

  

  مقصود خدا از دادن شريعت

 قادر نيست در تمام اوقات  مي  دانيم كه هيچ بني آد مي      

البته اشكال از شريعت نيست .  كمال رعايت كندشريعت را بطور تمام و 

پرسند كه، اگر انسان قادر نيست شريعت  اي مي عده.  بلكه از انسان است
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را بطور تمام و كمال رعايت كند پس چرا خدا شريعت را به انسان داد، 

  اصالً قصد و هدف شريعت چه بود؟

  . بايد دو نكته توضيح داده شودسؤالبراي پاسخ به اين 

كتة اول اين است كه، شريعت داده شد تا به انسان ثابت بشود كه ن  

در رساله به روميان فصل .  گناهكار است و به نجات دهنده احتياج دارد

دانيم كه روي سخن در  ما مي" نوشته شده است 20-19سوم، آيات 

شريعت با پيروان شريعت است تا هر دهاني بسته شود و تمام دنيا خود را 

زيرا هيچ انساني در نظر خدا با انجام .  دا ملزم و مسئول بدانندنسبت به خ

كار شريعت اين است كه انسان .  شود احكام شريعت نيك شمرده نمي

كنند كه انسان در روز  اين آيات بطور واضح بيان مي.  "گناه را بشناسد

تواند به خدا بگويد كه از هر نظر مطيع او بوده و مطابق ميل و  داوري نمي

تواند به  ضمناً انسان در موقع داوري نمي.  رادة خدا زندگي كرده استا

يقيناً هر دهاني .  دانسته است خدا بگويد كه فرق بين خوب و بد را نمي

چون شريعت داده شد تا انسان از طريق آن فرق بين !  بسته خواهد شد

 فرمايد كه هيچ انساني با بعالوه، خدا مي.  خوب و بد را تشخيص بدهد

كار شريعت اين است كه .  شود انجام احكام شريعت نيك شمرده نمي

توانيم بگوييم كه شريعت داده شد  به اين ترتيب مي.  انسان گناه را بشناسد

تا انسان به گناهكار بودن خود پي ببرد و بفهمد كه قادر نيست احكام 

پس انسان در حضور خداي .  شريعت را بطور تمام و كمال انجام بدهد

  .ادر مطلق گناهكار و محكوم استق

نكتة دوم در رابطه با هدف و قصد شريعت اين است كه، شريعت   

بايد توجه داشته .  داده شد تا وسيلة هدايت انسان به سوي مسيح باشد

باشيم كه اگر قصد شريعت فقط اين بود كه انسان به گناهكار بودن و 

كالم خدا در !  اشتيممحكوميت خود پي ببرد، ديگر اميدي براي نجات ند
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اين زمينه كه شريعت داده شد تا وسيلة هدايت انسان بسوي نجات دهنده 

اما قبل از رسيدن دورة ايمان همة ما محبوس و ": فرمايد باشد اينطور مي

تحت تسلط شريعت بوديم و در انتظار آن ايماني كه در شرف ظهور بود 

ود كه ما را به مسيح برساند به اين ترتيب شريعت َللة ما ب.  برديم بسر مي

رسالة پولس رسول به  (".تا بوسيلة ايمان كامالً نيك محسوب شويم

  ).24-23غالطيان فصل سوم، آيات 

توانيم  براي درك بهتر اين آيات در رابطه با هدف و قصد شريعت، مي

اي را در نظر بگيريم كه تا قبل از رسيدن به سن بلوغ تحت نظارت  بچه

شريعت نيز للة ما بود كه ما را به مسيح برساند تا بوسيلة . ردب لَله بسر مي

 از فصل سوم غالطيان 24-23در آيات .  ايمان كامالً نيك محسوب بشويم

بينيم كه نخست اينكه انسان از طريق اجراي احكام شريعت قادر نيست  مي

.  نيك محسوب بشود و دوم اينكه راهي براي نجات انسان وجود دارد

  )شكرخدا را (

در عهد عتيق كه ده فرمان خدا به انسان داده شد همچنين قوانين قرباني 

قربانيهاي عهد عتيق تصويري از قرباني .  نيز در اختيار انسان گذاشته شد

شدن مسيح بودند كه براي مهيا شدن راه نجات انسان بايستي صورت 

بانيها انسان  فرامين و قر بايد توجه داشته باشيم كه در عهدعتيق.  گرفت مي

اي  كردند كه او به نجات احتياج دارد، و مسيح نجات دهنده را متوجه مي

است كه به جهان آمد تا انسان بوسيلة ايمان به او نجات بيابد و نيك 

  .محسوب بشود
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  كاربرد امروزي شريعت

در اوايل اين بخش آياتي را از فصل اول رسالة اول به     

 كه شريعت وقتي نيكوست كه به طرز تيموتاوس نقل كرديم و ديديم

شود اين است كه طرز  ي كه مطرح ميسؤال.  صحيحي از آن استفاده بشود

توانيم   ميسؤالصحيح استفاده از شريعت چيست؟  در پاسخ به اين 

شود توسط شريعت به انسان فهماند كه گناهكار  بگوييم كه امروز هم مي

طرز صحيح استفاده از .  ردو محكوم است، و به نجات دهنده احتياج دا

شريعت اين است كه مردم را متوجه كنيم كه مقررات خدا بعنوان معياري 

انسان بايد درك كند كه خدا او را .  براي داوري آنان بكار خواهد رفت

تواند  دهيم كه كسي از طريق شريعت مي ما تعليم نمي.  داوري خواهد كرد

با انجام احكام ...   انساني هيچ"نجات بيابد چون بر اساس كالم خدا 

  )20روميان فصل سوم، آية . ("شود شريعت نيك شمرده نمي

تعليم ما اين است كه انسان قوانين خدا را شكسته و از نظر خدا گناهكار 

دهيم كه مسيح پسر روحاني خدا  ضمناً ما تعليم مي.  و محكوم است

گناه بود   لحاظ بياو كه از هر.  شريعت را بطور كامل بجاي ما انجام داد

جريمة گناهان ما را از طريق مرگ خود بر روي صليب پرداخت تا ما 

بنابراين كاربرد صحيح امروزي .  بتوانيم بوسيلة ايمان به او نجات بيابيم

شريعت اين است كه نخست اينكه تعليم بدهيم كه انسان گناهكار است و 

  .سيح هدايت كنيمبه نجات احتياج دارد و دوم اينكه او را به سوي م

تا انسان نفهمد كه گمراه است و به نجات : مبشر معروفي گفته است

.  توانيم دست او را در دست نجات دهنده بگذاريم احتياج دارد نمي

متاسفانه بسياري متوجه اين واقعيت نيستند كه انسان بدون مسيح گمراه 

ان است و سرنوشت او هالكت است، به همين علت الزم است كه انس
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وقتي انسان متوجه .  برد بفهمد در چه وضعيت روحاني بدي بسر مي

توان  شود كه قوانين خدا را شكسته و در نظر خدا محكوم است، مي مي

من ": مسيح فرمود.  انتظار داشت كه او نيازش را به نجات درك كند

انجيل متي فصل  ("نيامدم تا پرهيزكاران را دعوت كنم بلكه گناهكاران را

بيماران به طبيب احتياج دارند، نه ": او همچنين فرمود).  13 آية نهم،

توانند از عيسي ياري  پس كساني مي).  13متي فصل نهم، آية  ("تندرستان

وقتي قوانين خدا را براي .  بطلبند كه قبول دارند گناهكار و بيمار هستند

دهيم روح خدا، انسان را در مورد  گمشدگان و گمراهان توضيح مي

كند كه به خداوند و نجات دهندة  سازد و او را تشويق مي ناهش ملزم ميگ

  .ما عيسي مسيح ايمان بياورد

خوانندة حقجو آيا شما قلباً عيسي مسيح خداوند را بعنوان نجات دهندة 

 است بايستي "نه" مهم سؤالايد؟  اگر جواب شما به اين  خود پذيرفته

ايد و  ما قوانين خدا را شكستهاين حقيقت را در نظر داشته باشيد كه ش

اما خبرخوش اين است كه پسر .  داند خدا شما را گناهكار و محكوم مي

روحاني خدا به منظور پرداخت جريمة گناهان شما بر روي صليب خون 

اگر شما صادقانه به خدا اعتراف كنيد كه گناهكار هستيد و .  ريخت و مرد

دهد و تمام گناهانتان  ات ميبه مسيح ايمان بياوريد، خدا شما را نج

  .شود آمرزيده مي

اگر با لبان خود اعتراف كنيد كه عيسي، خداوند ": فرمايد كالم خدا مي

است و در قلب خود ايمان آوريد كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت 

  ).9رساله به روميان فصل دهم، آية  ("نجات خواهي يافت

نشكست و مرتكب گناه نشد، عيسي مسيح مثل آدميان قوانين خدا را 

عيسي مسيح ). 46يوحنا فصل ششم، آية (چون او آسماني و از خدا بود 

گناه بود و او كه بخاطر ما مرد و دوباره زنده شد و  از هر لحاظ پاك و بي
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به او ايمان بياوريد و از راه .  "زنده است تنها نجات دهندة بشر است

  .آمين.  يدايمان به او، تا ابد با خدا زندگي كن


