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  شريعت خدا

  نيكو، اما شكسته شده

  

  

در درس گذشته بحث خود را دربارة شريعت خدا آغاز     

.  كرديم و در پيرامون شريعت و كاربرد امروزي آن مطالبي ارائه گرديد

كند كه شريعت داده شده در  كتاب عهد جديد يا انجيل شريف اعالم مي

اما عهد و پيمان .  قدس و روحاني استعهد عتيق، به خودي خود نيكو، م

توانست شريعت را بطور تمام و كمال  جديد ضروري بود چون انسان نمي

نظر عهد  قطه در اين درس بحث خود را دربارة شريعت از ن.  رعايت كند

 و خواهيم ديد كه هرچند شريعت خوب بود ولي دهيم جديد ادامه مي

  .بدون ضعف نبود

  

  وحدت موجود در شريعت

خواهيم  قبل از آنكه ضعف شريعت را مورد بحث قرار بدهيم مي

 11-8در فصل دوم رسالة يعقوب آيات .  به رسالة يعقوب نظري بيافكنيم

اي را كه در كالم خدا است و  اگر شما قانون شاهانه"نوشته شده است 

همساية خود را مثل َنفس خود محبت كن بجا آوريد كاري : فرمايد مي

اما اگر بين اشخاص از روي ظاهر آنها تبعيض قائل شويد، .  ايد نيكو كرده

نمايد،  ايد و شريعت شما را بعنوان خطاكار محكوم مي مرتكب گناه شده
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چون اگر كسي تمام شريعت را رعايت كند و فقط يكي از قوانين آن را 

بشكند باز هم در مقابل تمام شريعت مقصر است، زيرا همان كسي كه 

نين گفته است قتل نكن پس اگر تو از زنا مبرا باشي گفت زنا نكن همچ

  ."اي ولي مرتكب قتل شوي باز هم شريعت را شكسته

.  بايد توجه داشته باشيم كه در شريعت يگانگي و وحدت وجود دارد

هر .  هاي يك زنجير همگي به هم متصل هستند قوانين خدا مثل حلقه

شايد يك نفر .  شود ره مياي از اين زنجير كه شكسته بشود زنجير پا حلقه

شايد يك نفر دزدي نكند، اما به آنچه .  زنا نكند اما شهادت دروغ بدهد

كه به شخص ديگري تعلق دارد طمع بورزد، پس مسئلة اصلي اين نيست 

كه شخص كدام يك از قوانين شريعت را شكسته است، بلكه مطلب 

ر مقابل اصلي اين است كه با شكستن هر يك از قوانين خدا، شخص د

  .تمام شريعت مقصر است

توان  مي.  طمع ورزيدن به آنچه كه متعلق به ما نيست نمونة خوبي است

دل انسان غالباً چيزهايي .  شود مي مرتكب اين گناه مي  آد گفت كه هر بني

 17در كتاب خروج فصل بيستم، آية .  خواهد كه مال ديگران است را مي

به خانة همساية خود ": اين قرار استبينيم كه دهمين فرمان خدا از  مي

ات و غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و  طمع مورز و به زن همسايه

  ".به هيچ چيزي كه از آن همساية تو باشد طمع مكن

شكند در واقع شريعت  وقتي يك نفر حتي يكبار يكي از قوانين خدا را مي

 محكوم است و به همين علت انسان از نظر خدا گناهكار و.  شكند را مي

خدا را شكر براي عيسي مسيح كه همان .  به نجات دهنده احتياج دارد

  .نجات دهندة مقتدري است كه انسان احتياج دارد
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  ضعف شريعت

روميان فصل (دانيم كه احكام شريعت مقدس و عادالنه  مي      

آن ضعف اين .  و نيكوست، اما شريعت داراي ضعفي بود) 12هفتم، آية 

يعت قادر نبود به انسان گناهكار و از لحاظ روحاني مرده، است كه شر

  .حيات ببخشد

بنابراين "خوانيم   مي21در رسالة پولس رسول به غالطيان فصل سوم، آية 

زيرا اگر شريعتي داده !  هاي خدا تناقض دارد؟  ابدا آيا شريعت با وعده

سيلة شده بود كه قادر به بخشيدن حيات بود البته نيكي مطلق نيز بو

گيريم كه انسان توسط شريعت   از اين آيه نتيجه مي"شد شريعت ميسر مي

بايد توجه داشته باشيم كه مشكل .  توانست صاحب حيات بشود نمي

شكند و  انسان فقط اين نيست كه در طول عمر خود قوانين خدا را مي

ز آيد و ا شود، بلكه انسان با ذاتي آلوده به گناه بدنيا مي مرتكب گناه مي

پس انسان گناهكار و روحاً مرده به حيات .  لحاظ روحاني مرده است

به همين .  احتياج دارد و شريعت قادر نيست اين احتياج انسان را رفع كند

دليل عيسي مسيح خداوند در راه گناهان ما مرد و پس از مرگ دوباره 

در .  تنها او قادر است به انسان در گناه مرده، حيات ببخشد.  زنده شد

شهادت اين " نوشته شده است 12-11رسالة اول يوحنا فصل پنجم، آيات 

است كه خدا به ما حيات جاوداني داده است و اين حيات در پسر او 

هر كه پسر را دارد حيات دارد و هر كه پسر را ندارد .  شود يافت مي

  ".صاحب حيات نيست

ه شد و زنده وقتي يك نفر به عيسي مسيح خداوند كه مرد و دوباره زند

شود و اينكار يعني بخشيدن حيات  آورد صاحب حيات مي است ايمان مي

دانيد  اگر شما با مفهوم تولد دوباره آشنا باشيد مي!  آيد از شريعت بر نمي
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.  كه تولد دوباره به تولد روحاني انسان اشاره دارد كه كار روح خداست

ن تولد جسماني انسان شود و اي انسان يك بار از رحم مادر خود متولد مي

چون انسان به حيات احتياج دارد الزم است كه از طريق روح خدا .  است

تواند به پادشاهي خدا  تولد روحاني بيابد، در غير اينصورت هرگز نمي

در فصل سوم انجيل يوحنا مكالمة خداوند و منجي ما عيسي .  وارد بشود

.  بود نوشته شده استمسيح با نيقوديموس كه يكي از بزرگان قوم يهود 

: عيسي خداوند دربارة موضوع تولد دوباره به نيقوديموس چنين فرمود

.  تواند پادشاهي خدا را ببيند يقين بدان تا شخص از نو تولد نيابد نمي"

اي از نو متولد  چطور ممكن است شخص سالخورده: نيقوديموس گفت

وباره تولد يابد؟  تواند باز به رحم مادر خود برگردد و د شود؟  آيا مي

تواند به پادشاهي خدا وارد  يقين بدان كه هيچكس نمي: عيسي پاسخ داد

آنچه از جسم تولد بيابد جسم .  شود مگر آنكه از آب و روح تولد يابد

تعجب نكن كه به تو .  است و آنچه از روح متولد گردد روح است

.  وزد هد ميباد هرجا كه بخوا.  گويم همه بايد دوباره متولد شوند مي

.  رود آيد يا به كجا مي داني از كجا مي شنوي اما نمي صداي آن را مي

انجيل  ("شود همينطور است حالت كسي هم كه از روح خدا متولد مي

  ).8-3يوحنا فصل سوم، آيات 

تجربة تولد دوباره يا تولد روحاني هرگز از طريق رعايت شريعت بدست 

 تولد دوباره آورند مسيح خداوند ايمان مياما تمام كساني كه به .  آيد نمي

پس شريعت، انسان را بسوي .  شوند يابند و صاحب حيات جاويد مي مي

اگر شما .  كند تا انسان توسط ايمان به مسيح حيات بيابد مسيح هدايت مي

ايد كه از راه رعايت احكام شريعت خدا را خوشنود كنيد و به  تالش كرده

.  ن را عوض كنيدپادشاهي خدا وارد بشويد بهتر است هر چه زودتر راهتا

يابد و به پادشاهي خدا وارد  انسان با انجام احكام شريعت تولد دوباره نمي
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تنها از طريق ايمان به مسيح خداوند است كه انسان به پادشاهي .  شود نمي

پس به خداوند و منجي ما .  يابد شود و حيات ابدي مي خدا وارد مي

  . بشويدعيسي مسيح ايمان بياوريد و صاحب حيات جاويد

  

  مسيحيان و شريعت

 نوشته شده 4در رسالة پولس به روميان فصل دهم، آية     

مسيح هدف و تمام كنندة شريعت است براي هر كه ايمان آورد و "است 

  ."به اين وسيله در حضور خدا نيك شمرده شود

ايم غرض اين  گوييم ما از راه ايمان به مسيح نيك شمرده شده وقتي مي

عدالتي  گذاريم و با بي حيان عمداً احكام خدا را زير پا مينيست كه ما مسي

آورد توسط روح  برعكس، شخصي كه به مسيح ايمان مي!  كنيم زندگي مي

كالم خدا در .  يابد كه مطابق ميل و ارادة خدا زندگي كند خدا قدرت مي

ما مصنوع دست او هستيم و ": فرمايد كه اران به مسيح ميد ايمانمورد ما 

ا را در مسيح عيسي از نو آفريده است تا آن كارهاي نيكويي را كه خدا م

رسالة پولس به  (".او قبالً براي ما مقدر فرمود كه انجام دهيم، بجا آوريم

  ).10افسسيان فصل دوم، آية 

خداوند خداي خود را با تمام دل و تمام "اران به مسيح بايد د ايمانما 

و همنوع خود را .  ست بداريمجان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دو

به اين ).  31-30 مرقس فصل دوازدهم، آيات ("مانند خود محبت كنيم

اش ذكر نموده است  ترتيب ما قانون شاهانة محبت را كه يعقوب در رساله

  .ايم بجا آورده
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  خالصة مطلب

توانيم بگوييم شريعتي كه خدا عطا فرمود  بطور خالصه مي    

اما هيچكس بجز عيسي مسيح نتوانسته .  ي استخوب و عادالنه و روحان

بنابراين تمام كساني كه فيض و .  است شريعت را بطور كامل رعايت كند

آورند توسط خود  گيرند و به مسيح ايمان نمي رحمت خدا را ناديده مي

بعالوه شريعت داراي ضعف بود و .  شوند شريعت محكوم مي

آيد و  آلود به دنيا مي  با ذاتي گناهانسان.  توانست انسان را نجات بدهد نمي

تواند به انسان در گناه مرده  شريعت نمي.  از لحاظ روحاني مرده است

حيات ببخشد اما مسيح قادر است انسان گناهكار را نجات بدهد و به او 

كار شريعت اين است كه به انسان نشان بدهد گناهكار و .  حيات ببخشد

برد كه  قتي انسان به اين واقعيت پي ميو.  به نجات دهنده احتياج دارد

آورد، ايمان انسان به كاري  گناهكار است و سپس به عيسي مسيح روي مي

  .شود كه عيسي خداوند انجام داده است باعث نجات او مي

.  آورند حيات جاودان هدية خدا به اشخاصي است كه به مسيح ايمان مي

كند آنان را قادر  دگي مياران به مسيح زند ايمانروح خدا كه در وجود 

اي داشته  سازد كه مطابق ارادة خدا زندگي كنند و زندگي خداپسندانه مي

شود از شريعت استفاده كرد كه انسان با  امروزه به اين صورت مي.  باشند

توجه به احكام خدا به گناهكار بودن خود و به نيازش به عيسي مسيح پي 

  .ببرد

ايد كه با رعايت احكام  ترم تالش كردهدر خاتمه، اگر شما خوانندة مح

كنيم كه به  شريعت نجات بيابيد و شايستة آسمان بشويد به شما توصيه مي

در عوض با تمام دل به عيسي مسيح .  ثمر خود ادامه ندهيد تالش بي

ايمان بياوريد چون او قادر است شما را نجات بدهد و ضمناً او پس از 
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.  ه مطابق ميل و ارادة خدا زندگي كنيدبخشد ك نجات به شما توانايي مي

تواند براي شما انجام بدهد  بخاطر داشته باشيد كه آنچه عيسي مسيح مي

رهاند و حيات  او شما را مي.  آيد هيچگاه از دست شريعت برنمي

  .آمين.  جالل بر او باد.  كند بخشد و راهي آسمان مي مي


