روﻣﯿﺎن ﺑﺎب ۸
زﻧﺪﮔ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا
 ↵۱ﭘﺲ دﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ در اﺗّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻮﻣﯿﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد ↵۲،زﯾﺮا
ﻓﺮﻣﺎن ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ در اﺗّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد ،ﻣﺮا از ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻨﺎه و ﻣﺮگ آزاد
ﮐﺮده اﺳﺖ۳ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺿﻌﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺪا اﻧﺠﺎم داد .او
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧ و ﮔﻨﺎﻫﺎر ،ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﮔﻨﺎه را در ذات اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺤﻮم ﺳﺎﺧﺖ۴ .ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻄﯿﻊ روح ﺧﺪا ﻣﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد۵ .زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺲ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ روح ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻓﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ↵۶ .ﻋﺎﻗﺒﺖ دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧ ،ﻣﺮگ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﯿﺮوی از
اﻣﻮر روﺣﺎﻧ ،ﺣﯿﺎت و آراﻣﺶ اﺳﺖ ↵۷ .زﯾﺮا دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧ ،دﺷﻤﻨ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ↵۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
۹اﮔﺮ روح ﺧﺪا در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺷﺨﺎﺻ روﺣﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧ .ﻫﺮﮐﻪ روح ﻣﺴﯿﺢ را
ﻧﺪارد ،از آن او ﻧﯿﺴﺖ۱۰ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺘّ اﮔﺮ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﮔﻨﺎه
ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ،روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﯿ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪهاﯾﺪ ۱۱ .اﮔﺮ
روح ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ او را ﭘﺲ از
ﻣﺮگ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﺎن روحاﻟﻘﺪس ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻓﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۱۲ﭘﺲ ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺲ.
۱۳زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری روح ﺧﺪا ،ﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺴﻤﺎﻧ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﯾﺴﺖ۱۴ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۵ .زﯾﺮا آن روﺣ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮده ﻧﻤﺳﺎزد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس ﻧﻤﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ
آن روح ﺷﻤﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ اﯾﻦ روح در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ» :اﺑﺎ ،ای
ﭘﺪر۱۶ «.روح ﺧﺪا ﺑﺎ روح ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ۱۷و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان او
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ،وارث ‐ﯾﻌﻨ وارث ﺧﺪا و ﻫﻢ ارث ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ‐ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ در رﻧﺞ ﻣﺴﯿﺢ
ﺷﺮﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺟﻼل او ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺟﻼل آﯾﻨﺪه
 ↵۱۸ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﻦ درد و رﻧﺞ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﺎ اﺑﺪاً ﺑﺎ ﺟﻼﻟ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ۱۹ .ﺗﻤﺎﻣ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان در اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮد۲۰ .زﯾﺮا ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ

ارادۀ ﺧﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا دﭼﺎر ﺑﯿﻬﻮدﮔ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ۲۱ﮐﻪ روزی ﺧﻮد آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﻗﯿﺪ
ﻓﺴﺎد آزاد ﮔﺮدد و در آزادی ﭘﺮ ﺷﻮه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮد۲۲ .زﯾﺮا ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺣﺎﺿﺮ از دردی ﻣﺎﻧﻨﺪ درد زاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ۲۳ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روح ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در درون ﺧﻮد ﻣﻧﺎﻟﯿﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮداﻧﺪ و ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎ را آزاد ﺳﺎزد۲۴ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ
اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
۲۵اﻣﺎ اﮔﺮ در اﻣﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﻣﺷﻮﯾﻢ.
 ↵۲۶ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ روح ﺧﺪا در ﻋﯿﻦ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ،ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤداﻧﯿﻢ ﭼﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺧﻮد روح ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ۲۷و آﻧﻪ
ﻗﻠﺒﻬﺎی اﻧﺴﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﻧﯿﺖ روح آﮔﺎه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن روحاﻟﻘﺪس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﻘﺪّﺳﯿﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
 ↵۲۸ﻣﺎ ﻣداﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﯾﺖ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ارادۀ او ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻢ در ﮐﺎرﻧﺪ۲۹ .زﯾﺮا ﺧﺪا آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣﺷﻨﺎﺧﺖ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺴﺮ او درآﯾﻨﺪ و ﺗﺎ
ﭘﺴﺮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮادر در ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ۳۰ .او ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﯿ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد و ﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
 ↵۳۱ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۳۲آﯾﺎ
ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ او را در راه ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن او ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺎ
ﺳـﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﻤﺑﺨﺸـﺪ؟ ۳۳ﭼـﻪ ﮐﺴـ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪﮔﺎن ﺧـﺪا را ﻣﺘّﻬـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد؟ ﺧـﺪا آﻧـﺎن را ﺗـﺒﺮﺋﻪ
ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ! ۳۴ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﺤﻮم ﺳﺎزد؟ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و ﺣﺘّ دوﺑﺎره
زﻧﺪه ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ!  ↵۳۵ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ آﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﺮاﻧ ﯾﺎ زﺟﺮ ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺪا ﺳﺎزد؟ ۳۶ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ در ﺗﻤﺎم روز در ﺧﻄﺮ
ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣروﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺷﻮد ↵۳۷ «.ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد۳۸ .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮت و ﻧﻪ
ﺣﯿﺎت ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﺎن و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺸﺮی ،ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی اﻣﺮوز و ﻧﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺮدا ،ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
آﺳﻤﺎﻧ ↵۳۹ و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻪ ﭘﺴﺘ و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺗﻤﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺘّ ﮐﻪ ﺧﺪا
در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ آﺷﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺟﺪا ﺳﺎزد.

