اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺠـﺎت ﯾـﺎﻓﺘﻪ ام و ﺗﻤـﺎم ﮔﻨﺎﻫـﺎﻧﻢ ﺑﺨﺸﯿـﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﻢ؟
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ در روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۲ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﺪ“ :ﺧﻮب،
اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻒ و ﺑﺨﺸﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؟ ﻫﺮﮔﺰ! ﻣﺮ ﻧﻤداﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ،

ﺟﺰﺋ از وﺟﻮد ﭘﺎک او ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮگ او ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮد؟” اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺟﻮر در ﻧﻤ آﯾﺪ .اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  .(۱۷روح اﻟﻘﺪس
ﻣـﺎ را از ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻋﻤـﺎل ﺟﺴـﻢ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۵آﯾـﻪ ﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  (۲۱ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯿـﻮه روح ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـ دﻫـﺪ

)ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۲ﺗﺎ  .(۲۳زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ ،ﯾ زﻧﺪﮔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﯿﺤ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴ

ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﻌﻨ دﺳﺘﺎورد اﻟﻬ .ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﻟﻄﻒ و آﻣﺮزش ﺧﺪا را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮی .ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﯾ ﺳﺮی ﮐﺎرﻫﺎﯾ را ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﺎ

ﮐﺎرﻫﺎﯾ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ و از اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎﯾ دﯾﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎه ﮐﻪ اﺑﺪﯾﺖ در ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔ ای ﮐﻪ
او را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣ ﺑﺮد ،ﺑﺮ ﮔﺮدد؟ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ از آﻟﻮدﮔ ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺒﺎﻫ ﺑﺎزﮔﺮدد؟ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣ داﻧﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮری زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ او و ﮐﺎر او ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده؟ ﭼﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﻓﻬﻤﯿﺪه ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ آن رﻧﺠﻬﺎ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮدﻧﺪ؟

روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ  ۱۵ﻣ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ و ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﺮده ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪا زﻧﺪه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻼﺻﻪ دﯾﺮ اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺪن ﻓﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و

ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ از ﻣﺮگ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻔﯿﺪ در
دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻧﯿﻮی او را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ ﮔﻨﺎه دﯾﺮ ارﺑﺎب ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮐﻨﻮن
دﯾﺮ در ﻗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا از ﻗﯿﺪ آن آزاد
ﺷﺪهاﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ از راه اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺣﺎم ﺧﺪا ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤآﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻓﯿﺾ و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻫﺮﮔﺰ!”.

اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ،ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ ،ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯿﻪ
اﯾﻤﺎن آوردن ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﯿﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮔﻨﺎه زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻨﺎه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن از آن ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ و در
آرزوی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از آن رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ،
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺧﻮدش را ﻣﺴﯿﺤ ﻣ داﻧﺪ و ﻫﻨﻮز
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده و ﻗﺪﯾﻤ اش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺷ ﮐﻨﺪ.
“ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤ واﻗﻌ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ از اﻣﺘﺤﺎن اﯾﻤﺎن ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ؟ آﯾﺎ
ﺣﻀـﻮر و ﻗـﺪرت ﻣﺴـﯿﺢ را در وﺟﻮدﺗـﺎن روزﺑـﺮوز ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺣـﺲ ﻣﮐﻨﯿـﺪ ﯾـﺎ اﯾﻨـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﺴـﯿﺤ
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟” )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ .(۵

