
 بند  10مبحثی مهم برای ایمان مسیحیان در  -قانون نزد  پولس 

 

اظهار نظر مقدماتی: من باید در مورد این موضوع در مراسمی در آینده صحبت کنم. این موضوع به دلیل ویروس کرونا لغو شده    

مسیحیانی که از جامعه ای شکل گرفته از  است. این موضوع به ویژه برای مسیحیانی که از اسالم به مسیحیت گرویده اند و برای 

اسالم آمده اند بسیار مهم است. پولس خود یک "نوکر" بود. او یک یهودی سختگیر بود. عیسی قبل از دمشق نزد او ظاهر شد. این  

آن زمان  باعث شد پولس رسول شود ، معلم مسیحیت. او اساساً با موضوع "قانون" سروکار داشت. آنچه پولس در مورد قانون در 

گفت ، مربوط به یهودیت بود ، که به عیسی ایمان نیاورد. آنچه پولس می گوید نیز متناسب با اسالم است. بنابراین این موضوع نوعی  

 ."حلقه بین المللی " برای مسیحیان سراسر جهان است

نیامین ، یک عبری با خالص ترین تبار به  : »وقتی یک هفته داشتم ختنه شدم.  من یک بنی اسرائیلی از قبیله ب فریسی مطیع قانون1.

دنیا آمدم.  درمورد موضع مربوط به قانون ، من متعلق به جهت دقیق فریسیان بودم.  غیرت من تا آنجا پیش رفت که من جامعه  

(  6+  5: 3 نیپیامسیحی را آزار دادم.  با قضاوت بر اساس آنچه قانون تعیین می کند ، من بدون تقصیر در مقابل خدا ایستادم. ")فیل

 ( 14+    13: 1)مشابه: غالطیان  

: "خدا مرا از رحم من جدا کرده بود و مرا به لطف او فراخواند.  و بنابراین او  عیسی خود را به پولس قبل از دمشق نشان می دهد 2.

به تصویر كشیدن  ) (1،15ن اکنون دوست داشت كه پسرش را به من نشان دهد تا بتوانم او را به ملتهای غیرت معرفی كنم. ")غالطیا 

ر یابد 180زندگی ، ایمان و اندیشه پولس    باعث شد این وحی عیسی )19-1:  9در اعمال   لوکاس  .درجه تغیی 

ارزیابی جدید از مرگ عیسی: پولس ، به عنوان یهودی متعهد ، مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار داد زیرا آنها طبق قانون )به  3.

( ، پرستش خدا را نفرین می کردند.  عیسی خودش را قبل از دمشق زنده کرده بود.  از این رو ، پل  21:23تثنیه  زیر مراجعه کنید:

شروع به درک مرگ پرواز بر روی صلیب به عنوان یک مرگ جایگزین پرواز برای همه مردم کرد.  وقتی عیسی برای همه مردم  

ند.  "مسیح ما را از لعنهایی که قانون در آن قرار داده بود ، پس گرفت.  زیرا  درگذشت ، نتیجه می گیرد که همه مردم گناهکار هست 

( آمده است: "هرکسی که از چوب آویزان شود ، توسط خدا نفرین  21:23او در جای ما نفرین را بر ما گرفت.  در کتاب مقدس )تثنیه 

 شده است." 

ه اند و بخشی از جالل خدا را از دست داده اند.  کامالً غیرقابل دفاع  : "همه گناهکار شدمصلوب به عنوان رستاخیز از طریق کفاره4.

و از فیض خالص ، خدا آنها را درست قبل از داوری خود ، به دلیل نجات یافته ای که از طریق عیسی مسیح رسیده است ، می سازد.   

ن او ، که بر روی صلیب ریخته شده است ، گناه از  خداوند او را به عنوان نشانه کفاره در برابر همه جهان قرار داد.  از طریق خو

بین می رود.  "خدا مسیح را که بدون گناه بوده است ، در جای خود به عنوان گناهکار ، محکوم کرده است ، تا از طریق او بتوانیم  

 ( 5:21قرنتیان  2در مقابل خدا به عنوان صالح بایستیم." )

صلیب به عنوان مرکز نجات ، تاریخ نجات برای پولس دوباره تنظیم می شود.  وعده به   : با شروع از نمای جدید از تاریخ نجات5.

ابراهیم در این امر نقش اصلی را ایفا می کند: "کتاب مقدس از ابراهیم می گوید:" او به خدا اعتماد کرد و به قول او ایمان آورد و  

د که فرزندان واقعی ابراهیم چه کسانی هستند.  : این مردم هستند که به  خداوند این را به عنوان عدالت حساب کرد. "بنابراین می بینی 

نمی تواند با قانون ،   (GW(" اراده ای که خدا به طور قانونی انجام داده است )به ابراهیم 7+  6: 3قول خدا اعتقاد دارند. ")غالطیان  

پس   "(17bcd،  3ین نمی تواند قول را لغو کند. ")غالطیان سال قدمت دارد ، نادیده گرفته شود.  بعداً تصویب شد.  ا 430که فقط 

نکته قانون چیست؟  اضافه شده است به گونه ای که در نقض قانون ، قدرت گناه دیده می شود.  همچنین باید اعمال شود تا فرزندان  

شده و توسط واسطه آورده شده است.  ابراهیم در آنجا باشد که وعده بر روی آنها انجام شود.  اتفاقاً قانون توسط فرشتگان وضع  

(" تا همین مدت قانون ناظر ما بوده است.  برای ما این مانند برده ای بود که بچه ها را با چوب مرتب نگه می  19: 3")غالطیان  

 ( 3:25اکنون راه ایمان باز است.  بنابراین ما دیگر با چوب نگهبان نیستیم. ")غالطیان  bcdغالطیان)3،24دارد. ") 

: قانون در خدمت دانش گناه است: "آنچه كه قانون می گوید برای كسانی كه قانون به آنها داده می شود صدق می  معنای مثبت قانون 6.

كند.  بنابراین هیچ کس نمی تواند خود صحبت کند.  تمام بشریت مقصر خدا هستند.  زیرا یک چیز مسلم است: با اعمال طبق قانون ،  



  20رابر خدا به عنوان صالح ایستادگی کند.  زیرا از طریق قانون دانش گناه به دست می آید. )رومیانهیچ کس نمی تواند در ب 

 و)3:19

اگر می خواهد بیش از دانش   -: پولس متقاعد شده است: "مسیح پایان قانون است" در مقایسه با مسیح ، قانون نگاه منفی به قانون7.

که به نظر من می آمد یک امتیاز بزرگ بود.  ، من از طریق مسیح به عنوان یک نقطه   "خاکی" است: "اما تمام آنچه  -گناه باشد 

ضعف و آسیب شناخته شده ام.  من چیزی کمتر از ضرر در مقایسه با سود بیش از حد شناخت عیسی مسیح به عنوان پروردگار من  

است ، بله ، فکر می کنم این فقط خاک است.  فقط  می دانم.  از طریق او ، همه چیز دیگر ارزش خود را برای من از دست داده 

(.  این یک راه اشتباه است که سعی کنید عدالت خود را از طریق قانون برقرار  9-7: 3مسیح برای من ارزش قائل است. ")فیلیپین 

در برابر او به عنوان صالح  کنید: یهودیانی که به عیسی ایمان ندارند "نمی فهمند که خداوند خود دخالت کرده است تا مردم بتوانند 

ایستادگی کنند.  به همین دلیل است که آنها به جای تسلیم کردن به خدا ، که در عدالت خود ، یعنی در وفاداری او برای آنها عمل کرده  

: "ما می دانیم  است ، سعی می کنند با عدالت به عدالت دست یابند.  ، هیچ کس نمی تواند از طریق قانون عدالت را به خدا انجام دهد 

که هیچ کس نمی تواند در مقابل خدا وجود داشته باشد ، فقط به این دلیل که او از قانون پیروی می کند.  فقط كسانی كه به خدا ایمان  

 ) 16،   2داشته باشند ، آنچه را كه خدا از طریق عیسی مسیح برای ما انجام داده است ، خواهند پذیرفت. «)غالطیان 

: "همه ما كه در عیسی مسیح تعمید یافتیم در مرگ او  از طریق فیض از طریق مسیح )و نه از قانون( حاصل می شود  زندگی جدید8.

تعمید یافتیم ، بله ، در آن غوطه ور شدیم.  به دلیل این تعمید ما همراه او دفن شدیم.  و درست همانطور که مسیح با قدرت زندگی  

بنابراین  "(3cd.4،   6زندگی جدیدی داده شد که اکنون نیز باید در آن زندگی کنیم. ")رومیان خدای پدر ، از مرگ زنده شد ، به ما 

درک این مهم است:  پیرمردی که قبالً بودیم با مسیح روی صلیب درگذشت.  من با گناه من ، با آن مرده ام و دیگر الزم نیستیم که  

گناهان را یک بار و برای همیشه تقاضا کرد.  اما با زندگی خود او به خدا   (" مسیح با مرگ خود ، 6:  6برده گناهان شویم. ")رومیان 

تعلق دارد.  شما باید به همین طریق به خود فکر کنید: شما برای گناه مرده اید ، اما از آنجا که با عیسی مسیح در ارتباط هستید ،  

 ( 11+  10: 6برای خدا زندگی می کنید. ")رومیان 

: "شما هم اکنون فرزندان و  در عین حال نجات همه یهودیان -اع جدیدی از مسیحیان یهودی و غیر یهودی از طریق مسیح اجتم9.

(  "بنابراین 3:26از طریق ایمان و به دلیل اینکه از نزدیک با عیسی مسیح در ارتباط هستید." )غالطیان  -دختران بالغ خدا هستید 

ی است یا غیر یهودی ، چه در حالت برده و چه آزاد ، چه مرد و چه زن.  از طریق  هیچ حرفی برای گفتن ندارد که آیا یک فرد یهود

( موارد زیر در مورد یهودیانی که به عیسی اعتقاد 3:28ارتباط شما با عیسی مسیح ، شما به یک فرد جدید تبدیل شده اید. ")غالطیان 

ال می شود: آنها توسط خدا دوست می شوند زیرا فرزندان آنها  ندارند ، صدق می کند:" وقتی انتخاب آنها می آید ، موارد زیر اعم

هستند.  پدران انتخاب شده اند  زیرا خداوند هدایای فضل خود را پس نمی گیرد و یک حرف را که یکبار گفته شود ابطال نمی کند.  

یهودیان از عیسی نیز معقول است:  سپس روح القدس به پولس نگاهی می اندازد به آینده خدا.  مخالفت  (28de.29،   11")رومیان 

"خدا حكم كرده است كه بخش بزرگی از یهودیان در برابر دعوت به ایمان سخت گیرند.  اما این امر فقط تا جایی اعمال می شود كه  

سرائیل نجات  هرکسی که او از سایر اقوام برگزیده است ، راه نجات را پیدا کرده است.  هنگامی که این کار انجام شود ، تمام قوم ا

خواهند یافت ، همانطور که در کتاب مقدس پیش بینی شده است: "ناجی از کوه صیون خواهد آمد و تمام شورش ها را بر علیه خدا از  

اسرائیل ، مانند همه مسیحیان ، پس از این زندگی توسط عیسی نجات می    .(26،  11:25فرزندان یعقوب خواهد گرفت". )رومیان 

 یابد!

: پولس با بررسی او درباره پیروی از قانون خود و شیوه یهود قانون ، روشن می شود که ایمان مسیحی چیست.   های امروز پیامد10.

مسیح مصلوب ، که گناهان ما را بر می دارد و عدالت خود را به ما می دهد ، در مرکز قرار دارد.  داستان نجات با قول مسیح در  

یهود( آغاز می شود و با نجات همه مسیحیان و همچنین همه یهودیان در ابدیت به پایان می رسد.  در  ابراهیم )و بنابراین انتخاب قوم 

مقایسه با قول / انجیل ، قانون فقط عملکردی موقت و واقعی دارد: این تنها به دانش گناهان خدمت می کند و با آمدن عیسی به پایان 

واهد کرد که مردم را به یک جامعه شفابخشی با خدا برساند.  هیچ کس با انجام  می رسد.  این وظیفه هرگز نبوده و هرگز کاری نخ

قانون نجات نمی یابد.  هر کس نجات یابد فقط توسط عیسی نجات می یابد: این امر در مورد همه مسیحیان و یهودیان اعمال می شود  

 و اگر فراتر از آن مردم نجات پیدا کنند ، فقط توسط عیسی مسیح! 

 



 

 


