
 

نسل او وعده داده شد که وارث  راه شریعت نبود که به ابراهیم واز : سدینو یم پولس

که بر پایه ایمان است. زیرا اگر آنان که به نظام  پارساییجهان خواهند شد بلکه از راه 

-31 ،4انیروم) شریعت تعلق دارند وارث باشند ایمان بی ارزش می شود و وعده باطل.

31) 

  

 درک یانهودی ،پولس و یسیع زمان در ،شود یم ریتفس اینگونه بخش نیا ،اوقات یگاه 

 قوانین و دستورات از یاریبس از اطاعت با داشتند یسع و داشتند خدا بخشش از یکم

 پا شیپ نیقوان با یا ندهیفزا طور به آنها تا شد باعث امر نیا. آورند بدست را خود نجات

 کی قلب درکه   آنچه به خدا که کنند فراموش و کنند دایپ وسواس یجزئ مسایل به افتاده

 .دهد یم تیاهم می گذرد، شخص

  

وند و به این خدا لطف مورد در انیهودی یمنف دیدگاه که است آن تفکر نیا مشکل کی 

تاریخ و مسیحیت در یهودیت  وحشتناک ستیزه گریدر  ،برحق دانستن خودشانترتیب 

ته نوش دیجد عهد دانشمندان.  ستین قیدق که است نیا گرید مشکل.  شته استدا نقش اروپا

 حد از شیب واقع در آنها که اند افتهیدر و اند کرده یبررس پولس زمان از را انیهودی های

 .است قانون از اطاعت در نجات که بودند معتقد انها نیهمچن و اند بودهگرا  قانون

  

 در که است خداوند لطفماد به ، اعت بودن خدا اهل که دریافتند پولس زماندر  انیهودی

 صبح خوانش امروز در وسپل که یا وعده. است شده اعطا آنها به میابراه با مانیپ و عهد

 که یروش ،بود خدا لطف از شاکرانه ییپاسخگو یبرا یروش قانون تیرعا. گفت آن از

 .داد نشان خدا قوم عنوان به را ان، آنلیاسرائ درزندگی بنی

  

 عنوان به را تیهودی که میشنو یم را ییها صحبت اوقات یگاه هم هنوز ما ،حال نیا با 

.  کند یم میترس لطف یب مکان کی عنوان به را حیمس از قبل دنیای وا گر قانون نید کی

 با آمدن بلکه نبوده ناشناخته حیمس از قبل خدا فضل که می کند روشن پولس ،قتیحق در

 یم میابراه با خدا مانیپ و عهد در را خدا لطف ،قبل از لیاسرائ بنی.  می یابد تحقق حیمس

 دعوت و ایهداا خداوند هرگززیر " كه دیگو یم پولس 33 انیروم در كه آنجا تا ،دانستند



" افتی خواهند نجات لیاسرائاینچنین تمامی " و( 92، 33 انیروم" )خد را پس نمی گیرد

 (92 ،33 انیروم)

  

 نیا گرا قانون عنوان به انیهودی ینقاش به انیحیمس عالقه لیدال از یکی کنم یم گمان من 

 در گرید افراد دیکن یم تصور که است جالب. باشد ما با حق میدار دوست ما که است

 در ،هستند یغلط جایگاه در مرگ از رهایی و یزندگ یمعنا دنبال به کشور از خارج

 .است درست ما  کار که مییبگو کیتبر خودمان به میتوان یم انیحیمس ما که یحال

  

 به قا  یدق اما .شود یم افتی حیمس یسیع در فقط نجات که است ایمان ما این اساس ،اکنون 

 دنید با را خوداینکه نباید  و نپذیریم را خود به کیتبر هرگونه دیبا ما که است لیدل نیهم

 نجات ینوع به ما که میکن تصور و میکن قیتصد اند داده دست از را آن گرانید کهی قتیحق

 باب انیروم در را هشدار نیا پولس ،قتیحق در. میا آورده دست به درست مانیا با را خود

 که دیکنن ادعا" و" دیستیبا اقتدار با بلکه ،نداشته باشید غرور: "دیگو یم و ،دهد یم 33

 ."دیهست تر عاقل شما

  

 تر قیعم درک دنبال به ما رایز ،است بزرگ روزه یبرا فکرت نیتر مناسب مطمئنا   نیا 

 یفروتن با حیمس زیرستاخ و مرگ یواقع درک. میهست است داده انجام ما یبرا حیمس آنچه

.  خودمان مانیا به نه ،ایم وابسته او یوفادار به کامال   ما کهن چه آ درک ،شود یم آغاز

مسیح  یسیع به یبستگ زیچ همه ،گفت صبح امروز خوانش انیپا در پلوس که همانطور

جهت پارسا شمرده شدن ما، از به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به  " که دارد

 (92، 1 انیروم" )شد. مردگان برخیزانده

  

 با خدا چگونگی ارتباط در یشکاف ،شده اعطا حیمس در ما به که یلطف کند یم فکر پولس 

 اب او مانیا یچگونگ و میابراه مورد در پولس ، ما صبح امروز شخوان در.  ستین قومش

 و او ،کرد اعتماد خدا وعده به میابراه که آنجا از. سخن می گوید عدالت بیان چگونگی

 نیا در عدالت یمعنا. شوند یم آگاه خدا فضل از مانیپ و عهد قیطر از فرزندانش همه

 .میریبگ قرار خدا با حیصح رابطه کی در که است نیا نهیزم

  

 در ،لیاسرائ بنی فقط نه ،مردم همه كه می کند استدالل پولس ،انیروم از قسمت نیا در 

 امیق و مرگ ،به راستی وجود داشته میابراه مانیا که همانطور .گنجانده می شود مانیپ نیا

 وسپل امیپ نیا.  کنند یم درست خدا با را مردم همهارتباط  که بود خواهد نیچن زین حیمس



 بنی به میابراه قیطر از خداوند که یفضل: است ما به همچنین واولین قرن  خوانندگان به

 ،قانون .دارد قرار همه دسترس در حیمس امیق و مرگ با اکنون ،است کرده اعطا لیاسرائ

دار  راثیم که یکسان عنوان به ،لیاسرائبنی  قوم که نیا ،ا نیستخد لطف یمبنا هرگز

 .ستین یا و است خدا قوم جزو یکس چه که کند ینم مشخص ،شده اندا داده صیتشخ ثاقیم

  

 یبستگ خدا لطف به شهیهم ،لیاسرائ بنی ای انیحیمس یبرا خواه ،خدا با حیصح رابطه 

 روزه طول در. میشو یم خدا قوماز جمله  و میابراه وارث ما همه ،حیمسدر. است داشته

 .میکنمی  بازسازی خود را ،روزه و مطالعه ،دعا با تمرکز صحیح بر ما ،بزرگ

 

 هیتوج خدا برابر در را خود مندقانون یکارها با میتوان یم که لیدل نیا به نه را کار نیا

 قیطراین  از خود نجات یبراکه  مییگوب کیتبر خودمان به که لیدل نیا به نه و میکن

 در کامال   خدا با حیصح رابطه داشتن که میدان یم ما . این در حالیست کهایم کاری کرده

 به شده داده وعده ما به که یلطف ،است شده داده ما به حیمس در که است یلطفو  فضل

 .رسد یم میابراه

  

.  میده انجام خدا قبال در را خود کوچک تعهدات میتوان یم ما همه ،بزرگ روزه در طی 

 کند یم کمک ما به ،روزه و نظم و ترتیب تعهدات نیا. نیایش و مطالعه از جمله یتعهدات

 یتر کامل طور به ما گذاشتهبرای  حیمس که را یارث ،درک کنیم تر قیعم را خدا لطف تا

وند خدا کاملتر شناختبه دنبال . میبشناس یتر کامل طور به را خداوند در نهایت و بفهمیم

 و یزندگ در را او عشق و داشته دوست تر قیعم را او که میباش دواریام می توانیم

 .  درک کنیم بهتررا  دارد همراه به که یآرامش

 نیآم


