
 

 اداره شده است؟  ح یدر مس  دیجد یبه زندگ ای طانیتحت سلطنت ش 

 ۱۱ـ۳،  ۶رومیان 

دانید همۀ ما که در مسیْح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید آیا نمی3

گونه که مسیح به پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان4یافتیم؟ 

برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام وسیلۀ جالل پدر، از مردگان 

 .برداریم

یقین در ایم، بهپس اگر در مرگی همچون مرگ او، با وی یگانه شده 5

دانیم زیرا می6 .رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود

نیز  آن انساِن قدیم که ما بودیم، با او بر صلیب شد تا پیکِر گناه درگذرد

چون آن که مرده است، از گناه آزاد 7 .و دیگر گناه را بندگی نکنیم .باشدمی

ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز ال اگر با مسیح مرده.  حشده است

دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است،  زیرا می9 .خواهیم کرد

او با مرگ 10 .دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد

خود، یک بار برای همیشه نسبت به گناه ُمرد و در حیات کنونی خود برای 

 .سان، شما نیز خود را نسبت به گناه مرده اِنگارید، اّما در مسیْح عیسی نسبت به خدا، زندهبه همین11 .کندخدا زندگی می

 

  یاند و گر  ستادهیجان ا ی فرد ب کیقابل خانواده در م یانفجار شد. باز هم اعضا نیدر شهر اوکرا گر یموشک د کی

کشور   ر ی و سا منیتکرار شده است. اما نه تنها آنجا. در افغانستان،  ن یاغلب در اوکرا دادیروزها آن رو نیکنند. ا یم

جبران کند. هر   دیاست که مجرم وجود دارد که اکنون با نیا یبه  معن شهیشود، هم ی م یکه خون جار  یی. جاز یجهان ن

کنم   ی آنچه را که من در حال حاضر تجربه م دی با ز ی! مجرم ندیآ یانتقام به جلو م یشود، صدا یم  یجا خون جار 

که   یاست. خون کسانی شهیهمچرخه نفرت  نیخواهند. و بنابرا  یخانواده مان انتقام را م یاعضا ایتجربه کند. اقوام 

  شتر یب یز یکه شر چ میشو  یجا متوجه م نی! تنها از همشتر ی! رنج بشتریخواهد! مرگ ب ی م یشتر یشده، خون ب ختهیر 

پشت آن نهفته است. پشت سرش   یگر ید ز یچ ست یوحشتنک ن یاز مجموع شر در کل جهان است. جنگ به تنها 

  ریخواهد با تمام وجودش ما را به زنج  یکه م طانی از خدا جدا کند. ش  شخواهد ما را با تمام قدرت   یاست که م طانیش 

پولس در نامه به   . ابدیادامه  خیتر   انیتا پا یز یخواهد که چرخه نفرت و خونر   یکه با تمام وجودش م....مرگ ببندد. 

می  آنها نافته شده است.  یپشت همه  یکرد که قدرت نامرئ یکند. او درک م یموضوع صحبت م نیاز هم انیروم

 وضوعم نیاز سرچشمه آن قدرت ها اگاه شده بود. و هم پولس . کند ز ی تشخ یو مرگ ابد طانیدر گناه، ش را آنها  توان

  یخالصه م  3 انیکند. پولس در روم یکه همه جا هست و  همه نفوذ م . گناه کرد  یخالصه م      نیدر نامه به رومرا 

مرگ   نیهمه بدون استثنا مستحق مرگ هستند. بنابرا  نیگناه هستند و بنابرا نیا ر یکند که همه مردم بدون استثنا تحت تأث

  اریبس  سانان یذهن عاد  رایز  میرا درک کن نیانسان ها هستند. مهم است که ما ا یعیطب یها یژگیاز و یبخش  و گناه 

  طان یقدرت گناه و ش  یو بهبود بخشد. مردم عاد دی اند خود را بازخر تو یکند که م  یفکر م  یفرد عاد کیفرق دارد. 

کنند که با تأمل   یانسان ها  فکر م شتر یتوان بر آنها غلبه کرد. پس ب یکنند با تالش خود م ی شناسند و فکر م یرا نم

دهد.   ر ییرا تغ  یکه کل زندگ دیر یبگ یماتیتوان تصم یزنند که م  ی توان بر گناه غلبه کرد. خدس م یبه خودشان، م

  یکه شخص ی. مانند زمانمیکن ی کار م ر یخ یو  برا  میکن یاست که ضد شر   تالش م نیا میانجام ده دیکه با یتنها کار 

  یبار برا کیفکر را پاک کرد.  و  نیهم ی. پولس با خط قرمز ردیبگ میرژ  ایکمتر گوشت بخورد  ردیگ یم میتصم

  !گر ید  یاصالحات قیو نه از طر  ینه با تفکر بهتر  م،یبر مرگ غلبه کن میتوان ینسان ها نم: »نه! ما ادیگو یم شهیهم

  دییدخالت کند! و سپس پولس تا دیوارد کند! خدا با دی با گر ید یکیما هستند.   ییفراتر از توانا یمرگ و گناه قدرت رایز 

است که او   نیا حیمس  یس یدر مورد ع زیچ نیانجام داده است. مهمتر  یس ی ع قیکار را از طر  نیکند که خدا هم یم

که کتاب   یگر ید زیگناه ما مرد. هر چ یما و برا یبرا اواست که  نیا ح یمس  یسیدر مورد ع  ز یچ  نیمرد. مهمتر 

بر   حیمس  ی س یع یگناهان ما مرد! وقت یما و برا یبرا  ی س یرسد: ع ی جمله به نقطه عطف م نیدر هم دیگو یمقدس م

   یس ی مرگ ع قیبه همراه دارد، . از طر  یگناه  شتر یب شهیگناه هم رایبرعکس گناه اتفاق افتاد ز  قایمرد، دق بیصل یرو

نفرت و انتقام پاک شده   نطور یفرو رفت. هم یس یکرد. گناه در مرگ ع روز یجهان پ یقدرت خدا بر   تمام شرارت ها

     یدر کوه کالوار  ی س یزند، خون ع یم  ادیفر  شتر یخون ب یمکان  جهان برا یار یبودند. همانطور که خون در بس 

خواهد. و   ی انسان و خدا م نیخواهد!  ارتباط ب یم ن انسا یبرا ی خواهد!  آشت یخواند:  بخشش م یم یآهنگ متفاوت

رسد. و   یو مرگ او به نقطه عطف م ح یمس  یس یدر ع نهایشود. همه ا  یسانها مما ان نیب یباعث آشت ز ین ی س یخون ع



بدان معناست که گناه ما در   نی. امیشو  یمتحد م یس ی ع نیبا ا م، یر یگ یم دیتعم انیحی ما مس  یکرد که وقت یم انیپولس ب

گناه  ی. ما برامیهست یس یمانند ع قا  یما دق نیرود. و بنابرا  یدر مرگ او فرو م ز یاو فرو خواهد رفت. مرگ ما ن مرگ

و   یس ی ع قیتنها از طر  نهایکه همه ا سدینو یبه ما داده شده است. پولس به طور گسترده م یتازه ا ی و زندگ میمرد

کردند، اصول   ی م یکه در آن زمان زندگ یاز افراد ی برخ یوجود ندارد. برا یگر یراه د  است. ر یمرگ او امکان پذ

  ینجات ما کاف یو مرگ او برا یسیگفته شد که ع  میتعل نینوشتند. و در ا یدیاز حد آسان بود. اصول جد شیپولس ب

دادند تا واقعا    ی انجام م دیبارا نوشتند که در آن زمان مردم  ینیقوان   یافراد نیاست که چن لیدل نی. به همندنبود

نجات خود   دیبا ی حیمس  کیمعتقدند که  گرانیگرفته شده اند. د یهودیاز   نیقوان یاند. برخ  افتهیمطمئن شوند که نجات 

  یکل یما به طور  ایداد. و خالصه کرد:  صیتشخ میتعل نیرا در ا طانیثابت کند. پولس کار ش  گر ید کین یرا با کارها

 میتوان ی. و ما هم نممیشو دیتعمغسل  مهین میتوان ی. ما نممیندار  ح یاصال  مس  ای میردک  یم افتیرا در   حیمس   یس یع

کامل خواهد   ی زندگ ح یمرده است و از همان مس  حی به طور کامل در مس  ابد، ی دیتعم حی. هر که در مس میر یجان بم مهین

بردوش گرفت و ما   یسیتمام گناهان ما را فقط ع گر سؤال را مطرح کردند: "ا  نیا از مخالفان  ی . اکنون برخافتی

دارد، خوب است که ما    یو مرگ او بستگ یس یع نیفقط به ا زی. و اگر همه چمیانجام ده یشتر یب یکار  میمجبور نباش 

  ن یاست که ما را ببخشد. و کار ما گناه کردن است.« چن نیا ح یکار مس  رای. ز میگناه کن شتریب یبه سادگ انیحیمس 

و   شتر یب ح یگناه کند تا مس  شتر یو ب شتریب یحیگفتند: »پس خوب است که مس  ی کردند و حتمی پولس را مسخره  یافراد

بدان   نیمرده است. ا حیدر مس  ابدی دیتعم حی: هر که در مس  سدینو ی بود و  م آن اصول هیعل قا  یببخشد.« پولس دق شتر یب

  یکه برا یمیداشته باشد.  مرد قد ح یدر مس  یدیجد یدگ تواند زن یگناه مرده است و اکنون م یبرا زیاست که او ن یمعن

که ما   ییرهایوجود ندارد او درگذشت. زنج گر ی. او دشود یمصلوب م حیبا مس  زندیم  ادیفر  یز یانتقام، نفرت و خونر 

وجود   گر ید طانیکه گناه، مرگ و ش  ستیبدان معنا ن ن یا و مرگ او گسسته شده اند! ی س یبندند با ع یرا به گناه م

سه دشمان    نیدائما  توسط ا ز ی. ما نمیخود احساس کن ی آنها را در زندگ میتوان ی ندارند. همه آنها هنوز هستند. و ما م

  طانیاست که در آن ش  یجنگ  دانیدر واقع م میکن یم  یکه ما در آن زندگ ینیو مرگ. زم طانی: گناه، ش میشو یم دیتهد

است،   یکشمکش نیما در بحبوحه چن یو زندگ ایدن  یامروز. وقت ی جنگد. حت  یکه الزم باشد با خدا م یا لهیبه هر وس 

طرف خدا؟   ای طان یهستم؟ طرف ش  یهستم؟ من در کنار ک  یسوال مهمتر از همه است که من متعلق به چه کس  نیا

  ی . بله، حتمیبهتر شدن بر آنها غلبه کن یبرا یر یگمی تنها با تصم  میتوانیهستند. ما نم یقدرتمند یروهایو گناه ن طانیش 

نه خدا. و به   میهست طان یپس فرزانده ش این گرفتار شده و از  طانیخود انتخاب ها  در دام ش  م،یکن شرفت یپ یاگر اندک

مرگ و   ناه،گ حی! فقط در مس م یدار  یروز یپ حیکند: فقط در مس  دیبارها و بارها تأک دیاست که پولس با لیدل نیهم

خود را   دیهنوز غسل تعم ایمهر و موم شده است. آ  دیدر غسل تعم نهایگفتن ندارند. و همه ا یبرا یز یچ  گر ید طانیش 

کننده در   نییعبارت اند از: "...به نام پدر، پسر و روح القدس!" عامل تع دیکلمات در غسل تعم نیمهمتر  د؟یدار  ادیبه 

  جز   یگر ید ز یچ  چی. هنطور یکه خوانده شد هم هم یی. آهنگ هاتندیس ین دیگفت هک یکلمات ی حت ست، یآب ن د،یغسل تعم

  نی! و به همدیا افتهی دی.... شما به خدا تعم   . ... به نام پدر، پسر و روح القدس دیافتی دی... آن کالمت که در آن تعم

 نی! آمیگر یکس د چیو به ه دیاست که شما اکنون متعلق به او هست لیدل


