
 

 کلیسا   تاصالحا  ۶ـ۱، ۵غالطیان 

مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی 

گویم که اگر ختنه شوید، مسیح برایتان این را آویزۀ گوش کنید! من، پولس، به شما می2 .مسازید

وّظف به  کنم که م  به هر کسی که ختنه شود اعالم می  یک بار دیگر3 .هیچ سودی نخواهد داشت 

کوشید با اجرای شریعت پارسا شمرده شوید، از  شما که می4 .نگاه داشتن تمام شریعت خواهد بود 

زیرا در روح و از راه ایمان است که ما مشتاقانه 5 .ایدمسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده

زیرا در مسیْح عیسی نه ختنه  6 .بریمه در امیدش به سر می کشیم کانتظار آن پارسایی را می

 .کندناشدگی، بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می اهمیّتی دارد نه ختنه
 

  ها نیماش   یایدر مورد هدف و مزا گوناگونی   یحال ، بحث ها نیشدند. با ا ی م دهیبار  د نیها اول نیقرن نوزدهم  ماش انیدر پا

 یمتقاعد نشده بودند. در برخ بود و فلزساخته شده  میاز س که دی جد یاسب ها  این همه مردم در آن زمان به   رای. ز ندوجود داشت

از  عتر یسر  یمجاز به رانندگ نیرا مهار کند. در ابتدا، رانندگان ماش یخواست آن نوآور  یوجود داشت که م ینیقوان یکشورها حت

  یاز کالسکه ها عتر یسر  د یها نبا نیماش کنند که اصرار  باشند یافراد در حال حاضر  د ینبودند. حاال تصور کن یاسب  یکالسکه ها

با طناب محکم کند.   چراغ برق ک ین خود را به ی، ماش یگر یمانند هر صاحب اسب د دیبا نیاسب  حرکت کنند و راننده ماش

بارها و بارها در  دادها یرو نیافتد. هم یبارها و بارها اتفاق م ییزهایچ نینحال، چ نی. و با ادیرا مسخره کن این  دیتوان یامروز م

آنها   د یاصالً نبا  ودر کتاب مقدس وجود دارند که اساساً متفاوت هستند  یدو عصر مهم رایشدند. ز  یتکرار م  ز یقوم خدا ن خیتار 

  ۶۱۳ قیطرح را از طر  نینجات مردم ثبت کرد. خدا ا یبرا یقیدق یز یکرد. در دوران اول، خداوند برنامه ر  یرا با هم قاط

  کل زمان ها در نظر  یشدند. آنها برامی  ن خودشان محدود ابه دور  یدستور و نه ۶۱۳ نیکرد. اما ا جادیا  قیفرمان در عهد عت

مربوط به معبد و خدمات   نیاشاره کنند. به عنوان مثال ، قوان ندهیبه آ یانه وشگیقصد داشتند به طور پ  بودند، بلکه گرفته نشده 

  یبار برا کیکرد  که  یاشاره م   حیبه مس یخدا به طور نبو ، یخدمات قربان قیمعبد و از طر  قی. از طر بودند نیچن یقربان

  واناتیکردن ح ی. و قرباندند یرس انیبه پا یمعبد و مراسم قربان ح،یپس از آمدن مس  .شدخواهد  یما انسان ها قربان یبرا شهیهم

گناهان ما مرد. َختِنِه   یبرا شهیهم یبرا کبار ی یسیاست که ع لیدل  نی. به استیالزم ن گر ید یسیگناهان انسان پس از ع یبرا

  یسیَختِنِه قوم خدا در نظر گرفتند. اما با آمدن ع قیاز طر  اخود ر  لیاسرائ ین اول  بود. بنادر دور  لیاسرائ یبن  یژگیو  نیهمچ

همه مردم باز کرد.    یبلکه برا ل،یاسرائ یبن یخدا را نه تنها برا یدروازه ها حیمس یسیع رای. ز دیرس انیبه پا ز ی ختنه ن حیمس

آوردند و به نام پدر و پسر و روح القدس   مانیا یسیکه به ع یقوم خدا بود، بلکه همه افراد لیاسرائ ینه تنها بنپس از عیسی 

  یکه م میستین ییمتعلق به خدا گر ی آمده است. ما د یدیکامالً جد تیوضع ،یسیع ز یپس از مرگ و رستاخ نیگرفتند. بنابرا دیتعم

است.    دهیرس  حیمس یسیع قیکه  از طر  میهست  ییکند، بلکه متعلق به خدا ییراهنما یسیفرمان به ع ۶۱۳ قیخواهد ما را از طر 

ً یو دق به  نکه یا یخواستند. به جا یرا از طرف خدا  نم هیهد نیوجود داشت. مردم ا  یز یغم انگ یمرحله سوء تفاهم ها نیدر ا  قا

خودشان   یداشتند وقت  بیشتری تیرا انجام دهند. آنها احساس امن یخودشان   کار   می دادند حیداشته باشند، ترج  مانیزنده ا یخدا

  قیاست و اگرچه خود خدا از طر   یکامالً قطع یسیع ز یاست. اگرچه مرگ و رستاخ نیچن ز ین زهاداره کنند. و امرود ستنتوان یم

دهند عمل خود را اضافه   یم حی، بلکه ترج ستندین یکار  راض نیمردم از ا ،   میمهر زده است که ما فرزندان خدا هست دیتعم

  کنند می دارند، اما اصرار    یهاو بزرگراه عیسر  یهانیکه ماش ندهست  یبرگردند.  آنها مانند افراد یبه حالت قبل خواهند یکنند. م

  یکس رایاشتباه احمقانه، بلکه خطرناک هم است. ز  کینه تنها  نیمتأسفانه، ا  .دیحرکت کن یاز کالسکه اسب تر عیسر  دیتوانیکه نم

  ی کامالً متفاوت است. کسان یر یانجام دهد در مس یدهد خودش کار  یم حیکند و ترج ی را رد م حیمس یسیع قیکه نجات از طر 

را رد کرده اند  و در راه خودشان    خدارا ندارند. آنها راه نجات  حیمس گر ینجات دهند، د کویخواهند خود را با کار ن یکه م

  د یبا  یابد   نجات  قیفرمان عهد عت قیخواهد از طر  یکه م  یدهند.   اما کس یم حیجات ترجناز راه   شیب را قانونیهستند و راه 

  ی: هر که مدی گو یقبالً ثابت کرده است. همانطور که پولس م قیدوباره تمام احکام خدا را خودش انجام دهد، همانطور که عهد عت

ً یبارها و بارها دق سایاطاعت کند! متأسفانه، کل عتیاز کل شر  دی با ابدینجات  عتیشر  لهیخواهد به وس نقطه گمراه شده   نیدر ا  قا

  ینبود. حت یآنها کاف یبرا حیبه مس مانیبود. اگره خورده مختلف   نیاز قوان یار یبه بس سایقبل از لوتر، کل بیترت نیاست. به هم

پول به   یستیبا یدادند. حت  یانجام م بیشتری یکارها بایستیآنها  یسیع تجاناثبات   ینبود. برا یکافبرای آنها  همبخشش خدا 

  ایمان  میخواه یکه ما انسان ها م یچون در لحظه ا.  بود کرده خفهرا  سایکل مانیکار ا نیشوند! ا دهیدادند تا بخش یم سایکل

 نیاست که  مارت  لیدل  نی. و به همداریماعتقاد   یانسان یبه کارها  بلکه  ،یمستینعتقد مفقط به خدا  گر ید م، یخودمان  را   ثابت کن

اتفاق    ییبه تنها دیاو با  تاست که او اعالم کرد که خدا و نجا لیدل  نیزاد کرد. و به همآ رهایهمه زنج  نیاز ا  سایکرد کل یلوتر سع

بلکه کار   ست، ین یاست. و هر چهار کار انسان انیحیما مس اصول  کرد که تنها   یگذار  هیرا پا ز یلوتر چهار چ نی. مارتبیافتد

به  حیمس یسی. ع۳، ییخدا به تنها ض ی. ف۲ ،ییبه تنها مان ی. ا۱کرد.  تعریفچهار مورد را در چهار جمله  نیخداست. لوتر ا

کنند!   یما را آزاد ممی توانند  نهایو فقط ا میا  ستادهیآن ا یرو انیحیاست که ما مس  یاصول ز یچ 4 نیخدا. ا الم. تنها ک 4و  ییتنها

ً یدق  م،یر یگ یرا جشن مکلیسا روز جشن اصالحات ام یوقت اتفاق    ممکن است  شهیهم رای. ز میر بسپار را به خاطِ  نیا میخواه  یم قا

در مورد   یروند پناهندگ در یکزنم.  یمثال م ک ی. میمخلوط کن ا ی نیگز یخودمان جا یکه ما انسان ها کار خدا را با کارها فتدیب

در    ،یسؤال  نیدر مورد چن  ؟است یما چقدر مذهب یسایعضو کل  ۱۰ـ۱ اسیقدر مِ بدوند: خواست  ی م ی، قاضیحیمس کیاعتبار 



  به صورت کلی  انیحیما مسهمه ! دیدار ن  ستیرا در ل ۰شما  رایسؤال پاسخ دهم، ز  نیتوانم به ا یتوان گفت: من نم ی واقع فقط م

ً یو دق  مومن است.  صد در صد است که خدا   نیا یخوب ت صفر . میدار  مانیا   در صد   صفر  است که ما را آزاد    تیواقع  نیهم قا

  ۱۰تا  ۱ اسیرا در مق  انیحیمس م یبخواه . وقتی. ستیآوردن پادشاه خدا ن یبرا ار یعمِ  یو کار انسان ی انسان یپارسا    کند. یم

همه به   ،از سوی دیگر رسند. و می  به نظر  وفادار  آ سو ، همه  تنها ظاهر  کیافتد: از می اتفاق  ز ی، دو چ میکن یرتبه بند

ً یدق نی. و ار یخ ایکنند  یم یرویپ تیمسیح نیاز قوان  گرانید  ایآ  نندیکنند تا بب ینگاه م گرانید افتد که    یصورت اتفاق م نیبه ا قا

کنند و   یر مشوند. آنها شروع به تظاه   یم ر یقانون دستگ یرهایزنج قیفراخوانده شده بودند دوباره از طر  یکه به آزاد یانیحیمس

  حی. مسمی کندسقوط  یگر یدام ددر عین حال به   باشد و یگر ید  یخواهد قاض یم کسی . هر سرزنش می کنند را گر یکدی دائماً 

در   ییهاافراط  نی. در واقع، چنشودمنجر  گارینا سهلبه  انیحیمس یآزاد نیکه چن آزاد کرد! حال ممکن است   نها یما را از همه ا

  ی. نه، آزادکردندمی به شدت مست  شانخود یحیمس ینشان دادن آزاد   یبرا انیحیوجود داشت که در آن مس یارتدکس لوتر 

. و  میانجام دهاراده خدا را کند تا  ی بلکه ما را آزاد م  میانجام ده  میخواه یآنچه را که مبتوانیم   کند تا  یما را آزاد نم یحیمس

است که در عشق فعال است.  مهم     یمانیبلکه ا ستیمهم ن نختنه شد  یسیع حیکرد. در مس یم تعریفعشق  کلمهرا با  نیپولس ا

!«  یداو انجام ده یبرا انهشقاع یکار  د یمه باشما انجام داده است، پس اکنون ه یبرا کارها  یلیخ حی: »مسستیبدان معنا ن نیا

  ستیافکند. و الزم ن یمحبت را م  هیدر هر کجا که باشد، سا حیاست. مس هیتوان سفارش داد. بلکه عشق مانند سا یعشق را نم

است،   حی. هر کجا که مسمیعشق داشته باش م یتوان یخودش آنجاست بدون او هم نم یسیع  .دی اختراع کن ای را تجسم  هیسا نیابتدا ا

، اما البته کنیم اضافهآن را  د یبا ز یکه ما ن ستین یعشق قانون نیاست. بنابرا  یعیقانون طب ک ی نیوجود دارد. ا ز یعشق ن هیسا نیا

  یآزاد م  از آن  ما رازد ، عشق اس ینظر مرا سرسخت و کوته ا کند. همانطور که قانون م ی تعلق دارد و آزادانه رشد م  یسیبه ع

  یسالها نیلوتر اول نیمارت ۱۵۲۳کامل نباشد. در سال او  که  یزمان یحت میر یرا بپذ یگر یو د میشو کینزد یگر یکند تا به د

رشد کرده   او بسیار بیشتر از قوانین راهبان  یپشت سر داشت. او هنوز لباس راهب بر تن داشت. اما موها  را سا یاصالحات کل

لرزان شروع به نوشتن  ینگاه کرد. با دست ندهیبه آ دوارانهی زد. او به آنچه اتفاق افتاده بود فکر کرد و اممی . چشمانش برق  .بود

کامل   یتا به امروز با آزاد  میکه ما هنوز دوست دار  ی. ترانه ادهد می   تخدا شهاد   تینوشت که از نجات و امن یکرد. و آهنگ

 . میبخوان

 !ز یعز  انیحی!، مسید شاد باش  

 میبپر  ی با خوشحالیید ایب

 م خوانیمی و همه با هم   نانیما با اطم چون

 ! یدو عشق بخوان احساس  با

 ه است ما انجام داد یکه خدا برا یمورد کار  در 

 است؛  نیر یاو ش ی معجزه و

 . ه استنگذاشت یباق کردن آرزو یبرا یز یچ او

 آمین


