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درﻣﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﻠﯿﺮ اﺳﻤﯿﺖ

ﯾﮏ ﺑﻨﺪ از ﴎودی ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﻮﺳـﻂ آﮔﻮﺳـﺘﻮس ﺗﻮﭘﻼدی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ” ،ﺻـﺨﺮهی اﻋﺼـﺎر“ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهی ﻣﺴـﯿﺢ
در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺴـــﯿﺤﯽ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﭘﺮدازد” :درﻣـﺎن ﻣﻀـــﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﮔﻨـﺎه ﻏـﺎﻟـﺐآی ،ﻣﺮا از ﮔﻨـﺎه و ﻗـﺪرت آن ﻧﺠـﺎتده “.ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﺨﺮهی دﯾﮕﺮ ،ﭘﻄﺮس رﺳﻮل )ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ”ﺻﺨﺮه“( ،ﺑﯿﻨﺸﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﻄﺮس آن َﻣﺮد
ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭘﻄﺮس در اﻧﺎﺟﯿﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺷــﺎﮔﺮدی را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎ ﮐﺮدن راهﻫﺎی ﺧﻮد و ﻗﺪم ﺑﺮداﺷــ nدر
ﻃﺮق ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎً ﮔﺴـﺘﺎخ و ﻣﻐﺮور ﻣﯽﺷـﺪ )ﻣﺘﯽ ۲۲ :۱۶؛ ۴-۳ :۱۷؛ ﻣﺮﻗﺲ  ،(۲۹ :۱۴ﺑﺮای اﺣﱰام
ﻣﺴﯿﺢ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻨﱰل ﻧﺸﺪه داﺷﺖ )ﻟﻮﻗﺎ  ،(۵۰ -۴۹ :۲۲و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،او ﻣﺴﯿﺢ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(٢٧-٢٥ ،۱۷ -۱۵ :۱۸
ﺑﯿﻦ ﭘﻄﺮﺳـﯽ ﮐﻪ در اﻧﺎﺟﯿﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﭘﻄﺮس در رﺳـﺎﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮی وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ از اﺣﯿﺎی ﭘﻄﺮس در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،۱۹ -۱۵ :۲۱او
در اوﻟﯿﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ از ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ در ﮐﺘﺎب اﻋˆل رﺳـﻮﻻن ﺷـﻬﺎدت ﺟﺴـﻮراﻧﻪای در ﻣﻮرد ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در رﺳـﺎﻻﺗﺶ،
او دﯾﮕﺮ آن رﺳﻮل ﻧﺎآزﻣﻮده ﻧﯿﺴﺖ  -او ﯾﮏ اﯾˆﻧﺪار ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾˆﻧﺪارن را ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ او اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟ اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس اﺷـﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮐﺎرد ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر
و ﻧﯿﮑﻮ در ﺷ ـﺨﺼ ـﯿﺖ ﭘﻄﺮس اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳ ـﻨﮓ ﻣﺤﮏ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿ ـﻮع وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﻄﺮس ﺑﻪ آن اﺷ ـﺎره

ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ.
ﭘﯿﻐﺎم ﭘﻄﺮس
ﭘﻄﺮس اوﻟﯿﻦ رﺳــﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه در آﺳــﯿﺎی ﺻــﻐﯿﺮ )ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوزی( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ و ﮐﺎر ﺧﺪای ﺗﺜﻠﯿﺚ را در
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭘﺪر آﻧﻬﺎ را از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺖ ،روح آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد ،و ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺷـﯿﺪ ):١
 .(٣ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﯽآورد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻪ اﺷﺎره از
ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﻄﺮس در ﻣﻮرد ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪه را درک ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ٤در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهی ﮔﻨﺎه ﺑﴩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫˆن اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﺾ ﺧﺪا
و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺸـﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺟﺎﻧﺐ او اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐﺎﻫﻦ ﮔﺎو ﻧﺮ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮن آن را ﻫﻔﺖ
ﺑﺎر در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ )آﯾﺎت  ٦و (١٧؛ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﮐﻔﺎره و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻮد.
ﺧﺮوج ﺑـﺎب  ١٢در ﺑﺤﺒﻮﺣـﻪی ﺑﻼﻫـﺎی ﻣﴫـــ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻣﺘﻨـﺎع ﻓﺮﻋﻮن از رﻫـﺎ ﮐﺮدن ﻗﻮم ﺧـﺪا رخ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑﻼی آﺧﺮ ،ﮐﺸـــﺘـﻪ ﺷـــﺪن
ﻧﺨﺴــﺖزادﮔﺎن در ﴎﺗﺎﴎ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ راه اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﻦ وﺣﺸــﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮهای ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺑﯽﻟﮏ ﺗﻮﺳــﻂ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻮد و
ﺧﻮن آن ﺑﺮه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺗﯿﺮﻫﺎی درب ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ )آﯾﺎت  .(١٣-٣ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺧﺪا در داوری ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ”ﻋﺒﻮر“ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آن ﺑﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ¥ﯿﺮد و داوری ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺮوج ﺑﺎب  ٢٤ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺤﯽ از ﮐﻔﺎرهی ﺧﻮﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻬﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی او را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ،
در آن زﻣﺎن ﻣﺮدم وﻋﺪهی اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم ﻋﻬﺪ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﭘﺎﺳـ ـﺦ ،ﺧﻮن ﻋﻬﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷـ ـﯿﺪه ﻣﯽﺷـ ـﻮد )آﯾﻪ  .(٨اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺎوﺟﻮد وﻋﺪهی ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ ،ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﮐﻔﺎره.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳـ ـﻪ ﻗﺴـ ـﻤﺖ در ﻣﺴـ ـﯿﺢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﺳـ ـﺖ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸـ ـﻪ داده ﺷـ ـﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ را ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪی ﮔﻨـﺎه ﻣـﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧـﺪا ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨـﺪ )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  .(۱۲ -۱۱ :۹او ﺟـﺎﻧﺸـــﯿﻦ ﻣـﺎﺳـــﺖ )اول
ﭘﻄﺮس  ،(۱۸ :۳ﺑﺮهی ﺑﯽﻟﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﺮداﺷـ ـﺘﻪ ﻣﯽﺷـ ـﻮد ﺗﺎ ﺧﺪا در داوری از ﻣﺎ ﺑﮕﺬرد )اول ﭘﻄﺮس  .(۱۹ :۱و ﺧﻮن او
ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﺑﺮای ﻧﱪد ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و ﺑﻮدن درﭘﯽ اﻃﺎﻋﺖ از ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳـﺖ ﮐﻪ اول ﭘﻄﺮس  ٣ :١ﻋﻼوه ﺑﺮ ”ﭘﺎﺷـﯿﺪن“
ﺑﻪ ”اﻃﺎﻋﺖ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ“ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﭘﻄﺮس از ”ﭘﺎﺷ ـﯿﺪن ﺧﻮن“ ﺻ ـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴ ـﯿﺤﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷ ـﺘﻪی ﮔﻨﺎهآﻟﻮد آﻧﻬﺎ در ﺧﻮن ﭘﻮﺷ ـﯿﺪه ﺷ ـﺪه
اﺳــﺖ .ﺧﺪا دﯾﮕﺮ آن ﮔﺬﺷــﺘﻪ را ªﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در داوریاش از آن ﻣﯽﮔﺬرد .از زﺧﻢﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴــﯿﺢ ﻣﺎ ”ﺷــﻔﺎ“ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ )اول
ﭘﻄﺮس  .(۲۴ :۲اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ”درﻣﺎن“ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﭘﻼدی در آن ﴎود از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۲۴ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ”درﻣﺎن“ ﮐﻔﺎرهی ﻣﺴـﯿﺢ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ :از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ،ﻣﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺪاوم ﮔﻨﺎه را در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪﻋﻬﺪی ﻧﮑﺮده و در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ وﺟﺪانﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﻣﺴـﯿﺢ از ﮔﻨﺎه ﺷـﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن  ،(۱۴ :۹ﺑﻪ ﻣﺎ آزادی ﻗﺪر¬ﻨﺪی داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺎ درﭘﯽ اﻃﺎﻋﺖ او
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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اﺷـﺎرهی ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ” :ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را در ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ دار ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷـﺪ ﺗﺎ از ﮔﻨﺎه
ﻣﺮده ﺷـﺪه ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖ ªﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴐبﻫﺎی او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ“ )اول ﭘﻄﺮس  .(۲۴ :۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﻨﺪهی ﺻﻠﯿﺐ ،ﻣﺎ
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻋـﺪاﻟـﺖ ﻫﺴـــﺘﯿﻢ .اﻣـﺎ ﻣـﺎ اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﺑـﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠـﺎم ªﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗـﺎ ﭘـﺎﯾـﺎن اﯾﻦ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺗـﺎ زﻣـﺎن
ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﺶ او ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺮس ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ªﯽدﻫﯿﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﺠﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋˆل ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻋﻮض ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻣﯿﺪواراﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﺳﺘﻮار ﺧﻮن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺢ و ﻗﺪرت روحاﻟﻘﺪس
ﺑﻨﺎ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫˆﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺮوج ﺑﺎب  ٢٤ﻗﻮم ﺧﺪا را اﺳـﺘﻮار ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳـﻔﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮن ﻣﺴـــﯿﺢ در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮم ﺑﺨﺸـــﯿﺪه ﺷـــﺪه ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﻄﺮس ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﺻـﻠﯿﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﭘﺎک ﻣﯽﺳـﺎزد )اول ﭘﻄﺮس  .(۵ :۱او ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ﺧﻮن ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﯿﻄﺎن ”ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ“ و ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴــﯿﺢ را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ )آﯾﻪ  .(٩ﭘﻄﺮس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﻮﺷــﯿﺪه ﺷــﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮده و ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺎخ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪه
و ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،از ﮔﻨﺎه و ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

دﮐﱰ ﺑﻠﯿﺮ اﺳـﻤﯿﺖ ) ،(@dblairsmithاﺳـﺘﺎدﯾﺎر اﻟﻬﯿﺎت ﺳـﯿﺴـﺘˆﺗﯿﮏ در داﻧﺸـﮕﺎه اﻟﻬﯿﺎت رﯾﻔﻮرﻣﺪ در ﺷـﻬﺮ ﺷـﺎرﻟﻮت ،اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی
ﺷˆﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﯿﺒﻞﺗﺎک ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ.

