
 !خواھران و برادران عزیز

این امر با این . روابط بین یھودیان و مسیحیان تقریباً ھمیشھ از طلوع مسیحیت متالشی شده است

واقعیت آغاز می شود كھ عیسی در زمان حیات خود قبالً در بین قوم خود بحث برانگیز بوده 

توانستند او را مسیحی کھ از و حتی پس از مرگ او فقط تعداد کمی از یھودیان بودند کھ  .است

و حتی با کسانی کھ این کار را کردند ، . طرف خدا فرستاده شده است ، بھ عنوان پسر خدا ببینند

. در جامعھ اولیھ مسیحیان با مسیحیانی کھ پیشینھ ای از قبیلھ ای داشتند ، مشکالتی وجود داشت

، این دیدگاه در كلیسا تثبیت شده كھ با گذشت قرن ھا . ھنگامی کھ صحبت از قوانین رژیم می شود

 درمردم واقعی در حال حاضر یخدا اسرائیل با نفی عیسی ، انتخاب و نجات خود را قمار كرده و

  .می باشدكلیسا 

با توجھ بھ این دیدگاه از اسرائیل و یھودیان ، متاسفانھ کلیسا در توسعھ نفرت واقعی از یھودیان 

ھا و تحریک علیھ شھروندان یھودی کھ تا زمان ما  عام ای این قتلپرورش بر  اند وھمین زمینھ بوده

  . است  ای ایفا کرده شوند ، نقش عمده محسوب می

کنیم و باور  بار دیگر مرا آگاه میکند کھ آن چیزی  کھ ما فکر می شود کھ من یک و این باعث می

در مثبت ، اما  - عھ مان زیستی در جام داریم ، تاثیر مستقیمی بر روی رفتار خودمان ، روی ھم

  .بینید  دارد، ھمانطور کھ در این مثال میبودن آن در منفی  ھم متاسفانھ

پولس رسول ھمچنین بھ این سؤال می پردازد كھ چگونھ اسرائیل می تواند ، قوم خدا را ، وقتی 

پاولس رسول ھمچنین چنین رفتاری را . عیسی را كھ صریحاً برای آنھا فرستاده بود ، را رد کند

و ظلم  ھا برای حمایت از آزار و اذیت این بیانیھ. بیند  نافرمانی ، لجاجت و حتی دشمنی با خدا می

. و ستم بر علیھ یھودیان بھ طیب خاطر مورد استفاده قرار گرفتھ و مورد استفاده قرار می گیرند 

چیزی کھ متأسفانھ بارھا مورد توجھ و نگرش قرار گرفت و فراموش شده این است کھ پولس نیز 

ل علیھ عیسی البتھ او بھ ھیچ وجھ منکر این نیست کھ بیشتر اسرائی. درباره اسرائیل چھ گفتھ است

معنا نیست کھ خدا اکنون این وی تأکید می کند کھ بھ ھیچ وجھ بھ . مسیح بودن را برگزیده است

آیا خدا قوم خود را نپذیرفتھ است؟ پولس در ابتدای فصل  .نیز علیھ اسرائیل تصمیم خواھد گرفت

شفافیت بھ این  و او بالفاصلھ با. یازدھم رومیان می پرسد کھ متن خطبھ ما از آنجا آمده است

دارد و  ھا را نگھ می او آن. خدا بھ وعده ھای خود وفادار است! بھ ھیچ وجھ: سوال پاسخ می دھد

ھمانطور کھ خدا , انتخاب اسرائیل ھمچنان ادامھ دارد . کند  ھا را بھ رفتار انسانی ما وابستھ نمی آن

اطمینان دارد  پولس! جود نداردھیچ چیز برای لرزیدن و. اسحاق و یعقوب قول داد , بھ ابراھیم 

کھ " دشمنی . " زیرا خدا از انتخاب اسرائیل پشیمان نیست , کھ ھمھ اسراییل نجات خواھند یافت 

نمی تواند با انتخاب ، عشق خدا را بھ مردمش بیند  او در حال حاضر از طریق رد عیسی می

  . خدشھ دار کند



را مورد آزار و اذیت قرار داده و سپس با  پولس ، مسیحی یھودی است کھ ابتدا جامعھ مسیحی

اعتقاد بھ عیسی مسیحی شد ، باید بی نھایت دردناک بوده باشد کھ بخش بزرگی از قوم خود 

و بنابراین او در جستجوی توضیحی است ، برای معنایی کھ می تواند . نتوانستند این راه بروند

خدا ، کھ بھ آنھا مسیح وعده داده شده بود  قوم. پشت ھر چیزی باشد کھ از نظر انسانی معنی ندارد

احساس  ند این رااگر نتوانست پولس احتماالً متكلم واقعى خواھد بود چراکھ! ، باید او را می شناختند

و از آنجا کھ ھمھ اینھا بسیار مشکل و پیچیده و دیدن آن دشوار است ، او آن را یک راز ،  . دنكن

در واقع نمی توانید خودتان آنرا بشناسید ، اما چیزی کھ باید  رمز و راز می نامد ، چیزی کھ شما

خداوند بھ عمد اسرائیل را : و بنابراین این راز ادامھ دارد .  برای شما آشکار شود

تا زمانی کھ تمام یھودیان ) حداقل بخشی از اسرائیل کھ بھ مسیح اعتقاد ندارد ( است  دشوارساختھ

و بنابراین خدا می تواند رحمت خود را بھ ھمھ . نیز نجات می یابد سپس تمام اسرائیل. نجات یابند 

کسانی : پولس این را صدا می زند(بھ مشرکانی کھ قبالً بھ خدا توجھی نمی کردند : مردم نشان دھد

و بھ یھودیانی کھ اکنون بھ عیسی ومسیحیت اھمیت نمی دھند ) کھ قبالً از او نافرمانی می کردند

و بھ  .بنابراین ھمھ یھودیان و غیرتھا وابستھ بھ لطف خدا ھستند) مان ھستنداکنون نافر. یعنی(

!) و ما حتماً باید این ھشدار را بھ خود اختصاص دھیم(ھمین دلیل پولس جامعھ مسیحی را در رم 

زیرا اگر خدا بتواند برای اسرائیل ، قوم برگزیده اش را . در برابر استکبار نسبت بھ یھودیان

یض و رحمت و اگر خدا ما را از ف! دشوار کند ، او نیز می تواند ھمین کار را با ما انجام دھد

ما برای بنابراین ! خالص نجات داده است ، او این کار را بیشتر برای اسرائیل انجام داده است

جدی نگیریم ، اما بھ نظر من بھ دیگر فرقھ نسبت بھ یھودیت را پولس بود كھ ھشدار  دخوب خواھ

   .نیز باید ھمینگونھ باشد ھای مسیحی و مذاھب دیگر

ی استفاده از سخنان خودم برای بیان آن ، من نمی خواھم سخنان خود در پایان ، پس از تالش برا

  :آمده است ٣٢-٢۵متن خطبھ در فصل یازدھم رومیان ، در آیات . پولس را از شما محروم کنم

  ٣٢تا  ٢۵آیات  ١١روخوانی رومیان باب  

خواھم شما را از این راز مقّدس مطلع  می  برای آن کھ خود را دانا نپندارید،  ای برادران،  ٢۵

اند و این تا زمانی خواھد بود کھ شمار غیریھودیانی  دلی شده برخی اسرائیلیان دچار سخت  :سازم

چنان کھ   بھ این شکل تمام اسرائیل نجات خواھد یافت،  ٢۶  .تکمیل گردد  کھ باید داخل شوند،

از صھیون خواھد آمد و اعمال شریر را از یعقوب دور خواھد  *رھاننده«  :نوشتھ شده است

در   ٢٨ « .دارم ھنگامی کھ گناھانشان را از میان برمی  د من با ایشان،و این است عھ  ٢٧  .ساخت

البتھ این بھ نفع شما   شوند؛ دشمن خدا محسوب می  واقع آنان بھ دلیل این کھ بشارت را رد کردند،

برخی از آنان را برگزید کھ دوستان   ای کھ بھ اجدادشان داده بود، اما خدا بھ دلیل وعده  .بوده است

دادن عطایا و دعوت نمودن بھ ھیچ وجھ پشیمان نخواھد زیرا خدا از   ٢٩  او محسوب شوند؛

اما حال بھ خاطر نافرمانی یھودیان   کردید، ھمان طور کھ شما زمانی از خدا اطاعت نمی  ٣٠  .شد
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اند و در نتیجھ بر شما رحمت شده است و  یھودیان نیز اکنون نافرمان شده  ٣١  .اید رحمت یافتھ

کھ ھمٔھ آنان در زیرا خدا گذاشتھ است   ٣٢  توانند از ھمان رحمت برخوردار شوند؛ آنان نیز می

   .بند نافرمانی بمانند تا بر ھمھ رحمت کند
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