درس پنجم

 ۲۲تا  ۲۸آوریل

برای خدا زیسنت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۸تـا  ۱۲؛ غالطیـان بـاب  ۲آیـه ۲۰
؛ اول پطـرس بـاب  ۴آیـات  ۱و  ۲؛ رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ۱۱؛ اول پطـرس بـاب ۴
آیـات  ۳تـا  ۱۱؛ دوم سـموئیل بـاب  ۱۱آیـه .۴

آیـه حفظـی« :زیـرا خداوند نسـبت به نیکـوکاران نظر لطـف دارد و به دعای ایشـان
گـوش میدهـد امـا از بـدکاران روگردان اسـت» (اول پطرس بـاب  ۳آیه .)۱۲

نویسـندگان کتـاب مقـدس از حقیقـت گناهـکاری برش آگاهی داشـتند .چطـور میتواند غیر
ممکـن باشـد؟ جهـان از گنـاه متعفن شـده اسـت .علاوه بر ایـن ،آنهـا از گناهکاری خـود نیز
آگاه بودنـد (اول تیموتائـوس بـاب  ۱آیـه  .)۱۵بعلاوه آنـان میدانسـتند کـه این مشـکل تا چه
میـزان جـدی اسـت؛ گذشـته از هـر چیـز ،ببینیـد که حل منودن مسـئله گنـاه چه بهایی داشـت
– صلیـب عیسـی مسـیح .بـه همیـن دلیـل بُعد و گستردگی واقعیت گنـاه قابل رویت اسـت.
امـا نویسـندگان کتـاب مقـدس نیزبخوبـی از قـدرت دگرگـون کننـده مسـیح در زندگـی و
تبدیـل مـا بـه انسـانهای تـازه در او ،کاملاً آگاه بودنـد.
پطـرس در ایـن هفتـه ،همیـن مسـیر را ادامـه میدهـد :نوعـی زندگـی تـازه کـه مسـیحیان
پـس از تسـلیم خـود بـه مسـیح و تعمید گرفتن ،در او خواهند داشـت .در حقیقـت ،این تغییر
چنـان بـزرگ خواهـد بـود کـه دیگـران متوجـه آن خواهند شـد .پطـرس منیگوید که ایـن تغییر
همـواره آسـان خواهـد بـود ؛ در واقـع ،او درباره نیاز به رنج کشـیدن جسـم به منظور بدسـت
آوردن پیـروزی کـه بـه مـا وعده داده شـده اسـت ،صحبت میکنـد( .اول پطرس بـاب  ۴آیه )۱
پطـرس بـه موضوعـی میپـردازد کـه در کتـاب مقـدس گسترده اسـت ،واقعیـت محبـت در
زندگـی یـک معتقـد بـه عیسـی .او مینویسـد« ،محبـت باعـث میشـود تـا تقصیرهای بیشمار
یکدیگـر را نادیـده بگیریـد» (اول پطـرس بـاب  ۴آیـه  .)۸بـا محبـت خـود ،بازتـاب دهنـده آن
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کاری هسـتیم کـه عیسـی بـرای مـا انجـام داده و همچنـان انجـام میدهـد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۹آوریل آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۳آوریل

«یک فکر» بودن


آیـات  ۸تـا  ۱۲بـاب  ۳اول پطـرس را بخوانیـد .پطـرس در اینجـا بـه چـه نکتـهای درباره
نحـوه زندگـی مسـیحیان اشـاره میکنـد؟ این مطلب چه چیـزی را که در آیـات  ۲۰و ۲۱
بـاب  ۲اول پطرس نوشـته شـده اسـت ،تکـرار میکند؟

پطـرس مطالـب خـود را بـا گفتن اینکه همگـی باید «یک فکـر» باشـند ،رشوع میکند (هم
آوایـی) .او دربـاره یکنواختـی و متحد الشـکلی سـخن منیگوید در مفهومی که همـه باید دقیقا
از پنـدار و کـردار و اعتقـاد مشـابهی برخـوردار باشـند .بهرتیـن منونـه از ایـن اندیشـه در اول
قرنتیـان بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۲۶یافـت میشـود ،جایـی کـه پولس نشـان میدهد کـه هامنطور
کـه بـدن از بخشهایـی ماننـد دسـتها و چشـمها تشـکیل شـده اسـت امـا همچنـان از یـک
اتحـاد ذاتـی برخـوردار اسـت ،کلیسـا نیـز از افـرادی بـا عطایای روحانی مختلف تشـکیل شـده
اسـت .بـا ایـن وجـود ،حتـی با ایـن تفاوتهـا ،آنها هـدف و روحی واحـد در مفهـوم عملکرد
بـا یکدیگـر بـه منظور تشـکیل یـک اجتامع متحـد دارند.
بـدون شـک ،چنیـن اتحادی همیشـه چنان آسـان هم نیسـت ،هامنطـور که تاریخ کلیسـای
مسـیحی بسـیار (و غم انگیزانه) نشـان داده اسـت .با این حال ،او دقیقاً پس از این راهنامیی،
بـه خوانندگانـش میگویـد کـه چگونه میتواننـد این کامل مطلوب را آشـکار و ابـراز کنند.
بـرای مثـال ،مسـیحیان بایـد ابراز همـدردی بکنند (اول پطـرس باب  ۳آیـه  .)۸همدردی به
ایـن معنـی اسـت کـه زمانـی که یک مسـیحی رنج میبـرد ،دیگـران نیز با ایشـان رنـج خواهند
کشـید؛ هنگامـی کـه یـک مسـیحی شـادی میکنـد ،سـایر مسـیحیان بـا ایشـان شـادی میکنند
(بـا اول قرنتیـان بـاب  ۱۲آیـه  ۲۶مقایسـه کنیـد) .همدردی ،ما را قادر میسـازد تـا ابعاد فکری
دیگـران را مشـاهده کنیـم ،کـه قدمـی مهـم در مسـیر اتحـاد اسـت .پطـرس آنـگاه میگوید که
مـا بایـد «یکدیگـر را دوسـت بداریـم» (اول پطـرس بـاب  ۳آیـه  .)۸عیسـی خود نیـز فرمود که
روشـی کـه میتوانیـد حواریـون واقعـی او را بشناسـید ایـن اسـت کـه آیـا بـه یکدیگـر محبـت
میورزنـد یـا خیـر (یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  .)۳۵عالوه بر این ،پطـرس میگوید که مسـیحیان قلبی
لطیـف خواهنـد داشـت (اول پطـرس بـاب  ۳آیه  .)۸آنها نسـبت به مشـکالت و شکسـتهای
یکدیگـر شـفیق و دلسـوز یکدیگـر خواهند بود.
37

«نفـس و خودخواهـی را مصلـوب کنیـد؛ بـه دیگـران بیشتر از خـود عـزت ببخشـید .زیـرا
بدیـن سـبب بـه اتحـاد بـا مسـیح در خواهید آمـد .در برابـر ملکوت آسمان ،و در برابر کلیسـا
و جهـان ،شـواهد بیتردیـدی خواهیـد یافـت کـه شما پسران و دخرتان خـدا هسـتید .خداوند
بـا رسمشـق و الگویـی کـه ایجـاد میکنید جلال خواهـد یافت – ».الن جـی .وایت ،شـهادتهایی
بـرای کلیسـا جلد  ۹صفحـه .١٨٨
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 188.

آیـا اغلـب آنچـه را کـه پطـرس توصیـه میکنـد« :بـدی را بـا بدی تالفـی نکنیـد» (اول
پطـرس بـاب  ۳آیـه  )۹بطـور عملـی انجـام میدهید؟مـا چه نـوع از خود گذشـتگی را
بایـد تجربـه کنیـم تـا از این سـخنان پیـروی کنیم؟ چگونـه میتوانیـم ازآن گونه مرگ
برخـوردار شـویم؟ (غالطیـان بـاب  ۲آیـه  ۲را ببینید).

دوشنبه

 ۲۴آوریل

رنج کشیدن در جسم
آری ،عیسـی بـرای گناهـان مـا مـرد و امید نجات ما تنهـا در او و عدالت او یافت میشـود،
عدالتـی کـه مـا را تحـت پوشـش خـود در مـی آورد و باعـث میشـود کـه مـا در نظـر خـدا
عـادل بـه حسـاب بیاییـم .شما بـه خاطر عیسـی« ،در نظر خـدا درسـت آنگونه که گویـی گناه
نکردهایـد ،پذیرفتـه شـدهاید – ».الـن جـی .وایـت ،گامهایـی بسـوی مسـیح صفحـه .۶٢
Ellen G. White, Steps to Christ, p. 62
امـا فیـض خـدا تنهـا با یک لحـن و بیـان مبنی بر اینکـه گناهامنان بخشـیده شـدهاند ،پایان
منییابـد .خـدا بـه ما نیـز قدرت میبخشـد تا بـر گناهامنان غلبـه کنیم.




اول پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۱۸و  ،۲۱اول پطـرس بـاب  ۴آیـات  ۱و  ۲و همچنیـن رومیان
بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ۱۱را بخوانیـد .ارتبـاط میـان رنـج کشـیدن و غلبه بر گناه چیسـت؟

واژه یونانـی کوچکـی در اول پطـرس بـاب  ۳آیـه  ۱۸بـکار رفتـه اسـت کـه بـر ماهیـت
جهانگستر و فداکارانه عیسـی تأکید میورزد .این واژه  hapaxبه معنی «یکبار برای همیشـه»
میباشـد .پطـرس از  hapaxمبنظـور تأکیـد بـر ماهیـت جامع رنـج و مصایب عیسـی و مرگ او
بخاطـر مـا ،اسـتفاده میکند.
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عبارت «هامنگونه که» در آیه  ۱باب  ۴اول پطرس  ،آیات  ۱و  ۲باب  ۴اول پطرس را با آنچه
در آیات  ۱۸تا  ۲۲باب  ۳اول پطرس بیان شد ،مرتبط میسازد .پطرس در این آیات پیشین ،نشان
میدهد که مسیح برای گناهان ما رنج کشید تا ما را به نزد خدا بیاورد (اول پطرس باب  ۳آیه
 )۱۸و اینکه «تعمید اکنون ما را نجات میبخشد» (اول پطرس باب  ۳آیه .)۲۱
تعمیـد شـاید بهرتیـن موضـوع بـرای درک سـخنان پطرس باشـد« ،زیرا کسـی کـه درد و رنج
کشـیده اسـت دیگـر گرفتـار گناه منیشـود» (اول پطـرس باب  ۴آیـه  .)۱فرد مسـیحی با تعمید
در رنجهـا و مـرگ و رسـتاخیز عیسـی رشیـک میشـود؛ یـک مسـیحی انتخـاب منوده اسـت که
«تـا آخـر عمـر خـود بـر طبـق اراده خدا زندگـی خواهد کـرد ،نه به هدایت شـهوات نفسـانی»
(اول پطـرس بـاب  ۴آیـه  .)۲ایـن تنهـا از طریـق تسـلیم روزانـه خـود بـه خداونـد و مصلـوب
منـودن «طبیعـت نفسـانی یـا هوسهـا و امیال» (غالطیـان باب  ۵آیـه  ،)۲۴میسر خواهد بود.
پولـس در آیـات  ۱تـا  ۱۱بـاب  ۶رومیـان میگویـد کـه بـا تعمیـد مسـیحیان بـا عیسـی در
مـرگ و رسـتاخیزش متحـد شـدهاند .مـا در تعمیـد ،در گنـاه مردهایـم .اکنـون الزم اسـت که آن
مـرگ در گنـاه را در زندگـی خـود بـه واقعیـت تبدیـل کنیم .سـخنان پولـس« ،همین طور شما
نیـز بایـد خـود را نسـبت بـه گنـاه مـرده ،امـا نسـبت به خـدا در اتحـاد با مسـیح عیسـی زنده
بدانیـد» (رومیـان بـاب  ۶آیـه  )۱۱رمـز زندگـی مسـیحی را ارائـه میدهنـد.

آخریـن بـاری کـه بـه منظـور مبـارزه بـا گنـاه« ،در جسـم رنج کشـیدید» ،چـه زمانی
بـود؟ پاسـختان چـه چیـزی دربـاره زندگـی مسـیحیتان میگوید؟

سه شنبه

 ۲۵آوریل

دوباره مولود شده
مـا در مسـیح زندگـی تـازه داریـم ،یک رشوع جدیـد .دوباره زنده شـدهایم .اگـر این مطلب
مفهومـی داشـته باشـد بخصـوص بـرای کسـانی کـه پـس از کودکـی مسـیح را پذیرفتنـد ،بایـد
بـه ایـن معنـا باشـد کـه متفـاوت از گذشـته زندگـی خواهنـد کـرد .کیسـت کـه داسـتانهای
شـگفتانگیز آنانـی را کـه در ایـن جهـان ،بـه خاطـر عیسـی و فیـض نجـات بخشـش تغییـر
ریشـهای را تجربـه کـرده باشـند نشـنیده باشـد؟
در حقیقت ،پطرس پس از سخن گفنت درباره مرگ نفس و زندگی تازه در عیسی (تعمید
گرفته در مرگ و رستاخیز او) ،در مورد تغییراتی که فرد تجربه خواهد کرد ،صحبت میکند.

آیـات  ۳تـا  ۶بـاب  ۴اول پطـرس را بخوانیـد .چه تغییراتی در زندگی فـرد رخ خواهد داد
و دیگـران چگونـه نسـبت به ایـن تغییرات واکنش نشـان میدهند؟
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سـه عبارتـی کـه پطـرس در مـورد سـوء اسـتعامل الـکل بـکار بـرده اسـت« ،میگسـاری» ،
«مسـتی»« ،عیاشـی»« ،فسـق و فجـور» و «افـراط و ارساف» هسـتند؛ بـا عبارت امـروزی یعنی
روزهـای خوشـگذرانی پایـان یافتـه اسـت .در واقـع ،بر طبق گفتـه پطرس ،تغییری کـه یک فرد
مسـیحی تجربـه میکنـد ،بایـد چنـان بزرگ باشـد که کسـانی که او را در گذشـته میشـناختند،
«تعجـب کننـد» کـه او دیگـر آن زندگـی بیبنـد و بـار گذشـته را نـدارد (اول پطرس بـاب  ۴آيه
 .)۴از ایـن رو ،در اینجـا فرصتـی یافتـه ایـم تـا بـه کسـانی کـه ایامنـدار نیسـتند بـدون موعظه
شـهادت بدهیـم .زندگـی مسـیحی خـدا محـور میتوانـد از متـام موعظـه هـای جهـان بـرای
شـهادت دادن قدرمتنـد تر باشـد.



پطرس در این آیات درباره داوری چه چیزی میگوید؟

در اینجـا ماننـد سـایر بخشهـای کتـاب مقـدس (یوحنـا بـاب  ۵آیـه  ،۲۹دوم قرنتیـان بـاب
 ۵آیـه  ،۱۰عربانیـان بـاب  ۹آیـه  ،)۲۷پطـرس مشـخص میسـازد کـه روزی بـرای اعمال انجـام
شـده توسـط جسـم داوری وجـود خواهـد داشـت (اول پطـرس بـاب  ۴آیـه  .)۲هنگامـی کـه
پطـرس دربـاره اینکـه انجیـل «بـه مردگان بشـارت داده شـد» (اول پطـرس باب  ۴آیه  )۶سـخن
میگویـد ،منظـورش ایـن بـود کـه حتـی در گذشـته مردمـی که اکنـون مردهانـد ،در زمـان زنده
بودنشـان فرصـت شـناخنت فیـض نجـات بخش خـدا را داشـتند .بنابراین خـدا میتوانـد آنها را
نیـز عادالنـه داوری کند.

زندگـی شما اکنـون بـه عنـوان مومـن به عیسـی ،بـا گذشـته که ایمان نداشـتید ،چه
تفاوتـی دارد؟ عیسـی چـه تفاوتـی در زندگـی شما ایجـاد کرده اسـت؟

چهارشنبه

 ۲۶آوریل

گناهان جسم

پطـرس در میـان فهرسـت کارهـای اشـتباهی کـه مـردم در گذشـته انجـام دادهانـد و پـس
از ایمان آوردن بـه عیسـی ،دسـت از انجـام آنهـا برداشـتهاند ،آنچـه را کـه میتـوان «گنـاه
جنسـی» دانسـت ،درمیـان آن لیسـت قـرار داده اسـت.
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بار دیگر آیه  ۳باب  ۴اول پطرس را بخوانید .پطرس از چه چیز دیگری در اینجا نام میبرد؟

دو واژه ،داللت ضمنی مشخصی را در باره مفاهیم متایالت جنسی ارائه میکنند :هرزگی
 aselgiaیعنی نفس گرایی و شهوات  epithumiaیعنی شهوت یا خواسته های نفسانی.
با این وجود ،برای مسیحیان بسیار آسان است که تصویر نادرستی از متایالت جنسی ارائه
بدهند .کتاب مقدس مخالف رابطه جنسی منیباشد .در مقابل ،خدا رابطه جنسی را خلق منود
و متایالت جنسی را به انسانها به عنوان برکتی بزرگ ،بخشید .متایالت جنسی در ابتدا در عدن
وجود داشتند« .به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و با زن خود زندگی میکند
و هر دو یک تن میشوند .آدم و زنش هر دو برهنه بودند و این را رشم آور منیدانستند»
(پیدایش باب  ۲آیات  ۲۴و  .)۲۵این قرار بود یکی از کلیدیترین عنارصی باشد که زن و شوهر
را در تعهد مادامالعمر که بهرتین زمینه برای تربیت فرزندان را بوجود میآورد ،متحد سازد .و
این نزدیکی و صمیمیت ،انعکاسی از آنچه خدا از قومش میخواهد نیز خواهد بود (ارمیا باب
 ،۳حزقیال باب  ۱۶و هوشع بابهای  ۱تا  ۳را ببینید).
متایالت جنسی در جایگاه مناسب و میان زن و شوهر ،برکتی عمیق میباشند؛ اما در مکانی
نا مناسب و زمینهای نادرست میتواند یکی از نابود کنندهترین نیروهای جهان باشد .عواقب
ویرانگر این گناهان در حال حارض فرا تر از محاسبات برشی هستند .در میان ما چه کسی در مورد
زندگیهایی که از طریق سوءاستفاده از این عطای شگفتانگیز نابود شدهاند چیزی منیداند؟




نقطه مشرتک در آیات زیر چیست؟
دوم سـموئیل بـاب  ۱۱آیـه  ،۴اول قرنتیـان بـاب  ۵آیـه  ،۱پیدایـش باب  ۱۹آیـه  ، ۵اول
قرنتیـان بـاب  ۱۰آیه .۸

مطمئنـاً بـرای دانستن داسـتانهای رنـج و دردی کـه ایـن گناهـان بـه بـار آوردهانـد ،نیازی
بـه کتـاب مقدس نیسـت.
بـا ایـن وجـود ،همچنیـن بایـد مراقـب باشـیم .گناهـان از ایـن نـوع ،مطمئنـاً میتواننـد
تأثیـرات منفـی قدرمتنـدی بـر مـردم بگذارنـد و جامعـه مایـل بـه رو برگردانـدن از آنهاسـت.
امـا گنـاه ،گنـاه اسـت و مـرگ مسـیح گناهـان جنسـی را نیز تحت پوشـش قـرار میدهد .شما
بـه عنـوان یـک فـرد مسـیحی بایـد مراقـب باشـید ،بخصـوص در این زمینه حسـاس ،تـا مطمنئ
باشـید کـه «اول تیـر را از چشـم خـود بیـرون بیـاور آن وقت درسـت خواهی دید که پـر کاه را
از چشـم بـرادرت بیـرون بیـاوری» (لوقـا بـاب  ۶آیـه .)۴۲
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پنجشنبه

 ۲۷آوریل

محبت همه چیز را پوشش میدهد
حتـی در زمـان پطـرس ،مسـیحیان در انتظـار بازگشـت زودهنـگام عیسـی و پایـان جهـان
کنونـی زندگـی میکردنـد .مـا ایـن را میدانیـم زیـرا در آیـه  ۷بـاب  ۴اول پطـرس چنیـن آمـده
اسـت« :پایـان همـه چیـز نزدیـک اسـت .پـس بطـور جـدی دعـا کنیـد و هشـیار باشـید ».بـه
عبـارت دیگـر ،بـرای پایـان جهـان و روزهای آخـر آماده باشـید .در یک مفهوم خیلـی واقعی ،تا
آنجـا کـه بـه هـر کـدام از مـا مربـوط بشـود« ،پایـان» از نظر زمـان برشی هرگـز فراتـر از دمی
پـس از مرگمان منیباشـد .مـا بـا مـرگ چشمامنان را میبندیـم و – چـه هـزاران سـال بگذرد و
چـه تنهـا چنـد روز – آنچـه پـس از آن میدانیـم ،آمدن دوباره عیسـی و پایان این جهان اسـت.

بـر طبـق گفتـه پطـرس ،از آنجایـی کـه «پایان همـه چیز» نزدیک اسـت ،مسـیحیان باید
چگونـه زندگـی کننـد؟ اول پطـرس باب  ۴آیـات  ۷تـا  ۱۱را ببینید.



مسیحیان عالوه بر هشیار و راسخ بودن در دعا ،میبایست «در محبتشان نسبت به
یکدیگر جدی و قوی باشند زیرا محبت گناهان زیادی را میپوشاند» (اول پطرس باب  ۴آیه .)۸
ایـن بـه چـه مفهـوم اسـت؟ محبـت چگونـه گنـاه را میپوشـاند؟ یـک راهنامیـی در نقـل
قولـی کـه پطـرس از امثـال سـلیامن بـاب  ۱۰آیـه  ۱۲میکنـد ،یافـت میشـود« :کینـه و نفـرت
موجـب زحمـت و دردرس میشـود ،ا ّمـا مح ّبـت تقصیـرات دیگـران را نادیـده میگیـرد ».وقتـی
کـه مـا بـه یکدیگـر محبـت میکنیـم ،راحتتر و آسـانتر کسـانی که مـا را آزرده کـرده و مورد
اهانـت قـرار دادهانـد میبخشـیم .محبـت مسـیح او را بـه بخشـیدن مـا وا مـیدارد؛ محبتمان
بایـد مـا را بـه بخشـیدن دیگـران سـوق دهـد .جایـی کـه محبـت فـراوان اسـت ،توهینهـای
کوچـک و حتـی بـزرگ بـا راحتـی بیشتر نادیـده گرفتـه و فرامـوش میشـوند.
پطـرس نیـز مطمئنـاً ایـده یکسـانی را همچـون عیسـی و پولـس ابـراز میدارد کـه میگویند
متـام احـکام خـدا کـه مـا را ملـزم میدارنـد در ایـن مطلـب خالصـه شـده اسـت که با متـام قلب
و وجـود همسـایه خـود را همچـون خـود دوسـت داشـته و محبت مناییـم (متی بـاب  ۲۲آیات
 ۳۴تـا  ،۳۹رومیـان بـاب  ۱۳آیـات  ۸تا .)۱۰
پطرس همچنین مسیحیان را به مهامن نوازی تشویق میکند .آمدن دوباره ممکن است
نزدیک باشد ،اما مسیحیان نباید به خاطر آن از روابط اجتامعی رصفنظر کنند .در نهایت،
هنگامی که مسیحیان سخن میگویند ،میبایست به گونهای باشد که کالم خدا را به زبان
بیاورند .به عبارت دیگر ،وخامت اوضاع مستلزم ارتباط جدی در مورد حقایق روحانی میباشد.
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«محبـت گناهـان بسـیاری را میپوشـاند ».چه کسـی بر علیه شما مرتکب گناه شـده
اسـت؟ شما چگونـه میتوانیـد بـه منظـور «پوشـاندن» آن گنـاه در واقـع محبـت را
منایـان سـازید؟ چـرا انجـام ایـن کار به نفـع خودتان میباشـد؟

جمعه

 ۲۸آوریل

تفکـری فراتـر« :محبتـی کـه بـرای مـدت طوالنـی رنـج میکشـد و مهربان اسـت ،یک
بیمالحظگـی را بـه گناهی نابخشـودنی تبدیل منیکند ،همچنین از اشـتباهات دیگران منفعت
منییابـد .کتـاب مقـدس آشـکارا آمـوزش میدهـد کـه باید نسـبت بـه خطـاکارن با شـکیبایی و
مالحظـه رفتـار منـود .اگر کار درسـت انجام بشـود ،قلب ظاهرا ً بی عاطفه ممکن اسـت مسـیح
را بدسـت آورد .محبـت عیسـی گناهـان بسـیاری را پوشـش میدهـد .فیـض او هرگـز منجـر به
افشـای اشـتباهات دیگـران منیشـود ،مگـر اینکـه الزامـی مثبـت باشـد – ».الـن جـی .وایـت،
 .267 .Counsels to Parents, Teachers, and Students, pبـرای مثـال ،بـه عیسـی و زنـی
کـه بـه جـرم زنـا دسـتگیر شـد ،بیاندیشـید (یوحنـا بـاب  ۸آیـات  ۱تـا  .)۱۱مـا معمـوالً بـه این
موضـوع بـه عنـوان داسـتانی از فیـض و ترحـم مسـیح بـر زنی کـه انحطـاط یافتـه مینگریم و
ایـن درسـت اسـت .امـا منشـاء عمیقتـری نیـز وجـود دارد .چـرا عیسـی در مواجهـه بـا رهربان
دینـی یهـود کـه زن را نـزد او آورده بودنـد« ،گناهـان پنهانـی ایشـان» را بـر روی خاک نوشـت
(الـن جـی وایـت آرزوهـای اعصـار صفحه  ،)۴۶١جایـی که کلمات میتوانسـتند بالفاصله محو
بشـوند؟ چـرا او آشـکارا آنهـا را متهـم نسـاخت و در حضـور همه ،آنچـه در مورد گناهانشـان
میدانسـت کـه ممکـن بـود حتـی از گنـاه آن زن بدتر بوده باشـد را بر زبان نیـاورد؟ در عوض،
عیسـی بـه آنهـا نشـان داد کـه از ریـاکاری و رشارت ایشـان آگاه اسـت و بـا ایـن وجـود ،قصد
افشـا منـودن آن را بـرای دیگـران نداشـت .شـاید ایـن روش خود عیسـی بـرای بشـارت دادن به
ایـن مـردان بـود ،کـه به ایشـان نشـان بدهد کـه هدفشـان را میدانسـت و از ایـن رو به آنها
فرصتـی بـرای نجـات یافتن مـیداد .چـه درس قدرمتندی برای ما وقتی که الزم اسـت با کسـانی
کـه گنـاه کردهانـد ،روبرو بشـویم.

سواالتی برای بحث
 .۱در مـورد مسـئله اتحـاد در برابر یکسـانی بیشتر تأمل کنید .آیـا حوزههایی وجود
دارنـد کـه الزم باشـد مـا بـه منظـور عملکرد بـه عنوان یـک کلیسـا ،کامالً در اندیشـه
متحـد بشـویم؟ اگـر چنیـن اسـت ،ایـن حوزههـا کدامنـد و مـا چگونـه میتوانیم این
یکسـانی را بیابیـم؟ در مقابـل ،حوزههایـی کـه در آنهـا تفـاوت نظـر آسـیب رسـان
منیباشـد و بلکـه در واقـع حتـی میتوانـد مفیـد نیـز باشـد ،کدامند؟
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 .۲تجربـه خـود شما در زمینـه مفهـوم نیـاز بـه «رنـج کشـیدن جسـم» بـه منظـور
رهایـی از گنـاه ،چـه بـوده اسـت؟ ایـن به چه معناسـت؟ آیـا قدرت خـدا در زندگی
مـا بـرای تغییـر دادمنـان بـه طـور خـودکار بـه ایـن مفهـوم اسـت مـا بـرای داشتن
پیـروزی جسماً رنـج منیبریـم؟ اگـر چنیـن نیسـت ،دلیلـش چیسـت؟
 .۳به اطرافتان و تباهی که الکل در بسیاری از زندگیها ببار آورده است ،توجه کنید.
ما به عنوان کلیسا برای کمک به دیگران در دیدن خطرات این ماده مخدر ،چه کاری
میتوانیم انجام بدهیم؟ چه کاری میتوانیم انجام بدهیم که جوانامنان از خطر حتی
امتحان کردن مادهای که میتواند به طور حشتناکی به ایشان آسیب برساند ،آگاهی یابند؟
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