درس یازدهم

 ۲تا  ۸سپتامرب

آزادی در مسیح

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :غالطیان باب  ۵آیات  ۱تا  ۱۵؛ اول قرنتیان باب  ۶آیه  ۲۰؛ رومیان
باب  ۸آیه  ۱؛ عربانیان باب  ۲آیات  ۱۴و  ۱۵؛ رومیان باب  ۸آیه  ، ۴باب  ۱۳آیه . ۸
آیه حفظی« :زیرا که شام ای برادران به آزادی خوانده شدهاید؛ اما زنهار آزادی خود
را فرصت جسم مگردانید ،بلکه به محبت ،یکدیگر را خدمت کنید» .ترجمه تفسیری:
برادران عزیز خدا به شام آزادی عطا کرده است اما آزادی نه برای پیروی از خواسته های
نفستان بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر( .غالطیان باب  ۵آیه .)۱۳

پولـس در غالطیـان بـاب  ۲آیـة  ،۴بطـور خالصـه بـه اهمیـت مراقبـت از «آزادی» کـه در
عیسـی مسـیح داریـم ،اشـاره میکند .امـا منظور پولـس از «آزادی» که غالبا از آن سـخن بعمل
مـی آورد چیسـت ایـن آزادی شـامل چـه چیـزی اسـت؟ ایـن آزادی تـا کجـا پیـش مـیرود؟ آیـا
در آزادی محدودیتـی وجـود دارد؟ و آزادی در مسـیح چـه ارتباطـی بـا رشیعـت و احکام دارد؟
پولـس بـا اشـاره بـه دو خطـر بـه غالطیـان هشـدار داده و بـه ایـن سـواالت واکنش نشـان
میدهـد .خطـر اول قانونگرایـی یـا اعتقـاد متعصبانـه بـه رعایـت احـکام مبنظـور اسـتحصال
رسـتگاری اسـت .مخالفـان پولـس در غالطیـه بشـدت تلاش میکردنـد تا بـا رفتار و کـردار خود
لطـف و رحمـت خـدا را کسـب کننـد زیرا بینش خـود را از ماهیت فریضه رهایی بخش مسـیح
و رسـتگاری او از دسـت داده بودنـد؛ همان آزادی کـه پیـش از ایـن بواسـطه ایمان در مسـیح
بدسـت آورده بودنـد .تهدیـد دوم گرایـش بـه تجـاوز بـه آزادی کـه مسـیح بـرای مـا خریداری
کـرده بـود بـا لغـزش بـه انحطـاط .کسـانی که ایـن دیـدگاه را دارنـد ،به اشـتباه فرض کـرده اند
کـه آزادی متضـاد بـا رشیعت اسـت.
هـم احـکام گرائـی و هـم انحطـاط گرائـی مخالـف آزادی هسـتند ،زیـرا هـر دو بـه یـک
میـزان پیـروان خـود را در شـکلی از بردگـی و محدودیـت نـگاه میدارنـد .اگرچـه ،درخواسـت
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و التماس پولـس از غالطیـان ثابـت قـدم بـودن و اسـتواری در آزادی حقیقـی اسـت کـه حـق
منصفانـه ایشـان در مسـیح اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۹سپتامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۳سپتامرب

مسیح ما را آزاد کرده است
«پـس بـه آن آزادی کـه مسـیح مـا را بـه آن آزاد کـرد ،اسـتوار باشـید و باز در یـوغ بندگی
گرفتـار مشـوید» (غالطیـان بـاب  ۵آیة .)۱
مانند فرمان صفآرایی رهرب یک ارتش به نیروهای تحت فرمان خود ،پولس غالطیان را
مکلف میسازد تا آزادی خود را در مسیح واگذار نکنند .لحن آمرانه و تند پولس باعث میشود
سخنانش تقریباً از نوشته خارج و به عمل تبدیل شوند .در واقع ،به نظر میرسد این دقیقاً
هامن چیزی است که پولس قصد آن را داشت .اگرچه این آیه از نظر موضوعی با آنچه پیش از
آن آمده و پس از آن میآید مرتبط میباشد ،عدم ساختار درست در زبان یونانی نشان میدهد
که پولس قصد داشت این آیه مانند تابلویی بزرگ خودمنایی کند .آزادی در مسیح متامی بحث
پولس را خالصه میکند و غالطیان در خطر از دست دادن آن قرار داشتند.

غالطیـان بـاب  ۱آیـات  ۳و  ،۴بـاب  ۲آیـة  ۱۶و بـاب  ۳آیـة  ۱۳را بخوانیـد .برخـی از
اسـتعارههایی کـه در ایـن آیـات بـکار رفتهانـد کدامنـد و آنهـا چگونـه بـه درک مـا از
آنچـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت ،کمـک میکننـد؟



سـخنان پولـس« ،بـه آن آزادی کـه مسـیح مـا را بـه آن آزاد کـرد» (غالطیـان بـاب  ۵آیة ،)۱
ممکـن اسـت توصیـه کنـد کـه اودر اینجـا اسـتعارهای دیگـر در ذهـن دارد .جمله بنـدی پولس
در ایـن عبـارت مشـابه قاعـده ای اسـت کـه در آزاد کـردن مذهبـی اسـیران (عتـق) بـکار رفته
اسـت .از آنجایـی کـه بـردگان از هیـچ حـق قانونـی برخـوردار نبودنـد ،چنیـن فرض میشـد که
یـک الهـه یـا رب قـادر بـه خریـدن آزادی ایشـان بـود و در عوض ،بـرده اگرچـه واقعـاً آزد بود،
از نظـر قانونـی بـه آن الهـه یـا رب تعلـق داشـت .مطمئنـاً از نظر عملـی این رونـد خیالی بود؛
امـا ایـن بـرده بـود کـه بـرای آزادی خـود ،پول را بـه خزانـه معبد پرداخـت میکرد .بـرای مثال،
شـیوه و قاعـده ای را در نظـر بگیریـد کـه در یکـی از قریـب بـه یکهـزار کتیبهای کـه در معبد
هاتـف آپولـو در دلفـی کشـف شـد و تاریخـش بـه  ۲۰۱پیـش از میلاد مسـیح تـا  ۱۰۰پـس از
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میلاد مسـیح بازمیگشـت« :آپولـو هاتـف ،بـرای آزادی ،یـک بردة زن را از سوسـیبوس امفیسـا
( )Sosibus of Amphissaبـه نـام نایسـیا  Nicaeaخریـداری منـود ...به واسـطه خرید ،نایسـیا
بـرای آزادی کـه بدسـت آورده بـود به آپولو وقف شـد – ».بـن ویرتینگتون سـوم ،در باب فیض
در غالطیـه کـه از مرجـع زیـر اقتباس گردیده اسـت.
Ben Witherington III, Grace in Galatia (Grand Rapids, Mich.: William B.
Eerdmans Publishing Company, 1998), p. 340
ایـن قاعـده شـباهتی اساسـی بـا اصطالحات پولـس دارد ،اما یـک تفاوت اساسـی نیز وجود
دارد .در اسـتعارة پولـس هیـچ چیـز خیالـی وجـود نـدارد .مـا خـود هزینـه خریـد را فراهـم
نکردیـم (اول قرنتیـان بـاب  ۶آیـة  ،۲۰بـاب  ۷آیـة  .)۲۳ایـن مبلـغ بـرای مـا بسـیار باال بـود .ما
قـدرت نجـات خـود را نداشـتیم ،امـا عیسـی شـفاعت کـرد و کاری را کـه مـا قـادر بـه انجامش
بـرای خـود نبودیـم ،انجـام داد (دسـت کـم نـه بـا تسـلیم زندگیمـان) .او جریمة گناهـان ما را
پرداخـت کـرد و از ایـن جهـت مـا را از قیـد محکومیـت آزاد منـود.

بـه زندگـی خـود بنگریـد .آیـا هرگـز بـه ایـن میاندیشـید کـه میتوانسـتید خـود را
نجـات بدهیـد؟ پاسـختان بایـد چه چیـزی درباره میـزان قـدردان بودنتان بـرای آنچه
در عیسـی بـه مـا داده شـده اسـت ،بـه شما بگوید؟

دوشنبه

 ۴سپتامرب

ماهیت آزادی مسیحی
دسـتور پولـس مبنـی بـر ثابـت قـدم بـودن در آزادی فقـط بـرای گـروه خاصـی نبـود بلکـه
بـرای متـام ایامنـداران در هـر دوره و زمـان بـود .بیانیـه ای از حقیقـت مقدمتـا ذکـر میشـود:
«مسـیح مـا را رهایی بخشـیده اسـت» .چرا مسـیحیان باید بـرای آن آزادی که یافتـه اند محکم
بایسـتند؟ بخاطـر اینکـه مسـیح پیـش از این و هـم اکنون به آنـان آزادی و رهایـی عطا فرموده
اسـت .بـا کالمـی دیگـر رهایی ما نتیجه آن چیزی اسـت که مسـیح پیـش از این بـرای ما فراهم
آورده است.
ایـن الگـوی بیـان حقیقـت کـه بـا هشـدار و انـدرز دنبـال شـده اسـت ،از شـاخصه هـای
مکاتبـات در رسـالههای پولـس میباشـد (اول قرنتیـان بـاب  ۶آیـة  ، ۲۰باب  ۱۰آیـات  ۱۳و ۱۴
؛ کولسـیان بـاب  ۲آیـة  .)۶بـرای مثـال ،پولس در بـاب  ۶رومیان ،چندین اظهـار تحلیلی در باره
واقعیتهـای وضعیـت مـا در مسـیح ارائـه میدهـد ،از جملـه «ایـن را میدانیم که انسـانیت
کهنـه مـا بـا او مصلـوب شـد» (رومیـان بـاب  ۶آیـة  .)۶پولـس سـپس میتوانـد بـر پایـة ایـن
حقیقـت ،انـدرز هشـدارگونه واجـب را ارائـه دهـد« ،پـس گنـاه در جسـم فانی شما حکمرانی
نکنـد تـا هوسـهای آن را اطاعـت مناییـد» (رومیـان باب  ۶آیـة  .)۱۲رضورتاً پولس بـا روش خود
96

میگوید«آنگونـه کـه بایـد یـک مسـیحی واقعـی باشـید» .طریقـه زندگـی معنـوی و اخالقـی
انجیـل بـه مـا منـی گویـد کـه بـار سـنگینی بـر دوش بگذاریـد تـا ثابـت کنید کـه فرزنـدان خدا
هسـتید .در عـوض ،مـا هـر آنچـه انجـام میدهیم بـه این دلیل اسـت کـه فرزندان او هسـتیم.



مسـیح مـا را از بنـد چـه چیزی آزاد کرده اسـت؟ رومیان باب  ۶آیـات  ۱۴و  ،۱۸باب ۸
آیـة  ۱؛ غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۳و  ، ۸بـاب  ۵آیة  ۱؛ عربانیـان باب  ۲آیات  ۱۴و .۱۵

اسـتفاده از واژة آزادی بـرای توصیـف زندگی مسـیحی ،بیشتر از هر جای دیگـر کتاب عهد
جدیـد ،در رسـالههای پولـس یافـت میشـود .واژة آزادی و واژه هـای هـم ریشـة آن  ۲۸بار در
رسـالههای پولـس آمـده و در مقایسـه در جاهـای دیگرتنهـا  ۱۳بار  ،بکار برده شـده اسـت.
منظـور پولـس از آزادی چیسـت؟ نخسـت اینکـه ،آزادی مفهومـی رصفـاً خیالـی و فرضـی
نیسـت .آزادی بـه آزادی سیاسـی ،اقتصـادی یـا آزاد زندگـی کـردن هـر گونـه کـه خوشـایندمان
باشـد ،اشـاره نـدارد .بالعکـس ،ایـن نوعی آزادی اسـت که در رابطة ما با عیسـی مسـیح ریشـه
دارد .موضـوع نشـان میدهـد کـه پولـس بـه آزادی از اسـارت و محکومیـت مسـیحیتی گرفتـه
شـده از رشیعت اشـاره دارد ،اما آزادی ما شـامل چیزهای بسـیار بیشتری میشـود .و آن آزادی
از گنـاه ،مـرگ ابدی و شـیطان اسـت.
«وجود و هستی برشیتی که از عیسی مسیح تهی است با اسارت توصیف میشود – اسارت
رشیعت ،عنارص شیطانی حاکم بر جهان ،گناه ،جسم و شیطان .خدا پرسش را به این جهان
فرستاد تا سلطة این برده داران را از بین بربد – ».تیموتی جورج ،غالطیان صفحه . ٣٥٤
Timothy George, Galatians, p. 354

شما احسـاس میکنیـد در زندگـی بـردة چه چیزهایـی هسـتید؟ غالطیان بـاب  ۵آیة ۱
را به یاد بسـپارید و از خدا بخواهید آزادی در مسـیح را برای شما به یک واقعیت در
زندگی مبدل سـازد.

سه شنبه

 ۵سپتامرب

عواقب خطرناک احکامگرایی
(غالطیان باب  ۵آیات  ۲تا )۱۲

روشی که پولس در غالطیان باب  ۵آیات  ۲تا  ۱۲معرفی میکند ،نشان دهندة اهمیتی است
از آنچه که میخواهد بگوید«.بنگرید»« ،بشنوید!»« ،سخنان مرا مالحظه کنید!»« ،من پولس
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به شام میگویم ».پولس ما را فریب منیدهد .او با استفاده امری از فعل (بنگرید) ،نه تنها
توجه کامل خوانندگان خود را جلب میکند ،بلکه حتی اعتبار و اقتدار رسالتی خویش را تداعی
میکند .او میخواهد که آنها درک کنند که اگر قرار باشد غیر یهودیان برای نجات تسلیم ختنه
شدن بشوند ،پس غالطیان باید عواقب خطرات این تصمیم خود را تشخیص بدهند.



غالطیـان بـاب  ۵آیـات  ۲تـا  ۱۲را بخوانیـد .پولـس در مـورد مسـئله کلـی ختنه ،نسـبت
بـه چـه چیـزی هشـدار میدهد؟

نخستین عاقبت تالش برای بدست آوردن لطف خدا با تن دادن به ختنه این است فرد را به
نگه داشنت متامی رشیعت ملزم میکند .زبان پولس در آیات  ۲و  ۳شامل بازی زیبایی با کلامت
میباشد .او میگوید ،مسیح به آنها منفعت نخوهد رساند ()ophelesei؛ در عوض آنها در
برابر رشیعت متعهد میشوند ( .)opheiletesاگر فردی بخواهد بر طبق رشیعت زندگی کند،
منیتواند احکامی را با خواست خود انتخاب و اطاعت مناید .یا همه یا هیچ.
دوم ،آنهـا بایـد از مسـیح «جـدا» بشـوند .تصمیـم بـرای عـادل شـمرده شـدن بـا اعمال،
درعیـن حـال مسـتلزم انـکار راه خـدا در عـادل شـمردن از طریق مسـیح میباشـد« .منیتوانید
هـر دو طریـق را داشـته باشـید .دریافـت مسـیح به موجـب تصدیـق اینکه منیتوانیـد خودتان
را نجـات بدهیـد و سـپس در نتیجـة ادعـای تواناییتـان ختنـه شـدن ،غیـر ممکن میباشـد– ».
جـان آر .دابلیـو .اسـکات ،کـه از مرجـع زیـر اقتباس گردیده اسـت.
John R. W. Stott, The Message of Galatians (Leicester, England: InterVarsity
Press, 1968), p. 133
مخالفـت سـوم پولـس بـا ختنـه ایـن اسـت کـه مانـع رشـد روحانـی میشـود .قیـاس او از
دونـدهای اسـت کـه پیرشفتـش بـه سـوی خـط پایان بـه طور عمد مـورد خرابـکاری قـرار گرفته
اسـت .در واقـع ،واژة ترجمـه شـده بـه «منحـرف شـدن» (آیـه  )۷در چرخههـای نظامـی برای
اشـاره بـه «تخریـب یـک جـاده یـا پـل یـا قـرار دادن مانعـی در مسـیر دشـمن بـرای متوقـف
منـودن پیشروی او »،اسـتفاده میشـد .برگرفتـه از مرجـع زیـر.
– The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 978
در نهایـت ،ختنـه وجهـه صلیـب را مخـدوش میسـازد .چگونـه؟ پیـام ختنـه شـدن بـر ایـن
داللـت دارد کـه شما میتوانیـد خودتـان را نجـات بدهیـد؛ بـه ایـن ترتیـب ،برای غـرور برشی
متملقانـه میباشـد .اگرچـه پیـام صلیـب غـرور بشر را جریحـه دار میکنـد ،چرا که بایـد اذعان
مناییـم کـه کامالً وابسـته به عیسـی هسـتیم.
پولـس از دسـت ایـن افـراد بدلیـل ارصارشـان بـر ختنه چنان خشـمگین اسـت کـه میگوید
آرزو دارد چاقـو لغـزش کنـد و آنهـا خـود را عقیـم مناینـد! ایـن سـخنان تند و خشـن هسـتند
امـا لحـن پولـس در واقـع میـزان دیـد جدی وی بـه موضـوع را نشـان میدهد.
98

چهارشنبه

 ۶سپتامرب

آزادی نه بیبندوباری (غالطیان باب  ۵آیه )۱۳
غالطیـان بـاب  ۵آیـة  ۱۳نقـاط عطف مهم کتاب غالطیان را مشـخص میکنـد .در حالی که
پولـس تـا ایـن مرحلـه کامالً بـر محتوای دینـی پیامش مترکز داشـت ،اکنـون رو به مسـئلة رفتار
مسـیحی مـیآورد .انسـان کـه با اعامل رشیعـت نجات نیافته اسـت ،چگونه بایـد زندگی کند؟



پولـس قصـد داشـت غالطیان را از ارتـکاب به کدام سوءاسـتفادههای بالقـوة آزادی ،باز
دارد؟ غالطیـان بـاب  ۵آية .۱۳

پولـس بـه خوبـی از سوءبرداشـتهای بالقـوهای کـه همـراه با تأکیـد وی بر فیـض و آزادی
کـه ایامنـداران در مسـیح دارنـد ،به خوبی آگاهی داشـت (رومیان باب  ۳آيـة  ، ۸باب  ۶آیات
 ۱و  .)۲اگرچـه ،مشـکل انجیـل پولـس نبـود ،بلکـه متایل انسـان بـرای خوشـگذرانی و هورسانی
بـود .صفحـات تاریـخ پـر از روایـات مـردم ،شـهرها و ملتهایـی میباشـد کـه فسـاد و تنـزل
آنـان بـه ورطـه مهلـک اخالقـی مسـتقیامً به عـدم پرهیـزگاری آنان مربـوط بود .چه کسـی این
متایـل را در زندگـی خـود تجربـه نکـرده اسـت؟ بـه ایـن دلیل اسـت که پولـس با وضوح بسـیار
پیـروان مسـیح را فـرا میخوانـد کـه از افـراط در جسـم اجتنـاب کننـد .در واقـع ،او میخواهد
کـه آنهـا متضـاد ایـن را انجـام بدهنـد ،یعنی «با محبـت یکدیگـر را خدمت کننـد ».هامنطور
کـه هـر کسـی کـه دیگـران را بـا محبت خدمـت میکنـد ،میداند که این چیزی اسـت کـه تنها
میتوانـد از طریـق کنترل نفـس و مـرگ به شـهوترانی اتفاق بیافتد .کسـانی که به جسـم خود
ظلـم میکننـد ،کسـانی نیسـتند که مایل بـه خدمت به دیگران باشـند .بلکه برعکس آن اسـت.
از ایـن رو ،آزادی مـا در مسـیح بدیـن معنـی نیسـت کـه خـود را به اسـارت دنیـا در آوریم
 ،بلکـه فراخوانـی بـه نـوع جدیـدی از خدمـت اسـت کـه وظیفـه خدمـت بـه دیگـران از روی
محبـت اسـت .ایـن «فرصتـی بـرای محبـت بـه همسـایه بـدون هیـچ تأخیـر و امـکان ایجـاد
جوامـع انسـانی بـر پایـة از خود گذشـتگی دو طرفه به جـای طلبیدن قدرت و مقام میباشـد».
– سـم کـی .ویلیامـز ،در بـاب غالطیـان کـه از مرجـع زیـر اقتباس شـده اسـت.
Sam K. Williams, Galatians (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1997), p. 145
بدلیـل آشـنایی مـا با مسـیحیت و جملهبنـدی ترجمههای امـروزی غالطیان بـاب  ۵آية ،۱۳
غفلـت منـودن از قـدرت شـگفتانگیز ایـن واژگان ممکـن اسـت باعـث لغـزش ما شـده و ما را
بـه همان چالـه ای بینـدازد کـه غالطیـان در آن افتـاده بودنـد .نخسـت ،نسـخه یونانـی آیات
نشـان میدهـد کـه محبتـی کـه ایـن نـوع خدمـت را بـر ميانگیـزد ،محبـت معمولـی بشری
منیباشـد – ایـن غیـر ممکـن خواهـد بـود؛ محبـت بشری بسـیار مشروط میباشـد .پولس در
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نوشـته خـود در ایـن بـاب بزبـان یونانـی از حـرف تعریـف قبـل از واژة محبـت الهی اسـتفاده
میکنـد کـه تنهـا از طریـق روح القـدس آنـرا دریافـت میکنیـم( .رومیان بـاب  ۵آیـة  .)۵تعجب
واقعـی بـر ایـن حقیقت اسـتوار اسـت که واژة ترجمه شـده به صـورت «خدمـت» ،واژه یونانی
بـرای «اسـیر بـودن» میباشـد .آزادی مـا بـرای خودمختـاری منیباشـد ،بلکـه بـرای اسـارت دو
جانبـه نسـبت بـه یکدیگـر بـر اسـاس محبت خدا اسـت.

بـا خـود رو راسـت باشـید :آیـا تابحـال فکـر کردهایـد کـه میتوانیـد از آزادی کـه در
مسـیح داریـد ،بـرای کمـی خوشـگذرانی در گنـاه بـکار بربیـد؟ چـه چیـز بسـیار بدی
درمـورد ایـن طـرز تفکر وجـود دارد؟

پنجشنبه

 7سپتامبر

به تحقق رسیدن احکام (غالطیان باب  ۵آیات  ۱۳تا )۱۵



نظریـات منفـی پولـس دربـاره «بجـا آوردن متامـی رشیعـت» (غالطیان بـاب  ۵آیة  )۳را
چگونـه بـا اظهـار مثبـت وی دربـارة «محقـق شـدن احـکام» (غالطیـان بـاب  ۵آیة )۱۴
تطبیـق میدهیـد؟ رومیـان بـاب  ۱۰آیـة  ۵؛ غالطیـان باب  ۳آیـات  ۱۰و  ،۱۲باب  ۵آیة
 ۳را بـا رومیـان بـاب  ۸آیـة  ،۴بـاب  ۱۳آیـة  ۸و غالطیـان بـاب  ۵آیة  ۱۴مقایسـه کنید.

بسـیاری تضـاد میـان نظریات منفی پولس دربارة «بجـا آوردن متامی رشیعت» و توضیحات
مثبتـش در مـورد «کامـل شـدن متامـی رشیعـت» را متناقض دیدهانـد .اما آنهـا در واقع چنین
نیسـتند .راهحـل در ایـن واقعیـت اسـت که پولس عمدا ً از هـر کدام از این جملات برای ایجاد
متایـزی مهـم میـان دو روش متفـاوت تعریـف رفتـار مسـیحی در رابطـه بـا رشیعـت ،اسـتفاده
میکنـد .بـرای مثـال ،قابـل توجـه اسـت وقتـی کـه پولـس بـه گونـهای مثبـت بـه نگـه داشتن
مسـیحی احـکام اشـاره میکنـد ،هرگـز آن را بـه عنوان «انجـام دادن رشیعت» بیـان منیکند .او
ایـن عبـارت را بـرای اشـاره منحرصا ً به رفتار نادرسـت کسـانی کـه زیر رشیعت زندگـی میکنند
و در تلاش بـرای بدسـت آوردن تأییـد خـدا بـا «انجام» آنچـه رشیعت میطلبد ،حفـظ میکند.
ایـن موضـوع داللـت منیکند که کسـانی که نجـات در مسـیح را یافتهاند ،اطاعـت منیکنند.
هیچچیـز منیتوانـد بیشتر از ایـن از حقیقـت دور باشـد .پولـس میگویـد آنهـا رشیعـت را
«کامـل» میکننـد .منظـور او ایـن اسـت کـه رفتـار حقیقـی مسـیحی بسـیار بیشتر از اطاعتـی
ظاهـری از تنهـا «انجـام» رشیعـت میباشـد؛ بلکـه رشیعـت را «کامـل» میکند .پولـس از واژة
کامـل کـردن اسـتفاده میکنـد زیـرا این فراتـر از تنها «انجام دادن» میباشـد .ایـن نوع اطاعت
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ریشـه در عیسـی دارد (متـی بـاب  ۵آیـة  ۱۷را ببینیـد) .ایـن تـرک رشیعت نیسـت ،بلکه راهی
اسـت کـه از طریـق آن ایامنـدار میتوانـد نیـت و معنـای متامی رشیعـت را تجربـه مناید.



بـر طبـق گفتـة پولـس ،معنـای کامـل رشیعـت در کجـا یافت میشـود؟ الویـان باب ۱۹
آیـة  ۱۸؛ مرقـس بـاب  ۱۲آیـات  ۳۱و  ۳۳؛ متـی بـاب  ۱۹آیـة  ۱۹؛ رومیان بـاب  ۱۳آیة
 ۹؛ یعقـوب بـاب  ۲آیـة . ۸

اگرچـه بیـان پولـس در غالطیـان نقـل قولـی از کتـاب الویان میباشـد ،در نهایت ریشـه در
اسـتفادة عیسـی از الویـان بـاب  ۱۹آیـة  ۱۸دارد .اگرچـه عیسـی تنهـا معلـم یهـودی نبـود کـه
بـه الویـان بـاب  ۱۹آیـة  ۱۸بـه عنـوان خالصـة کل رشیعـت اشـاره کـرد .ربـای یا خاخـام هیلل
( )Rabbi Hillelکـه حـدود یـک نسـل پیـش از عیسـی میزیسـت ،گفـت« ،آنچـه بـرای شما
نفرتانگیـز اسـت ،نسـبت بـه همسـایهتان انجـام ندهیـد؛ ایـن متامـی رشیعـت اسـت ».امـا
دیـدگاه عیسـی کاملاً متفـاوت بـود (متی باب  ۷آیـة  .)۱۲نه تنهـا این مثبتتر میباشـد ،بلکه
همچنیـن نشـان میدهـد کـه رشیعت و محبت ناسـازگار نیسـتند .بدون محبـت ،رشیعت تهی
و رسد اسـت؛ بـدون رشیعـت ،محبـت هیـچ جهتـی ندارد.

کـدام آسـانتر اسـت و چـرا :محبـت بـه دیگـران یـا در واقـع اطاعـت از ده فرمـان؟
پاسـخهای خـود را در کالس مطـرح کنیـد.

جمعه

 ۸سپتامرب

تفکـری فراتـر« :ایمان اصیـل همواره بـا محبت عمـل میکنـد .هنگامی که بـه جلجتا
نـگاه میکنیـد ،بخاطـر ایـن نیسـت کـه روح خـود را بـه عدم انفعـال واداریـد و نه اینکـه برای
خـود الالیـی بخوانیـد تـا بخوابیـد  ،بلکـه بـرای ایجـاد ایمان در مسـیح اسـت ،ایامنـی کـه در
پاالیـش روح از لجـنزار خودخواهـی کار میکنـد .وقتـی کـه بـا ایمان رابطـه خود را با مسـیح
حفـظ میکنیـم ،کارمـان تـازه رشوع شـده اسـت .همـة انسـانها عـادات فاسـد و گناهـکاری
دارنـد کـه بایـد بوسـیلة نبردی شـدید از میـان برونـد .هر فرد بایـد در نبرد ایامن مبـارزه کند.
اگـر کسـی پیـرو مسـیح باشـد ،منیتوانـد در معاملـه تنـد ،سـنگدل و عـاری از همدردی باشـد.
او منیتوانـد در گفتـار خـود خشـن و بـیادب باشـد .منیتوانـد پـر زرق و بـرق و خـود اتـکا
باشـد .او منیتوانـد از خـود راضـی باشـد یـا از کلمات خشـن ،و رسزنـش آمیـز و تقبیـح کننده
اسـتفاده کند.
«کار محبـت از کار ایمان رسچشـمه میگیـرد .دیـنِ مبتنـی بـر کتـاب مقدس بـه معنی کار
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مـداوم میباشـد’ .بگذاریـد نـور شما بر مـردم بتابد تـا اعامل نیکوی شما را دیده ،پدر شما را
کـه در آسمان اسـت متجیـد مناینـد’ ‘.پس ای عزیـزان من چنانکه همیشـه مطیـع میبودید ،نه
در حضـور مـن فقـط بلکـه بسـیار زیادتـر اآلن وقتـی کـه غایبـم ،نجات خـود را به تـرس و لرز
بعمـل آوریـد ‘.مـا بایـد در کار خـوب غیور باشـیم؛ مراقب باشـید کـه کار خـوب را حفظ کنید.
و شـاهد حقیقـی میگویـد’ ،مـن از اعامل تـو آگاهم‘.
«در حالـی کـه صحیـح اسـت کـه اعمال زیـاد مـا بـه تنهایـی منیتواننـد نجـات را تضمیـن
کننـد ،همچنیـن حقیقـت دارد کـه ایامنـی که ما را با مسـیح متحد میسـازد ،روح را به فعالیت
درمـیآورد – ».الـن جـی .وایـت ،بـر گرفتـه از مرجع زیر.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1111

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،پاسـخهایتان بـه پرسـش آخـر مطالعة روز پنجشـنبه را بـار دیگر مطرح

کنیـد .بیشتر افـراد کـدام مـورد را آسـانتر میداننـد و چـرا؟ پاسـخ شما چـه حقایق
مهمـی را بـه شما دربـارة معنـای کامـل کـردن رشیعت ارائـه میدهد؟
 .۲پولس میگوید که ایامن از طریق محبت «عمل میکند ».منظور او چیست؟
 .3ایـدة بدنبـال اسـتفاده از آزادیتـان در مسـیح بـودن بـرای ارتـکاب بـه گنـاه را
بررسـی مناییـد .چـرا انجـام چنیـن کاری بسـیار آسـان اسـت؟ با ایـن وجود ،هـر زمان
کـه انسـان بـه ایـن صـورت فکر میکنـد ،در چـه دامـ ی میافتـد؟ (اول یوحنـا باب ۳
آیـة  ۸را ببینیـد).
خالصـه :آزادی یکـی از واژگان محبـوب پولـس بـرای تعریـف انجیـل میباشـد .شـامل آنچـه
مسـیح بـرای آزادی مـا از اسـارت جهـان بـرای مـا انجـام داده اسـت و همچنیـن چگونگـی فراخوانده
شـدمنان بـه داشتن زندگـی مسـیحی میباشـد .اگرچه مـا باید مراقب باشـیم کـه آزادیمـان منتهی به
احـکام پرسـتی یـا بیبندوبـاری نشـود .مسـیح مـا را آزاد نکـرد تـا بتوانیـم بـه خودمان خدمـت کنیم،
بلکـه تـا زندگـی خـود را وقف خدمـت بـه همسـایگامنان منائیم.
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