درس دوازدهم

 ۹تا  ۱۵سپتامرب

با روح زیسنت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۵آیـات  ۱۶تـا  ۲۵؛ تثنیـه باب  ۱۳آیـات  ۴و ۵
؛ رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۴تـا ۲۴؛ ارمیـا بـاب  ۷آیـه  ۹؛ هوشـع بـاب  ۴آیـه  ۲؛ متـی باب
 ۲۲آیـات  ۳۵تا .۴۰
آیـه حفظـی« :امـا میگویم در کنـار روح گام بردارید و خواهشـهای جسـم را به جا
نخواهیـد آورد» .ترجمـه مسـتقیم از ( NASBغالطیـان باب  ۵آیه .)۱۶
یکـی از محبـوب تریـن رسودهـای مسـیحی ،رسود «بیـا تـو ای چشـمة متامی بـرکات »١از
رابـرت رابینسـون ۲می باشـد.
.١ Come, Thou Fount of Every Blessing
Robert Robinson . ۲
اگـر چـه رابینسـون همـواره فـرد ایامنـداری نبـود .مـرگ پـدرش او را عصبانی کـرده بود و
او به فسـق و فجور و می گسـاری کشـیده شـده بود .رابینسـون پس از شـنیدن سـخنان واعظ
معـروف ،جـورج وایتفیلـد ،٣زندگی خود را تسـلیم خداوند منود و شـبانی مقید شـد و آن رسود
شف رسگردانـی ام
را نوشـت کـه در ابتـدا دارای ایـن جملات بـود « :احسـاس میکنـم کـه در ُ ُ
شف تـرک خدایـی هسـتم که دوسـتش دارم » .
پـروردگارا  .در ُ ُ
.٣ George Whitefield
فردی از عبارت مربوط به رسگردانی قلب مسیحی معذب و نگران بود و عبارت را چنین
تغییر داد« :الهی برای پرستش تو سجده می کنم؛ سجده به عشق؛ به خدایی که خدمت میکنم».
علیرغـم نیـت خـوب نگارنـده ،کلمات اصلـی دقیقـا ،تقال و کشـمکش مسـیحیان را ترشیح
میکنـد .مـا ایامنـداران دارای دو طبیعـت هسـتیم ،جسـم و روح و ایـن دو بـا هـم در سـتیز
هسـتند .اگـر چـه طبیعـت گناهـکار ما همـواره «مسـتعد» انحراف از خـدا خواهد بـود اما اگر
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متایل داشـته تا تسـلیم روح او بشـویم آنگاه رضورتی ندارد تا برده متایالت جسـم باشـیم .این
مطلـب فحـوا و نیـروی پیـش برنـده پیـام پولـس در متون ایـن هفته می باشـد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۶سپتامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۰سپتامرب

گام بر داشنت در روح


غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ۱۶را بخوانیـد .مفهوم گام برداشتن چـه ارتباطی بـا زندگی بر پایه
ایمان دارد؟ تثنیـه بـاب  ۱۳آیـات  ۴و  ۵؛ رومیـان بـاب  ۱۳آیـه  ۱۳؛ افسسـیان بـاب ۴
آیـات  ۱و  ۱۷؛ کولسـیان بـاب  ۱آیـه .۱۰
«گام برداشتن» تشـبیهی اسـت که از عهد قدیم اقتباس شـده اسـت که به بایسـتگی طرز
رفتـار انسـان اشـاره دارد .پولـس کـه خود یک یهودی اسـت ،در رسـاله های خود اغلـب از این
تشـبیه بـرای توصیـف نـوع رفتـاری که باید منایان گر زندگی مسـیحی باشـد ،اسـتفاده می کند.
بـکار بـردن ایـن تشـبیه توسـط وی همچنیـن بـه احتمال زیـاد بـا نامـی کـه بـه کلیسـای اولیه
مربـوط مـی شـد ،مرتبـط بـود .پیـش از آنکـه پیـروان عیسـی ،مسـیحی خوانـده شـوند (اعامل
رسـوالن بـاب  ۱۱آیـه  ،)۲۶آنهـا در واقـع بـه عنوان پیـروان «راه یا رصاط» شـناخته می شـدند
(یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ۶؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۲۲آیـه  ،۴بـاب  ۲۴آیـه  .)۱۴این مطلـب توصیه
میکنـد کـه مسـیحیت در زمـان هـای خیلـی دور ،رصفـاً مجموعـه ای از باورهـای دینـی کـه بر
عیسـی متمرکـز باشـند ،نبـود بلکـه همچنیـن «راهی» بـرای «رفتار کـردن» در زندگـی نیز بود.

تشـبیه پولـس دربـاره گام برداشتن بـه چـه روش هایـی بـا آنچـه در عهـد قدیـم یافـت
مـی شـود ،متفـاوت اسـت؟ خـروج بـاب  ۱۶آیـه  ۴؛ الویـان بـاب  ۱۸آیـه  ۴؛ ارمیـا باب
 ۴۴آیـه  ۲۳را بـا غالطیـان بـاب  ۵آیـات  ۱۶و  ۲۵و رومیـان باب  ۸آیه  ۴مقایسـه کنید.



همراهـی کـردن در عهـد قدیـم در واقـع به عنـوان «راه رفنت یـا گام برداشتن» تعریف منی
شـد ،بلکـه بـه نوعـی خـاص تـر با عنـوان «گام برداشتن در احـکام و رشیعـت» تعبیر می شـد.
 Halakhahیـا مناهـی تعالیـم دینـی (امـر به معـروف و نهی از منکـر) واژه ای حقوقی بود که
یهودیـان بـرای اشـاره بـه قوانیـن و مقررات احـکام و رسـوم معلمین رشیعت و پدرانشـان بکار
مـی بردنـد .در حالـی کـه  halakhahمعموال بصورت «احکام یهودی» ترجمه شـده اسـت ،این
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واژه در واقـع بـر اسـاس واژه عبری «راه رفتن» و از نظـر تحـت اللفظی به معنـی «روش رفنت»
می باشـد.
نظریات پولس درباره «گام برداشنت در روح» با اطاعت از رشیعت مغایرتی ندارد .او
پیشنهاد منی دهد که مسیحیان باید به روشی که رشیعت را نقض کند ،زندگی کنند .پولس بار
دیگر مخالف با رشیعت یا اطاعت از آن منی باشد .چیزی که او با آن مخالف است ،روشی
احکامگرایی و یا رشیعت پرستی می باشد که در آن از رشیعت سوءاستفاده بشود .اطاعت
واقعی که خدا می طلبد ،هرگز منی تواند از طریق ایجاب ظاهری بدست آید ،بلکه تنها از
طریق الهام باطنی بوجود آمده توسط روح بدست می آید (غالطیان باب  ۵آیه .)۱۸

تجربـه شما از «گام برداشتن در روح» چـه بوده اسـت؟ شما چگونـه آن را انجام می
دهیـد؟ چـه کارهایـی در زندگیتـان ،این نوع راه رفنت را دشـوارتر می سـازند؟

دوشنبه

 ۱۱سپتامرب

نزاع مسیحی



«زیـرا خواهـش جسـم بـه خلاف روح اسـت و خواهـش روح به خالف جسـم؛ و این دو
بـا یکدیگـر منازعـه میکننـد بطـوری کـه آنچـه میخواهید منیکنیـد» (غالطیـان باب ۵
آیـه ۱۷؛ رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۴تـا  ۲۴را نیز ببینید) .شما در زندگیتـان به عنوان یک
ایامنـدار ،چگونـه واقعیـت خشـن و دردناک ایـن کلامت را تجربه کـرده اید؟

نزاعی که پولس توصیف می کند ،کشمکش همه انسانها منی باشد؛ این مطلب بطور خاص
به نزاع درونی که در فرد مسیحی وجود دارد اشاره می کند .از آنجایی که انسانها هامهنگ
با متایالت جسم متولد می شوند (رومیان باب  ۸آیه  ،)۷تنها زمانی که توسط روح تولدی تازه
می یابیم ،نزاع روحانی واقعی آغاز می شود (یوحنا باب  ۳آیه  .)۶این بدین معنا منی باشد که
غیر مسیحیان هرگز نزاع اخالقی را تجربه منی کنند؛ آنها نیز مطمئناً چنین تجربه ای دارند .اما
حتی آن نزاع نیز در نهایت بخاطر روح می باشد .اگر چه نزاع مسیحیان بُعد جدیدی دارد ،زیرا
ایامندار دارای دو طبیعت است که با یکدیگر در نربد می باشند ،جسم و روح.
مسـیحیان در طـول تاریـخ مشـتاق رهایـی از ایـن نـزاع بـوده انـد .برخـی بوسـیله کنـار
کشـیدن از جامعـه بدنبـال پایـان دادن بـه این نزاع بـوده اند ،در حالی که دیگران مدعی شـده
انـد کـه طبیعـت گناهـکار مـی تواند بواسـطه بعضـی از اعامل الهی فیض ریشـه کن شـود .هر
دو ایـن کوشـش هـا بـه نتیجـه ای منیرسـند .اگـر چـه مـا از طریـق قـدرت روح بطـور حتم می
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توانیـم متایلات جسـم را از بیـن بربیـم ،ایـن تضـاد به شـیوه های گوناگونـی تا زمانی کـه ما در
آمـدن دوبـاره مسـیح بدنـی تـازه دریافـت کنیـم ،ادامـه خواهـد یافـت .فـرار کـردن از اجتامع
هیـچ کمکـی منـی کنـد زیـرا هر کجـا که برویم ایـن نزاع را بـا خود خواهیـم برد و ایـن تا زمان
مـرگ و یـا آمـدن دوبـاره مسـیح ادامه خواهد داشـت.
از آنجایـی کـه مـا دارای دو طبیعـت هسـتیم ،بـه معنـای واقعی کلمـه در آن واحـد در دو
سـوی ایـن نبرد قـرار داریـم .بخـش روحانـی مـا آنچـه کـه روحانـی میباشـد را می طلبـد و از
جسـم بیـزار اسـت .اگـر چـه بخـش جسمانی مـا چیزهایـی که مربـوط بـه جسـم و مخالف با
روحانیـت هسـتند را مـی طلبـد .بـه ایـن دلیل که ذهن بـه تنهایی ایمان آورده بـرای مقاومت
در برابـر جسـم بسـیار ضعیـف مـی باشـد ،تنهـا امیـدی کـه مـا در رام منـودن جسـم داریـم،
تصمیـم روزانـه مـا بـه همـراه شـدن بـا روح در مقابـل نفـس گناهکارمـان مـی باشـد .بـه ایـن
دلیـل اسـت کـه پولـس بسـیار مصر مـی باشـد کـه مـا راه رفتن در روح را انتخـاب کنیم.

از تجربـه خودتـان از نبرد میـان ایـن دو طبیعـت ،بـه فردی مسـیحی که بـا این نزاع
بـی پایـان با نفس درگیر اسـت چـه انـدرزی میدهید؟

سه شنبه

 12سپتامرب

اعامل جسم

بـا آنچـه کـه معرفـی شـد در خصـوص نبرد موجـود بیـن جسـم و روح  ،پولـس در غالطیان
بـاب  ۵آیـات  ۱۸تـا  ۲۶در بـاب ماهیـت این مقایسـه با بهـره برداری از فهرسـتی از رذیلت ها
و فضایـل اخالقـی بـه رشح و تفصیـل میپـردازد .فهرسـت مدونـی از رذایل یا فضایـل ،از ویژگی
ادبـی برخـوردار بـود کـه جایـگاه خـود را در ادبیات یهـودی و یونانی –رومی بـه خوبی تثبیت
کـرده بـود .ایـن فهرسـت هـا رفتـاری را کـه بایـد از آن اجتنـاب میشـد (مناهـی) و فضایلی را
کـه بایـد در پیـش گرفتـه می شـد (امر به معـروف) مشـخص منودند.




با دقت فهرست رذایل و فضایل را در آیات زیر بررسی منایید .فهرست های پولس در
غالطیان باب  ۵آیات  ۱۹تا  ۲۴به چه روش هایی شبیه به و یا متفاوت با این فهرست ها
می باشند؟ ارمیا باب  ۷آیه  ۹؛ هوشع باب  ۴آیه ۲؛ مرقس باب  ۷آیات  ۲۱و  ۲۲؛ اول
تیموتائوس باب  ۳آیات  ۲و  ۳؛ اول پطرس باب  ۴آیه  ۳؛ مکاشفه یوحنا باب  ۲۱آیه . ۸
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بـا وجـود اینکـه پولـس کاملاً از فهرسـت رذایـل و فضایـل آگاه بـود ،تفـاوت هـای قابـل
توجهـی در روشـی کـه او ایـن دو فهرسـت را در غالطیـان بـکار مـی بـرد ،وجود دارد .نخسـت،
حتـی بـا اینکـه پولـس ایـن دو فهرسـت را با هم مقایسـه می کند ،به شـیوه ای یکسـان به آنها
اشـاره منـی کنـد .او فهرسـت رذایـل را بـا عنـوان «اعامل جسـم» و فهرسـت فضایل را بـا عنوان
«مثـرة روح» نـام گـذاری مـی کنـد .ایـن متایزی بسـیار مهم می باشـد .هامنگونه کـه جیمز دی.
جـی .دان ( )James D. G. Dunnمـی نویسـد« ،جسـم میطلبـد امـا روح تولیـد می کند .در
جایـی کـه یـک فهرسـت هوایـی نگران کننـده از پرمدعایی و عیاشـی جنـون آمیز را استنشـاق
مـی کنـد ،دیگری بیشتر از نگرانی بـرای دیگران ،آرامـش ،قابل اطمینان بـودن ،انعطاف پذیری
سـخن مـی گویـد .یکـی تحریـف بشری و دیگری قدرت یـا فیض الهی را برجسـته می سـازد».
برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
–The Epistle to the Galatians, p. 308
دومیـن تفـاوت جالـب توجـه میـان دو فهرسـت پولـس این اسـت که فهرسـت رذایـل عمدا
بصورت جمع نامگذاری شـده اسـت« :اعامل جسـم» .اگر چه «مثره روح» مفرد می باشـد .این
تفـاوت ممکـن اسـت نشـان دهـد کـه زندگـی در جسـم منیتوانـد چیزی جـز تفرقه ،آشـفتگی،
اختلاف و اتحـاد نداشتن را ترویـج دهـد .در مقابـل ،زندگـی تحـت روح ،مثـره ای از روح را
بوجـود مـی آورد کـه خـود را در نـه کیفیـت کـه اتحـاد را پـرورش می دهنـد ،منایان می شـود.
در ایـن زمینـه ،برخـی از مـردم ادعـا مـی کننـد کـه آنچه انسـان درباره خـدا بـاور دارد ،در
صورتـی کـه او صـادق باشـد واقعـاً اهمیتـی نـدارد .چیزی منـی تواند بیشتر از ایـن از حقیقت
فاصلـه داشـته باشـد .فهرسـتی که پولـس از رذایـل دارد مخالف این را نشـان میدهـد :دیدگاه
هـای فاسـد در مـورد خـدا بـه نظریـات تحریـف شـده دربـاره رفتار جنسـی و دینـی و اخالقی
منتهـی مـی شـود کـه نتیجـه آن از بیـن رفتن روابط انسـانی می باشـد .علاوه بر ایـن ،آنها می
تواننـد بـه از دسـت رفتن زندگـی ابـدی نیز منجر بشـوند (غالطیـان باب  ۵آیـه .)۲۱

بـه فهرسـت کارهـای جسـم نگاهـی بیاندازیـد .بـه چـه روشـی هایـی مـی توانید هر
کـدام از آنهـا را ،تجـاوز از یـک یـا تعـداد بیشتری از ده فرمـان در نظـر بگیریـد؟

چهارشنبه

 ۱۳سپتامرب

مثرة روح (غالطیان باب  ۵آیات  ۲۲تا )۲۴
«لیکن مثره روح ،محبت و خوشی و سالمتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایامن و
تواضع و پرهیزکاری است ،که هیچ رشیعت مانع چنین کارها نیست» (غالطیان باب ۵
آیات  ۲۲و  .)۲۳اطاعت از ده فرمان به چه روش هایی مثره روح را آنگونه که در این
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آیات بیان شده است ،منعکس میکند؟ (متی باب  ۵آیات ۲۸ ،۲۷ ،۲۲ ،۲۱؛ باب ۲۲
آیات  ۳۵تا  ۴۰را نیز ببینید).

ده فرمان جایگزینی برای محبت نیستند؛ آنها به راهنامیی ما در چگونگی نشان دادن محبت هم
به خدا و هم به برش کمک می کنند .محبت هر قدر هم که از رشیعت برتر باشد ،با آن در تضاد
نیست .این ایده که محبت برای خدا و محبت برای همسایگامنان ده فرمان را بی اعتبار می کند ،به
هامن اندازه گفنت اینکه محبت برای طبیعت قانون جاذبه را باطل می سازد ،معنی می دهد.
همچنیـن در مقابـل پانـزده توصیـف یـک کلمـه ای از کارهـای جسـم  ،مثـره روح بـا نـه
فضیلت زیبا توصیف شـده اسـت .محققان بر این باورند که این  ۹فضیلت به سـه دسـته سـه
تایـی تقسـیم شـده انـد ،امـا توافقـی کوچک در مـورد اهمیـت ترتیب آنهـا وجـود دارد .برخی
اشـاره ای ضمنـی به تثلیث در شماره سـه وجـود دارد؛ دیگـران معتقدند که این مجموعه سـه
تایـی منعکـس کننـده روش هایـی هسـتند کـه مـا باید بواسـطه آنهـا با خـدا ،همسـایه خود و
نهایتـا خودمـان مرتبـط بشـویم؛ و برخـی دیگـر ایـن فهرسـت را توصیفی از عیسـی مـی بینند.
اگـر چـه هـر کـدام از این دیـدگاه هـا از منزلتـی برخوردارنـد ،مهمرتین نکتـه که نبایـد نادیده
گرفتـه شـود اهمیـت زیـادی اسـت کـه پولـس در محبـت در زندگی مسـیحی قرار مـی دهد.
ایـن واقعیـت کـه پولـس محبت را بـه عنوان نخسـتین فضیلت از  ۹فضیلت قـرار می دهد،
اتفاقـی منـی باشـد .او پیـش از ایـن نقش مرکزی محبـت در زندگی مسـیحی را در غالطیان باب
 ۵آیـات  ۶و  ۱۳برجسـته منـوده اسـت و او ایـن را در فهرسـت فضایـل اخالقـی اش در جاهـای
دیگـر گنجانیـده اسـت (دوم قرنتیـان بـاب  ۶آیـه  ۶؛ اول تیموتاوس باب  ۴آیـه  ،۱۲باب  ۶آیه
 ۱۱؛ دوم تیموتـاوس بـاب  ۲آیـه  .)۲۲در حالـی کـه متـام فضایـل دیگـر در منابـع غیر مسـیحی
نیـز دیـده مـی شـوند ،محبـت مخصـوص مسـیحیت می باشـد .همـه اینها نشـان مـی دهد که
محبـت نبایـد رصفـاً بـه عنـوان فضیلتی در میان فضایل بسـیار زیـاد دیگر دیده شـود بلکه باید
بـه عنـوان فضیلـت اساسـی مسـیحیت کـه کلیـدی برای سـایر فضایل می باشـد ،در نظـر گرفته
شـود .محبـت مثـره افضـل روح اسـت (اول قرنتیـان بـاب  ۱۳آیـه  ،۱۳رومیـان بـاب  ۵آیـه  )۵و
بایـد زندگـی و نگـرش مسـیحیان را تعریـف منایـد (یوحنا بـاب  ۱۳آیـات  ۳۴و  ،)۳۵هر چند که
ممکـن اسـت زمـان هایی ابراز محبت دشـوار باشـد.

چه میزان از خودگذشتگی در محبت وجود دارد؟ آیا می توانید بدون انکار نفس محبت
بورزید؟ عیسی درباره محبت و از خودگذشتگی چه چیزی به ما آموزش می دهد؟
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پنجشنبه

 ۱۴سپتامرب

راه پیروزی

اگـر چـه نزاعـی درونـی میان جسـم و روح همـواره در قلب متـام ایامنداران شـدت خواهد
داشـت ،زندگـی مسـیحی نبایـد تحت قلمرو شکسـت ،عـدم موفقیت و گناه باشـد.



بـر طبـق غالطیـان بـاب  ۵آیـات  ۱۶تـا  ،۲۶کلیـد زندگـی در جایـی کـه روح بـر جسـم
حکومـت مـی کنـد ،چیسـت؟

غالطیان باب  ۵آیات  ۱۶تا  ۲۶شامل پنج فعل کلیدی می باشند که نوع زندگی که در آن
روح حاکم می باشد را توصیف می کنند .نخست ،ایامندار باید در روح «قدم بردارد» (آیه .)۱۶
فعل یونانی  peripateoمی باشد که از نظر ادبی به معنای «راه رفنت در اطراف یا دنباله روی
» است .پیروان فیلسوف معروف یونانی ،ارسطو را به عنوان دوره گرد میشناختند زیرا آنها هر
جا که ارسطو می رفت ،او را دنبال می کردند .این واقعیت که فعل بصورت زمان حال میباشد،
داللت بر این دارد که پولس درباره رفتار کردن مربوط به زمان خاصی سخن منی گوید بلکه
در عوض از تجربه مداوم روزانه می گوید .عالوه بر این ،از آنجایی که این همچنین فرمانی
به «گام برداشنت» در روح می باشد ،بر این داللت دارد که راه رفنت با روح تصمیمی است که
ما باید بصورت روزانه اتخاذ کنیم .فعل دوم «رهربی یا هدایت شدن» می باشد (آیه  .)۱۸این
نشان می دهد که ما همچنان باید به روح مجال دهیم که ما را در مسیری که باید طی کنیم،
راهنامیی کند (رومیان باب  ۸آیه  ۱۴را با اول قرنتیان باب  ۱۲آیه  ۲مقایسه کنید) .وظیفه ما
رهربی و هدایت نیست بلکه پیروی میباشد.
دو فعـل بعـدی در غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ۲۵منایـان مـی شـوند .نخسـتین فعـل «زندگـی
کـردن» ( zaoدر یونانـی) مـی باشـد .پولـس بـا فعـل «زندگی کردن» ،بـه تجربه حیـات تازه که
بایـد منـاد زندگـی هـر ایامنـدار باشـد ،اشـاره مـی کند .اسـتفاده پولـس از زمـان حال اشـاره به
تجربـه حیـات تـازه کـه بایـد روزانه احیـا شـود ،دارد .از آنجایی که مـا با روح زندگـی میکنیم،
پولـس در ادامـه مـی نویسـد که ما همچنیـن نیازمندیم تا در روح «گام برداریـم» .واژه ترجمه
شـده«گام برداشتن» از فعلـی کـه در آیـه  ۱۶آمـده اسـت ،متفـاوت می باشـد .در اینجـا کلمه
 atoicheoمـی باشـد .ایـن واژه ای نظامـی به معنـای «به صف کردن» « ،قـدم رو» یا «اطاعت
و همنوائـی» اسـت .ایـده در اینجـا ایـن اسـت کـه روح نـه تنهـا به مـا زندگی می بخشـد بلکه
بایـد بصـورت روزانه نیـز زندگیمان را اداره کند.
فعلـی کـه پولـس در آیـه  ۲۴بـکار مـی بـرد« ،مصلـوب منـودن» مـی باشـد .ایـن واژه کمی
تـکان دهنـده اسـت .اگـر مـا بایـد از روح پیروی کنیـم ،باید تصمیمـی قاطع بـرای از بین بردن
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متایلات جسـم بگیریـم .مطمئنـاً پولس در اینجا به صورت اسـتعاری سـخن می گوید .ما جسـم
را بـا تغذیـه روحانـی زنـده نگـه میداریـم و متایالت جسـم را با گرسـنگی مصلوب مـی کنیم.

شما چـه تغییـرات و انتخـاب هایـی را بایـد بـه منظور داشتن پیـروزی هایـی که در
مسـیح وعـده داده شـده ایـد –پیـروزی هایـی کـه اکنون به طـور مرتب از شما دور
مـی شـود ،بگیرید؟

جمعه

 ۱۵سپتامرب

تفکـری فراتـر :تفکـری فراتـر« :زندگـی مسـیحی کاملاً هموار نیسـت .فرد مسـیحی با
کشـمکش هایـی روبـرو میشـود .وسوسـه های شـدید بـه او هجوم مـی آورند’ .جسـم در برابر
روح و روح در برابـر جسـم در نبرد مـی باشـند ‘.هـر چـه به پایان ایـن تاریخ زمینـی نزدیکتر
مـی شـویم ،حملات دشـمن فریبنـده تـر و بغرنـج تـر خواهند شـد .حملات او بـی رحامنه تر
و بیشتر خواهنـد شـد .کسـانی کـه در مقابـل نـور و حقیقـت مقاومت مـی کنند ،سـخت تر و
غیـر قابـل تغییـر و در برابر کسـانی که خدا را دوسـت داشـته و فرمانهـای او را نگه می دارند
خشـن تـر خواهنـد شـد – ».الن جـی .وایت ،برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1111
«تأثیـر روح القـدس ،زندگـی مسـیح در نفـس مـی باشـد .مـا مسـیح را منـی بینیـم و بـا او
صحبـت منـی کنیـم ،امـا روح مقـدس او در همه جا به مـا نزدیک اسـت .او از طریق در وجود
همه کسـانی که مسـیح را می پذیرند ،کار می کند .کسـانی که از سـکونت روح آگاهی دارند،
مثـره روح را منایـان مـی سـازند –محبـت ،شـادی ،آرامش و حلـم و مهربانی ،نیکـی و ایامن– ».
الـن جـی .وایت ،برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112
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سواالتی برای بحث
 .۱در مورد ایده مصلوب منودن متایالت جسم بیشرت بیاندیشید .مفهوم آن چیست؟

چرا پولس باید از چنین فعل قدرمتندی استفاده کند؟ بکار بردن فعل مصلوب کردن
توسط او ،چه چیزی درباره میزان دشواری نربد با خود به ما می گوید؟
 .۲تالش انسان چه نقشی در تولید مثره روح ایفا می کند؟ تجربه شام درباره این
نقش چه چیزی به شام می گوید؟
 .۳پولس می گوید ما بواسطه ایامن رستگار شده ایم و نه با اعامل .او در ادامه میگوید
اعامل جسم جایی در ملکوت نخواهند داشت .در ابتدا این دو گفته بنظرمغایرند.
ولی چرا در عوض هر دو تایید کننده یکدیگر و یا الزم و ملزوم هم هستند؟
 .۴در مسیرتان با خداوند ،بزرگرتین نزاعی که با آن روبرو هستید ،چیست؟ آیا گناه
منیباشد و گناه چه کاری با رابطه تان با خدا انجام می دهد؟ کدام مسیحی بیگانگی
تردید و ناامیدی را در نتیجه گناه در زندگی اش ،بویژه به دلیل اینکه ما وعده پیروزی
بر گناه را داریم ،احساس نکرده است؟ با توجه به این حقیقت در زمینه پیروزی بر
گناه ،چرا ما باید همواره به یاد داشته باشیم که نجات ما کامالً بستگی به آنچه عیسی
برای ما انجام داده است ،دارد؟
خالصـه :اگـر چـه در زندگی همه ایامنـداران ،نربدی میان متایالت جسـم و متایلات روح وجود
دارد ،زندگـی مسـیحی نبایـد محکـوم به شکسـت باشـد .به ایـن دلیل که مسـیح بر گنـاه و مرگ غلبه
منـود ،زندگـی مسـیحی مـی توانـد بـه نوعی باشـد کـه روح در آن حاکم بـوده و فیض خـدا را که ما را
قـادر بـه مقاومـت در برابـر متایالت جسـم می کنـد برایامن روزانـه فراهم بکند.
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