درس سیزدهم

 ۱۶تا  ۲۲سپتامرب

انجیل و کلیسا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ۱۰؛ متی بـاب  ۱۸آیـات  ۱۵تا ۱۷
؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱۰آیـه  ۱۲؛ رومیـان بـاب  ۱۵آیـه  ۱؛ یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  ۳۴؛ لوقـا
بـاب  ۲۲آیـه . ۳
آیـه حفظـی« :خالصـه بقـدری کـه فرصـت داریـم ،با جمیـع مـردم احســان بنامییم،
علیالخصـوص بـا اهـل بیـت ایمان» (غالطیـان بـاب  ۶آیـه .)۱۰

برخـی از کشـاورزان تصمیـم گرفتنـد که بزرگرتین سـبزیجات را برای خودشـان نگه دارند و
سـبزیجات کوچـک را بـه عنـوان بذر بکارند .پسـت از چندین کشـت و برداشـت آنهـا دریافتند
کـه طبیعـت نیـز در عـوض محصولـی کـم ببـار آورده اسـت .گـر چـه مصیبـت بـار بـود ولـی
کشـاورزان درس مهمـی از قانـون طبیعـت آموختند.
«آنها منی توانستند بهرتین چیزهای زندگی را برای خود داشته باشند و از باقی مانده ها
به عنوان بذر استفاده کنند .قانون زندگی چنین حکم می کند که هر چه بکاری هامن بدروی.
«بـه معنـای دیگـر ،کاشتن سـبزیجات کوچـک همچنان رایـج می باشـد .ما چیزهـای بزرگ
زندگـی را بـرای خـود نگـه میداریـم و ته مانده هـا را می کاریم .مـا انتظار داریم که بواسـطه
پیـچ و تـاب قوانیـن روحانـی ،خواسـته هـای خودخواهانـه مـا اجـر غیـر خودخواهانـه بهمراه
داشـته باشـد – ».برگرفتـه از مرجـع زیر.
.International Student Fellowship Newsletter, March 2007
پولـس ایـن اصـل را در غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ۱۰اعمال مـی کنـد .در عـوض اینکـه
اعضـای کلیسـا یکدیگـر را «نیـش بزننـد و ببلعنـد» (غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ، )۱۵کلیسـا بایـد
مکانـی باشـد کـه در آن روح ،مـا را هدایـت کنـد بـه طـوری که دیگران بـر ما ارجحیت داشـته
باشـند( .خوشـبختانه ایـن روح ایثار و از خودگذشـتگی در آداب زندگی مـردم خاورمیانه وجود
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دارد) .بـا ایـن شـناخت کـه «از طریـق فیـض نجـات یافته ایـم»  ،بدین جهت این شـناخت باید
مـا را در نحـوه رفتارمـان بـا دیگـران ،فروتـن ،صبورتـر و دلسـوزتر مناید.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۳سپتامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۷سپتامرب

احیای انحطاط یافتگان
در حالی که پولس انتظاراتی متعالی برای ماهیت زندگی مسیحی دارد (غالطیان باب  ۵آیه
 ،)۱۶اندرز او به ایامنداران در غالطیان باب  ۶آیه  ۱نیز به گونه ای مفرح بخش ،واقع گرایانه
می باشد .انسانها کامل نیستند و حتی مؤمنترین مسیحیان نیز در برابر اشتباه مصون منی
باشند .در زبان یونانی ،سخنان پولس در غالطیان باب  ۵آیه  ۱۶نشان می دهند که او وضعیتی
را پیش بینی می کند که به احتامل زیاد در کلیسا رخ خواهد داد .پولس به غالطیان توصیه
هایی عملی درباره چگونگی برخورد با چنین موقعیت هایی ارائه می دهد.

مسـیحیان بایـد در صـورت سـقوط ایامنـداری دیگر در رفتـار گناه آلـود ،چگونه واکنش
نشـان بدهنـد؟ غالطیـان بـاب  ۶آیه  ،۱متـی باب  ۱۸آیـات  ۱۵تا .۱۷



مـا بـرای بهرمنـدی از نصیحـت پولـس در غالطیـان بـاب  ۶آیـه  ،۱باید نوع دقیـق وضعیتی
را کـه پولـس در ذهـن دارد ،درک کنیـم .ایـن در مـورد دو واژه ای اسـت کـه در نیمـه نخسـت
جملـه بـکار بـرده شـده انـد .واژه اول گرفتـه شـده یا مسـتولی اسـت .از نظر تحـت اللفظی به
معنای «کشـف وشناسـایی شـدن ،چیره و قبضه شـدن یا غافلگیر شـدن» می باشـد .موضوع و
نـکات متفـاوت مربـوط بـه ایـن واژه نشـان مـی دهند کـه پولس دو جنبـه را در ذهن داشـت.
ایـن نـه تنهـا بـه ایامنـداری کـه ،ایامنـدار دیگـری را در حیـن عملـی خلاف «مـی گیـرد» بلکه
همچنیـن بـه رونـدی کـه فرد خود را بواسـطه رفتـاری (امثال سـلیامن باب  ۵آیـه  ۲۲را ببینید)
کـه در بهرتیـن رشایـط از انجـام آن خـودداری می منـود ،اشـاره می کند.
احتمال اینکـه تخلفـی کـه پولـس از آن سـخن مـی گویـد عمـدی نباشـد ،از اصطالحـی که
بـکار مـی بـرد ،آشـکار اسـت .واژه ترجمـه شـده بصـورت «خطا» یـا «گنـاه» کـه از واژه یونانی
 paraptomaمـی آیـد ،بـه گنـاه عمـدی اشـاره منـی کنـد بلکـه در عـوض بـه اشـتباه ،لغـزش یا
گامـی نادرسـت اشـاره دارد .مـورد دوم بـا توجـه بـه نظریـات پیشـین پولـس در مـورد بـا روح
«رفتـار کـردن» ،معنـای خاصـی مـی دهـد .اگـر چه ایـن به هیـچ وجه اشـتباه فـرد را تربئه منی
کنـد ،ایـن را بـه روشـنی نشـان مـی دهد کـه پولس بـا مـوردی از گنـاه جسـورانه رسوکار ندارد
(اول قرنتیـان بـاب  ۵آیـات  ۱تـا .)۵
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واکنـش مناسـب در چنیـن رشایطـی نباید مجـازات ،محکومیت یا طرد و تکفیر کردن باشـد
بلکـه بایـد احیـا و ترمیـم باشـد .واژه یونانـی ترجمه شـده بصـورت «بازسـازی» ،katartizo ،به
معنـی «نوسـازی» یـا «درسـت کردن»مـی باشـد .در عهـد جدیـد در مـورد «تعمیـر» تورهـای
ماهیگیـری (متـی بـاب  ۴آیـه  )۲۱بـکار برده شـده اسـت و روند جا اندازی اسـتخوان شکسـته
را در مفهـوم پزشـکی در ادبیـات یونانـی توصیـف مـی کنـد .بـه همان صـورت کـه مـا دیگـر
ایامنـداران را کـه ممکـن اسـت زمیـن بخورنـد و پایشـان بشـکند را رهـا منـی کنیـم ،بـه عنـوان
اعضـای بـدن مسـیح ،مـا بایـد بـرای بـرادران و خواهرامنـان در مسـیح کـه ممکـن اسـت در
مسـیرمان بسـوی ملکـوت خـدا لغـزش و زمیـن خـورده انـد را بـا مالیمـت رسپرسـتی کنیم.

چـرا مـا اغلـب بجـای انجـام متـی بـاب  ۸۱آیـات  ۵۱تـا  ،۷۱در مـورد فردی کـه از او
خشـمگین هسـتیم بـه بدی سـخن مـی گوییم و اجـازه می دهیم که خشـم مان علیه
آن فـرد بجـوش بیایـد و حتـی نقشـه انتقام می کشـیم؟

دوشنبه

 ۱۸سپتامرب

از وسوسه برحذر باشید
«ناتان به داود گفت ،آن مرد تو هستی» (اول سموئیل باب  ۱۲آیه .)۷
جدیـت سـخنان پولـس در غالطیان بـاب  ۶آیه  ۱برای محافظت از زندگی خودمان اسـت تا
مبـادا مـا نیـز گرفتار وسوسـه بشـویم و ایـن موضوع مهـم نباید نادیده گرفته بشـود .اشـاره به
رضورت و نگرانـی شـخصی میتوانـد در انـدرز پولـس دیـده شـود – بطریقی که او درخواسـت
خویـش را عرضـه میـدارد .واژه ترجمـه شـده بصـورت «مالحظـه کـردن» یـا «مواظـب بودن»
بطـور دقیـق یعنـی «بـا دقـت نـگاه کـردن» یـا «توجه دقیـق داشتن» می باشـد (رومیـان باب
 ۱۶آیـه  ۱۷را بـا فیلیپیـان بـاب  ۲آیـه  ۴مقایسـه کنیـد) .بنابرایـن آنچه پولس از نظـر ادبی می
گویـد ایـن اسـت کـه «بدقـت مراقـب خـود باشـید» مبـادا گنـاه بطـور غافلگیـر کننده شما را
گرفتـار سـازد .پولـس بـرای برجسـته منودن ایـن هشـدار ،در نیمه نخسـت غالطیان بـاب  ۶آیه
 ۱از دوم شـخص جمـع («همـه شما یـا شماها») بـه دوم شـخص مفرد (تـو) در نیمـه دوم آیه
تغییـر جهـت مـی دهـد .این هشـداری کلی نیسـت که برای متامـی جامعت کلیسـا صدق کند؛
بلکـه هشـداری شـخصی خطـاب بـه تک تـک افراد درون کلیسـا می باشـد.
پولس رصاحتا به ماهیت وسوسـه ای که غالطیان را نسـبت به آن هشـدار می دهد اشـاره
منـی کنـد .شـاید او خطایـی خـاص را در ذهـن نداشـت و در واقـع بـه خطـرات گنـاه هـر چـه
کـه باشـد و اینکـه آنهـا یکدیگـر را اصلاح کننـد ،اشـاره میکـرد .در عیـن حـال سـخنان او در
غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ،۲۶مخالـف بـا «متکرب شـدن یـا خود بزرگ بینی» را نشـان مـی دهد که
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او آنهـا در برابـر ایـن احسـاس هشـدار میدهـد که نسـبت به اصالح کننـدگان از خـود برتری و
نخـوت روحانی نشـان ندهند.

چرا پولس نیاز داشت که به غالطیان در مورد غرور روحانی هشدار بدهد؟ اول قرنتیان
باب  ۱۰آیه  ،۱۲متی باب  ۲۶آیه  ۳۴و دوم سموئیل باب  ۱۲آیات  ۱تا  ۷را ببینید.



یکی از بزرگرتین خطراتی که گام برداشتنهای مسیحی را تهدید می کند ،احساس غرور
روحانی است که باعث می شود که ما فکر کنیم به نوعی در برابر ارتکاب به برخی از گناهان
مصون هستیم .واقعیت عاقالنه این است که همه ما طبیعت گناهکار یکسانی داریم –طبیعتی
که در مغایرت با خدا قرار دارد .از این رو ،بدون قدرت بازدارنده روح خدا ،بسته به رشایط،
امکان لغزش وارتکاب به هر گناهی را داریم .چنین آگاهی از هویت واقعیامن خارج از مسیح
می تواند ما را از سقوط در گناه خود برتر بینی روحانی حفظ مناید و همچنین می تواند مبا
کمک کند تا با افرادی که لغزش میخورند همدردی بیشرتی داشته باشیم.

شما چنـد مرتبـه دیگـران را (شـاید حتـی در قلبتـان) بـرای گناهـی کـه انجـام مـی
دهنـد( ،کـه خـود روزی مرتکـب شـده بودیـد) ،محکـوم کـرده ایـد؟

سه شنبه

 ۱۹سپتامرب

متحمل شدن بار سنگین مسئولیت
(غالطیان باب  ۶آیات  ۲تا )۵

پولـس علاوه بـر احیـای افرادی کـه در خطا سـقوط کرده بودنـد چه دسـتورالعمل های
دیگـری بـه ایامنـداران در غالطیـه میدهـد؟ (غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۲تـا  ۵؛ رومیـان
بـاب  ۱۵آیـه  ۱و متـی بـاب  ۷آیـه  ۱۲را نیـز ببینید).




واژه«بار» در غالطیان باب  ۶آیه  ۵از واژه یونانی  barosترجمه شده است .این واژه از نظر
ادبی به وزنی سنگین یا باری اشاره دارد که فردی باید برای مسافتی طوالنی حمل می منود .اگر
چه با گذشت زمان ،این واژه به استعاره ای برای انواع سختی ها و مشکالت از جمله بار کار
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روزانه دراز مدت در هوایی گرم تبدیل شده است (متی باب  ۲۰آیه  .)۱۲در حالی که موضوع
بدیهی دستور پولس به «متحمل شدن بار یکدیگر» بطور حتم شامل لغزش های اخالقی دیگر
ایامنداران که در آیه پیش از آن اشاره شد ،می باشد ،مفهوم تحمل باری که او در ذهن دارد
بسیار گسرتده تر می باشد .دستورالعمل های پولس چندین بینش روحانی در مورد زندگی
مسیحی منایان می سازند که نباید نادیده گرفته شوند.
نخست هامنطور که تیموتی جورج ( )Timothy Georgeبیان می کند« ،متام مسیحیان
بارهایی دارند .نوع بارهای ما با توجه به آنچه که خدا برای زندگی ما مقدر فرموده ،در اندازه
و شکل متفاوت خواهند بود .برای برخی این بار سنگین ،وسوسه و عواقب لغزش اخالقی است
 ،هامنطور که در اینجا در آیه  ۱بیان گردید .برای دیگران ممکن است ناراحتی جسمی یا
اختالل روانی و یا بحران خانوادگی یا عدم اشتغال و یا ظلم شیطانی یا ازدحام چیزهای دیگر
باشد؛ اما هیچ مسیحی از بار معاف و استثنا نیست413 .Galatians, p – ».
دوم اینکـه ،خـدا قصـد ندارد که ما متام بارهایامن را به تنهایی به دوش بکشـیم .متأسـفانه،
مـا اغلـب بیشتر مایلیـم بـه دیگـران در تحمـل بارهایشـان کمـک کنیـم ،بیشتر از آنچـه اجازه
بدهیـم آنهـا نیـز مـا را یـاری کننـد .پولس ایـن رفتار بـه خودمتکی بـودن (غالطیان بـاب  ۶آیه
 )۳را بـه عنـوان غـرور انسـانی محکـوم مـی کنـد ،وقتـی کـه مـا از اعتراف بـه ایـن کـه مـا نیز
نیازهـا و نقـاط ضعفـی داریـم ،اجتنـاب مـی ورزیـم .چنیـن غـروری نـه تنهـا مـا را از آرامـش
دیگـران محـروم مـی سـازد بلکـه همچنیـن دیگـران را از تحقـق مأموریتـی کـه خـدا آنهـا را به
انجامـش فراخوانـده اسـت باز مـی دارد.
در نهایـت ،خـدا مـا را فـرا می خوانـد که بارهای دیگران را متحمل بشـویم ،زیـرا از طریق
اعامملـان اسـت کـه آسـایش و آرامـش خـدا آشـکار می شـود .ایـن مفهوم بـر پایه ایـن واقعیت
سـاخته شـده اسـت که کلیسـا بدن مسـیح می باشـد .تصویری از این در سـخنان پولس وجود
دارد« ،لیکـن خدایـی کـه تسـلی دهنـده افتادگان اسـت ،ما را به آمدن تیطس تسـلی بخشـید»
(دوم قرنتیـان بـاب  ۷آیه  .)۶توجه داشـته باشـید که «آسـایش و تسـلی خـدا از طریق دعاهای
خصوصـی و منتظـر خداونـد بـودن بـه پولـس داده نشـد بلکـه از طریـق همراهـی او بـا یـک
دوسـت و از طریـق مـژده انجیل بود کـه او آورد.
«دوسـتی بشری کـه مـا در آن بار یکدیگر را بدوش می کشـیم ،بخشـی از هـدف خدا برای
قومـش مـی باشـد – ».جان آر .دابلیو .اسـکات ،پیام غالطیـان صفحه . ١٥٨
John R. W. Stott, The Message of Galatians, p. 158

چـه چیـزی شما را از خواستن کمـک بـاز مـی دارد –غـرور ،رشم ،عـدم اطمینـان،
احسـاس خوداتکایـی؟ اگـر شما احسـاس نیـاز مـی کنید چـرا نباید کسـی را کـه به او
اطمینـان داریـد بیابیـد و از وی بخواهیـد در مشـکالت شما رشیـک بشـود؟

116

چهارشنبه

 ۲۰سپتامرب

رشیعت مسیح (غالطیان باب  ۶آیات  ۲تا )۵
پولـس تحمـل بـار را با کامل شـدن رشیعت مسـیح مرتبط می سـازد .منظـور او از گفنت
رشیعـت مسـیح چیسـت؟ غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ،۱۴بـاب  ۶آیـه  ۲؛ یوحنـا بـاب  ۱۳آیه
 ۳۴؛ متـی بـاب  ۲۲آیـات  ۳۴تا .۴۰



اسـتفاده پولس از عبارت «رشیعت مسـیح» ( )ton nomon tou Christouدر هیچ کجای
دیگـر کتـاب مقـدس دیـده منیشـود ،اگـر چـه او در اول قرنتیـان بـاب  ۹آیـه  ۲۱از اصطالحـی
مشـابه اسـتفاده مـی کنـد ( .)ennomos Christouمنحصر بفـرد بـودن ایـن عبـارت باعـث
بوجـود آمـدن تفاسـیر مختلفـی شـده اسـت .برخـی بـه اشـتباه چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه
ایـن گواهـی بـر ایـن اسـت کـه رشیعـت خـدا کـه در کوه سـینا داده شـد بـا رشیعتـی متفاوت
یعنـی بـا رشیعـت مسـیح جایگزین شـده اسـت .برخـی دیگـر ادعا می کننـد کـه واژه رشیعت
در واقـع بـه معنـی یـک «اصـل» عمومی می باشـد (رومیان بـاب  ۷آیه  ۲۱را ببینیـد) ،یعنی ما
در تحمـل بارهـای دیگـران پیـرو الگـوی عیسـی هسـتیم .در حالی که تفسـیر دوم از محاسـنی
برخـوردار اسـت ،موضـوع و اصطالحـات یکسـان آن با غالطیـان باب  ۵آیه  ۱۴نشـان می دهند
کـه «کامـل شـدن رشیعـت مسـیح» اشـاره ای دیگـر به کامل شـدن رشیعـت اخالقـی از طریق
محبـت مـی باشـد .پولـس پیشتـر در رسـاله اش نشـان داد کـه احـکام اخالقی با آمدن مسـیح
باطـل نشـدند .در عـوض رشیعـت اخالقـی تفسـیر شـده از طریـق محبـت همچنان بـه ایفایی
نقشـی مهـم در زندگـی مسـیحی ادامـه مـی دهنـد .ایـن خالصه آن چیزی اسـت که عیسـی در
طـول رسـالت زمینـی خویـش تعلیـم داد و همچنیـن در مـدت زندگـی و حتـی در مرگـش آنـرا
بکمال رسـاند .مـا در تحمـل مشـکالت دیگران ،تنها قـدم های عیسـی را دنبال منـی کنیم بلکه
همچنیـن رشیعـت را کامـل میکنیم.
موضـوع دیگـری کـه در ایـن آیـات مطـرح مـی شـود ،تناقض آشـکار میـان غالطیـان باب ۶
آیـه  ۲و بـاب  ۶آیـه  ۵مـی باشـد .اگـر چـه ایـن مشـکل وقتـی کـه متوجه مـی شـویم پولس از
دو واژه متفـاوت بـرای توصیـف دو موقعیـت مختلـف اسـتفاده کـرده اسـت ،رفـع مـی شـود.
هامنطـور کـه تاکنـون دیـده ایـم ،واژه (بـار) در آیـه  ،)baros( ۲به باری سـنگین کـه باید برای
مسـافتی طوالنـی حمـل می شـد ،اشـاره دارد .بـا این حـال واژه  phortionدر آیـه  ۵به بار یک
کشـتی ،کولـه پشـتی یـک رسبـاز و یـا حتـی نـوزادی در رحـم اشـاره دارد .در حالی کـه بارهای
پیشـین مـی تواننـد کنـار گذاشـته شـوند امـا در مـورد بارهـای دوم چنین منی باشـد .یـک مادر
بـاردار مـی بایسـت خـود ،فرزنـدش را حمـل کنـد .هامنطـور کـه ایـن مثـال نشـان میدهـد،
بارهایـی وجـود دارنـد کـه دیگـران مـی تواننـد در تحملشـان بـه مـا کمـک کننـد امـا بارهایـی
117

هسـتند کـه هیـچ انسـان دیگری منی تواند بـرای ما آنها را بدوش بکشـد ،از جملـه بار وجدانی
گناهـکار ،رنـج و مـرگ .بـرای اینهـا مـا بایـد تنها به کمک خـدا تکیه کنیـم (متی بـاب  ۱۱آیات
 ۲۸تـا .)۳۰

در حالی که شام می توانید برای برخی از بارها کمک از طرف دیگران دریافت
کنید ،اما بعضی از آنها را باید تنها به نزد خداوند بربید .چگونه می توانید بیاموزید
چیزهایی را که خود به تنهایی قادر به تحملشان نیستید به خداوند بدهید؟

پنجشنبه

 ۲۱سپتامرب

کاشنت و درو کردن (غالطیان باب  ۶آیات  ۶تا )۱۰
در غالطیـان بـاب  ۶آیـه  ،۷واژه ترجمـه شـده بصـورت «اسـتهزا» ( ،)mukterizoتنهـا در
اینجـا در عهـد جدیـد بـکار رفتـه اسـت ،اگـر چـه اغلـب در ترجمـه یونانـی عهـد قدیـم دیـده
مـی شـود .ایـن واژه دقیقـا بـه معنـای «تحقیـر منـودن» اسـت .در عهد قدیـم معموالً بـه خوار
شـمردن انبیـا خـدا اشـاره دارد (دوم تواریـخ باب  ۳۶آیـه  ،۱۶ارمیا باب  ۲۰آیـه  ۷و حتی یکبار
بـرای توصیـف آشـکار طغیـان نسـبت بـه خـدا بـکار رفته اسـت (حزقیـال باب  ۸آیـه .)۱۷
منظـور پولـس ایـن اسـت کـه مـردم ممکـن اسـت خـدا را نادیـده بگیرنـد و یـا حتـی بـه
فرمانهایـش بـی احرتامـی کننـد ،امـا آنها منـی توانند خدا را گـول بزنند .او داور نهایی می باشـد
و آنهـا در پایـان بایـد بهـای اعمال خـود را پرداخـت کنند.



غالطیـان بـاب  ۶آیـه  ۸را بخوانیـد .منظـور پولـس در اینجـا چیسـت؟ چـه منونـه هایـی
مـی توانیـد در کتـاب مقـدس از شـخصیت هایـی که برای جسـم یا بـرای روح می کارند
بیابیـد؟ (بـرای مثـال اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـات  ۱تـا  ، ۵لوقا بـاب  ۲۲آیـه  ، ۳دانیال
بـاب  ۱آیـه  ، ۸متـی بـاب  ۴آیـه  ۱را ببینید).

تشبیه و َمثَلِ پولس درباره کاشنت و درو کردن منحرص بفرد منی باشد .این یک واقعیت زندگی
است که در بسیاری از رضب املثل های باستانی بیان شده است .اگر چه ،آنچه که اهمیت دارد
چگونگی استفاده پولس از آن در برجسته منودن نظریات پیشینش در مورد جسم و روح می
باشد .جیمز دی .جی .دان ( )James D. G. Dunnمی نویسد« ،معادلی امروزی این است که ما
آزادی انتخاب داریم اما در انتخاب عواقب تصمیاممتان آزاد نیستیم – ».غالطیان صفحه . ٣٣۰
Galatians, p. 330
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اگـر چـه خـدا همیشـه مـا را از عواقـب زمینـی گناهامنـان نجـات منی دهـد ،لیکـن نباید از
ناامیـدی نسـبت بـه انتخـاب هـای بـدی که داشـته ایـم مغلوب بشـویم .مـی توانیم خوشـحال
باشـیم کـه خـدا گناهان ما را بخشـیده اسـت و مـا را به عنـوان فرزندان خویش پذیرفته اسـت.
مـا بایـد بـر روی فرصـت هایی که اکنـون داریم برای رسمایه گـذاری در چیزهایی که برداشـتی
آسمانی را بـه همراه خواهند داشـت مترکـز کنیم.
در ضمـن ،غالطیـان بـاب  ۶آیـه  ۱۰این نکته را نشـان می دهد که «اصول اخالقی مسـیحی
مترکـزی دوگانـه دارنـد :یکـی جهانـی کـه مـورد اسـتقبال همـه اسـت’ ،با جمیـع مردم احســان
بنامییـم‘ و دیگـری ویـژه و خـاص مـی باشـد’ ،علیالخصـوص بـا اهـل بیـت ایامن‘ .درخواسـت
جهـان شـمول پولـس بـر پایـه ایـن حقیقـت بـود کـه همـه مـردم در همـه جـا در تصویـر خدا
خلـق شـده انـد و از ایـن رو در نظـر خـدا بی نهایت بـا ارزش هسـتند .هر زمان که مسـیحیان
ایـن داده اصلـی مکاشـفه کتـاب مقـدس را فرامـوش کـرده انـد ،بطـور اجتنـاب ناپذیـر قربانی
گنـاه نـژاد پرسـتی ،تبعیـض جنسـی ،قبیلـه گرایـی ،تبعیـض طبقاتـی و هـزاران تعصـب و عـدم
تحمـل عقایـد مخالـف دیگـری کـه اجتماع بشری را از آدم و حـوا تـا امـروزه تحت تاثیـر قرار
داده انـد ،شـده انـد – ».تیموتـی جـورج ،غالطیـان صفحـه  ۴۲۷و . ۴۲۸
Timothy George, Galatians, pp. 427, 428

شام یا برای خوبی و یا برای بدی می کارید .به خودتان بنگرید .چه نوع محصولی
درو خواهید منود؟

جمعه

 ۲۲سپتامرب

تفکـری فراتـر« :روح خـدا رشارت را تحـت کنترل وجـدان نگـه مـی دارد .زمانـی که انسـان
خـود را باالتـر از تأثیـر روح متجیـد مـی کند ،محصولـی از رشارت را درو می کنـد .روح بر چنین فردی
کمرتیـن تأثیـر را بـرای اجتنـاب وی از کاشتن بذرهـای نافرمانـی دارد .هشـدار هـا قـدرت کمتری بـر
او دارنـد .او بـه تدریـج تـرس خـود را از خـدا از دسـت مـی دهـد .بـرای جسـم مـی کارد و در نتیجـه
فسـاد برداشـت خواهـد منـود .زمـان برداشـت بـذری که خود کاشـته فـرا رسـیده اسـت .او فرمانهای
مقـ ّدس خـدا را تحقیـر مـی کنـد .قلـب جسـمی وی بـه قلبـی سـنگی تبدیـل مـی شـود .مقاومـت در
برابـر حقیقـت او را گرفتـار رشارت مـی کنـد .بـه این دلیل که برش بذر رشارت را کاشـت اسـت که بی
قانونـی ،جـرم و خشـونت در جهـان پیـش از طوفـان بوجـود آمد.

«همـه بایـد نسـبت بـه اهریمـن که جـان بواسـطه او هالک میگردد هشـیار باشـند .این به
خاطـر هیچیـک از حکمهایـی نیسـت کـه خـدا بر علیه انسـان صادر منوده اسـت .او بشر را از
نظـر روحانـی نابینـا منـی کنـد .خـدا بـرای قادر سـاخنت برش بـه تشـخیص حقیقـت از خطا نور
و شـواهد کافـی ارزانـی داشـته اسـت .امـا او بشر را بـه دریافـت حقیقـت وادار منـی کنـد .او
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بشر را در انتخـاب خوبـی یـا بـدی آزاد مـی گذارد .اگـر برش یکبـار در برابر شـواهدی که برای
هدایـت عقیـده اش بـه جهـت درسـت کافـی هسـتند ،مقاومـت مناید و بـدی را انتخـاب مناید،
بـار دوم اینـکار را آسـانرت انجـام خواهد داد .بار سـوم نیز او با اشـتیاق بیشتری خـود را از خدا
دور خواهـد سـاخت و قـرار گرفنت در سـمت شـیطان را انتخـاب خواهد کـرد .و او به این روند
ادامـه خواهـد داد تـا در رشارت باقـی مبانـد و دروغـی را کـه بـه عنـوان حقیقـت اجـر نهـاده
را بـاور کنـد .مقاومـت او محصولـی را ببـار آورده اسـت – » .الـن جـی .وایـت ،کتـاب مقدس
تفسـیری ادونتیسـتهای روز هفتـم جلد ششـم صفحـه . ۱۱۱۲
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112

سواالتی برای بحث
 .۱در مفهومـی عملـی ،اصلاح ایامنـدار دیگـری کـه مرتکـب گناه شـده اسـت ،در

واقـع بـه چـه معنـی میباشـد؟ طبیعـت گنـاه مرتکـب شـده بـه چـه روش هایـی
رونـد اصلاح را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد؟ آیـا ترمیـم بـه ایـن معنـی اسـت کـه
همـه چیـز ماننـد گذشـته خواهـد شـد؟ در ایـن بـاره بـه بحـث بپردازیـد.
 .۲از آنجایی که بارهایی وجود دارند که مردم باید خود متحمل بشوند (غالطیان باب
 ۶آیه  ،)۵یک ایامندار چگونه تشخیص می دهد که باید به فردی کمک کند؟
 .3کلیسـای شما چگونـه دسـتورالعمل هـای پولـس در بـاب  ۶غالطیـان را قیـاس
میکنـد؟ شما شـخصاً بـرای ایجاد تغییـری مثبت ،چه کاری مـی توانید انجـام بدهید؟
خالصـه :نشـان حضـور خـدا در میـان امـت خویـش در روح مسـیحانه اسـت کـه درون
کلیسـا هویـدا میشـود .و ایـن نشـان میتوانـد از طریـق بخشـش و احیـا بـه کسـانی کـه خطـا
ورزیـده انـد بـا چگونگـی کمـک بـه یکدیگـر در مشـقات متجلـی گـردد .و نیز با مشـارکت در
اعمال خودخواسـته مهرآمیـز نـه تنهـا بـا همکیشـان خـود بلکـه بـا بـی ایامنـان بـروز میکند.
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