درس چهاردهم

 ۲۳تا  ۲۹سپتامرب

فخر به صلیب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :غالطیان باب  ۶آیات  ۱۱تا ۱۸؛ رومیان باب  ۶آیات  ۱تا  ، ۶باب
 ۱۲آیات  ۱تا  ۸؛ دوم قرنتیان باب  ۴آیه  ،۱۰باب  ۵آیه  ،۱۷باب  ۱۱آیات  ۲۳تا .۲۹
آیه حفظی« :لیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که
بوسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا» (غالطیان باب  ۶آیة .)۱۴

ایـن مطالعـه در بـاب غالطیـان بسـیار مهیج و حاد بود .ایـن بدین دلیل اسـت که خود این
رسـاله حـاد مـی باشـد .پولـس از فراخوانـده شـدن خـود و حقیقـت آنچه کـه موعظـه می کرد
آگاه بـود (نبایـد فرامـوش کنیـم کـه ،هامنطور که او بارهـا گفت ،آن حقیقـت از طرف خداوند
بـود) ،بـا شـوری الهام شـده از انبیا عهد قدیم ،اشـعیا ،ارمیا ،هوشـع .درسـت هامنطـور که آنها
در زمـان خـود از قـوم خدا خواسـتند که دسـت از خطا بردارنـد ،پولس نیـز در اینجا همین کار
را بـا مـردم زمـان خود انجـام می دهد.
مهم نیست که رشایط اضطراری چه بودند ،در انتها کالم ارمیا می توانست به آسانی در
مورد غالطیان بکار رود ،درست هامنطور که برای مردم زمان خودش صدق می کرد« :خداوند
چنین میگوید :حکیم ،از حکمت خود فخر ننامید و ج ّبار ،از تنومندی خویش مفتخر نشود
و دولتمند از دولت خود افتخار نکند .بلکه هر که فخر مناید از این فخر بکند که فهم دارد و
مرا میشناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین بجا میآورم زیرا
خداوند میگوید در این چیزها مرسور میباشم» (ارمیا باب  ۹آیات  ۲۳و .)۲۴
حکمـت بـا شـکوه بشری مـا ،ثـروت هایمان و توانایـی هایمان ،هیـچ کجـا پوچـی و بـی
فایدگـی شـان شـفاف تـر از زمـان قبـل از صلیـب مسـیح نبـوده اسـت –مترکـز رسـاله پولس به
گلـه گمراهـش در کلیسـای غالطیـه اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۰سپتامرب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۴سپتامرب

دستان خود پولس




اظهـارات پایانـی پولـس در غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۱۱تـا  ۱۸را با اظهـارات نهایی که او
در سـایر رسـالههایش بیـان مـی کنـد ،مقایسـه کنید .پایان رسـاله غالطیان بـه چه روش
هایـی مشـابه بـا و یـا متفـاوت از آنهـا می باشـد؟ (اظهـارات پایانـی در رومیـان ،اول و
دوم قرنتیـان  ،افسسـیان ،فیلیپیان،کولسـیان و اول و دوم تسـالونیکیان را ببینیـد).

اظهـارات پایانـی پولـس همواره یکسـان نیسـتند ،اما تعـدادی عنارص مشترک در آنها دیده
مـی شـود )۱( :درود فرسـتادن بـه افـرادی خـاص )۲( ،هشـدار و نصیحـت پایانـی )۳( ،امضـای
شـخصی و ( )۴دعـای اختتـام .هنگامـی کـه این ویژگی هـای معمولی با اظهـارات پایانی پولس
در غالطیـان مقایسـه مـی شـوند ،دو تفـاوت قابـل توجـه بـه چشـم می خورد .نخسـت ،رسـالة
غالطیـان بـر خلاف بسـیاری از رسـاله هـای پولـس ،حـاوی هیـچ درود و احوالپرسـی شـخصی
منی باشـد .چرا؟ درسـت مانند نبودن شـکرگزاری سـنتی در آغاز رسـاله اش ،این احتامالً نشـانه
بیشتری از رابطـه تیـره و تـار میان پولس و غالطیان می باشـد .پولس مؤدب اما رسـمی اسـت.
دوم ،مـا بایـد بیـاد داشـته باشـیم کـه ایـن عـادات پولـس بـود کـه لحـن رسـاله هایـش را
تشـکیل مـی داد (رومیـان بـاب  ۱۶آیـه  .)۲۲پولـس سـپس پـس از امتـام ،اغلب خود قلـم را بر
مـی داشـت و چنـد کلمـه ای مختصر بـا دسـت خـط خـود در پایـان رسـاله مـی نوشـت (اول
قرنتیـان بـاب  ۱۶آیـه  .)۲۱اگـر چـه در غالطیـان پولـس از عـادت خـود منحـرف شـد .هنگامی
کـه او قلـم را از کاتـب مـی گیـرد همچنـان در مـورد رشایـط غالطیه بسـیار نگران اسـت که در
عـوض ،هشـدار هـای بیشتری را مینویسـد .او در واقـع تـا زمانـی که یکبـار دیگـر از غالطیان
در خواسـت نکنـد کـه از کارهـای احمقانـه خویش دسـت بردارند ،قلـم را بر زمین منـی گذارد.
در غالطیـان بـاب  ۶آیـه  ،۱۱پولـس تأکیـد مـی کنـد که رسـاله را با حروف درشـت نوشـت.
مـا دقیقـاً دلیـل آن را منـی دانیـم .برخـی تصـور کـرده انـد کـه پولـس اشـاره بـه انـدازه حروف
نداشـت بلکـه بـه شـکل نوشـتاری آنهـا اشـاره می کـرد .آنهـا اظهار می کنند که شـاید دسـت
هـای پولـس از شـکنجه علیـل شـده بـود یـا از درسـت کـردن چـادر پیـچ خـورده بودنـد کـه
منیتوانسـت حروفـش را بدرسـتی بنویسـد .گروهـی دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه نظریـات وی،
شـواهد بیشتری از دیـد کـم وی ارائـه مـی کنند .اگر چه هـر دو نظریه امکان پذیر می باشـند،
امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن نظریـه که پولـس عمدا ً بـا حروف بـزرگ می نوشـت تـا منظور
خـود را بـا تأکیـد بیشتری برسـاند ،قابل قبول تر می باشـد ،درسـت مانند روشـی کـه ما ممکن
اسـت بـرای تأکیـد بـر کلمـه یـا مفهومـی مهـم ،زیـر آن خـط کشـیده ،آن را بصـورت مایـل یـا
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بـا حـروف بـزرگ بنویسـیم .بـه هـر دلیلـی ،پولـس مطمئنـاً مـی خواسـت کـه خوانندگانش به
هشـدارها و تذکـرات وی توجـه کننـد.

دوشنبه

 ۲۵سپتامرب

فخر به جسم



غالطیان باب  ۶آیات  ۱۲و  ۱۳را بخوانید .پولس در این آیات چه چیزی می گوید؟

اگـر چـه پولـس سـابقاً بـه هـدف و برنامـه کار و انگیـزه مخالفـان خـود اشـاره کرده اسـت
(غالطیـان بـاب  ۱آیـه  ،۷بـاب  ۴آیـه  ،)۱۷اظهـارات وی در غالطیـان بـاب  ۶آیـات  ۱۲و ۱۳
نخسـتین نظریـات رصیحـی مـی باشـد کـه او دربـاره مخالفانـش بیـان مـی کنـد .او آنهـا را بـه
ایـن صـورت توصیـف مـی کنـد کـه «گویـی میخواهند صورتـی نیکو در جسـم منایان سـازند».
عبـارت «صورتـی نیکـو»در زبـان یونانـی به معنـی «چهره خوب» بـه خود گرفنت می باشـد .در
واقـع ،واژه معـادل «چهـره» در زبـان یونانـی با واژه نقاب بازیگر یکسـان می باشـد و این واژه
حتـی بصـورت اسـتعاری بـرای اشـاره به نقش یـک بازیگر مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت .به
عبـارت دیگـر ،پولـس می گویـد که این مـردم مانند بازیگرانـی بودند که بدنبـال جلب رضایت
مخاطبـان بودنـد .در فرهنگـی مبتنـی بـر افتخـار و رشم ،انطبـاق رضوری مـی باشـد و کسـانی
کـه بـه اشـتباه تعلیـم مـی دهنـد ،بـه نظـر می رسـد که بدنبـال بهبـود درجـه افتخار خـود نزد
هموطنـان یهودیشـان و سـایر مسـیحیان یهـودی در اورشـلیم بودند.
پولس به نکته مهمی درباره یکی از انگیزهای ایشان اشاره می کند –متایل به اجتناب از
جفا .اگر چه جفا بطور حتم میتواند بیشرت بصورتهای تجسمی شامل تعدی و آسیبهای جسمی
درک شود اما میتواند بشکلهایی مالیمرت از آزار و ایذا و طرد و در انزوا قرار دادن ،بهامنگونه
زیانبار باشد .پولس و سایر افراد متعصب افراطی در یهودا ،یکبار این روش را انجام داده بودند
(غالطیان باب  ۱آیه  ،)۱۳اما گزینه دوم نیز تأثیراتش را بر غالطیان داشت.
رهبران مذهبـی یهـود همچنان تاثیر سیاسـی قابـل توجهی در بسـیاری از مناطق داشـتند.
آنهـا دارای مجـوزی رسـمی در روم بودنـد؛ از ایـن رو ،بسـیاری از ایامنـداران یهـودی ،مشـتاق
بـه حفـظ روابـط خـوب بـا ایشـان بودنـد .آشـوبگران در غالطیه توسـط ختنـه غیـر یهودیان و
تعلیـم آنـان بـرای نگه داشتن تورات ،توانسـته بودند زمینه مشترکی بـا یهودیان محلـی بیابند.
ایـن نـه تنهـا آنهـا را قـادر مـی سـاخت که رابطـه دوسـتانه با کنیسـه را حفـظ کنند ،بلکـه آنها
حتـی مـی توانسـتند روابـط خـود بـا ایامنـداران یهـودی در اورشـلیم ،کسـانی که در مـورد کار
انجـام شـده مربـوط بـه غیـر یهودیـان شـک و تردیـد داشـتند را تقویت کننـد (اعامل رسـوالن
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بـاب  ۲۱آیـات  ۲۰و  .)۲۱بـدون شـک کارهـای ایشـان از یـک لحاظ توانسـته بود شـهادت آنها
بـه یهودیـان را مؤثرتر بسـازد.
پولـس هـر وضعیتـی را کـه در ذهـن دارد ،منظـورش روشـن اسـت « :و همـه کسـانی کـه
میخواهنـد در مسـیح عیسـی بـه دینـداری زیسـت کننـد ،زحمـت خواهنـد کشـید» (دوم
تیموتـاوس بـاب  ۳آیـه .)۱۲

بـه دالیلـی کـه ایـن افراد برای تعلیم نادرسـت داشـتند ،بیاندیشـید .بـا در نظر گرفنت
همـه چیـز ،ایـن تـا حـدی منطقـی بـه نظـر مـی رسـد .ایـن بایـد دربـاره اینکـه حتی
بهرتیـن انگیزهـا مـی تواننـد در صـورت سـهل انـگاری ،ما را بـه بیراهه بکشـانند ،چه
چیـزی بـه مـا بگویـد؟ آخرین باری که شما بـا انگیزه ای درسـت کار اشـتباهی انجام
دادیـد ،چه زمانـی بود؟

سه شنبه

 ۲۶سپتامرب

فخر به صلیب (غالطیان باب  ۶آیة )۱۴
«لیکـن حاشـا از مـن کـه فخـر کنـم جـز از صلیب خداوند ما عیسـی مسـیح که بوسـیله او
دنیـا بـرای مـن مصلوب شـد و من بـرای دنیـا» (غالطیان بـاب  ۶آیة .)۱۴
پولـس کـه انگیـزه هایـی کـه برخـی را بـه ارسار بر ختنـه بر می انگیخت ،افشـا منـوده بود،
بـرای آخریـن بـار پیـام انجیل خـود را به غالطیـان ارائه می کنـد ،اما تنها بصـورت خالصه .برای
پولـس ،انجیـل بـر پایـه دو اصـل اساسـی مـی باشـد )۱( :مرکزیت صلیـب (آیـه  )۱۴و ( )۲اصل
عدالـت (آیـه  .)۱۵مطالعـه امروز بر روی مورد نخسـت می باشـد.
بـرای مـا کـه در قـرن بیسـت و یکم زندگی مـی کنیم ،درک شـوک آوری کـه نظریات پولس
دربـاره صلیـب (غالطیـان بـاب ۶آیـه  )۱۴در اصـل انتقـال می دادند ،دشـوار می باشـد .امروزه
صلیـب مسـیح منـادی رایـج و محبـوب می باشـد که برای اکثر مردم احسـاس مثبتـی را تداعی
مـی کنـد .اگـر چـه در زمـان پولـس ،صلیـب چیـزی بـرای فخـر نبـود بلکه چیـزی بود کـه خوار
شـمرده مـی شـد .یهودیان ایده مسـیح مصلـوب را اهانت وار مـی دانسـتند و رومیان مصلوب
شـدن را چنـان منفـور مـی دیدنـد که حتی بـه عنوان نوعـی مجازات مناسـب شـهروندان روم،
به آن اشـاره ای نشـده اسـت.
نگاه تحقیر آمیزی که جهان باسـتان نسـبت به صلیب مسـیح داشـت ،بوضوح در نخسـتین
نقاشـی هـای موجـود از مصلـوب شـدن دیده می شـود .یـک قطعه نقاشـی باسـتانی با قدمت
مربـوط بـه اوایـل قـرن دوم ،مصلـوب شـدن مـردی بـا رس یـک االغ را بـه تصویر می کشـد .در
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زیـر صلیـب و مجـاور بـا نقاشـی مـردی بـا دسـتان گشـوده بـه دعا ،چنین نوشـته شـده اسـت:
«الکسـاندر خـدای خـود را پرسـتش مـی کنـد» .نکتـه روشـن اسـت :صلیـب مسـیح به متسـخر
گرفتـه شـده اسـت .در ایـن زمینـه اسـت کـه پولـس جسـورانه اعلام می کند کـه منـی تواند به
چیـزی جـز صلیب مسـیح مباهـات مناید!

صلیـب مسـیح چـه تفاوتـی در رابطـه پولس بـا جهان بوجـود آورد؟ غالطیان بـاب  ۶آیه
۱۴؛ رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ، ۶بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۸؛ فیلیپیان بـاب  ۳آیه . ۸




صلیـب مسـیح همـه چیـز را بـرای ایامنـدار تغییـر مـی دهـد .مـا را نـه تنهـا بـرای ارزیابی
مجـدد دیدگاهمان نسـبت بخـود بـه چالـش مـی کشـد ،بلکـه همچنیـن اینکـه مـا چگونـه بـا
جهـان مرتبـط مـی شـویم .جهـان در ایـن دوران فعلـی پـر رشر و متـام آنچـه که بـه آن انحصار
دارد (اول یوحنـا بـاب  ۲آیـه  – )۱۶در مخالفـت بـا خـدا قـرار دارد .از آنجایـی که ما با مسـیح
مـرده ایـم ،جهـان دیگـر ماننـد قبـل قـدرت نـدارد تـا ما را بـه اسـارت بگیـرد و زندگی گذشـته
دنیاپرسـتانه  ،دیگـر وجـود نـدارد .پیـرو مقایسـه پولـس ،شـکاف میـان ایامنـدار و جهـان بایـد
بگونـه ای باشـد کـه گویـا آنهـا از نظـر یکدیگـر مـرده اند.

صلیـب بـرای تأثیـر بـر روابط شما با جهان چـه کاری انجام داده اسـت؟ چـه تفاوتی
در زندگـی شما ایجـاد کرده اسـت؟ شما اکنـون که خود را تسـلیم خداونـد منوده اید
کـه برای شما ُمـرد ،چگونه متفـاوت زندگی مـی کنید؟

چهارشنبه

 ۲۷سپتامرب

خلقت جدید

پولـس بـا تاکیـد بـر مرکزیت صلیب مسـیح در زندگی مسـیحی ،اکنون بر اصل اساسـی دوم
پیـام انجیـل خـود تاکید دارد :عادل شـمرده شـدن از طریق ایامن.
هامنطور که در متام این فصل دیده ایم ،پولس اساساً سنت ختنه را بر خالف انجیل می
دانست .اگر چه او خود با این عمل مخالف منی باشد .پولس چندین بیانیه شدید بر علیه ختنه
ابراز منوده است (غالطیان باب  ۵آیه  ۲تا  ۴را ببینید) ،اما او منی خواهد غیر یهودیان چنین
استنتاج کنند که مختون نبودن برای خدا خوشایندتر از مختون بودن است .منظور وی چنین
منی باشد ،زیرا یکی می تواند در مورد کارهایی که دیگران انجام می دهند یا منی دهند ،رویه
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قانون گرایانه یا احکام پرستانه داشته باشند .از نظر روحانی ،موضوع ختنه بی ربط می باشد.
مذهب حقیقی ریشه کمی در رفتارهای بیرونی دارد و بیشرت در وضعیت قلب برشی ریشه
دارد .هامنطور که خود عیسی فرمود ،یک فرد می تواند ظاهری فوق العاده داشته باشد اما از
نظر روحانی در درون فاسد باشد (متی باب  ۲۳آیه .)۲۷

منظـور از خلقـت تـازه چیسـت؟ (غالطیان بـاب  ۶آیه  ،۱۵دوم قرنتیان بـاب  ۵آیه .)۱۷
شما خـود چگونـه مفهوم ایـن مطلب را تجربه کـرده اید؟




واژه یونانـی  ktisisبصـورت «خلقت»ترجمـه شـده اسـت .هم می تواند بـه یک «مخلوق»
فـردی (عربانیـان بـاب  ۴آیـه  )۱۳و یـا بـه رونـد کار «خلقـت» (رومیان بـاب  ۸آیه  )۲۲اشـاره
کنـد .در هـر دو مـورد ،ایـن واژه داللـت بـر کارهـای خالـق دارد .ایـن منظور پولس می باشـد.
تبدیـل شـدن به«مخلوقـی جدیـد» چیـزی نیسـت که بتوانـد با تالش بشری بدسـت بیاید –چه
ختنـه و یـا هـر چیـز دیگـری .عیسـی بـه ایـن رونـد بـه عنـوان «حیـات تـازه یـا تولـد دوبـاره»
(یوحنـا بـاب  ۳آیـات  ۵تـا  )۸اشـاره مـی کنـد .این عمل الهی اسـت کـه خدا بواسـطه آن فردی
را کـه از نظـر روحانـی مـرده اسـت ،در وی زندگی روحانـی می دمد .این نیز اسـتعاره ای دیگر
بـرای توصیـف عمـل نجـات دهنده ای می باشـد که پولس معمـوالً به عنوان عدالـت از طریق
ایمان از آن یـاد مـی کند.
پولـس در دوم قرنتیـان بـاب  ۵آیـه  ،۱۷بـا جزئیـات بیشتری در مـورد ایـن تجربـه خلقـت
جدیـد سـخن مـی گویـد .پولـس در ایـن آیـه ،توضیـح مـی دهـد کـه تبدیل شـدن بـه مخلوقی
جدیـد ،معنایـی بیشتر از تنهـا تغییـر در وضعیـت ما در کتابهای آسمانی دارد؛ ایـن تغییری در
زندگـی امـروزی مـا ایجـاد مـی کنـد .هامنگونـه کـه تیموتـی جـورج می نویسـد« ،شـامل روند
کامـل متحـول شـدن مـی باشـد :کار احیـاء کننـده روح القـدس که منتهـی به توبـه و ایامن می
شـود ،رونـد روزانـه ریاضـت و احیـا ،رشـد مـداوم در پرهیـزکاری کـه رسانجـام به مشـابهت به
صـورت مسـیح منتهـی میشـود ». .غالطیـان صفحـه 438 .Galatians, p – .٤٣٨
اگر چه تبدیل شدن به مخلوقی جدید ،چیزی نیست که ما را عادل می کند .در عوض ،این
تغییر ریشه ای بدون شک مظهر چیزی است که عادل شمرده شدن را تفهیم مینامید.

در حالـی کـه شما مـی توانیـد بـرای برخـی از بارهـا کمـک از طـرف دیگـران دریافـت
کنیـد ،امـا بعضـی از آنهـا را باید تنها به نـزد خداوند بربید .چگونه مـی توانید بیاموزید
چیزهایـی را کـه خـود بـه تنهایی قـادر به تحملشـان نیسـتید به خداونـد بدهید؟
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پنجشنبه

 ۲۸سپتامرب

سخن آخر (غالطیان )١٨-١٦ :٦
پولـس دعـای خیر خود را به کسـانی ارزانـی میدارد که «از این قاعـده پیروی مینامیند»
(غالطیـان بـاب  ۶آیـه  .)۱۶بـا توجـه بـه موضوع ،فکر مـی کنید که پولـس از چه قاعده
ای سـخن می گوید؟



واژه ترجمـه شـده بـه «قاعـده» ،بـه معنـی میلـه یـا چوبـی صـاف اسـت کـه در بنایـی یـا
نجـاری بـرای انـدازه گیری اسـتفاده میشـد .ایـن واژه در نهایت معنایی مجازی بـه خود گرفت
و بـه قواعـد و معیارهایـی که انسـان بواسـطه آنها چیـزی را ارزیابی می کند ،اشـاره دارد .برای
مثـال ،هنگامـی کـه مردم دربـاره مجموعه عهد جدید سـخن می گویند ،منظور ایشـان بیسـت
و هفـت کتـاب عهـد جدیـد مـی باشـند که بـرای تعییـن بـاور و عمل کلیسـا معترب می باشـند.
بنابرایـن ،اگـر تعلیمـی بـه سـطح ایـن کتابها نرسـد ،قابل قبول منی باشـد.



عالئـم خداونـد عیسـی کـه پولس در جسـمش دارد ،کدامنـد؟ منظور او از نوشتن اینکه
هیـچ کـس نبایـد بـه خاطر آنهـا او را «برنجاند» چیسـت؟ آیا ممکن اسـت غالطیان باب
 ۶آیـه  ۱۴بـه پاسـخ ایـن پرسـش کمک کنـد؟ غالطیان بـاب  ۶آیـه ۱۷؛ دوم قرنتیان باب
 ۴آیـه  ،۱۰بـاب  ۱۱آیـات  ۲۳تا .۲۹

واژه عالمت یا نشان از واژه یونانی  stigmitaمی آید که واژه انگلیسی  stigmaنیز از آن
گرفته شده است .پولس ممکن است اشاره به عمل رایج عالمت گذاری بردگان با نشان اربابشان
به عنوان منونه ای از تعیین هویت ،یا به عملی در برخی ادیان مرموز جایی که مرید خود را به
عنوان نشانه ای از ایامن داغ می کند ،اشاره داشته باشد .در هر صورت« ،پولس با نشان خداوند
عیسی بدون شک اشاره به زخمی مانده بر روی بدنش بر اثر شکنجه و سختی می باشد (دوم
قرنتیان باب  ۴آیه  ۱۰و باب  ۱۱آیات  ۲۴تا  ۲۷را ببینید) .مخالفان او اینک بر این ارسار دارند
که ایامن آورندگان غیر یهودی او را به پذیرش نشان ختنه به عنوان عالمتی از تسلیم آنها به
یهودیت ،وادار سازند .اما پولس نشانه هایی دارد که مبنی بر این هستند که او برده چه کسی
شده است و اینکه برای او هیچ وفاداری جز مسیح وجود ندارد  ...زخمی که پولس در حین
خدمت اربابش از دشمنانش دریافت کرده بود ،از رسسپردگی او به مسیح به شیوایی سخن می
گفت– ».کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای روز هفتم جلد ششم صفحه .٩٨٩
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«عالمت های» جسمی یا به گونه ای دیگر که شام از ایامنتان در عیسی دارید،
کدامند؟ به عبارت دیگر ،ایامنتان چه بهایی برای شام داشته است؟

جمعه

 ۲۹سپتامرب

تفکـری فراتـر« :صلیـب جلجتـا متـام قـوای زمینـی و دوزخـی را بـه چالش می کشـد و
در نهایـت بـر آنهـا غلبـه خواهـد کـرد .متـام تاثیرات بر صلیـب متمرکز شـده اند و بواسـطه آن
متـام تاثیـرات ایجـاد مـی شـوند .صلیـب کانون اصلـی توجه می باشـد؛ زیرا مسـیح بـر روی آن
زندگـی خـود را بـرای نسـل بشر از دسـت داد .ایـن فـداکاری بـه منظـور احیـای برش بـه کامل
اولیـه اش ارائـه شـد .آری ،بعلاوه ،بـرای دادن شـخصیت دگرگـون شـده کامل به بشر و تبدیل
او بـه چیـزی بیشتر از یک فاتح پیشـکش شـد.
«کسـانی کـه در قـدرت مسـیح بر دشـمنان بـزرگ خدا و برش غلبـه می کننـد ،موقعیتی در
تـاالر آسمان باالتر از فرشـتگانی که هرگز سـقوط نکـرده اند ،بدسـت خواهند آورد.
مسـیح اعلام مـی کنـد که ’مـن اگر از زمیـن بلند کرده شـوم ،همه را به سـوی خود خواهم
کشـید ‘.اگـر صلیـب تاثیـری بـه نفـع خـود نیابـد ،یـک منونـه تاثیـر ایجـاد مـی کنـد .نسـل بـه
نسـل ،حقیقـت ایـن زمان به عنوان حقیقت امروزه آشـکار شـده اسـت .مسـیح بـر روی صلیب
واسـطی بـود کـه توسـط وی رحمـت و حقیقـت بـا یکدیگـر یکـی شـدند و عدالـت و صلـح بر
یکدیگـر بوسـه زدنـد .ایـن وسـیله ای اسـت کـه جهان را بـه جلو می رانـد – ».الن جـی .وایت،
برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
.Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1113
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سواالتی برای بحث
 .۱در ایـن حقیقـت کـه پولـس رسـاله اش را بـا اشـاره بـه فیـض خدا آغـاز منوده و

بـه پایـان مـی رسـاند برای شما چه اهمیتـی دارد؟ غالطیـان باب  ۱آیـه  ۳را با باب
 ۶آیـه  ۱۸مقایسـه کنید.
 .۲بـا توجـه بـه اظهـارات پولـس دربـاره مصلـوب شـدن بـه جهـان (غالطیـان باب ۶
آیـه  ،)۱٤مسـیحیان چـه ارتباطـی بایـد بـا جهـان امـروزی داشـته باشـند؟ مسـیحیان
اگـر نسـبت بـه ایـن جهـان مـرده باشـند ،چگونـه بایـد بـا مسـائل مربوط بـه محیط،
نژادپرسـتی ،سـقط جنیـن و غیـره ارتبـاط داشـته باشـند؟
 .3یـک فـرد چگونـه متوجـه مـی شـود که «خلقـت جدیـدی» را که پولـس درباره آن
مینویسـد را تجربـه کرده اسـت؟
 .4بـا توجـه بـه اظهـارات پولـس دربـاره مصلـوب شـدن بـه جهـان (غالطیـان باب ۶
آیـه  ،)۱٤مسـیحیان چـه ارتباطـی بایـد بـا جهـان امـروزی داشـته باشـند؟ مسـیحیان
اگـر نسـبت بـه ایـن جهـان مـرده باشـند ،چگونـه بایـد بـا مسـائل مربوط بـه محیط،
نژادپرسـتی ،سـقط جنیـن و غیـره ارتبـاط داشـته باشـند؟
خالصـه :مذهـب حقیقـی تنهـا مبتنی بـر رفتار ظاهـری منیباشـد ،بلکه بر پایـه وضعیت
قلـب نیـز میباشـد .زمانـی کـه قلـب تسـلیم خـدا بشـود ،زندگـی فـرد در حالـی کـه در ایمان
رشـد میکند ،بیشتر و بیشتر منعکس کننده شـخصیت مسـیح خواهد بود .قلب باید توسـط
مسـیح مطیـع بشـود؛ هنگامـی که ایـن اتفاق بیافتـد ،متام چیزهـای دیگر اتفاق خواهنـد افتاد.
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