درس دوم

 ۷تا  ۱۳اکترب

مشاجره

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :عربانیـان بـاب  ۸آیه  ۶؛ متی بـاب  ۱۹آیه ۱۷؛ مکاشـفه یوحنا باب
 ۱۲آیـه ۱۷؛ الویـان بـاب ۲۳؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا ۲۹؛ غالطیـان بـاب  ۱آیـات ۱
تا .۱۲
آیه حفظی« :زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد ،اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح
رسید» (یوحنا باب  ۱آیه .)۱۷
کلیسای اولیه عمدتاً از یهودیانی تشکیل شده بود که هرگز لحظهای فکر نکرده بودند که با پذیرش
مسیح یهودی یعنی عیسی ،به نحوی از ایامن پدران خود و یا وعدههای عهدی که خداوند با قومش
بسته بود ،روی برمیگرداندند .هامنطور که معلوم است ،حق با آنها بود .مسئله برای ایامنداران اولیه
یهودی تبار این بود که خواه یهودی یا نه ،برای پذیرش عیسی ،ابتدا باید مسیحی بشوند .مسئله دیگر
برای بسیاری از یهودیان این بود که آیا غیر یهودیان باید قبل از پذیرش مسیح ،یهودی بشوند.
تنهـا بعدهـا ،در شـورای اورشـلیم ،یک پاسـخ قطعی داده شـد .آنها تصمیـم گرفتند که غیر
یهودیـان را بـا یـک دسـته از مقـررات و قوانیـن بـه دردرس نیاندازنـد .یعنـی ،الزم نبـود که غیر
یهودیـان بـه منظـور پذیرفنت عیسـی ،ابتدا یهودی شـوند.
بـا ایـن حـال ،بـا وجـود ایـن تصمیـم ،برخـی از معلمان همچنـان کلیسـاها را آفـت زده
میکردنـد ،بـا ارصار بـر اینکـه غیـر یهودیـان تغییر کیـش داده که ایمان آورده بودنـد ،باید این
قوانیـن و مقـررات ،از جملـه ختنـه (قطعا رونـدی نبود که باالخص بزرگسـاالن را برای پیوستن
بـه مسـیحیت مجـذوب منایـد) را بجـا آورنـد .یعنـی ،آنهـا معتقـد بودنـد کـه غیـر یهودیـان به
منظـور بهـره منـد شـدن از وعدههـای عهـد ،بسـیاری از قوانیـن و مقرراتـی کـه الزمـه منتفـع
گردیـدن از جامعـه مشترک املنافـع ارسائیـل تلقـی مـی شـدند را رعایـت کنند.
مشکالت چه بودند و چگونه باید حل و فصل میشدند؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴اکترب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۸اکترب

عهدی بهرت

عربانیـان بـاب  ۸آیـه  ۶را بخوانیـد .پیـام در اینجـا چیسـت؟ ما چگونـه این «وعدههـای بهرت«
را درک میکنیـم؟

شـاید بزرگرتیـن تفـاوت بیـن دیـن عهـد عتیـق و عهد جدیـد این واقعیت اسـت کـه دوران
عهد جدید با آمدن مسـیح موعود ،عیسـی نارصی معرفی شـد .او توسـط خدا فرسـتاده شـد تا
نجـات دهنـده باشـد .انسـانها منیتوانسـتند او را نادیـده بگیرنـد و انتظار نجات یافنت داشـته
باشـند .تنهـا از طریـق کفـارهای کـه او مهیـا سـاخته بـود ،گناهان ایشـان آمرزیده میشـد .تنها
بـا نسـبت داده شـدن زندگـی بدون عیـب او ،آنها میتوانسـتند در برابر خدا بـدون محکومیت
بایسـتند .بـه عبـارت دیگـر ،نجـات از طریـق عدالت عیسـی بود و نه چیـزی دیگر.
قدیسـان عهـد عتیـق بـه دنبـال بـرکات عصر انتظـار و وعـده نجـات بودنـد( .توضیـح :در
دوران عهـد عتیـق بـه ایـن وعـده انتظـار اعتقاد داشـتند که روزی مسـایاه (مسـیح موعود) که
دادگستر اسـت خواهـد آمـد  ...ولـی زمانـی کـه مسـیح موعـود از میان خـود یهودیان رسـالت
خویـش را آغـاز منـود او را نپذیرفتنـد) .در زمـان عهـد جدیـد مردم بـا این پرسـش مواجه بودند
کـه آیـا آنهـا عیسـی نـارصی که خدا بـه عنوان مسـیح موعود فرسـتاده بـود را به عنـوان نجات
دهنـده خـود خواهنـد پذیرفـت؟ اگـر بـه او ایمان میآوردنـد ،یعنـی اگـر آنهـا او را بـه عنوان
کسـی کـه حقیقتـاً مسـیح خـدا بـود ،پذیرفتـه و خـود را تسـلیم او میکردند ،از طریـق عدالتی
کـه عیسـی بـدون هیـچ بهایی بـه ایشـان ارائـه داد ،نجـات مییافتند.
در همیـن حـال ،الزامـات اخالقـی بدون تغییـر در عهد جدید باقـی میماندند ،زیـرا اینها
بـر پایـه شـخصیت خـدا و مسـیح بنیـان شـدند .اطاعـت از قانـونِ خیرخواهانـ ِه خـدا به هامن
میـزان کـه جزئـی از عهـد قدیـم اسـت ،در عهـد جدید نیز می باشـد.
متـی بـاب  ۱۹آیـه ۱۷؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـه  ،۱۷بـاب  ۱۴آیـه  ۱۲و یعقـوب بـاب ۲
آیـات  ۱۰و  ۱۱را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد قانـون اخالقـی در عهـد جدید ،چـه چیزی به
مـا میگویند؟

همزمـان ،متـام مجموعـه قوانیـن آیینـی و ترشیفاتی که منحرص به بنـی ارسائیل بودنـد – و به
وضـوح بـه عهـد قدیـم گره خورده بودند و همه به عیسـی و به مرگ و رسـالت وی به عنوان کاهن
اعظم اشـاره داشـتند – دیگر ادامه نیافتند و نظم جدیدی بر اسـاس «وعدههای بهرت» معرفی شـد.
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یکـی از اهـداف اصلـی پولـس در کتـاب رومیان ،کمـک به یهودیـان و غیریهودیـان بود که
بفهمنـد کـه در ایـن گـذار از یهودیـت بـه مسـیحیت چـه چیزهایـی دخیـل بـود .ایـن تحـول و
گـذار بـه زمـان نیـاز داشـت .بسـیاری از یهودیانی که عیسـی را پذیرفتنـد ،هنوز بـرای تغییرات
بـزرگ پیـش رو آمـاده نبودند.
برخـی از وعـده هـای کتـاب مقـدس کـه مـورد عالقه شما هسـتند کدامند؟ هـر چند وقت
یکبـار آنهـا را مطالبـه میکنیـد؟ چـه انتخابهایـی میکنیـد کـه ممکن اسـت مانـع تحقق
ایـن وعـده ها در زندگی شما بشـوند؟

دوشنبه

 ۹اکترب

احکام و مقررات یهودی
بـر حسـب زمانـی کـه دارید ،کتاب الویـان را مرور کنید( .بـرای منونه ،به الویـان باب ۱۶ ،۱۲
و  ۲۳مراجعـه کنیـد ).بـا خوانـدن همـه ایـن احـکام و قوانیـن و آیینها ،چه افـکاری به ذهن
شما خطـور میکنـد؟ چـرا پیـروی از بسـیاری از آنها در زمـان عهد جدید غیـر ممکن بود؟

طبقـه بنـدی احـکام عهـد عتیـق به دسـته هـای مختلف بـرای ما راحـت اسـت )۱( :احکام
اخالقـی )۲( ،احـکام ترشیفاتـی )۳( ،احـکام مدنـیُ )۴( ،حکـم هـا و فتواهـا (قضاوتهـا) و ()۵
احـکام مربـوط به سلامت و بهداشـت.
ایـن طبقـه بنـدی در بخشـی میتوانـد فـراوری و تکثیر خوانده شـود .در واقعیـت ،برخی از
ایـن دسـته بنـدی هـا بهم مرتبـط هسـتند و همپوشـانی قابل توجهی وجـود دارند .گذشـتگان،
آنهـا را از هـم جـدا و مجـزا منیدیدند.
احـکام اخالقـی توسـط ده فرمـان خالصـه میشـوند (خـروج بـاب  ۲۰آیـات  ۱تـا  .)۱۷ایـن
احـکام ،الزامـات اخالقـی برشیـت را خالصـه میکننـد .ایـن ده ُحکـم در ُحکـم هـا و فتواهـای
مختلفی در رسارس پنج کتاب اول از کتاب مقدس بکار رفته و بسـط داده شـدهاند .این بسـط
و تفصیلات ،مفهـوم نـگاه داشتن احـکام خـدا را در موقعیـت هـای مختلـف نشـان میدهند.
قوانیـن مدنـی غیـر مرتبـط منیباشـند .آنهـا نیـز بـر پایه احـکام اخالقی هسـتند .آنهـا رابطه
شـهروندان بـا مقامـات کشـوری و یکدیگـر را مشـخص میکننـد .آنهـا مجازاتهـای تخلفـات
مختلـف را معیـن میکننـد.
احـکام ترشیفاتی،آیینهـای معبد را تنظیم و پیشکشـهای مختلف و مسـئولیت شـهروندان
را توصیـف میکردنـد .روزهـای اعیاد مشـخص و رعایـت آنها تعیین شـده بودند.
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احـکام مرتبـط بـا سلامت و بهداشـت بـا احـکام دیگـر همپوشـانی دارنـد .احـکام مختلف
مربـوط بـه نجاسـات ،ناپاکیهـای آیینـی را تعریـف میکننـد و در عیـن حـال همچنیـن فراتـر
از ایـن ،شـامل اصـول بهداشـتی و سلامت نیز میشـوند .احـکام مربوط به گوشـتهای پاک و
ناپـاک (حلال و حـرام) بـر پایه مالحظات جسـمی (پزشـکی) میباشـند.
در حالـی کـه یهودیـان احتماالً تـا حـد زیـادی متـام ایـن احـکام را به عنـوان یـک مجموعه
میپنداشـتند ،کـه همگـی از طـرف خـدا آمـده بودنـد ،امـا بایـد متایزاتـی خـاص در ذهن خود
سـاخته باشـند .ده فرمان از سـوی خدا به طور مسـتقیم به مردم گفته شـده اسـت .این باعث
میشـود کـه آنهـا از اهمیـت ویـژهای برخـوردار باشـند .احـکام دیگـر از طریـق موسـی ارائه
شـده بودنـد .آییـن معبـد تنهـا زمانـی کـه معبـد فعال بـود ،باید نگاه داشـته میشـد.
احـکام مدنـی ،حداقـل بخـش بزرگـی از آن ،پـس از اینکـه یهودیـان اسـتقالل خـود را از
دسـت دادنـد و تحـت مدیریـت مدنـی ملـت دیگـری در آمدنـد ،دیگـر قابـل اعمال نبودنـد.
بسـیاری از احـکام ترشیفاتـی دیگـر پـس از ویـران شـدن معبـد ،قابل انجـام و رعایـت نبودند.
همچنیـن ،پـس از آمـدن مسـیح موعـود ،بسـیاری از اعمال ترشیفاتـی کـه منونـه ای از اصل را
ارائـه میکردنـد بـا آمـدن اصـل (کـه مسـیح بـود) منسـوخ گردیـده و دیگر اعتبـاری نداشـتند.

سه شنبه

 ۱۰اکترب

به عنوان رسم موسی


اعامل رسوالن باب  ۱۵آیه  ۱را بخوانید .چه مسائلی باعث نفاق میشد؟ چرا برخی از مردم بر
این باور بودند که این تنها برای ملت یهود نبود؟ پیدایش باب  ۱۷آیه  ۱۰را ببینید.

در حالی که رسوالن با مبرشان و اعضای معمولی در یک تالش جدی برای صید بسیاری از
جانها برای مسیح در انطاکیه متحد شدند  ،برخی از ایامنداران یهودی تبار از یهودیه «از فرقه
فریسیان» موفق به طرح یک سوال شدند که خیلی زود باعث جنجال گسرتدهای در کلیسا
شد و آشفتگی را برای ایامنداران غیریهودی تبار به همراه داشت .این معلامن با اطمینان
زیادی اظهار داشتند که به منظور نجات یافنت ،فرد باید ختنه شود و متام احکام آیینی را نگاه
دارد .گذشته از هر چیز ،یهودیان همواره به خدمات الهیِ منسوب به خود افتخار میکردند و
بسیاری از کسانی که به مسیح ایامن آورده بودند هنوز هم احساس میکردند ،از آنجا که خدا
یک بار شیوه عبادت عربی را به وضوح مشخص منود ،اینکه اجازه تغییر آن را بدهد غیر محتمل
بود .آنها ارصار داشتند که احکام و مراسم یهودی باید در آیینهای دین مسیحی نیز گنجانیده
شوند .آنها در تشخیص این که همه پیشکشهایِ قربانیِ ِ
مرگ فرزند خدا را تداعی میکردند ،کند
ذهن بودند تا درک کنند که منونه با اصل یکی می شد و پس از آن ،آیین ها و مراسم اعطایی
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وابسته به موسی دیگر الزام آور نبودند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۲تـا  ۱۲را بخوانیـد .ایـن اختلاف چگونـه بایـد حـل و فصل
میشـد؟

«پولـس در حالـی کـه برای هدایت مسـتقیم به خدا چشـم امید داشـت ،همیشـه آماده به
رسـمیت شـناخنت قـدرت اعطـا شـده در مجموعـه ایامنـداران متحد شـده در رفاقت کلیسـایی
بـود .او نیـاز بـه مشـورت را احسـاس مـی کـرد و هنگامی که مسـائل مهمـی بوجـود آمدند ،از
ارائـه آنهـا در برابر کلیسـا و متحد شـدن با برادرانش در جسـتجویِ حکمت از خـدا برای اتخا ِد
ِ
تصمیمات درسـت ،خرسـند بـود – ».الن جـی .وایـت ،برگرفته شـده از مرجع زیر:
The Acts of the Apostles, p. 200.
جالب توجه است که پولس که اغلب درباره فراخوانِ نبویِ خود و چگونگی فراخوانده
شدنش توسط عیسی و دریافت منودن ماموریت از وی سخن می گفت – بسیار خواستار کار
کردن با مجموعه بزرگرتی از کلیسا بود .یعنی ،با وجودی که فراخوانده شده بود ،متوجه شد
که بخشی از کلیسا به عنوان یک مجموعه بود و اینکه الزم بود تا حد امکان با آن کار کند.
نگرش شام نسبت به رهربی کلیسا چیست؟ شام تا چه میزان همکاری می کنید؟ همکاری
کردن چرا از اهمیت بسزایی برخوردار است؟ اگر همه ،آن کاری را که خود مایل بودند
مستقل از بدن بزرگرت انجام می دادند ،ما چگونه می توانستیم عمل کنیم؟

چهارشنبه

 ۱۱اکترب

ایامنداران غیر یهودی تبار


اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۵تـا  ۲۹را بخوانید .شـورا چـه تصمیمی گرفت و اسـتدالل آنها
چـه بود؟
تصمیـم بـر علیـه ادعاهـای یهـودی گرایی بود .ایـن افراد ارصار داشـتند که ایمان آورندگان
غیـر یهـودی تبـار ختنـه شـوند و متـام رشیعـت را نگه دارنـد و «اینکه احـکام و مراسـم یهودی
بایـد بـا مراسـم دیـن مسـیحی آمیخته شـوند – ».الن جـی .وایـت ،از مرجع زیر:
The Acts of the Apostles, p. 189.
جالـب توجـه اسـت کـه پطـرس در اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـه  ،۱۰ایـن احـکام قدیمی را
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بـه عنـوان یـک یـوغ بـه تصویر میکشـد کـه آنها قـادر به تحملـش نبودنـد .آیا خداونـد که این
احـکام را بنیـان نهـاد ،آنهـا را ماننـد یوغـی بـر گردن قـوم خویش خواهـد نهاد؟ به سـختی این
چنیـن بـه نظـر مـی رسـد .در عـوض ،در طول سـال هـا برخـی از رهبران از طریق سـنت های
روایتـیِ خـود ،بسـیاری از احـکام را از برکتـی کـه قرار بود باشـند به بـاری گران تبدیـل منودند.
شـورا بدنبـال فراغـت غیـر یهودی تبـاران از ایـن بارهای سـنگین بود.
توجـه کنیـد کـه هیـچ اشـاره یـا پرسشـی در مـورد اینکـه غیـر یهودیـان الزم نیسـت از ده
فرمـان اطاعـت کننـد ،وجـود نداشـت .پـس از هر چیز ،آیـا می توانیـم تصور کنیم که شـورا به
آنهـا بگویـد کـه خـون نخورنـد امـا احکامـی بـر علیه زنـا یا قتـل و ماننـد آن را نادیـده بگیرند؟
چـه قوانینـی بـر ایامنـداران غیـر یهودی اعامل شـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۲۰و )۲۹
و چـرا این قوانیـن خاص؟

اگر چه ایامنداران یهودی تبار قوانین و سنت های خود را به ایامنداران با پیشینه غیر یهودی
تحمیل منی کردند ،ولی شورا می خواست تا مطمنئ شود که غیر یهودیان مرتکب کارهایی نشوند
که از نظر یهودی تبارانی که در عیسی با آنها متحد بودند ،توهین آمیز محسوب می شدند.
بنابراین رسوالن و مشایخ کلیسا توافق منودند تا به ایامنداران با پیشینه غیر یهودی در مورد
پرهیز از خوردن گوشت پیشکش شده به بت ها ،زنا ،و چیزهایی که خفه می شد و خون  ،دستور
العملی ارسال کنند .برخی می گویند که ،از آنجایی که نگاه داشنت روز سبت بطور خاص اشاره
نشده بود ،پس برای غیر یهودی تباران در نظر گرفته نشده بود (البته ،فرمان های بر علیه دروغ
گفنت و قتل نیز بطور خاص اشاره نشده بودند ،پس آن مشاجره بی معنا بود).

آیـا مـی توانیـم از برخـی جهـات بـر تکالیـف مـردم کـه الزامـی نیسـتند بلکه بیشـتر
ازطریـق سـنت مـی آینـد تـا اینکـه فرمـان الهی باشـند صـرف نظـر کنیم؟ اگـر چنین
اسـت ،چگونـه؟ نظـرات خـود را در روز سـبت در کالس مطـرح کنیـد.

پنجشنبه

 ۱۲اکترب

پولس و غالطیان
بـا وجـود واضـح بودن هدف شـورا ،همچنان کسـانی بودند کـه بدنبال روش خـود بودند و
بـه طرفـداری از اینکـه غیـر یهودی تبـاران باید سـنت ها و قوانین یهـودی را نگـه دارند ،ادامه
ِ
اهـداف خوب،
دادنـد .ایـن قضیـه بـرای پولس به موضوعی بسـیار جدی تبدیل شـد؛ یعنی این
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ایمان را بـی ارزش مـی کـرد و به انکار انجیل مسـیح تبدیل شـده بود.
غالطیـان بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ۱۲را بخوانیـد .پولـس مسـئله ای را کـه در غالطیـه بـا آن روبـرو
اسـت  ،تـا چـه حـد جدی مـی داند؟قضیـه فوق دربـاره اهمیت این مسـئله چه چیزی گوشـزد
میکند ؟



هامنطـور کـه قبلاً گفتـه شـد ،ایـن وضعیـت غالطیـان بـود کـه بـه میـزان زیـادی ،محتوای
نامه به روم را برانگیخت .در رسـاله به رومیان ،پولس موضوع رسـاله غالطیان را بیشتر بسـط
مـی دهـد .برخـی از ایامنـداران یهـودی تبـار ادعـا مـی کردنـد کـه رشیعتی کـه خـدا از طریق
موسـی بـه ایشـان داده بـود ،مهـم بود و باید توسـط ایمان آورندگان غیـر یهودی تبـار رعایت
مـی شـد .پولـس در تلاش بـود جایگاه و عملکـرد واقعی آن را نشـان دهد .او منی خواسـت که
ایـن مـردم آنگونـه کـه در غالطیـه انجـام داده بودند ،در روم جـای پایی بدسـت آورند.
ایـن یـک سـاده انـگاری اسـت که بپرسـیم آیـا پولس در مـورد احـکام ترشیفاتی یـا اخالقی
در غالطیـان و رومیـان سـخن مـی گویـد .از لحـاظ تاریخـی ،اسـتدالل ایـن بـود کـه آیـا ایمان
آورنـدگان غیـر یهـودی تبـار ملـزم بـه ختنه شـدن و نـگاه داشتن احکام موسـی بودند یـا خیر.
شـورای اورشـلیم پیـش از آن بـر ایـن مسـئله حکـم داده بـود امـا برخـی از پذیرفتن تصمیم آن
خـودداری کردند.
برخـی در نامـه هـای پولـس بـه غالطیان و رومیان ،شـواهدی مـی یابند که احـکام اخالقی،
ده فرمـان (یـا در حقیقـت ،فرمـان چهـارم) دیگـر بـرای مسـیحیان الـزام آور منی باشـند .با این
وجـود ،آنهـا نکتـه ایـن نامـه هـا ،زمینـه تاریخی و مسـائلی کـه پولس به آنها اشـاره مـی کرد را
درک منـی کننـد .هامنگونـه کـه خواهیـم دید پولس تاکید کـرد که نجات تنهـا از طریق ایامن و
نـه بـا نگـه داشتن احـکام ،حتی احـکام اخالقـی ،حاصل میشـد .با این وجـود این بدیـن مفهوم
نیسـت کـه بگوییـم احـکام اخالقی نباید نگاه داشـته شـوند .اطاعت از ده فرمان هرگز مسـئله
نبوده اسـت؛ کسـانی که از آن یک مسـئله می سـازند در واقع یک مسـئله معارص را که پولس
بـه آن اشـاره نکـرد  ،در مد نظـر دارند.
چگونـه بـه کسـانی کـه ادعا می کنند روز سـبت دیگر برای مسـیحیان الزام آور منی باشـد،
پاسـخ مـی دهیـد؟ چگونـه مـی توانیـد به روشـی کـه متامیت انجیـل را بـه خطر نیانـدازد،
حقیقت روز سـبت را نشـان دهید؟
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جمعه

 ۱۳اکترب

مطالعه بیشرت :مراجع زیر را مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, «Jew and Gentile,« pp. 188–192, 194–197; «Apostasy in
Galatia,« pp. 383–388, in The Acts of the Apostles; «The Law Given to Israel,« pp.
310–312; «The Law and the Covenants,« pp. 370–373, in Patriarchs and Prophets; «The Chosen People,« pp. 27–30, in The Desire of Ages.
بـدون شـک کلیسـای مـا بـا همان زمـان جنجـال و اختلاف مواجـه اسـت .اما این مسـئله
جدیـدی نیسـت .شـیطان همـواره بـا کلیسـا در جنـگ بـوده اسـت .حتـی در اولیـن روزهـای
مسـیحیت ،نفـاق و اختلاف در صفـوف ایامنداران بوجـود آمد .و یک اختالف بـود که اگر حل
منـی شـد ،مـی توانسـت کلیسـا را در مراحـل ابتدایی نابود سـازد.
«تفرقـه ،ارتـداد و نفسـانیت بواسـطه تاثیـر معلمان دروغیـن کـه درمیـان ایامنـداران در
اورشـلیم پدیـدار شـدند ،بـه رسعـت درمیـان ایامنـداران غالطیـه ریشـه دواندنـد .ایـن معلامن
دروغیـن ،سـنت هـای یهـودی را بـا حقایـق انجیـل در مـی آمیختنـد .آنهـا بـا نادیـده گرفتن
تصمیـم شـورای عمومـی در اورشـلیم ،ایمان آورنـدگانِ غیـر یهـودی تبـار را بـه رعایـت احکام
ترشیفاتـی مجبـور منودنـد – ».الـن جـی .وایـت ،از مرجـع زیـر:
The Acts of the Apostles, p. 383.
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سواالتی برای بحث
 .۱بار دیگر به جواب پرسـش پایانی روز چهارشـنبه بازگشـته و آنرا در کالس مطرح کنید.

کلیسـای محلـی شما یـا شما در خانـه خـود و یـا حتـی شما خودتـان بـه چـه روش هایی
ممکـن اسـت مسـئولیت هایـی بـرای دیگـران (یـا خودتـان) ایجـاد کنید کـه الزم نیسـتند؟
چگونـه مـی توانیـم تشـخیص بدهیـم کـه آیا واقعا چنیـن کاری انجـام می دهیم؟ یـا اینکه
ممکـن اسـت در خطـر گرایش داشتن بیش از حـد در جهت مخالف باشـیم؟ یعنی ،چگونه
مـی توانیـم تشـخیص دهیم کـه آیا در شـیوه زندگـی و معیارهایامن تا حدی کـه زندگیامن
فراخـوان بزرگـی کـه در مسـیح داریـم را انعـکاس ندهد ،سـهل انگار شـده ایم؟
 .۲برخـی از اسـتدالل هایـی کـه آن افـراد بـرای این ادعـا که ده فرمـان دیگر امـروزه برای
مسـیحیان الـزام آور نیسـتند ،کدامنـد؟ مـا چگونـه بـه ایـن ادعاهـا پاسـخ مـی دهیـم؟ در
صـورت مواجهـه بـا آن ،چـرا آن اسـتدالل ها بسـیار نادرسـت هسـتند و چرا در بسـیاری از
مـوارد کسـانی کـه آنهـا را ایجـاد مـی کننـد ،درواقـع بگونـه ای زندگـی منـی کننـد کـه باور
دارنـد ده فرمـان دیگـر الزام آور نیسـت؟
 .۳بـار دیگـر غالطیـان بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ۱۲را بخوانیـد .توجـه کنید که پولـس درک خود
از انجیـل را تـا چـه حـد قطعـی ،متعصبانـه و بـا حـرارت توصیـف مـی منـود .ایـن مطلـب
دربـاره اینکـه مـا چگونـه مـی بایسـت کاملا محکـم در برخـی از باورهـا بویـژه در عصر
کثرت گرایـی و نسـبیت گرایـی ،ثابـت قـدم مبانیـم ،چه چیـزی به مـا بگوید؟ ایـن موضوع
چگونـه نشـان مـی دهـد کـه برخـی از تعلیمات منـی تواننـد بـه هیـچ صورتی کـم اهمیت
جلوه داده بشـوند؟
 .۴در کالس در مـورد مسـائلی کـه باعـث بـروز نهضـت اصالحات پروتسـتان شـد ،صحبت
کنیـد .چـه تفـاوت های اساسـی حـل و فصل نشـده اند؟
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