درس سوم

 ۱۴تا  ۲۰اکترب

وضعیت برش

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :رومیـان بـاب  ۱آیـات  ۱۶و  ۱۷و  ۲۲تا  ، ۳۲باب  ۲آیـات  ۱تا  ۱۰و
 ۱۷تـا  ، ۲۴بـاب  ۳آیـات  ۱و  ۱۰ ،۲تـا  ۱۸و .۲۳
آیـه حفظـی« :زیـرا همـه گنـاه کردهانـد واز جلال خـدا قـارص میباشـند« (رومیـان باب
 ۳آیـه .)۲۳

پولـس در ابتـدای کتـاب رومیـان بـه دنبـال اثبـات یـک حقیقـت بسـیار حیاتـی اسـت کـه
در کانـون انجیـل قـرار دارد .و آن موضـوع مهـم ،رش ِ
ایـط غمانگیـز بشری اسـت .ایـن حقیقت
وجـود دارد ،زیـرا از سـقوط بشر بـه بعـد ،همـه ما بـه گناه آلـوده شـدهایم .گنـاه در ژن های
مـا هامننـد رنـگ چشـمهایامن نفـوذ کرده اسـت.
ِ
«عبارت ’همـه گرفتار گناه هسـتند‘ باید
مارتیـن لوتـر ،در تفسـیر خـود از رومیان ،نوشـت:
در مفهومـی روحانـی در نظـر گرفتـه شـود؛ یعنـی ،نـه آنگونـه کـه انسـانها در نظر خـود و یا
از نظـر دیگـران هسـتند ،بلکـه آنگونـه کـه در برابـر خـدا میایسـتند .آنهـا همگی تحـت قیود
گنـاه هسـتند  ،کسـانی کـه در منظر انسـانها آشـکارا طغیانگرنـد و همچنین کسـانی که از نظر
خـود و دیگـران صالـح جلـوه مینامینـد .کسـانی کـه کارهـای بـه ظاهر خـوب انجـام میدهند،
آنهـا را از تـرس مجـازات و یـا بخاطـر کسـب منفعـت و شـهرت طلبـی ،و یـا بدلیـل بهـره بردن
از مقصـود و هدفـی خـاص ،و نـه براسـاس اشـتیاق از روی عقـل و خـرد چنیـن میکنند .انسـان
بدیـن صـورت مداومـاً از روی تظاهـر و صوری به کارهـای خوب میپردازد ،امـا در باطن  ،کامالً
غرق در خواهشـهای گناه آلود و شـهوات شـیطانی اسـت که متضاد با اعامل نیک میباشـند»
– مارتیـن لوتـر  ،بـر گرفتـه از مرجع زیر:
Martin Luther, Commentary on Romans, p. 69.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱اکترب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۵اکترب

قدرت خدا

«زیـرا کـه از انجیـل مسـیح عـار نـدارم چونکـه قوت خداسـت ،بـرای نجات هر کـس که ایامن
آورد ،اول یهـود و پـس یونانـی ،کـه در آن عدالـت خـدا مکشـوف میشـود ،از ایمان تا ایامن،
چنانکـه مکتـوب اسـت کـه عادل بـه ایامن زیسـت خواهد منـود» (رومیان بـاب  ۱آیات  ۱۶و
 .)۱۷ایـن آیـات چـه چیـزی بـه شما میگوینـد؟ آیا شما وعدههـا و امیدهای موجـود در این
آیـات را تجربـه کردهاید؟

چند کلمه کلیدی در این آیات وجود دارد:
 —۱انجیـل .ایـن واژه ترجمـه مسـتقیم از یـک واژه یونانی بـه معنی «پیام خـوب» یا «خرب
خـوش» میباشـد .ایـن واژه بـه تنهایـی ممکـن اسـت بـه هـر پیـام خوبی اشـاره داشـته باشـد؛
امـا بـه ایـن صـورت کـه در اینجا بـا واژه «مسـیح» آمده اسـت ،به معنـای «خرب خـوش در باره
مسـیح» اسـت ( Christاز واژه یونانـی  Christosنویسـه گردانـی شـده اسـت کـه بـه معنـی
«مسـیح موعـود» میباشـد) .خبر خـوش ایـن اسـت کـه مسـیح موعـود آمده اسـت و مـردم با
ایمان آوردن بـه او ،میتواننـد نجـات یابنـد .در عیسـی و در عدالـت بـی نقـص اوسـت – و نه
در خودمـان و یـا حتـی در احـکام خـدا – کـه انسـان مـی توانـد نجات پیـدا کند.
ِ
کیفیـت بـا خدا «درسـت» و رو راسـت بودن اشـاره دارد .معنای
 —۲عدالـت .ایـن واژه بـه
خاصـی از ایـن واژه در کتـاب رومیـان تعمیـم یافتـه اسـت ،کـه در طـی مطالعـه کتـاب آشـکار
میشـود .بایـد اشـاره کـرد کـه در رومیـان بـاب  ۱آیـه  ،۱۷ایـن واژه بـا عبـارت «از خـدا» کامـل
میشـود .ایـن عدالتـی اسـت کـه از جانـب خـدا میآیـد ،عدالتی که خـدا خودش فراهـم کرده
اسـت .هامنطـور کـه خواهیـم دیـد ،این عدالت بـه تنهایی و بـه خوبی کفایت میکنـد تا وعده
حیـات ابـدی را بـرای ما محقق سـازد.
 —۳ایمان .کلامتـی کـه در ایـن آیـه بـه صـورت «بـاور» و «ایمان» ترجمـه شـدهاند ،در
یونانـی اشـکال فعـل و اسـم یـک واژه یکسـان هسـتند( pisteuo :بـاور داشتن)( pistis ،عقیده
یـا ایمان) .معنـای ایمان در ارتبـاط هامنطـور کـه بـه رسـتگاری مرتبـط اسـت در حینیکـه در
مطالعـه کتـاب رومیـان بـه پیـش میرویـم ،آشـکار خواهد شـد.

آیـا شـما تـا بـه حال با مسـئله تضمیـن و اطمینـان در تقال بـوده اید ؟ آیـا زمانهایی
وجـود داشـته کـه شـما واقعاً به اینکـه نجات خواهید یافـت یا نه ،یـا اینکه حتی می
توانیـد نجـات پیـدا کنیـد ،شـک داشـته باشـید؟ چـه چیـزی این ترسهـا را بـه همراه
دارد؟ بر پایه چه چیزی هسـتند؟ آیا ممکن اسـت در واقعیت ریشـه داشـته باشـند؟
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یعنـی ،ممکـن اسـت شـما نوعـی شـیوه زندگـی داشـته باشـید که شـهادت بـه ایمان
شـما را انـکار مـی کنـد؟ اگر چنین اسـت ،چـه انتخابهایـی باید بکنید کـه وعده ها
و ضمانـت هایـی کـه برای شـما در عیسـی وجود دارند را داشـته باشـید؟

دوشنبه

 ۱۶اکترب

همه گناه کردهاند
رومیـان بـاب  ۳آیـه  ۲۳را بخوانیـد .چـرا بـاور ایـن پیـام بـرای ما مسـیحیان ،امروز بسـیار آسـان
اسـت؟ در عیـن حـال ،چـه چیـزی باعـث مـی شـود کـه برخـی بـه درسـتی ایـن آیه شـک کنند؟

بطـور نسـبتاً شـگفت انگیـزی ،برخی از مـردم در واقع ایده گناهکار بودن انسـان را به چالش
میکشـند ،بـا ایـن اسـتدالل کـه مردم اساسـاً خوب هسـتند .هـر چند ،این مشـکل از عـدم درکی
درسـت از خوبـی و خیریـت حقیقـی رسچشـمه مـی گیـرد .مـردم مـی تواننـد خـود را با شـخص
دیگری مقایسـه کنند و احسـاس خوبی نسـبت به خودشـان داشـته باشـند .گذشـته از هر چیز،
همیشـه میتوانیـم کسـی بدتـر از خودمـان را برای مقایسـه پیدا کنیـم .اما این به سـختی باعث
مـی شـود کـه مـا خـوب باشـیم .زمانـی کـه خودمان را نسـبت بـه خـدا و قدوسـیت و عدالت او
میسـنجیم ،همـه مـا بطـور زیادی احسـاس از خـود بیـزاری و انزجار خواهیم داشـت.
رومیـان بـاب  ۳آیـه  ۲۳نیـز در مـورد «جلال خـدا» سـخن میگویـد .ایـن عبـارت بـه
شـیوههای مختلفـی تفسـیر شـده اسـت .شـاید سـاده تریـن تفسـیر ایـن اسـت کـه عبارتـی که
در اول قرنتیـان بـاب  ۱۱آیـه  ۷آمـده اسـت را چنیـن معنی کنیم« :او (انسـان) صـورت و جالل
خداسـت» .در یونانـی واژه معـادل «جلال» ممکن اسـت به عنـوان یک معادل کلـی واژه برای
جلـوه و «تصویـر» در نظـر گرفتـه شـود .گنـاه بـه تصویـر خـدا در انسـانها خدشـه وارد کرده
اسـت .انسـانهای گناهـکار بـه مراتـب کمتر منعکـس کننـده تصویـر و یـا جالل خدا هسـتند.
رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۰تـا  ۱۸را بخوانیـد .آیـا امـروزه چیـزی تغییـر کرده اسـت؟ کدام یک
از اینهـا بهتر شما را توصیـف میکننـد ،و یـا اگـر مسـیح در زندگـی شما نبـود ،چگونـه می
بودید؟



هـر چقـدر هـم کـه ما بـد باشـیم ،وضعیت ما نـا امید کننـده نیسـت .اولین گام این اسـت
کـه مـا بـه گناهـکاریِ مطلـق خـود و همچنیـن ناتوانـیِ خودمـان در انجـام کاری اذعـان کنیم.

23

ایـن کار روح القـدس اسـت کـه چنیـن اعتقـادی را به ارمغـان بیاورد .اگـر گناهـکار در برابر او
مقاومـت نکنـد ،روحالقـدس گناهـکار را بـه پـاره کـردن نقـاب دفـاع از خـود ،تظاهـر ،و خـود
توجیهـی و تسـلیم خـود بـه مسـیح و درخواسـت رحمت او هدایـت خواهد کـرد« .ای خدا ،به
مـن گناهـکار ترحـم کن!» (لوقـا باب  ۱۸آیـه .)۱۳
آخریـن بـاری کـه شما یک نـگاه کامالً سـخت ،رسد به انگیزههـا ،اعامل و احساسـات خود
انداختیـد ،چـه زمانـی بـود؟ ایـن می تواند یـک تجربه بسـیار ناراحت کننده باشـد ،اینطور
نیسـت؟ تنها امید شما چیست؟

سه شنبه

 ۱۷اکترب

پیرشفت؟

در ابتـدای قـرن بیسـتم ،مـردم بـا این عقیـده زندگی مـی کردند که برشیت در حال رشـد و
پیرشفـت اسـت ،و اینکـه اخالقیـات و معنویـات رو بـه پیرشفت بود و این که علـم و تکنولوژی
زمینـه یـک مدینـه فاضلـه را فراهم خواهـد منود .این باور وجود داشـت که انسـانها ،در اصل
در مسـیر کمال بودنـد .تصـور مـی شـد کـه انسـانها از طریـق نوع درسـت آمـوزش و پرورش
اخالقـی ،تـا حـد زیـادی قـادر بـه بهبـود خـود و جامعـه بودنـد .همـه چیز قـرار بـود وقتی که
وارد دنیـای جدیـد متهور قرن بیسـتم شـدیم ،یکباره اتفـاق بیفتد.
متأسـفانه ،همـه چیـز کاملاً آنگونـه اتفـاق نیفتـاد ،اینطـور نیسـت؟ قـرن بیسـتم یکـی از
خشـونت بـارتریـن و وحشـیانهترین قرنهـا در متـام تاریـخ بـود– ،و چـه مضحکانـه اسـت که
ازدیـاد پیرشفتهـای علمی هر چه بیشترباعث شـد تا مردم امکان کشتن یکدیگر را در مقیاسـی
کـه دیوانهتریـن افـرا ِد رشو ِر گذشـته حتـی خوابـش را هـم منیدیدنـد ،میرس سـاخت.
مشکل چه بود؟
رومیـان بـاب  ۱آیـات  ۲۲تـا  ۳۲را بخوانیـد .بـه چـه شـیوه هایـی ،آنچـه را کـه در قـرن اول
نوشـته شـده بـود ،امـروز در قـرن بیسـت و یکـم آشـکار میسـازد؟

مـا ممکـن اسـت بـرای بـاور بسـیاری از مسـائل مربوط به مسـیحیت بـه ایامن نیاز داشـته
باشـیم :شـامل رسـتاخیز مـردگان ،آمـدن دوبـاره مسـیح و یـک آسمان و زمیـن جدیـد .امـا چه
کسـی بـرای بـاور بـه ماهیـت سـقوط کرده برشیـت ،نیاز بـه ایمان دارد؟ امروز ،هر یـک از ما
بـا عواقـب آن ماهیـت سـقوط کـرده زندگـی میکنیم.
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بـه طـور خـاص بـر رومیان بـاب  ۱آیات  ۲۲و  ۲۳مترکـز کنید .چگونه این اصـل در حال حارض
آشـکار شـده اسـت؟ انسـانها بـا انـکار خـدا در قـرن مـا ،روی به عبـادت و پرسـتش چه چیز
دیگـری آوردهانـد؟ و بـا انجـام ایـن کار ،چگونـه تبدیـل بـه افـرادی احمـق و نـادان شـدهاند؟
پاسـخ خـود را در کالس مطـرح کنید.


چهارشنبه

 ۱۸اکترب

یهودیان و غیریهودیان چه وجه اشرتاکی با هم دارند
پولـس در بـاب  ۱رومیـان ،بـه طـور خاص بـا گناهـان غیریهودیـان ،کافرن ،کسـانی که خدا
را خیلـی وقـت پیـش از یـاد بـرده بودنـد و در نتیجـه ،بـه انجـام پسـتترین کارهـا دسـت زده
بودنـد ،میپـردازد.
امـا او قـرار نبـود بگـذارد قـوم خـودش ،هموطنانـش از دسـت بروند .بـا وجود متـام امتیاز
هایـی کـه بـه آنهـا داده شـده بـود (رومیـان بـاب  ۳آیـات  ۱و  ،)۲آنها نیـز در زمـره گناهکاران
قـرار داشـته و بواسـطه احـکام خـدا محکوم شـده بودند ،و به فیـض نجات دهنده مسـیح نیاز
داشـتند .در ایـن مفهـوم یعنـی مفهـوم گناهکار بـودن ،نقض کـردن احکام خدا و نیـاز به فیض
الهـی بـرای نجـات – یهودیان و غیریهودیان یکسـان هسـتند.
رومیـان بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ۳و  ۱۷تـا  ۲۴را بخوانیـد .پولـس در اینجـا نسـبت بـه چـه چیـزی
هشـدار میدهـد؟ همـه مـا  ،یهودیـان و غیـر یهودیـان ،از ایـن هشـدار چـه درسـی بایـد
بیاموزیـم؟

«پـس از اینکـه رسـوالن نشـان دادنـد کـه همـه بـت پرسـتان گناهکارنـد ،او اکنـون ،به یک
شـیوه خـاص و قاطعانـه نشـان مـی دهـد که یهودیـان نیـز در گناه زندگـی می کنند ،بیشتر از
همـه بـه ایـن دلیـل کـه از ظاهـر احکام پیـروی میکنند ،یعنی ،بر طبق نوشـته و نه بر اسـاس
روحالقـدس – ».مارتیـن لوتـر ،بـر گرفته شـده از مرجع زیر:
Martin Luther, Commentary on Romans, p. 61.
اغلـب در بیـرون از گـود نشستن و ایـراد گیـری از گناهـان دیگران بسـیار آسـان اسـت .اما
هـر چنـد وقـت یکبـار مـا نیـز گناهانـی یکسـان و یـا حتـی مبراتـب بدتـر مرتکـب میشـویم؟
مشـکل ایـن اسـت کـه مـا متایـل داریم چشمان خـود را بـر روی خطاهای خـود ببندیـم و یا با
دیـدن بـدی دیگـران در مقایسـه بـا خودمـان ،احسـاس بهرتی پیـدا کنیم.
پولـس هیـچ کـدام از اینهـا را نخواهـد داشـت .او بـه هموطنـان خـود هشـدار مـی دهد
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کـه در مـورد غیریهـودی تبـاران رسیـع قضـاوت نکننـد ،زیـرا آنهـا ،یهـودی تبـاران – حتـی بـه
عنـوان قـوم منتخـب – گناهـکار بودند .در برخـی از موارد آنها حتی بیشتر از مرشکان گناهکار
بودنـد ،و بـه رسعـت محکوم میشـدند چرا کـه یهودیان بیشتر از غیریهودیـان آگاهی و بینش
دریافـت کـرده بودند.
منظـور پولـس از همـه ایـن چیزها این اسـت که هیچ یک از ما صالح نیسـتیم ،هیـچ یک از ما
مطابـق بـا اسـتاندارد الهـی زندگـی و رفتار منـی کنیم ،هیچ یـک از ما ذاتاً خوب یا مقدس نیسـتیم.
یهـودی یـا غیریهـودی ،مـرد یا زن ،غنـی یا فقیر ،خدا ترس و یا منکر خدا ،همه ما محکوم هسـتیم.
و بـدون لطـف خدا که در انجیل آشـکار شـده اسـت ،هیـچ امیدی برای ما وجود منیداشـت.
شما هـر چنـد وقـت یکبـار ،حتـی تنهـا در ذهن خـود ،دیگـران را بـرای چیزهایی که شما
خـود نیـز بدلیـل ارتـکاب آن گناهکاریـد ،محکـوم میکنیـد؟ بـا در نظـر گرفنت آنچـه پولس
در اینجـا نوشـته اسـت ،چگونـه مـی توانید تغییـر کنید؟

پنجشنبه

 ۱۹اکترب

انجیل و توبه

«یـا آنکـه دولـت مهربانـی و صبر و حلـم او را ناچیـز میشماری و منیدانی کـه مهربانی خدا
تـو را بـه توبـه میکشـد؟» (رومیـان بـاب  ۲آیـه  .)۴در اینجا چـه پیامی در مورد مسـئله کلی
توبـه برای ما وجـود دارد؟

ما باید توجه داشته باشیم که خوبی خدا ،گناهکاران را به توبه هدایت میکند و مجبور
منی کند .خدا هیچ اجباری به کار منیبرد .او بی نهایت صبور است و به دنبال جلب همه مردم
با محبت خود میباشد .توبه اجباری هدف کلی توبه را از بین میبرد ،اینطور نیست؟ اگر
خدا توبه را اجباری میکرد ،آنوقت آیا همه نجات منییافتند ،زیرا که چرا باید تنها برخیها را
مجبور به توبه میکرد؟ توبه باید یک عمل از روی اراده آزاد و پاسخی به کارهای روح القدس
در زندگی ما باشد .آری ،توبه هدیه ای از جانب خداست ،اما ما باید آماده و مایل به دریافت
آن باشیم ،تصمیمی که تنها ما می توانیم برای خود بگیریم.



بـرای کسـانی کـه در برابـر محبـت خـدا مقاومـت میکننـد ،حـارض بـه توبـه نیسـتند و در
نافرمانـی باقـی مـی ماننـد ،چـه اتفاقـی میافتـد؟ رومیـان بـاب  ۲آیـات  ۵تـا .۱۰
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در رومیان باب  ۲آیات  ۵تا  ،۱۰و اغلب در رسارس کتاب رومیان ،پولس بر جایگاه کارهای
خوب تأکید میکند .نجات از طریق ایامن بدون اعام ِل احکام هرگز نباید به این معنی تفسیر
شود که کارهای خوب هیچ جایگاهی در زندگی مسیحی ندارند .برای مثال ،در رومیان باب ۲
آیه  ۷چنین ترشیح شده است که نجات به کسانی تعلق خواهد داشت که «با صرب در اعامل
نیکو طالب جالل و اکرام و بقایند» .اگر چه تالش انسان منی تواند نجات را به همراه بیاورد،
با این حال بخشی از تجربه کلی نجات است .مشاهده اینکه چگونه هر کسی می تواند کتاب
مقدس را بخواند و این ایده را پیدا کند که اعامل و کارها اصالً مهم نیستند ،دشوار است .توبه
واقعی ،نوعی که با میل و رغبت از قلب میآید ،همیشه با عزم برای غلبه و دوری از چیزهایی
همراه است که ما نیاز داریم از آنها توبه کنیم.
هـر چنـد وقـت یکبـار در حـال و هـوای توبـه سـیر میکنیـد؟ آیـا صادقانـه اسـت ،و یـا
تنهـا متایـل داریـد خطاهـا ،کاسـتیها و گناهـان خـود را بشـویید؟ اگـر گزینـه دوم در نظر
شامسـت ،چگونـه مـی توانیـد تغییـر کنیـد؟ چـرا بایـد تغییـر کنیـد؟

جمعه

 ۲۰اکترب

ِ
اصطالحـات نگـرش بـه کتـاب مقـدس نشـان مـی دهند کـه گناه،
تفکـری فراتـر« :بنابرایـن
یـک فاجعـه غافلگیرانـه برای انسـانها نیسـت ،بلکـه نتیجه یک نگرش فعال و انتخاب انسـان اسـت.
علاوه بـر ایـن ،گنـاه فقـدان خوبی نیسـت ،بلکـه کوتاهی و عـدم انجام انتظـارات خداسـت .این یک
ضعـف از سـیر در مسـیر رشارت اسـت کـه انسـان عمـدا ً انتخـاب کرده اسـت .این یک ضعف نیسـت
کـه انسـانها مسـئول آن باشـند ،زیـرا کـه انسـان در نگـرش یـا عمـل گناهآلـود عمـدا ً راه نافرمانـی از
خـدا ،در خطـاکاری در برابـر احـکام او و ناتوانـی در شـنیدن کالم خـدا را انتخـاب میکنـد .گناه تالش
میکنـد فراتـر از محدودیتهـای تعییـن شـده توسـط خـدا برود .بـه طور خالصـه ،گنـاه نافرمانی در
برابـر خـدا اسـت – ».بـر گرفته شـده از مرجـع زیر:

The Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and
Herald Publishing Association, 2000), p. 239.
«تصویـر وحشـتناک وضعیـت جهـان در برابـر من نشـان داده شـده اسـت .رشارت و اعامل
غیـر اخالقـی در همـه جـا فـراوان اسـت .بـی بنـد و باری ،گنـا ِه خاص ایـن عرص و زمانه اسـت.
گنـاه هرگـز ماننـد امـروز چنیـن خیـره رسانـه نبـوده اسـت .مـردم بـی حـس و کرخت بـه نظر
میرسـند ،و دوسـتدارانِ فضیلت و خوبیِ حقیقی تقریباً توسـط گسـتاخی ،قدرت و شـیوع آن
دلسرد شـدهاند .رشارت و بـی انصافـی کـه بـه وفـور یافـت میشـود ،رصفـا بـه کافر و اسـتهزا
کننـده محـدود منـی شـود .مسـئله میتوانسـت ایـن باشـد ،امـا ایـن طـور نیسـت .بسـیاری از
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مـردان و زنانـی کـه ادعـای مسـیحیت میکننـد ،خطـاکار هسـتند .حتـی کسـانی کـه ادعـای
انتظار ظهور او را میکشـند ،بیشتر از شـیطان آماده آن نیسـتند .آنها مدت زیادی در خدمت
شـهوات خـود بودنـد کـه برای افکار ایشـان ناخالص بودن و تصورات فاسـد طبیعی میباشـد».
– الـن جـی .وایـت ،برگرفته شـده از مرجـع زیر:
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 346.

سواالتی برای بحث
 .۱شـما بـه کسـانی کـه با وجـود همه اتفاقـات  ،اصرار دارنـد که وضع بشـریت در حال

بهبـود اسـت ،چـه پاسـخی میدهیـد؟ چـه اسـتداللی بـرای آنهـا میآوریـد و چگونـه بـه
ایشـان پاسـخ میدهید؟
 .۲بـه نقـل قـول از الـن جـی .وایـت در مطالعـه روز جمعـه نـگاه کنیـد .اگـر خـود را در
آنجـا میبینیـد ،پاسـخ چیسـت؟ چـرا مهم اسـت کـه در نـا امیدی تسـلیم نشـویم ،بلکه به
درخواسـت خـود از وعدههـای خـدا ادامـه دهیـم – نخسـت ،بخشـش؛ دوم ،تطهیـر؟ چـه
کسـی مـی خواهـد شـما یـک بار بـرای همیشـه بگوییـد« ،فایدهای نـدارد .من بیـش از حد
فاسـد هسـتم .من هرگز قادر به نجات یافتن نیسـتم ،بنابراین بهتر اسـت تسـلیم شـوم»؟
آیـا شـما بـه او یـا بـه عیسـی گـوش میدهیـد ،کـه بـه ما مـی گویـد« ،من هـم بر تـو فتوا
نمیدهـم .بـرو دیگـر گنـاه مکـن»؟ یوحنـا بـاب  ۸آیه .۱۱
 .۳چـرا بـرای مـا مسـیحیان اساسـاً درک گناهکار و تباه بودن بشـری اهمیـت دارد؟ اگر ما
ِ
واقعیـت غـم انگیـز امـا حقیقی را نادیـده بگیریم ،چـه اتفاقی ممکن اسـت رخ دهد؟
ایـن
یک درک نادرسـت از شـر ِ
ایط واقعیمان ،ما را به چه اشـتباهاتی گسـیل خواهد داشـت؟
 .4در مـورد تعـداد بیشـماری از پروتسـتان هـا کـه تصمیـم گرفتنـد بـه جـای رهـا کـردن
ایمـان خـود ،بمیرنـد بیاندیشـید .مـا تا چه میـزان در ایمان قوی هسـتیم؟ آیا بـه آن اندازه
در ایمـان قـوی هسـتیم کـه بـرای آن بمیریم؟
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