درس ششم

 ۴تا  ۱۰نوامرب

آدم و عیسی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب ۵

آیـه حفظـی « :بنابرایـن چـون از راه ایمان در حضـور خدا نیک شـمرده شـدهایم ،از صلح با
خـدا کـه بـه وسـیلة خداوند ما عیسـی مسـیح برقـرار گردید ،بهرهمند هسـتیم .به وسـیلة ایامن
بـه مسـیح ،مـا وارد فیـض الهی شـدهایم ،فیضی کـه در آن پایداریم و نه تنها بـه امید رشاکتی که
در جلال خـدا داریم شـادی میکنیـم( »،رومیان باب  ۵آیـات  ۱و .)۲
پولـس اصلـی را بنـا نهـاد کـه بـر اسـاس آن عادل شـمرده شـدن یـا مقبول گشتن نـزد خدا،
تنهـا از طریـق ایمان بـه عیسـی مسـیح حاصـل میشـود ،زیـرا عدالـت او بـه تنهایـی کفایـت
میکنـد تـا در وضعیـت مناسـب و درسـتی در برابـر خـدا قـرار بگیریم .بـا بنا شـدن آن اصل بر
پایـه حقیقـت بـزرگ ،حـال پولس بر این موضوع بیشتر به رشح و تفسـیر میپردازد .او با نشـان
دادن ایـن مطلـب کـه نجـات باید از طریق ایامن باشـد و نه بر اسـاس اعامل ،حتی برای کسـی
بـه "عادلـی" ابراهیـم ،پولـس بـه مـرور گذشـته میپردازد تـا به علت ماجرا دسـت یابـد – به آن
علتـی کـه سـبب بـروز گنـاه و رنـج و مـرگ شـد و اینکـه چگونـه راه حـل مشـکل در مسـیح و
آنچـه کـه او بـرای نـژاد بشر انجـام داد  ،یافت می شـود.
بواسـطه سـقوط یـک انسـان در گنـاه یعنـی آدم ،متـام برشیـت بـا محکومیـت ،بیگانگی ،و
مـرگ روبـرو شـد؛ از طریـق پیـروزی یـک انسـان دیگـر یعنی عیسـی ،متـام جهـان در وضعیتی
جدیـد در برابـر خـدا قـرار گرفـت .بـا ایمان به عیسـی ،سـابقه گناهـان و مجازات ناشـی از آن
گناهـان  ،میتوانـد بـرای همیشـه مـورد عفـو و آمرزش واقع شـود.
پولـس بـا مقایسـه آدم و عیسـی نشـان مـی دهد که چگونه مسـیح آمـد تا آنچـه را که آدم
خـراب کـرد  ،مرمـت منایـد .و اینکـه بـا ایمان ،قربانیـانِ گنا ِه آدم میتوانسـتند توسـط عیسـایِ
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نجـات دهنـده ،نجـات داده شـوند .پایـه و اسـاس همـه اینهـا صلیـب مسـیح و مـرگ او بـه
جـای مـا میباشـد – کـه راه را بـرای همـه انسـانها ،یهـودی یـا غیریهـودی ،بـاز میکنـد تـا از
طریـق عیسـی کـه بـا خـون خـود ،عادل شـمرده شـدن را برای همـه کسـانی کـه او را بپذیرند،
بـه ارمغـان آورد تـا بـه نجات دسـت یابند.
مطمئناً این موضوع ارزش دارد تا به تفصیل رشح داده شود؛ چرا که بنیاد متامی ایامن ماست.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۵نوامرب

عادل شمرده شده از طریق ایامن


رومیـان بـاب  ۵آیـات  ۱تـا  ۵را بخوانیـد .پیـام پولـس را در زیـر بطـور خالصه بنویسـید .حال
چـه چیـزی مـی توانیـد از ایـن پیام بـرای خود کسـب منایید؟

عـادل شـمرده شـدن به طـور تحت اللفظی یعنی فعل عادل شـدن کامل شـده اسـت .فعل
یونانـی معـرف عملـی اسـت کـه بـه کامل خود رسـیده اسـت .ما عـادل اعالم شـده ایـم و یا به
عنـوان عـادل در نظـر گرفتـه شـده ایـم ،که نـه از طریـق هیچ کـدام از اعامل رشیعـت بلکه از
طریـق پذیرفتن عیسـی مسـیح اسـت .عیسـی با زندگـی بی عیب و نقـص خود بـر روی زمین و
کمال خـود در حفـظ احـکام  ،به ما ارزش و اعتبار بخشـیده اسـت.
در عیـن حـال ،همـه گناهـان ما به پای عیسـی نوشـته شـده اسـت .خـدا چنین فـرض کرده
اسـت کـه عیسـی بـه جـای مـا آن گناهـان را مرتکـب شـده اسـت تا بـه ایـن ترتیـب بتوانیم از
مجازاتـی کـه مسـتحق آن هسـتیم ،رهایـی یابیـم .ایـن مجـازات بـه جای ما به حسـاب مسـیح
گـذارده شـد ،کـه مـا خـود هرگـز بـا آن مواجه نشـویم .چـه خربی با شـکوه تـر می توانـد برای
یـک گناهکار وجود داشـته باشـد؟
واژه یونانی ترجمه شده به صورت «جالل وشکوه» در رومیان باب  ۵آیه  ۳هامن واژه است
که در رومیان باب  ۵آیه  ۲به عنوان «وجد و خوشی» ترجمه شده است .اگر در رومیان باب  ۵آیه
 ۳نیز به صورت «وجد و خوشی» ترجمه شود (که در برخی از نسخهها چنین است) ،ارتباط بین
رومیان باب  ۵آیه  ۲و رومیان باب  ۵آیه  ۳به وضوح دیده می شود .مردم عادل شمرده شده می
توانند در سختی و رنج ،خوش باشند زیرا آنها ایامن و اعتامد خود به عیسی مسیح را ثابت کرده
اند .آنها مطمنئ هستند که خدا همه کارها را با هدف خوب انجام میدهد .آنها رنج کشیدن به
خاطر مسیح را یک امتیاز و افتخار در نظر میگیرند( .اول پطرس باب  ۴آیه  ۱۳را ببینید).
به ترتیب وتوالی در رومیان باب  ۵آیات  ۳تا  ۵نیز توجه کنید.
 .۱صبر .کلمـه یونانـی ترجمـه شـده بـه صـورت  hupomoneبه معنـای «تحمـل از طریق
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پایـداری و اسـتقامت» اسـت .ایـن نوعـی از اسـتقامت نشـان دادن در برابـر آزمـون سـختی
هاسـت کـه بـا بـه اوج رسـیدن آن ،فـرد ایمان خویـش را حفـظ میکنـد و امیـدی را کـه در
مسـیح دارد از دسـت منیدهـد ،حتـی در میـان مصیبـت هایـی که مـی توانند گاهـی زندگی را
تلـخ کنند.
 .۲تجربـه .واژه یونانـی ترجمـه شـده بـه صـورت  dokimeبـه معنـی «کیفیـت مـورد تایید
قـرار گرفتـه» میباشـد؛ یعنـی« ،شـخصیت» ،و یـا بـه طـور خـاص« ،شـخصیتی کـه مـورد تأیید
قـرار گرفتـه اسـت» .کسـی کـه بـا صبر سـختیها را تحمـل میکنـد ،مـی توانـد یک شـخصیت
تأییـد شـده را در خـود ایجـاد کند.
 .۳امیـد .اسـتقامت و تاییـد شـدن بـه طـور طبیعـی امیـد را افزایـش میدهـد – امیـدی که
در عیسـی و وعـده نجـات در او یافـت میشـود .تـا زمانی که مـا در ایامن ،توبـه ،و اطاعت به
عیسـی وفـادار مبانیـم ،همه چیـز برای امید داشتن خواهیم داشـت.

آن چیـزی کـه بیـش از هـر چیـز دیگری در زندگـی امید و آرزویش را دارید چیسـت؟
ایـن امیـد چگونـه می تواند در عیسـی برآورده شـود؟ آیا این امکان وجـود دارد؟ اگر
خیـر ،آیـا مطمئن هسـتید که میخواهید امید زیادی به آن داشـته باشـید؟

دوشنبه

 ۶نوامرب

هنگامی که گناهکار بودیم
رومیـان بـاب  ۵آیـات  ۶تـا  ۸را بخوانیـد .ایـن آیات در مورد شـخصیت خدا ،و اینکـه چرا این
چنیـن پـر از امید هسـتند ،چـه میگویند؟

هنگامـی کـه آدم و حـوا بیرشمانـه و بـی هیچ توجیهـی از التـزام الهی تخطـی منودند ،خدا
اولیـن گام بـه سـوی آشـتی را در پیـش گرفـت .از آن زمـان ،خـدا در ارائـه یـک راه نجـات و در
دعـوت از مـردان و زنـان به پذیرفنت آن پیشـقدم شـد« .وقتی زمـان معین فرا رسـید خدا فرزند
خـود را فرسـتاد» (غالطیان بـاب  ۴آیه .)۴
رومیـان بـاب  ۵آیـه  ۹مـی گویـد کـه مـا مـی توانیـم از طریـق عیسـی از خشـم خـدا نجـات
یابیـم .مـا چگونـه معنـای ایـن مطلـب را درک میکنیـم؟




47

در شامگاه عزیمت از مرص ،خونی که بنی ارساییل بر چهارچوب دربهای خانه خود مالیده
بودند  ،باعث شد تا هر نخست زاده ای در مرص از غضب فرو ریخته در امان مباند .به همین
صورت ،خون عیسی مسیح تضمین می کند کسی که عادل شمرده شده است و آن مقام را حفظ
میکند ،زمانی که خشم خدا در نهایت ،گناه را در پایان عرص از بین می برد ،محفوظ خواهد ماند.
برخـی از افـراد بـا ایـن ایـده کـه خـدای محبـت غضـب دارد ،مشـکل دارنـد .امـا دقیقـاً به
خاطـر محبـت اسـت کـه او غضب دارد .چگونه خدا ،که جهان را دوسـت دارد ،میتوانسـت در
برابـر گنـاه ،خشـم و غضـب نداشـته باشـد؟ اگر او نسـبت به ما بی تفـاوت بود ،بـه آنچه اینجا
اتفـاق میافتـاد اهمیتـی منـیداد .بـه اطـراف جهـان نـگاه کنیـد و ببینید کـه گناه بـا خلقت او
چـه کـرده اسـت .چگونـه خدا میتوانـد در برابـر چنین ویرانگری و رشارت خشـمگین نباشـد؟


چه دالیل دیگری برای شادی به ما داده شده است؟ رومیان باب  ۵آیات  ۱۰و .۱۱

برخـی از مفسران در رومیـان بـاب  ۵آیـه  ،۱۰حالتـی از زندگـی را دیـده انـد کـه مسـیح
بطریقـی بـر روی زمیـن زیسـت کـه در طی آن  ،او الگوی شـخصیتی بی عیب و کامل را شـکل
داد کـه اکنـون آنـرا بـه مـا ارزانـی مـی دارد .اگـر چـه این قطعـاً آن چیزی اسـت کـه زندگی بی
عیـب مسـیح آنـرا تحقـق بخشـید .بـه نظـر می رسـد پولس بر ایـن واقعیـت تأکیـد دارد که در
حالـی کـه مسـیح مـرد ،امـا او دوبـاره زنده شـد و تا ابـد زنده اسـت (عربانیان بـاب  ۷آیه  ۲۵را
ببینیـد) .از آنجایـی کـه او زنـده اسـت ،ما نجـات یافتهایم .اگـر او در قرب باقی مانـده بود ،امید
مـا بـا او از بیـن میرفـت .رومیـان بـاب  ۵آیـه  ۱۱بـا دالیلـی کـه مـا بایـد در خداوند شـادمان
باشـیم ،ادامـه مییابـد و ایـن بـه خاطـرکاری اسـت که عیسـی برای مـا انجام داده اسـت.

سه شنبه

 ۷نوامرب

مرگ بواسطه گناه
مـرگ  ،یـک دشـمن ابـدی اسـت .هنگامـی که خـدا خانـواده بشر را آفرید ،چنیـن قصد منود
کـه اعضـای آن بـرای همیشـه زندگی کننـد .به غیر از چند مورد اسـتثنا ،انسـانها متایلی به مردن
ندارنـد؛ و کسـانی کـه میخواهنـد مبیرنـد ،تنهـا بـه این خاطر اسـت کـه بزرگرتین غـ م و اندوه و
رنـج گریبانگیـر آنـان شـده اسـت .مـرگ در خالف اصـل طبیعت ماسـت .و این بدین دلیل اسـت
کـه از آغـاز بـرای زندگـی ابـدی بوجود آمدیـم .مرگ قـرار بود که برای ما ناشـناخته باشـد.
رومیـان بـاب  ۵آیـه  ۱۲را بخوانیـد .پولـس در اینجا چه چیـزی را توصیف میکنـد؟ و این چه
چیـزی را توضیـح میدهد؟
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مفسران در مـورد ایـن آیـه از کتـاب مقـدس ،بیـش از سـایر آیـات بـه بحـث پرداختـه اند.
شـاید دلیـل آن هامنطـور کـه در رشـته تفسـیرهای کتاب مقدس توسـط ادونتیسـت هـای روز
هفتـم در جلـد  ۶صفحـه  ۵۲۹آمـده اسـت ،این باشـد که این مفسران «تالش میکننـد این آیه
را بـرای اهدافـی متفـاوت از آنچـه پولـس در نظـر گرفتـه بود ،بـکار بربند».
یـک نکتـه کـه آنها بـر رس آن بحث دارند این اسـت :گنا ِه آدم چگونه بـه آیندگانِ وی منتقل
شـد؟ آیـا فرزنـدان آدم ،در جـرم گنـاه او رشیـک هسـتند ،یا بـه دلیل گناهـان خـود ،در برابر خدا
گناهـکار هسـتند؟ مـردم تلاش کردهانـد پاسـخ ایـن سـوال را از ایـن آیـه بدسـت آورنـد ،امـا این
موضوعـی نبـود کـه پولـس در اینجـا بـا آن رس و کار داشـت .او یـک موضـوع کاملا متفـاوت در
ذهـن داشـت .او بـر آنچـه قبلاً اظهار داشـت؛ مجـددا تأکیـد میکند« :زیـرا همه گنـاه کردهاند«
(رومیان باب  ۳آيه  .)۲۳ما الزم اسـت تشـخیص بدهیم که گناهکار هسـتیم ،زیرا این تنها راهی
اسـت کـه بواسـطه آن ،بـه نیـاز خـود به یک نجـات دهنده پـی خواهیم بـرد .پولـس در اینجا در
تلاش بـود تـا خواننـدگان  ،میزان بدی گناه و آنچـه از طریق آدم به این جهـان آورد را درک کنند.
سـپس او نشـان مـی دهـد کـه خـدا تنهـا عیسـی را بـه عنـوان راه چـاره و درمـان ارزانی میـدارد،
بخاطـر مصیبتـی کـه از طریـق گناه آدم بـه این جهان آورده شـد.
بـا ایـن وجـود ،تنهـا مشـکل در ایـن متن ،مرگ اسـت که بواسـطه آدم بـه ارث رسـیده – و
نـه راه حـل کـه حیـات در مسـیح اسـت .یکـی از باشـکوهترین جنبه هـای انجیل این اسـت که
مـرگ توسـط حیـات و زندگـی بلعیـده شـده اسـت .عیسـی از دروازههـای قرب گذشـت و قید و
بندهـای آن را در هـم شکسـت .او مـی گویـد« :و مـرده شـدم و اینـک تا ابداآلباد زنده هسـتم
و کلیدهـای مـوت و عـامل امـوات نـزد من اسـت» (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱آیـه  .)۱۸از آنجایی
کـه عیسـی کلیدهـا را دارد ،خصـم برشیـت دیگـر منی تواند قربانیـان خود را در قرب نـگاه دارد.

تجربـه شـما در زمینـه واقعیـت و مصیبـت مـرگ چـه بوده اسـت؟ چـرا در مواجهه با
چنیـن دشـمن بـی رحمـی ،مـا بایـد بـه چیـزی بزرگتـر از خودمـان و یـا بزرگتـر از هر
چیـزی کـه ایـن جهـان ارائه مـی دهد ،امید داشـته باشـیم؟

چهارشنبه

 ۸نوامرب

از آدم تا موسی


رومیـان بـاب  ۵آیـات  ۱۳و  ۱۴را بخوانیـد .پولـس در اینجـا در مـورد رشیعـت چـه چیـزی به
مـا تعلیـم میدهد؟
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پولـس در اینجـا در بـاره چـه چیزی سـخن میگوید؟ عبارت «پیـش از رشیعت»با عبـارت «از
آدم تـا موسـی» برابـر میباشـد .او در مـورد زمانـی در جهـان از آفرینـش تـا کـوه سـینا صحبـت
میکنـد ،قبـل از معرفـی رسـمی احـکام و رشیعت نظام ارسائیلـی ،که البته ،شـامل ده فرمان بود.
«قبل از رشیعت» به معنی تا زمان رشح الزامات خدا در احکام مختلف داده شده به ارسائیل
بر کوه سینا میباشد .گناه قبل از واقعه کوه سینا وجود داشت .چگونه میتوانست وجود نداشته
باشد؟ آیا دروغ ،قتل ،زنا و بت پرستی قبل از آن گناه نبودند؟ البته که این طور بود.
درست است که قبل از واقعه کوه سینا ،نژاد انسان به طور کلی تنها مکاشفهای محدود از
خدا داشت ،اما به وضوح ،اما آنها به اندازه کافی می دانستند که حساب پس خواهند داد .خدا
عادل است وکسی ناعادالنه مجازات نخواهد کرد .هامنطور که پولس در اینجا اشاره می کند،
مردم جهان قبل از واقعه کوه سینا مردند .مرگ به همه منتقل میشود .اگر چه آنها در برابر
یک فرمان به رصاحت آشکار شده ،گناه نکرده بودند ،اما با این وجود مرتکب گناه شده بودند.
آنها مکاشفه خدا را در ذات و بطور فطری داشتند ،که به آن پاسخ نداده و در نتیجه گناهکار
در نظر گرفته شدند« .چیزهای نادیده او  ...از حین آفرینش عامل بوسیله کارهای او فهمیده و
دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد« (رومیان باب  ۱آیه .)۲۰
خـدا بـا چـه هدفـی خـودش را بـه طـور کامـل در «احـکام» آشـکار میکنـد؟ رومیـان بـاب ۵
آیـات  ۲۰و .۲۱

دسـتورالعملهای داده شـده در سـینا شـامل احـکام اخالقـی بودنـد ،اگـر چه آنهـا قبل از
آن وجـود داشـتند .بـا ایـن وجـود بـر طبـق کتـاب مقـدس ،ایـن اولیـن بـار بود کـه ایـن احکام
نوشـته شـده و بـه طـور گسترده ای اعالم شـد.
وقتـی بنیارسائیـل خـود را در آینـه خواسـته هـای الهی دیدند ،متوجه شـدند کـه چقدر از
داشتن جمال الهـی بـی بهـره هسـتند و اینکـه چقدر مشـکل دارنـد .به عبـارت دیگـر« ،قانون
شـکنی» زیـاد شـد .آنهـا ناگهان متوجـه میزان خطای خود شـدند .هـدف از چنین مکاشـفهای،
کمـک بـه ایشـان بـرای درک نیـاز خود به یک نجـات دهنـده ،و هدایت آنها بـه پذیرش فیضی
بـود کـه بطـور رایـگان توسـط خـدا ارزانـی شـده بـود .هامنطـور کـه قبلاً خاطـر نشـان شـد،
نسـخه واقعـی ایمان عهـد قدیم ،احـکام گرایـی نبود.

قوانین موجود در کشـور شـما چگونه یک تصور بشـری از درسـت و نادرسـت را برای
شـما آشـکار میسـازند؟ اگر قوانین بشـری می تواننـد چنین کاری انجـام بدهند ،پس
احـکام ابدی خـدا چگونه میتوانند باشـند؟
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پنجشنبه

 ۹نوامرب

عیسی ،آدم دوم



«پـس همچنـان کـه بـه یـک خطا حکم شـد بـر جمیـع مردمان بـرای قصـاص ،همچنیـن به یک
عمـل صالـح بخشـش شـد بـر جمیع مردمـان بـرای عدالت حیـات .زیرا بـه همین قسـمی که از
نافرمانـی یـک شـخص بسـیاری گناهـکار شـدند ،همچنیـن نیـز به اطاعت یک شـخص بسـیاری
عـادل خواهنـد گردیـد» (رومیان بـاب  ۵آیات  ۱۸و  .)۱۹در اینجا چه تقابلی برای ما ارائه شـده
اسـت؟ چه امیدی در مسـیح به ما پیشـنهاد شـده اسـت؟
بـه عنـوان بشر ،مـا از آدم چیـزی جز محکومیت به مرگ و نیسـتی به ارث نربده ایـم .اگر چه،
مسـیح آمد و از زمینی که آدم در آن سـقوط کرد ،گذشـت و هر آزمونی را بجای برش تحمل منود.
او سـقوط و شکسـت ننگیـن آدم را بازخریـد منـود و کفـاره داد و در نتیجه ،به عنـوان جایگزین و
فدایـی مـا شـد و مـا را در جایگاه برتری با خدا قرار داد .بنابراین ،عیسـی «آدم دوم» اسـت.
«آدم ثانـی یـک عامـل ارشـاد کنند ِه اخالقیِ مسـتقل و مبرا از گناه بود که مسـئولیت کردار
خویـش را در ایـن جهـان پذیرفتـه بود .او که توسـط تاثیرات به شـدت موذیانـه و گمراه کننده
احاطـه شـده بـود ،در رشایطـی بـس نـا مطلـوب بـرای یـک زندگـی بـدون گنـاه  ،در مقایسـه
بـا آدم اول قـرار داشـت .بـا ایـن وجـود ،او در میـان گناهـکاران ،در برابـر هـر وسوسـه گناهی
مقاومـت منـود و بـی گناهـی و معصومیـت خویـش را حفظ منـود .او همواره بی گنـاه بود– ».
الـن جـی .وایـت ،برگرفتـه از مرجع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074.



اعامل آدم و مسیح چگونه در رومیان باب  ۵آیات  ۱۵تا  ۱۹مقایسه شدند؟
بـه ایـده هـای مخالف در اینجا توجه کنید :مرگ ،زندگی؛ نافرمانـی ،اطاعت؛ محکومیت ،عادل
شـمرده شـدن؛ گناه ،درسـتکاری .عیسـی آمد و هر آنچه که آدم انجام داده بود را بیاثر منود!
جالـب اسـت کـه واژه هدیـه یـا بخشـش ،پنـج مرتبـه در رومیـان بـاب  ۵آمـده اسـت .پنج
مرتبـه! نکتـه سـاده اسـت :پولـس تأکیـد میکنـد کـه عـادل شـمرده شـدن بـه دسـت منیآیـد؛
بلکـه یـک هدیـه اسـت .این چیزی اسـت که مـا شایسـتگی آن را نداریم ،و سـزاوارش نیسـتیم.
ماننـد متـام عطایـا ،مـا بایـد تقاضـا کنیـم و آنهـا را بپذیریـم و در ایـن مـورد ،مـا ایـن عطیـه را
بواسـطه ایمان میطلبیـم.
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بهتریـن هدیـهای کـه تـا بـه حـال دریافـت کردهایـد ،چـه بـوده اسـت؟ چـه چیـزی
باعـث خـوب و ویـژه بـودن آن شـد؟ ایـن واقعیـت کـه آن در واقـع یک هدیـه بود،
و چیـزی نبـود کـه شـما بـه دسـت آورده باشـید ،چگونـه بیشـتر قـدردان آن خواهید
بـود؟ بـا ایـن وجـود ،چگونـه مـی تـوان آن هدیه را بـا آنچه که مـا در عیسـی داریم،
مقایسـه کرد؟

جمعه

 ۱۰نوامرب

تفکری فراتر :میتوانید سطرهایی را از مراجع زیر بخوانید:
Read Ellen G. White, “Help in Daily Living”, pp. 470–472, in The Ministry of
Healing; “Christ the Center of the Message”, pp. 383, 384, in Selected Messages,
book 1; “The Temptation and Fall”, pp. 60–62, in Patriarchs and Prophets; “Justification”, pp. 712–714, in The SDA Encyclopedia.
«بسیاری در خصوص وضعیت دلهای خویش نیرنگ خورده اند .آنها متوجه منی شوند
که دل بطور فطری فراتر از همه چیزهای دیگر فریبکار و بشدت بدکار است .آنها در پیله
(باصطالح) عدالت خودشان پیچیده اند ،و از معیار برشی شخصیتی خود قانع و خشنود
هستند – ».الن جی .وایت ،برگرفته شده از مرجع زیر.Selected Messages, book 1, p. 320 :
«نیـاز بزرگـی وجـود دارد کـه مسـیح بایـد بـه عنـوان تنهـا امیـد و نجـات موعظـه شـود.
هنگامـی کـه اصـول تعلیمـی عـادل شـمرده شـدن توسـط ایمان ارائـه شـد ، . . .برای بسـیاری
ماننـد آب بـرای یـک مسـافر تشـنه بـود .ایـن فکر کـه عدالت مسـیح به ما نسـبت داده شـده
اسـت ،نـه بـه خاطـر هـر گونـه شایسـتگی از طـرف مـا ،بلکـه بـه عنـوان یک هدیـه رایـگان از
جانـب خـدا ،یـک فکـر بـا ارزش بـه نظـر میرسـید – ».صفحـه .۳۶۰
«او کیسـت کـه منونـهاش بایـد میآمـد (بـاب  ۵آیـه  .)۱۴آدم چگونـه منونه مسـیح اسـت؟
هامنطـور کـه آدم علـت مـرگ فرزنـدان خـود شـد ،هـر چنـد آنهـا از میـوه درخـت ممنـوع
نخوردنـد ،بـه همان صـورت مسـیح بـه یـک تصفیـه حسـاب عدالـت بـرای کسـانی کـه بـا او
هسـتند تبدیـل شـده اسـت ،هـر چنـد کـه آنهـا هیچ نـوع عدالتـی بـه دسـت نیاوردهانـد .زیرا
از طریـق صلیـب ،او (عدالـت) را بـرای همـه انسـانها حتمـی سـاخت .منونـه گنـاه آدم در مـا
اسـت ،زیـرا مـا ماننـد او هامنطـور کـه گنـاه کردیـم ،میمیریـم .منونه مسـیح در ما اسـت ،زیرا
آنگونـه زندگـی میکنیـم کـه گویـا متـام عدالـت را ماننـد او تحقق بخشـیدیم – ».مارتیـن لوتر،
از مرجـع زیـرCommentary on Romans, pp. 96, 97:

سواالتی برای بحث
 .۱مـا نقـل قـول زیـر از الـن جـی .وایـت را چگونـه درک میکنیـم« :نیـاز به یـک مطالعه
بسـیار دقیـق تـر از کالم خـدا وجـود دارد؛ بـه خصـوص باید به دانیـال و مکاشـفه یوحنا به

52

گونـهای کـه هرگـز در تاریـخ بـا آن توجه نشـده اسـت ،دقـت کنیم .ممکن اسـت بـا توجه
بـه قـدرت روم و مقـام پـاپ ،از نظراتـی چیزهـای کمتری برای گفتن داشـته باشـیم؛ اما ما
بایـد بـه آنچـه انبیـاء و رسـوالن تحـت الهـام روح القدس خـدا نوشـتهاند ،توجـه کنیم– ».
الـن جـی .وایت،
Evangelism, p. 577.
 .۲در مـورد واقعیـت مـرگ بیندیشـید ،نـه تنها در بـاره زندگی بلکه در بـاره معنای زندگی
تفکـر کنیـد .بسـیاری از نویسـندگان و فالسـفه از بـی معنایـی نهایـی زندگـی به ایـن دلیل
کـه بـا مـرگ ابـدی بـه پایـان مـی رسـد ،اظهـار تأسـف نمودهاند .مـا به عنـوان مسـیحیان،
چگونـه بـه آنهـا پاسـخ میدهیـم؟ چـرا امیـدی که مـا در عیسـی داریـم ،تنها پاسـخ به این
بـی معنایی اسـت؟
 .۳درسـت همانطـور کـه سـقوط آدم یـک طبیعـت سـقوط کـرده را بـر همـه مـا تحمیـل
کـرده اسـت ،پیـروزی عیسـی ،زندگـی ابـدی را بـه همـه مـا کـه آن را بـا ایمان قبـول کنیم،
بـدون اسـتثنا وعـده میدهـد .بـا چنیـن تدارک فـوق العـادهای برای مـا ،چیزی مـردم را از
رسـیدن و اشـتیاق مطالبـه آن بـرای خـود ،بـاز مـیدارد؟ چگونـه هـر یـک از مـا میتوانیم
بـه کسـانی کـه بـه دنبـال درک بهتـر از آنچه که مسـیح ارائه میدهـد و کاری که بـرای آنها
انجـام داده اسـت ،کمـککنیم؟
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