درس هفتم

 ۱۱تا  ۱۷نوامرب

غلبه بر گناه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب  ۶؛ اول یوحنا باب  ۱آیه  ۸و باب  ۲آیه .۱

آیـه حفظـی« :زیـرا گنـاه نباید بر وجود شما حاکم باشـد چون شما تابع رشیعت نیسـتید
بلکـه زیـر فیض خدا هسـتید» (رومیان بـاب  ۶آیه .)۱۴

اگـر اعمال نتوانـد مـا را نجـات دهـد ،پـس چـرا اصالً خـود را بواسـطه آنها بـه زحمـت بیاندازیم،
چـرا بـه گناه کـردن ادامـه ندهیم؟
بـاب  ۶پاسـخ پولـس بـه ایـن پرسـش مهـم مـی باشـد .پولـس در اینجا بـا آنچـه معموالً بـه عنوان
«تقدیـس« شـناخته مـی شـود رس و کار دارد .رونـدی کـه از طریـق آن بـر گنـاه غلبـه کـرده و هر چه
بیشتر شـخصیت مسـیح را انعـکاس مـی دهیـم .واژه تقدیـس تنها دو بـار در رومیان آمده اسـت .این
واژه در رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱۹و  ۲۲بصـورت معـادل یونانی  hagiasnosآمده اسـت که به معنی
تقدیـس مـی باشـد .در زبـان انگلیسـی این واژه بصورت «قدوسـیت» آمده اسـت.
آیـا ایـن بدیـن معناسـت کـه پولـس در مـورد آنچـه عمومـاً به عنـوان تقدیس شـناخته می شـود،
چیـزی بـرای گفتن نـدارد؟ هرگز چنین نیسـت.

در کتـاب مقـدس ،معمـوالً «تقدیـس شـدن» به معنی «وقف شـدن» برای خداسـت .از این
رو ،تقدیـس شـدن اغلـب بصـورت عملی اسـت که در گذشـته کامل گردیده اسـت .بـرای مثال،
«جمیـع مقدسـین» (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیه  .)۳۲در ایـن مفهوم ،افرادی که تقدیس شـده
انـد کسـانی هسـتند که خـود را وقف خدا منـوده اند.
امـا ایـن کاربـر ِد کتـاب مقـدس از «تقدیـس» ،به هیـچ وجه اهمیـت اصل تعلیامتـی تقدیس یا
ایـن واقعیـت کـه تقدیـس کاری مـادام العمـر می باشـد را انـکار منی کنـد .کتاب مقدس به شـدت
ایـن اصـل تعلیمـی را تأیید منوده اما عمومـاً از واژه های دیگری برای توصیف آن اسـتفاده می کند.
ایـن هفتـه بـه جنبـه دیگـری از نجـات از طریق ایمان خواهیـم پرداخت ،جنبـه ای که می
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توانـد بـه راحتـی سـوء تعبیـر شـود :وعده پیـروزی بر گناه در زندگی کسـی که توسـط عیسـی
نجات یافته اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۸نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۲نوامرب

جایی که گناه افزایش یافت
پولـس در رومیـان بـاب  ۵آیـه  ۲۰بـا بیانیـه ای قدرمتنـد اظهـار داشـت« :امـا جایـی کـه گناه
افزایـش یافـت فیـض خـدا بـه مراتـب بیشتر گردید ».منظـور او این اسـت کـه ،مهم نیسـت چه
میـزان گنـاه وجـود دارد یـا نتایـج گناه تـا چه حد مهیب باشـد ،فیض خدا برای مقابلـه با آن کافی
اسـت .ایـن چـه امیـدی بایـد بـرای هـر کـدام از مـا بیـاورد ،بویـژه زمانـی که وسوسـه می شـویم
چنیـن حـس کنیـم کـه گناهامنـان آنقـدر بزرگ هسـتند که قابل بخشـیدن منـی باشـند! پولس در
رومیـان بـاب  ۵آیـه  ۲۱نشـان مـی دهـد کـه اگـر چه گناه بـه مرگ منجر می شـود ،فیـض خدا از
طریـق عیسـی ,مـرگ را شکسـت داده اسـت و مـی توانـد به مـا زندگی ابدی ببخشـد.
رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۱را بخوانیـد .پولـس در اینجـا به چه منطقـی اشـاره دارد و او چگونه در
رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۲تـا  ،۱۱بـه چنین طـرز تفکری پاسـخ می دهد؟

پولـس یـک مسـیر جالـب اسـتداللی را در بـاب  ۶دنبـال مـی کنـد ،کـه چـرا یک فـرد عادل
شـمرده شـده نبایـد مرتکـب گنـاه بشـود .او بـرای رشوع مـی گوید که نبایـد گناه کنیـم زیرا ما
در گنـاه مـرده ایـم .سـپس او منظـور خـود را توضیح مـی دهد.
فـرو رفتن در آب بـرای تعمیـد ,معـرف تدفیـن مـی باشـد .چـه چیـزی دفـن شـده اسـت؟
«انسـانیت کهنه» گناهکار – یعنی ،جسـم مرتکب گناه شـده ،جسـمی که توسـط گناه مدیریت
و حکمرانـی مـی شـد .در نتیجـه ،ایـن جسـم گنـاه آلـود از بین می رود تـا دیگـر در خدمت گناه
نباشـیم .در بـاب  ۶رومیـان ،گنـاه بـه عنـوان یـک ارباب که بـر بندگان خـود فرمانروایـی میکند،
شـخصیت پـردازی شـده اسـت .هنگامی که جسـم گناه آلود کـه به گناه خدمت می کنـد ،از بین
مـی رود ،اربابـی گنـاه بـر آن پایـان مـی یابـد .کسـی کـه از قرب آبـی بیرون مـی آید ،فـرد جدیدی
مـی شـود کـه دیگـر در خدمـت گنـاه نیسـت .او اکنـون در تازگی حیـات قدم بر مـی دارد.
مسـیح ،کـه مـرد ،یکبـار برای همیشـه مـرد ،امـا اکنون برای همیشـه زنـده اسـت .بنابراین،
فـرد مسـیحی کـه تعمیـد دیـده اسـت ،یکبـار برای همیشـه در گنـاه مرده اسـت و نبایـد دیگر
هرگـز تحـت سـلطه آن در آیـد .البتـه ،هامنطـور کـه هـر مسـیحی تعمید دیـده میدانـد ،گناه
بطـور خـودکار پـس از بیـرون آمـدن مـا از آب ،ناپدیـد منـی شـود .تحت سـلطه گناه نبـودن به
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معتـی ایـن نیسـت کـه نباید بـا آن مبـارزه کرد.
«بـه ایـن صـورت مـا مفهوم سـخنان رسـول را به وضـوح متوجه می شـویم .همـه اظهاراتی
اینچنینـی از جملـه‹ –۱ :مـا نسـبت بـه گنـاه مرده ایم› – ۲ ،ما نسـبت به خـدا زندهایم و غیره،
داللـت بـر ایـن دارنـد کـه مـا تسـلیم احساسـات گنـاه آلـود خـود و گنـاه منی شـویم حتـی اگر
گنـاه در مـا ادامـه یابـد .بـا ایـن وجـود ،گنـاه تـا پایـان زندگیمان در مـا باقـی می مانـد ،هامن
گونـه کـه در غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ۱۷می خوانیـم’ :زیرا متایالت نفسـانی بر خلاف روحالقدس
و آرزوهـای روحالقـدس بـر خلاف طبیعـت نفسـانی اسـت و ایـن دو مخالـف یکدیگرنـد بـه
طـوری کـه شما منیتوانیـد آنچـه را دلتـان میخواهـد انجـام دهیـد ‘.بنابراین ،همه رسـوالن و
مقدسـین اعتراف مـی کننـد کـه گنـاه و احساسـات گنـاه آلـود در مـا باقـی مـی ماند تـا زمانی
کـه جسـم بـه خاک وخاکستر تبدیل شـود ،و یک جسـم جدید (جالل داده شـده) بـر خیزد که
عـاری از هـوای نفـس و گنـاه اسـت ».مارتیـن لوتـر ،برگرفتـه از مرجع زیر:
Commentary on Romans, p. 100.

دوشنبه

 ۱۳نوامرب

زمانی که گناه حکمرانی میکند


در رومیان باب  ۶آیه  ۱۲چه نصیحتی به ما شده است؟

عبـارت حکمرانـی حاکـی اسـت کـه «گنـاه» در اینجـا بـه عنوان یک حاکم و پادشـاه نشـان
داده شـده اسـت .واژه یونانـی کـه در اینجـا بصورت «حکمرانی کردن» ترجمه شـده اسـت ،به
معنـی «پادشـاه بـودن» یـا «بـه عنوان پادشـاه عمـل کردن» مـی باشـد .گناهان بسـیار مایل به
سـلطه بـر جسـم هـای فانـی ماسـت و مبا امـر و فرمان مـی دهد.
هنگامـی کـه پولـس مـی گویـد« ،پس گنـاه  ...حکمرانـی نکند» ،بـه این مطلب اشـاره دارد
کـه فـرد عـادل شـمرده شـده مـی توانـد انتخاب کنـد که از پادشـاه شـدن گنـاه در زندگی خود
مامنعـت بعمـل آورد .ایـن جایـی اسـت کـه اراده بـه کار می آید.
«چیـزی کـه الزم اسـت درک کنیـد ،قدرت راسـتین اراده اسـت .این قدرت حاکـم در فطرت
بشر ،قـدرت تصمیـم گیـری یـا انتخاب اسـت .همـه چیز بـه عمل درسـت اراده بسـتگی دارد.
خـدا قـدرت انتخـاب را بـه بشر داده اسـت؛ بـکار بـردن آن بسـتگی بـه آنهـا دارد .شما منـی
توانیـد قلـب خـود را تغییـر دهیـد ،منـی توانیـد به خودی خـود عواطـف آن را به خـدا بدهید؛
امـا مـی توانیـد انتخـاب کنیـد کـه به او خدمـت منایید .مـی توانیـد اراده خود را بـه او بدهید؛
او سـپس در شما کار خواهـد کـرد تـا مطابق با رضای او اراده و عمـل منایید .از این رو طبیعت
کامـل شما تحـت کنترل روح مسـیح قـرار خواهـد گرفت؛ عواطف شما بـر او متمرکـز خواهد
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شـد و افکارتـان در هامهنگـی بـا او خواهـد بـود – ».الـن جی .وایـت ،گامهایی بسـوی نور ،بر
گرفتـه از مرجـع زیـرSteps to Christ, p. 47 :
واژه یونانـی ترجمـه شـده بصـورت «هـوس هـا» در رومیان بـاب  ۶آیه  ۱۲به معنـی «امیال»
مـی باشـد .ایـن امیال ممکن اسـت برای چیزهای خوب یا بد باشـند؛ هنگامی کـه گناه حکمرانی
مـی کنـد ،مـا را بـه خواسـته بـد و رشیـر وادار مـی کنـد .اگـر ما با تکیـه بر خـود با امیـال مبارزه
کنیـم ،آنهـا قـوی و غیـر قابـل مقاومـت خواهند بـود .گناه می تواند یک سـتمگر بی رحم باشـد،
کسـی کـه هرگـز راضی نیسـت ،بلکه همیشـه بیشتر می خواهـد .ما تنهـا از طریق ایمان و تنها
بـا مطالبـه وعـده هـای پیروزی مـی توانیم بـر این اربـاب بی رحم غلبـه مناییم.
پـس واژه گفتـه شـده در رومیـان بـاب  ۶آیـه  ،۱۲مهـم مـی باشـد .ایـن بـه آن چیـزی که
قبلا گفتـه شـده اسـت بـر می گـردد ،بویژه به آنچـه در رومیان بـاب  ۶آیـات  ۱۰و  ۱۱گفته
شـده اسـت .فـرد تعمیـد دیـده اکنـون نسـبت بـه خـدا زنـده اسـت .یعنـی ،خـدا در کانـون
زندگـی جدیـد او قـرار دارد .ایـن فـرد بـه خـدا خدمـت مـی کنـد ،آنچـه خـدا را خشـنود می
سـازد ،انجـام مـی دهـد و بنابرایـن منـی تواند همزمـان در خدمت گنـاه باشـد .او «برای خدا
در مسـیح عیسـی زنده اسـت».

نقـل قـول از الـن جـی .وایـت در درس امـروز را یکبـار دیگـر بخوانیـد .بـه اهمیت
مفهـوم اختیـار و اراده آزاد توجـه نماییـد .مـا به عنـوان موجوداتـی اخالقی ،دارای
اراده آزاد هسـتیم و از قدرت انتخاب درسـت از نادرسـت ،خوب از بد ،مسـیح یا
جهـان بـر خورداریـم .در طـی  ۲۴سـاعت آینـده ،سـعی کنیـد آگاهانـه نحـوه بکار
بـردن ایـن اراده آزاد اخالقـی را در خـود زیـر نظر بگیرید .درباره اسـتفاده یا سـوء
اسـتفاده خـود از ایـن عطـای مقدس چـه چیزی مـی توانیـد بیاموزید؟

سه شنبه

 ۱۴نوامرب

نه تحت رشیعت بلکه تحت فیض


رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۱۴را بخوانیـد .چگونـه بایـد این آیـه را درک کنیـم؟ آیا بدین معناسـت که
ده فرمـان دیگـر بـرای مـا الزام آور نیسـتند؟ اگر چنین نیسـت ،دلیلش چیسـت؟
رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۱۴یکـی از اظهـارات کلیـدی کتـاب رومیان اسـت .و این آیه ای اسـت
کـه مـا اغلـب ایـن نقـل قول مـی شـنویم  ،زمانی کـه فردی به مـا ادونتیسـت ها مـی گوید که
سـبت روز هفتم منسـوخ شـده است.
بـا ایـن حـال ،بدیهـی اسـت کـه مفهوم این آیـه چنین نیسـت .هامنطـور که قبالً پرسـیدیم،
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چگونـه مـی شـود که احکام اخالقی منسـوخ شـده باشـند و گنـاه همچنان یک واقعیت باشـد؟
زیـرا احـکام اخالقـی هسـتند کـه گنـاه را تعریـف مـی کننـد! اگـر شما متـام آنچـه کـه قبلاً در
رومیـان آمـده اسـت را بخوانیـد ،حتـی تنهـا در بـاب  ، ۶مشـاهده اینکـه چگونه در خلال این
مباحـث در خصـوص واقعیـت گنـاه ،پولس ناگهـان بگوید «احکام اخالقی موجـود در ده فرمان
کـه منعکـس کننـده گناه ،منسـوخ شـدهاند» ،دشـوار اسـت .این معنایـی ندارد.
پولـس بـه رومیـان مـی گویـد کـه فـردی کـه «تحـت رشیعـت» زندگـی مـی کنـد – یعنـی،
تحـت قیمومیـت یهـود آنگونـه کـه در زمـان وی با متـام قوانین و مقـررات سـاخت برش اعامل
مـی شـد – توسـط گنـاه اداره خواهد شـد .در مقابل ،فـردی که تحت فیض زندگـی می کند ،بر
گنـاه ظفـر خواهـد یافـت .زیـرا رشیعت در قلب او نوشـته شـده اسـت و روح خدا اجـازه دارد
تـا گامهایـش را هدایـت کنـد .پذیرفتن عیسـی مسـیح بـه عنوان مسـیح موعـود ،عادل شـمرده
شـدن توسـط وی ،تعمیـد دیـدن در مـرگ او ،نابـودی انسـانیت کهنـه ،بـر خاستن بـرای قـدم
گذاشتن در تازگـی حیـات – اینهـا چیزهایـی هسـتند که گنـاه را از زندگی ما بیـرون می کنند.
بـه یـاد داشـته باشـید ،ایـن موضوع کلی رومیـان باب  ۶آیه  ،۱۴وعـده غلبه بر گناه می باشـد.
مـا نبایـد «تحـت رشیعـت» بودن را بسـیار محدود تعریـف مناییم .فردی کـه ظاهرا ً «تحت
فیـض» زندگـی مـی کنـد امـا از احکام خـدا اطاعت منـی کند ،بجـای فیض ،محکومیـت نصیبش
خواهـد شـد« .تحـت فیـض» به این معنی اسـت کـه از طریق فیـض خدا آنگونه که در عیسـی
آشـکار شـد ،محکومیتـی کـه رشیعـت بطـور اجتنـاب ناپذیـری بـرای گناهـکاران مـی آورد ،از
میـان رفتـه اسـت .بنابرایـن ،ما اکنـون آزاد از این محکومیـت مرگی که بواسـطه رشیعت آورده
شـد ،در «تازگـی حیـات» زندگـی مـی کنیـم ،حیاتی توصیف شـده و آشـکار شـده از طریق این
واقعیـت کـه ما بـا مـردن در خود ،دیگـر بنده گناه نیسـتیم.

شـما چگونـه واقعیـت یـک حیـات جدیـد در مسـیح را تجربـه کـرده ایـد؟ بـه چـه
شـواهد ملموسـی مـی توانیـد اشـاره کنید که آنچه مسـیح در شـما انجام داده اسـت
را آشـکار مـی کننـد؟ از رهـا نمـودن چـه چیزهایی امتناع مـی ورزید و چـرا باید آنها
را رهـا کنید؟

چهارشنبه

 ۱۵نوامرب

گناه یا اطاعت
رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۱۶را بخوانیـد .منظـور پولـس در اینجا چیسـت؟ چـرا اسـتدالل او در اینجا
اصطالحـاً خیلـی صـاف و پوسـت کنـده اسـت؟ یـا رومـی روم و یـا زنگی زنـگ؛ چیز دیگـری در
ایـن وسـط نیسـت .مـا از این مقایسـه بسـیار واضـح چه درسـی بایـد بیاموزیم؟
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پولـس بـار دیگـر بـه ایـن نکته بـاز می گردد که حیـات تازه در ایمان ،به گناه اجـازه آزادی
منیدهـد .زندگـی بـا ایمان ،پیـروزی بـر گنـاه را ممکـن مـی سـازد؛ در واقـع ،مـا تنهـا از طریـق
ایمان مـی توانیـم پیـروزی کـه به ما وعده داده شـده اسـت را داشـته باشـیم.
پولـس پـس از اینکـه بـه گنـاه بـه عنوانیـک حاکـم ،نقشـی میدهـد کـه میتوانـد بـر زیـر
دسـتانش حکمرانـی مـی کنـد ،اکنـون بـه بازیگـر گنـاه تحـت عنـوان اربابی بـاز می گـردد و از
خدمتگزارانـش انتظـار دارد کـه گـوش به فرمان باشـند .پولس اشـاره می کند که فـرد می تواند
اربـاب خـود را انتخـاب کنـد .او مـی توانـد بـه گنـاه خدمـت کنـد که منجـر به مرگ می شـود
یـا بـه عدالـت خدمـت کنـد کـه بـه زندگـی ابـدی منتهی مـی شـود .پولس هیـچ حد وسـط یا
جایـی بـرای سـازش بـرای مـا باقـی منی گذارد .یا طرف دوسـت هسـتید یـا طرف دشـمن  ،زیرا
در عاقبـت یـا بـا حیـات ابـدی و یـا با مـرگ ابـدی روبرو می شـویم.
رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۱۷را بخوانیـد .پولـس آن مطلبـی را کـه در رومیان باب  ۶آیـه  ۱۶گفت،
چگونـه بسـط میدهد؟

توجـه کنیـد کـه چگونه به شـکلی جالـب توجـه ،فرمانربداری بـه اصول تعلیـم صحیح مرتبط
اسـت .واژه یونانـی معـادل «اصـول تعلیـم» در اینجا به معنی «آموزش» می باشـد .به مسـیحیان
رومـی ،اصـول ایمان مسـیحی کـه اکنون از آن اطاعـت می کردند قبلاً آموزش داده شـده بود .از
ایـن رو ،بـرای پولـس ،اصـول تعلیـم صحیـح و آمـوزش صحیـح ،زمانـی که «بـا متامی وجـود و دل
اطاعـت بشـود» ،بـه رومیـان کمک میکرد تـا «بنـدگان عدالت بشـوند» (رومیان بـاب  ۶آیه .)۱۸
مـا گاهـی چنیـن مـی شـنویم که اصـول تعلیـم اهمیتی آنچنانـی ندارد بلکـه نشـان دادن محبت
اهمیـت دارد .ایـن مطلـب یـک سـاده انـگاری از قضیـه ای پیچیـده اسـت کـه چندان هم سـاده
نیسـت .هامنطـور کـه در یکـی از درس هـای قبلـی بیـان شـد ،پولـس بسـیار نگران اصـول تعلیم
غلـط بـود که کلیسـای غالطیان تسـلیم آن شـده بـود .از این رو ،مـا باید مراقب اظهاراتی باشـیم
کـه بـه نوعـی اهمیـت آمـوزه های صحیـح را کـم ا رزش جلوه مـی دهند.

خدمتگـزاران گنـاه ،خدمتگـزاران عدالت :تضاد بسـیار زیادی را آشـکار مـی کنند .اگر
مـا پـس از تعمیـد مرتکـب گنـاه بشـویم ،آیـا بـه این معنی اسـت کـه حقیقتـاً نجات
نمـی یابیـم؟ اول یوحنـا بـاب  ۱آیـه  ۸تـا بـاب  ۲آیـه  ۱را بخوانید .این آیـات چگونه
کمـک میکنـد تـا معنـای پیـرو مسـیح بـودن و در عیـن حـال در خطـر سـقوط قـرار
داشـتن را درک کنیم؟
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پنجشنبه

 ۱۶نوامرب

آزادی از گناه

بـا در نظـر داشتن آنچـه کـه تـا کنـون در بـاب  ۶رومیـان مطالعـه کـرده ایـم ،رومیـان باب ۶
آیـات  ۱۹تـا  ۲۳را بخوانیـد .خالصـه آنچـه کـه پولـس مـی گویـد را در قسـمت زیر بنویسـید.
مهمتر از همـه اینکـه ،از خـود بپرسـید کـه چگونه مـی توانید حقایق بسـیار مهمـی که پولس
بـه آن اشـاره مـی کنـد را ،در زندگـی خـود بـه واقعیـت تبدیـل مناییـد .از خود بپرسـید که چه
مسـائلی در اینجـا در خطـر می باشـند.

سـخنان پولـس در اینجـا نشـان مـی دهنـد کـه او کاملاً ماهیـت سـقوط کـرده برشیـت را
درک مـی کند .او درباره «ناتوانی جسـم» شما سـخن مـی گوید .واژه یونانی معـادل «ناتوانی»
همچنیـن بـه معنـای «ضعـف» مـی باشـد .او مـی دانـد کـه ماهیـت سـقوط کـرده بشر ،در
صورتـی کـه بـه حـال خود رها شـود ،قـادر به انجام چـه خطاهایی می باشـد .از ایـن رو ،او بار
دیگـر بـه قـدرت انتخـاب اشـاره مـی کنـد – قدرتی که مـا انتخـاب کرده ایـم تا خود را تسـلیم
مناییـم و جسـم ضعیفمان بـه اربابـی جدیـد نیـاز دارد کـه هامنـا عیسـی اسـت کـه مـا را قادر
میسـازد تـا بـه داشتن یـک زندگی عادالنه داشـته باشـیم.
رومیـان بـاب  ۶آیـه  ۲۳اغلـب بـرای نشـان دادن اینکـه جریمـه گنـاه – یعنـی رسپیچـی از
احـکام – مـرگ اسـت ،نقـل قـول میشـود .قطعـاً جریمـه گنـاه مـرگ اسـت .امـا مـا علاوه بـر
دیـدن مـرگ بـه عنـوان مجازات گنـاه ،باید گناه را آنگونـه که پولس در بـاب  ۶رومیان توصیف
مـی کنـد ،ببینیـم یعنـی بـه عنوان یـک ارباب کـه بر بنـدگان خود حکمرانـی می کنـد و آنها را
بـا دسـتمزد مـرگ فریب مـی دهد.
همچنیـن توجـه کنیـد کـه پولـس در ادامـه توصیـف نقـش دو اربـاب ،توجـه را بـه ایـن
واقعیـت جلـب مـی کنـد کـه بندگـی بـه یـک اربـاب بـه معنـی رهایـی از بندگـی دیگـری مـی
باشـد .بـار دیگـر مـا انتخـاب واضـح را مـی بینیـم :یکـی یـا دیگـری .هیـچ حـد وسـطی وجـود
نـدارد .در عیـن حـال ،هامنگونـه کـه همگـی مـی دانیـم ،رهایـی از سـلطه گنـاه بـه معنـی بی
گناهـی و مبـارزه نکـردن بـا گناه و حتی زمان هایی سـقوط منی باشـد .در عوض بـه این معنی
اسـت کـه مـا دیگـر تحت سـلطه گناه نیسـتیم ،هر چقـدر هم کـه در واقعیت ،گنـاه در زندگی
مـا باقـی مبانـد و مـا بایـد بیشتر روزانـه وعده هـای غلبـه بـر آن را بطلبیم.
بنابرایـن ،ایـن آیـات بـه یـک در خواسـت قدرمتنـد بـرای هـر کسـی کـه بنـده گنـاه اسـت،
تبدیـل مـی شـوند .ایـن سـتمگر چیـزی جـز مرگ به عنـوان پرداختن بـه کارهـای رشم آور ارائه
منـی دهـد؛ از ایـن رو ،یـک فـرد معقـول باید خواسـتار رهایـی از این سـتمگر باشـد .در مقابل،
کسـانی کـه بنـده عدالـت هسـتند ،کارهایـی انجـام مـی دهنـد کـه درسـت و قابـل سـتایش
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هسـتند ،نـه بـا ایـن اندیشـه که به واسـطه آن نجـات یابند بلکه بـه عنوان مثـره تجربه جدیدی
کـه کسـب کـرده انـد .اگر آنهـا برای بدسـت آوردن نجات تلاش کنند ،کل هـدف انجیل ،هدف
کلـی نجـات و هـدف کلـی دلیـل نیازشـان به عیسـی را از دسـت مـی دهند.

جمعه

 ۱۷نوامرب

تفکری فراتر :میتوانید مطالبی را از مراجع زیر مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, “Victory Appropriated”, pp. 105, 106, in Messages to Young
People; “The True Motive in Service”, pp. 93-95, in Thoughts From the Mount of
Blessing; “Appeal to the Young”, p. 365, in Testimonies for the Church, vol. 3; pp.
1074, 1075, in The SDA Bible Commentary, vol. 6.
«او [عیسـی] تسـلیم گناه نشـد .حتی در افکارش نیز تسـلیم وسوسـه نشـد .پس باشـد که
ما نیز چنین باشـیم .انسـانیت مسـیح با الوهیت پیوسـته بود؛ او برای نربد (با خصم) بواسـطه
سـاکن بـودن روح القـدس در او مجهـز بـود .و او آمـد تـا مـا را در ذات الهـی (خویش) رشیک
گردانـد .پـس تـا زمانـی کـه مـا در ایامن بـا او متحد باشـیم ،گنـاه دیگر سـلطه ای بر مـا ندارد.
خـدا بـه دنبـال دسـت ایامن در ماسـت تا آن را بر(دسـت) محکم الوهیت مسـیح قـرار دهد تا
مـا بـه کامل شـخصیت او دسـت یابیـم – ».الن جـی .وایـت ،از مرجع زیر:
The Desire of Ages, p. 123.
«مـا در تعمیدمـان متعهـد شـدیم کـه متـام ارتباطـات خـود بـا شـیطان و عوامـل او را قطع
مناییـم و قلـب ذهـن و روحمان را وقف گسترش ملکوت خدا کنیم  ...پـدر ،پرس و روح القدس
متعهـد شـدند کـه بـا برش تقدیس شـده همـکاری مناینـد – ».الن جـی .وایـت ،از مرجع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075
«اقـرار بـه مسـیحی بـودن بـدون ایامن و عمـل فایده ای نـدارد .هیچ کس منـی تواند به دو
اربـاب خدمـت کنـد .فرزنـدان آن رشیر ،خدمتگزاران ارباب خود هسـتند؛ کسـی کـه آنان خود
را تسـلیم اطاعـت از او کـرده انـد خدمتگـزار او هسـتند و آنهـا تـا زمانـی کـه رشیـر و کارهـای
او را انـکار نکننـد ،منـی تواننـد بنـدگان خـدا بحسـاب بیاینـد .رشکـت در لهـو و لعـب هایی که
رس سـپردگان شـیطان بـه آن مـی پردازنـد بـدون رضر منـی باشـد ،هـر چنـد آنهـا اغلـب تکـرار
مـی کننـد کـه چنیـن رسگرمـی هایـی بی رضر هسـتند .خـدا حقایـق مقـدس و منزهـی را برای
جـدا سـاخنت قـوم خـود از افـراد بـی خـدا و پاکسـازی آنهـا در نـزد خـود ،آشـکار منوده اسـت.
ادونتیسـتهای روز هفتـم بایـد ایمان خـود را نشـان بدهند – ».الـن جی .وایـت ،از مرجع زیر:
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 404.

سواالتی برای بحث
 .۱اگـر چـه مـا تمـام ایـن وعده های فـوق العاده پیـروزی بر گنـاه را داریـم ،واقعیت این
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اسـت کـه همـه مـا — حتـی بـه عنوان مسـیحیان دوبـاره حیـات یافتـه — از میـزان گمراه
بـودن ،گناهـکار بـودن و فاسـد بـودن احتمالـی قلبهایمـان آگاهیـم .آیـا در اینجـا تضـادی
وجـود دارد؟ پاسـخ خـود را توضیـح دهید.
 .۲در کالس ،از آنچـه مسـیح برایتـان انجـام داده اسـت ،تغییراتـی کـه تجربـه کـرده اید و
زندگـی جدیـدی کـه در او داریـد ،شـهادت بدهید.
 .۳بـا ایـن حـال کـه بایـد اهمیـت ایـن موضـوع را همـواره بیـاد داشـته باشـیم کـه نجات
مـا تنهـا بـر آنچـه مسـیح برایمـان انجـام داده اسـت اسـتوار اسـت ،چـه خطرهایـی بوجود
مـی آیـد اگـر بـر آن حقیقـت شـگفت انگیـز بیش از حـد تاکید کنیم قسـمت دیگـر نجات
را حـذف کنیـم یعنـی آن چیـزی کـه عیسـی بـرای تبدیـل ما بـه تصویـر خـود ،در وجود ما
انجـام مـی دهـد؟ چـرا مـا بایـد هـر دو جنبـه نجـات را درک نمـوده و بـر آن تأکیـد کنیم؟
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