درس نهم

 ۲۵نوامرب تا  ۱دسامرب

محکومیتی وجود نخواهد داشت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب  ۸آیات  ۱تا .۱۷

آیـه حفظـی« :پـس دیگر برای کسـانی که در اتحاد با مسـیح عیسـی بـه رس میبرند هیچ
محکومیتـی وجـود ندارد» (رومیـان باب  ۸آیه .)۱

رومیـان بـاب  ۸واکنـش پولـس بـه رومیـان باب  ۷می باشـد .پولـس در رومیان بـاب  ۷از نا
امیـدی ،شکسـت و محکومیـت سـخن مـی گویـد .در رومیان بـاب  ، ۸محکومیـت از میان رفته
اسـت و با آزادی و پیروزی از طریق عیسـی مسـیح جایگزین شـده اسـت.
پولـس در رومیـان باب  ۷می گفت اگر شما از پذیرفنت عیسـی مسـیح رس بـاز بزنید ،تجربه
تأسـف آور رومیـان بـاب  ۷را خواهیـد داشـت .شما بـرده گنـاه خواهید بـود و قـادر نخواهید
بـود تـا آنچـه را کـه انتخـاب کـرده اید انجـام دهیـد .او در رومیان بـاب  ۸می گوید که عیسـی
مسـیح بـه شما رهایـی از گنـاه را عرضه میدارد و آزاد هسـتید تـا به هر کار خوبی که دوسـت
داریـد بپردازید ولی جسـم نفسـانی به شما اجـازه نخواهد داد.
پولس در ادامه توضیح می دهد که این آزادی با بهای بی اندازه ای خریداری شد .مسیح پرس
خدا جسم برشی بر خود پوشید .این تنها راهی بود که او می توانست با ما ارتباط برقرار منوده،
منونه کامل ما باشد و جایگزینی شود که بجای ما مبیرد .او «در شبیه جسم گناهکار» (رومیان باب
 ۸آیه  )۳به این جهان آمد .در نتیجه ،خواسته های بر حق احکام میتواند در ما تحقق یابد (رومیان
باب  ۸آیه  .)۴به عبارت دیگر ،مسیح بر گناه ظفر یافت – همچنین خواسته های قطعی و بالمنازع
احکام را برآورده ساخته و برای کسانی که باور داشتند ،نه به عنوان وسیله ای برای نجات بلکه به
عنوان نتیجه و عاقبت آنرا ممکن و میرس ساخت .اطاعت از احکام هرگز وسیله ای برای رستگاری
نبوده و نخواهد بود .این پیام پولس و لوتر بوده است و باید پیام ما نیز باشد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲دسامرب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۶نوامرب

در عیسی مسیح
«پـس دیگـر بـرای کسـانی کـه در اتحـاد بـا مسـیح عیسـی بـه رس میبرنـد هیـچ محکومیتـی
وجـود نـدارد» (رومیـان باب  ۸آیه « .)۱هیـچ محکومیتی» به چه معناسـت؟ عدم محکومیت
از چـه چیـزی؟ و چـرا ایـن یـک خرب خوب اسـت؟

یک عبارت متداول در نوشته های منتسب به پولس« ،در عیسی مسیح» می باشد .بودن
یک فرد «در» عیسی مسیح به معنی این است که او مسیح را به عنوان نجات دهنده خود
پذیرفته است .این فرد بطور ضمنی به مسیح اطمینان دارد و تصمیم گرفته است که راه زندگی
او را در پیش بگیرد .دستاورد چنین تصمیمی یک اتحاد شخصی نزدیک با مسیح می باشد.
عبـارات «در عیسـی مسـیح»با «در جسـم نفسـانی» در تضـاد هم قرار دارنـد .این موضوع
همچنیـن بـا تجربـه ای کـه در بـاب  ۷بـا جزییات داده شـده مقایسـه گردیده اسـت ،جایی که
پولـس فـرد تحـت محکومیت را پیش از تسـلیم خود به مسـیح بعنوان جسـم نفسـانی توصیف
ِ
مـی کنـد ،بـه ایـن معنی که او بـرده گناه اسـت .آن فرد ِ
محکومیت مرگ اسـت (رومیان
تحـت
بـاب  ۷آیـات  ۱۳ ،۱۱و  .)۲۴او در خدمـت «قانـون گنـاه» اسـت (رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۲۳و
 .)۲۵ایـن فـرد در یـک وضعیـت وخیم اسـفباری قـرار دارد (رومیان بـاب  ۷آیه .)۲۴
امـا سـپس آن فـرد تسـلیم عیسـی می شـود ،و تغییری رسیـع در جایگاهش نسـبت به خدا
شـکل مـی گیـرد .ایـن فـرد کـه قبلاً به عنـوان یـک قانون شـکن محکوم شـده بـود ،اکنـون در
نظـر خـدا بـی عیـب بـوده و بـه گونـه ای خواهـد بـود کـه گویا هرگـز گناه نکـرده اسـت ،زیرا
ِ
عدالـت عیسـی مسـیح بطـور کامـل آن فـرد را تحـت پوشـش قـرار میدهـد .دیگـر محکومیتـی
وجـود نـدارد ،نـه بـه ایـن دلیـل کـه فـرد بـدون خطـا ،بـی گنـاه یـا سـزاوارحیات ابـدی اسـت
(اینگونـه نیسـت!) بلکـه بـه دلیـل اینکـه قالب زندگـی بی عیب و نقص عیسـی در سـابقه فرد
قـرار مـی گیـرد؛ از ایـن رو هیـچ محکومیتـی در او وجـود ندارد.
اما خرب خوش به اینجا ختم منی شود.

چه چیزی انسان را از بردگی گناه آزاد می سازد؟ رومیان باب  ۸آیه .۲

«قانون روح حیات» در اینجا به معنی نقشه مسیح برای نجات برشیت است و در تقابل با
«رشیعت گناه و مرگ» قرار داردکه در باب  ۷به عنوان قانونی بود که مبوجب آن گناه حکمرانی
مینمود و به مرگ منتهی میشد .در عوض ،رشیعت مسیح ،آزادی و حیات به همراه دارد.
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«هـر جانـی کـه حاضـر نشـود تـا خـود را تسـلیم خـدا گردانـد ،تحـت کنتـرل قـدرت
دیگـری قـرار دارد .او بـه خـود تعلـق نـدارد .او ممکـن اسـت از آزادی سـخن بگوید،
امـا در بردگـی مطلـق اسـت  ...در حالـی کـه او خـود را تمجیـد می کند کـه از عقاید
خـود تبعیـت میکنـد ،در واقـع از خواسـته شـاهزاده تاریکی اطاعت می کند .مسـیح
آمـد تـا قیـد بندگـی گنـاه را از نفـس بـردارد – ».الـن جـی .وایـت ،آرزوی اعصـار،
 .The Desire of Ages, p. 466آیـا شـما یـک بـرده هسـتید یـا در مسـیح آزاد مـی
باشـید؟ چگونـه مـی توانیـد اطمینـان داشـته باشـید؟

دوشنبه

 ۲۷نوامرب

آنچه رشیعت منیتوانست انجام دهد
«رشیعـت» بـا وجـود اینکـه خوب اسـت (احـکام ترشیفاتـی ،احـکام اخالقی و یـا هر دوی
اینهـا) منـی تواننـد آن چیـزی کـه مـا بیشتر از همه بـه آن نیـاز داریـم را انجام بدهنـد که آن
مهیـا منـودن وسـیله نجات ،وسـیله ای بـرای نجات مـا از محکومیت و مرگی که گنـاه به همراه
دارد ،مـی باشـد .و مـا برای آن ،به عیسـی نیـاز داریم.
رومیـان بـاب  ۸آیـات  ۳و  ۴را بخوانیـد .مسـیح چـه کاری انجـام داد کـه رشیعـت بـا متـام
ماهیتـش ،قـادر بـه انجـام آن نیسـت؟

خـدا «بـا فرسـتادن پسر خـود در شـبیه جسـم گنـاه» ،چـارهای فراهـم منـود و «گنـاه را در
ذات انسـانی محکـوم سـاخت» .تجسـم مسـیح گامـی مهم در نقشـه نجات بـود .تجلیل منودن
صلیـب شایسـته اسـت امـا در بـه انجـام رسـاندن نقشـه نجـات ،زندگی مسـیح بصورت انسـان
جسمانی و گناهـکار نیـز بسـیار مهـم بود.
در نتیجـه فرسـتادن مسـیح توسـط خـدا ،اکنـون انجـام الزامـات درسـت رشیعـت بـرای مـا
امـکان پذیـر اسـت؛ یعنـی انجـام چیزهایـی که رشیعت ملـزم مـی دارد« .تحت رشیعـت» قرار
گرفتن (رومیـان بـاب  ۶آیـه  )۱۴غیـر ممکـن بـود؛ امـا اکنـون «در مسـیح» ممکن می باشـد.
بـا ایـن حـال ،مـا بایـد بیـاد داشـته باشـیم کـه انجـام الزامـات رشیعـت به معنـی نگاه داشتن
درسـت آن بـه انـدازه کافـی بـه منظـور حصـول رسـتگاری منـی باشـد .این یـک گزینه نیسـت – و
هرگـز نبـوده اسـت .ایـن در واقـع به معنی داشتن یک نوع زندگی کـه خدا ما را بـرای آن قادر می
سـازد؛ یعنـی یـک زندگـی مطیع کـه در آن ما «طبیعت نفسـانی را با هوسها و امیـال آن مصلوب
کردهایـم» (غالطیـان بـاب  ۵آیـه  ،)۲۴زندگـی که در آن شـخصیت مسـیح را انعـکاس می دهیم.
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«گام* بـر داریـد» در رومیـان بـاب  ۸آیـه  ۴اصطالحی اسـت که حاکی از«رفتـار کردن» می
باشـد .واژه جسـم در اینجـا بـه معنـی فـرد گناهـکار ،قبـل یا بعـد از ایمان آوردن اسـت .رفتار
کـردن در پـی جسـم بـه معنی تحـت کنرتل قرار داشتن متایلات خودخواهانه اسـت.
* نسـخه قدیمـی فارسـی برگرفتـه از نسـخه انگلیسـی  ، KJVبطـور مسـتقیم واژه "گام"
برداشتن را رفتـار منـودن ترجمه منوده اسـت که ایـن واژه در کتاب مقدس های موجود فارسـی
یافت منیشـود – .ویراسـتار
Roman 8:4 – That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk
)not after the flesh, but after the Spirit. (KJV
ترجمـه مسـتقیم :کـه [آن] عدالـت از احـکام ممکن اسـت در ما محقق گردد ؛ [آن] کسـی
کـه بدنبـال [خواسـته هـای] جسـم گام بـر نـدارد  ،بلکـه در پـی [خواسـته هـای] روح باشـد.
رومیـان ( ۴ :۸ویراسـتار)
در مقابـل ،گام برداشتن در پـی روح بـه معنـی تحقـق خواسـته هـای رشیعـت اسـت .مـا
تنهـا از طریـق کمـک روح القـدس مـی توانیـم ایـن خواسـته هـا را بجا آوریـم .تنها در عیسـی
مسـیح آزادی انجام خواسـته های رشیعت بر آورده میشـود .جدا از مسـیح چنین آزادی وجود
نـدارد .کسـی کـه بـرده گناه اسـت ،انتخاب انجـام کارهای خـوب  ،برایش غیر ممکن می باشـد
(رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۵و  ۱۸را ببینیـد).

شـما تـا چـه حـد به خوبـی احـکام را رعایـت میکنیـد؟ اگـر تصـور بدسـت آوردن نجات
از طریـق شـریعت را کنـار بگذاریـم ،آیـا زندگـی شـما بـه گونـهای هسـت کـه «عدالـت
شـریعت« در آن تحقـق یابـد؟ اگـر خیر ،چرا؟ شـما برای توجیه رفتار خـود چه بهانه های
غیـر منطقی مـی آورید؟

سه شنبه

 ۲۸نوامرب

جسم یا روح

«زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند ،در چیزهای جسم تفکر میکنند و اما آنانی که بر
حسب روح هستند در چیزهای روح .از آن جهت که تفکر جسم موت است ،لکن تفکر
روح حیات و سالمتی است» (رومیان باب  ۸آیات  ۵و  .)۶در این آیات تأمل کنید .از این
آیات چه پیام اساسی بدست می آید؟ این آیات درباره شیوه زندگی شام چه می گویند؟
[5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that
are after the Spirit the things of the Spirit.
6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and
peace. Roman 8: 5-6 (NIV).
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زیـرا آنانیکـه در پـی جسـم هسـتند بـر امور جسـم اندیشـه دارند لیکـن آنهایی کـه بدنبال
روح بـر امور روح.
بـرای شـهوت اندیشـان مـوت اسـت لیکـن بـرای روح اندیشـان حیـات اسـت و صلـح و
سلامتی( .ویراسـتار)]

«در پـی» ،در اینجـا بـه معنـی «مطابـق بـا» (در زبـان یونانـی  )kataبـکار برده شـده اسـت.
«اندیشـه» در اینجـا بـه معنی فکر و اندیشـه خود را بـر چیزی [برقرار یا وضع یـا متمرکز] منودن
اسـت .گروهـی از مـردم ذهنشـان را بـر تحقـق متایلات طبیعـی تنظیم مـی کنند؛ گروهـی دیگر
ذهـن خـود را بـر مسـائل مربوط بـه روح و پیـروی از فرمانهایش تنظیم می مناینـد .از آن جایی
کـه اندیشـه و ذهـن اعمال را تعییـن می کنـد ،زندگی و نحوه عمـل این دو گروه متفاوت اسـت.


ذهن جسامنی قادر به انجام چه کاری نیست؟ رومیان باب  ۸آیات  ۷و .۸
تنظیـم یـا متمرکـز منـودن ذهـن بـه انجـام متایلات جسمانی در واقع بـه معنـی در وضعیت
دشـمنی با خدا بودن اسـت .کسـی که ذهنش اینگونه اسـت ،در مورد انجام اراده خدا بی تفاوت
مـی باشـد .او حتـی ممکـن اسـت در رسکشـی علیه خدا و آشـکارا در پـی نقض احکام او باشـد.
پولـس بخصـوص بـر ایـن نکته می خواهد تأکید کند که اگر شما از مسـیح جدا باشـید ،نگاه
داشتن احـکام خـدا غیـر ممکـن اسـت .پولـس بـار ها بـه این موضـوع بـاز میگردد :مهم نیسـت
فـردی چقـدر تلاش کنـد ،در صـورت جدا بودن از مسـیح قـادر به اطاعـت از احکام منی باشـد.
هـدف ویـژه پولـس ایـن بـود کـه یهودیـان را متقاعد کند کـه به چیـزی بیشتر از «تورات»
(رشیعـت) خـود نیـاز دارنـد .آنهـا بـا رفتارشـان نشـان داده بودنـد که به رغم داشتن مکاشـفه
الهـی ،مرتکـب همان گناهانـی شـده بودند کـه غیر یهودیـان انجـام داده بودنـد (رومیان باب
 .)۲نکتـه کلیـدی ایـن بـود کـه آنهـا نیازمند به مسـیح موعـود بودند .بـدون او ،آنها بنـده گناه
و ناتـوان در فـرار از سـلطه آن بودند.
ایـن پاسـخ پولـس بـه آن دسـته از یهودیانی بـود که منی توانسـتند درک کنند کـه چرا آنچه
خـدا در عهـد قدیـم بـه ایشـان داده بـود ،دیگر برای نجـات کافی نبـود .پولس اعتراف کرد که
آنچـه آنهـا انجـام مـی دادنـد خـوب بود ،امـا همچنین الزم بود که ایشـان مسـیح موعـود را که
اکنـون آمده بـود  ،بپذیرند.

به  ۲۴ساعت زندگی گذشته خود نگاهی بیاندازید .آیا اعمال شما بر حسب روح
بودند یا جسم؟ پاسختان درباره خودتان چه چیزی می گوید؟ اگر کارهایتان بر حسب
جسم بوده ،چه تغییراتی باید ایجاد کنید و چگونه می توانید اینکار را انجام دهید؟
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چهارشنبه

 ۲۹نوامرب

مسیح در شام
پولـس بـه موضـوع خـود ادامه میدهـد ،یعنی مقایسـه منـودن دو احتامل که مـردم در نحوه
زندگیشـان بـا آن روبـرو هسـتند :یا بر حسـب روح – یعنی روح القدس خدا که بـه ما وعده داده
شـده اسـت – یا بر حسـب طبیعت گناهکار و جسمانی خود .یکی به زندگی ابدی و دیگری به
مـرگ ابـدی ختـم می شـود .هیچ حد وسـطی وجـود نـدارد .یا هامنطـور که خود عیسـی فرمود:
«هـر کـه بـا مـن نیسـت ،بر خلاف من اسـت و هر کـه با من جمـع نکنـد ،پراکنده سـازد» (متی
بـاب  ۱۲آیـه  .)۳۰جملـه ای صـاف و پوسـت کنـده تر یـا واضح تر از این دیگر نیسـت.
رومیـان بـاب  ۸آیـات  ۹تـا  ۱۴را بخوانیـد .بـه کسـانی کـه خـود را کاملا تسـلیم مسـیح مـی
کننـد ،چـه چیـزی وعـده داده شـده اسـت؟

زندگـی «در جسـم» بـا زندگـی «در روح» در تقابـل هـم قـرار گرفته اسـت .زندگـی در روح
توسـط روح خـدا ،روح القـدس نظـارت مـی شـود .او در ایـن باب با نـام روح مسـیح دیده می
شـود ،شـاید به این معنا که او مناینده مسـیح اسـت و از طریق وی ،مسـیح در وجود ایامندار
سـاکن می شـود (رومیـان باب  ۸آیـات  ۹و .)۱۰
پولـس در ایـن آیـات بـه تصویری کـه در رومیان باب  ۶آیـات  ۱تا  ۱۱بکار بـرد ،باز می گردد.
بطـور اسـتعاری ،در تعمیـد ،جسـم گناهـکار – جسـمی کـه در خدمـت گنـاه اسـت – از بین می
رود« .انسـانیت کهنـه بـا او مصلـوب مـی شـود» (رومیـان بـاب  ۶آیـه  .)۶اما هامنطور در غسـل
تعمیـد  ،نـه تنهـا دفـن شـدن بلکـه برخاستن نیز وجـود دارد ،پـس فرد تعمیـد دیده برخاسـته تا
در حیاتـی نـو گام بـر دارد .ایـن یعنـی مـردنِ ِ
نفـس کهنه ،انتخابی کـه ما باید خود هـر روز و هر
لحظـه داشـته باشـیم .خـدا آزادی انسـان را از بیـن منـی بـرد .حتـی پـس از اینکه انسـانیت کهنه
گنـاه آلـود نابـود می شـود ،همچنان امـکان ارتکاب گناه وجـود دارد .پولس برای کولسـیان چنین
نوشـت« ،بنابرایـن متایلات دنیـوی در خود را نابود سـازید» (کولسـیان بـاب  ۳آیه .)۵
از ایـن رو ،پـس از ایمان آوردن همچنـان مبـارزه با گنـاه وجود خواهد داشـت .تفاوت این
اسـت کـه فـردی کـه روحالقـدس در وی سـاکن اسـت ،اکنـون قـدرت الهی بـرای پیـروزی دارد.
علاوه بـر ایـن ،از آنجایـی کـه فـرد بطـور معجـزه آسـایی از بردگـی گنـاه آزاد شـده اسـت ،او
متعهـد مـی شـود که دیگـر هرگـز در گناه نباشـد.

بـه ایـن اندیشـه کـه روح خـدا کـه عیسـی را از مـرگ زنده کـرد ،اکنـون اگر مـا اجازه
دهیـم در مـا سـاکن می شـود ،بیاندیشـید .درباره قدرتـی که در اینجا بـرای ما وجود
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دارد فکـر کنیـد! چـه چیـزی مـا را از غنیمت شـمردن آن بـاز می دارد؟

پنجشنبه

 ۳۰نوامرب

روح فرزند خواندگی
پولـس چگونـه رابطـه جدیـد در مسـیح را توصیـف مـی کنـد؟ رومیـان بـاب  ۸آیـه  .۱۵در
ایـن وعـده چـه امیـدی بـرای مـا وجـود دارد؟ مـا چگونـه آن را در زندگیمان بـه واقعیـت
تبدیـل مـی کنیـم؟

رابطـه جدیـد بـه عنـوان آزادی از تـرس توصیـف شـده اسـت .یـک برده در اسـارت اسـت.
او در حالـت هـراس مـداوم از اربابـش زندگـی مـی کنـد .او هیـچ چیـزی از سـالهای طوالنـی
خدمتـش بدسـت منـی آورد.
در مـورد کسـی کـه عیسـی مسـیح را مـی پذیـرد ،چنیـن منـی باشـد .نخسـت ،او خدمـت
داوطلبانـه انجـام مـی دهـد .دوم ،او بـدون تـرس خدمـت مـی کنـد« ،محبـت کامـل خـوف را
بیـرون میانـدازد« (اول یوحنـا بـاب  ۴آیـه  .)۱۸سـوم او کـه بـه فرزنـدی پذیرفته شـده اسـت،
بـه یـک ارث بـا ارزش بینهایـت دسـت مـی یابـد.
َشرع بـودن به واسـطه جِـ ّد و َجهد مبنظـور تحقق
« در طلـب زندگـیِ مطابـق بـا
ِ
مذهـب ت َ ُ
بخشـیدن بـه مطالبـات رشع بـه توانایـی و قـوت خویـش ،روح اسـارت و بندگی اسـت .تنها در
صورتـی کـه تحـت عهـد ابراهیمی قـرار بگیریم که ِ
عهد فیض از طریق ایامن به عیسـی مسـیح
اسـت ،برایمان امیـد وجـود دارد – ».الـن جی .وایـت ،برگرفته شـده از مرجع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077



چـه چیـزی بـه مـا ایـن اطمینـان را مـی دهد کـه خـدا در حقیقت مـا را بـه عنـوان فرزندانش
پذیرفتـه اسـت؟ رومیـان بـاب  ۸آیه .۱۶
شـاهد درونـی روح ،پذیرفتـه شـدن مـا را تأییـد مـی کنـد .در حالـی کـه رصفـا بـر پایـه
احساسـات بـه پیـش رفتن اطمینان بخش نیسـت ،کسـانی که نـور کالم خدا را با متـام فهم خود
دنبـال کـرده انـد ،نـدای تصدیـق درونـی خواهنـد شـنید کـه به آنهـا ایـن اطمینان را مـی دهد
کـه بـه عنـوان فرزنـدان خـدا پذیرفته شـده اند.
در واقـع ،رومیـان بـاب  ۸آیـه  ۱۷بـه مـا مـی گویـد کـه وارث هسـتیم؛ یعنـی مـا بخشـی از
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خانـواده خـدا هسـتیم و بـه عنـوان وارث و فرزنـدان ،میراثـی شـگفت انگیـز از پدرمـان دریافت
مـی کنیـم .مـا آن را کسـب منـی کنیم؛ بلکـه به ُحسـن وضعیت جدیدمـان در خـدا ،وضعیتی که
از طریـق فیـض او کـه بـه دلیـل مـرگ عیسـی بجایامن ،برای ما میرس شـد ،بـه ما داده می شـود.

شـما تـا چـه میـزان بـه خداونـد نزدیـک هسـتید؟ آیـا واقعـا او را می شناسـید یـا فقط
در مـورد او شـنیده ایـد؟ بـه منظـور اینکـه رابطه ای نزدیکتـر با خالق و نجـات دهنده
خـود داشـته باشـید ،چـه تغییراتی بایـد در زندگی خود ایجـاد نمایید؟ چـه چیزی مانع
شـما می شـود و چرا؟

جمعه

 ۲۵نوامرب

تفکری فراتر« :نقشه نجات یک زندگی فارغ از رنج و مشکالت در این بخش از عامل
ملکوت را به ایامنداران ارائه منیکند .در عوض ،آنها را فرا می خواند که از طریق انکار و
رسکوب نفس ،از مسیح پیروی کنند  ...از طریق چنین سختی ها و ریاضت هایی است که
شخصیت مسیح در قوم وی ایجاد و آشکار می شود  ...ما با رشیک شدن در رنج های مسیح،
تعلیم دیده و تربیت می شویم و برای به اشرتاک گذاشنت شکوه آخرت آماده می شویم– ».
برگرفته شده از مرجع زیر.The SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 568, 569 :
«زنجیـری کـه از عـرش خـدا بـه پایین فرسـتاده شـده اسـت ،به انـدازه کافی بلند می باشـد
کـه بـه پاییـن ترین اعامق برسـد .مسـیح قادر اسـت کـه گناهکارترین افـراد را از گودال پسـتی
بـاال بکشـد و آنهـا را در جایـی کـه به عنـوان فرزندان خـدا ،وارثان مسـیح در میراثـی جاویدان
شـناخته خواهنـد شـد قرار بدهـد – ».الن جـی .وایت ،بـر گرفته از:
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 229.
«فخـر عـامل وجـود و کائنـات بـه ایـن جهـان آمـد تـا در طبیعـت بشری ،در قاموس سـاالر
بشر بایسـتد ،به فرشـتگان سـقوط کرده و به سـاکنین عالَم هـای انحطاط نیافته بواسـطه مدد
الهـی کـه میسر منـود شـهادت دهـد کـه همـه میتواننـد در مسـیر اطاعـت از فرمانهـای خدا
گام بردارنـد ...
«فدیـه و جزیـه مـا توسـط نجـات دهنده مان پرداخت شـده اسـت .هیچ کس الزم نیسـت
بنـده شـیطان باشـد .مسـیح در مقابل مـان به عنوان یاور قـادر مطلق می ایسـتد – ».الن جی.
وایـت ،بـر گرفته از مرجع زیـر.Selected Messages, book 1, p. 309 :

سواالتی برای بحث
 .۱بـار دیگـر نقـل قـول الـن جی .وایت در روز جمعـه را بخوانید .ما چـه امیدی از آن می
توانیـم بـرای خـود کسـب نماییـم؟ مهمتـر از همـه اینکـه ،چگونـه مـی توانیـم ایـن وعده
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هـای پیـروزی را در زندگـی خـود بـه واقعیـت تبدیل سـازیم؟ چرا بـا وجود اینکـه چیزهای
زیـادی در مسـیح بـه مـا ارائـه شـده اسـت ،از انجـام آنچـه واقعـاً مـی توانیـم ،قاصـر مـی
مانیم؟
 .۲راه هـای عملـی و روزانـه کـه مـی توانیـد ذهـن خـود را بـر مسـائل مربـوط بـه روح
تنظیـم نماییـد (رومیـان بـاب  ۸آیـه  )۵کدامنـد؟ ایـن بـه چـه معناسـت؟ روح خواسـتار
چیسـت؟ شـما چـه چیـزی تماشـا میکنیـد ،مـی خوانیـد یا بـه چه چیـزی می اندیشـید که
رسـیدن بـه ایـن راه در زندگیتـان دشـوار میسـازد؟
 .۳در مـورد ایـن اندیشـه کـه مـا در نبـرد بـزرگ ،در یکـی از دو سـمت و بـدون هیـچ حد
واسـطی قـرار داریـم ،بیشـتر بیاندیشـید .داللتهـای این واقعیت خشـک و سـرد کدامند؟
درک ایـن حقیقـت مهـم ،چگونـه بایـد در شـیوه زندگـی و انتخـاب هـای مـا ،حتـی در کم
اهمیـت تریـن مسـائل ،تاثیـر بگذارد.
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