درس دوازدهم

 ۱۶تا  ۲۲دسامرب

غلبه بر اهریمن با نیکی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان بابهای  ۱۲و .۱۳

آیـه حفظـی « :هـم شـکل ایـن جهـان نشـوید بلکـه بـه وسـیلة تجدید افـکار ،وجود شما
تغییـر شـکل یابـد تـا بتوانیـد ارادة خـدا را تشـخیص بدهید و آنچـه را که مفید و پسـندیده و
کامـل اسـت ،بشناسـید( ».رومیـان بـاب  ۱۲آیه .)۲

اگر چه پولس بدنبال آگاه منودن رومیان از برداشت نادرستشان از رشیعت می باشد ،همه
مسیحیان را نیز به معیار واالی فرمانربداری فرا می خواند .اطاعت از تغییر درونی در قلب و
ذهن بوجود می آید ،تغییری که تنها از طریق قدرت خدا در فردی است که تسلیم او می شود.
رسـاله رومیـان شـامل هیـچ اشـاره ای بـه اینکـه ایـن اطاعـت بخودی خـود حاصل میشـود
نیسـت .ذهـن فـرد مسـیحی بایـد در مورد آنچه از او خواسـته شـده روشـن شـود؛ او باید برای
اطاعت از آن خواسـته ها اشـتیاق داشـته باشـد؛ و در نهایت ،فرد مسـیحی باید بدنبال قدرتی
باشـد کـه بـدون آن ،فرمانبرداری نا ممکن اسـت.
این بدین معناست که اعامل ،بخشی از ایامن مسیحی هستند .پولس هرگز قصد کم ارزش
منودن اعامل را ندارد؛ او در باب های  ۱۳تا  ۱۵بر اعامل تاکید زیادی می کند .این مطلب به
هیچ وجه انکار آنچه که قبال درباره عادل شمرده شدن از طریق ایامن گفته است ،منی باشد .در
مقابل ،اعامل تجلی درست از چیزی است که زندگی با ایامن را مفهوم میبخشد .حتی می توان
استدالل منود که بدلیل مکاشفه ای که پس از آمدن عیسی اضافه گردید ،الزامات عهد جدید
دشوارتر از آنچیزی هستند که در عهد قدیم الزم بود .به ایامنداران عهد جدید در عیسی مسیح،
الگویی مناسب از رفتار اخالقی داده شد .او و نه هیچ کس دیگری الگویی را نشان میدهدکه
باید از آن تبعیت کنیم «پس همین فکر در شام باشد که» [نه موسی ،نه دانیال ،نه داود ،نه
سلیامن ،نه خنوخ ،نه دبورا و نه الیاس] « ُمقدم بر عیسی نبودند( ».فیلیپیان باب  ۲آیه .)۵
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معیاری باالتر از این وجود ندارد و منی تواند باشد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۳دسامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۷دسامرب

خدمت خردمندانه شام
بخــش اصــول تعلیمــی رســاله رومیــان ،بــا فصــل  ۱۱خامتــه مــی یابــد .فصــل هــای  ۱۲تــا ۱۶
دســتورالعمل هــای عملــی و نــکات شــخصی را ارائــه مــی کننــد .بــا ایــن وجــود ،ایــن فصــل هــای
پایانــی بســیار مهــم هســتند زی ـرا نحــوه زندگــی ایامنــی را نشــان مــی دهنــد.

بـرای تـازه واردان ،ایمان جایگزینـی بـرای اطاعـت نیسـت ،بطـوری کـه ایمان بـه نوعـی
وظیفـه مـا را در اطاعـت از خداونـد باطـل مـی سـازد .احـکام اخالقـی همچنـان قابـل اجـرا
هسـتند؛ آنهـا در عهـد جدیـد توضیـح داده شـده و تقویـت شـده انـد .و همچنین هیچ اشـاره
ای نشـده اسـت کـه هامهنـگ منـودن زندگی فرد مسـیحی با این احـکام اخالقی آسـان خواهد
بـود .بلعکـس ،بـه ما گفته شـده اسـت کـه گاهی می تواند دشـوارتر باشـد زیرا مبـارزه با نفس
و گنـاه همیشـه سـخت اسـت( .اول پطـرس بـاب  ۴آیـه  .)۱بـه فـرد مسـیحی قـدرت الهـی و
اطمینـان داده شـده کـه پیـروزی امـکان پذیر اسـت  ،اما مـا همچنان در دنیـای خصم برس می
بریـم و بایـد مبـارزات زیـادی علیـه وسوسـه انجـام دهیم .خرب خوش این اسـت کـه در صورت
سـقوط و یـا لغـزش ،رانـده نخواهیم شـد بلکـه کاهنی اعظم داریـم که بخاطر ما وسـاطت می
کنـد( .عربانیـان بـاب  ۷آیه .)۲۵
رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  ۱را بخوانیـد .مقایسـه ارائـه شـده در اینجـا چگونـه نحـوه زندگـی مـا
مسـیحیان را آشـکار مـی سـازد؟ رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  ۲چگونـه بـا ایـن آیـه منطبـق اسـت؟


پولـس در رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  ۱بـه قربانـی کـردن هـای عهـد قدیـم اشـاره مـی کنـد.
هامنطـور کـه در قدیـم حیوانـات بـرای خـدا قربانـی مـی شـدند ،اکنـون نیـز مسـیحیان بایـد
جسـم هـای خـود را تسـلیم خـدا کننـد – نـه اینکه کشـته شـوند بلکـه به عنـوان قربانـی های
زنـده وقـف خدمـت او باشـند.
در زمـان ارسائیـل کهـن هـر پیشکشـی که بـرای قربانـی کـردن آورده می شـد ،بدقت مورد
بررسـی قـرار مـی گرفـت .در صـورت وجـود هـر گونـه عیب در حیـوان ،رد می شـد ،زیـرا خدا
فرمان داده بود که پیشـکش بدون عیب باشـد .بنابراین به مسـیحیان دسـتور داده شـده اسـت
بدنهـای خـود را بـه عنـوان قربانـی زنـده مقـدس پسـندیده خـدا ،ارائه کننـد .به منظـور انجام
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اینـکار ،متـام قـدرت هـای ایشـان بایـد به بهرتین شـکل ممکـن حفظ شـود .اگر چه هیـچ کدام
از مـا بـدون عیـب نیسـتیم ،نکتـه ایـن اسـت کـه بایـد تـا جایـی کـه مـی توانیـم ،بدنبـال یک
زندگـی پـاک و وفادارانه باشـیم.

«بـه وسـیلة تجدیـد افـکار ،وجود شـما تغییر شـکل یابـد» (رومیـان بـاب  ۱۲آیه .)۲
رسـول بـه ایـن صـورت پیشـرفت (مسـیحی) را توصیـف مـی کند؛ زیـرا او به کسـانی
کـه قبلا مسـیحی شـده اند اشـاره می کنـد .زندگی مسـیحی بدیـن معنی نیسـت که
ثابـت بایسـتید بلکـه بایـد از آنچـه کـه خـوب اسـت به آنچـه که بهتـر اسـت ،تبدیل
شـوید – ».مارتیـن لوتـر .168 ,167 .Commentary on Romans, pp ،حرکـت از
خـوب بـه بهتـر در زندگـی مسـیحی به چه معناسـت؟

دوشنبه

 ۱۸دسامرب

هوشیارانه اندیشیدن
در ایـن ثلـث دربـاره ابـدی بـودن احـکام اخالقـی خـدا بسـیار زیـاد صحبـت کـرده ایـم و
بارهـا تاکیـد منـوده ایـم کـه پیـام پولس در رسـاله رومیـان چنین تعلیـم منی دهد کـه ده فرمان
منسـوخ شدهاسـت و یـا بـه نوعـی از طریـق ایمان  ،باطـل نگردیده اسـت.
بـا ایـن وجـود ،چنـان گرفتـار کلمات احـکام شـده ایم کـه روح احـکام را فرامـوش کرده
ایـم .و آن روح محبـت اسـت – محبـت بـرای خـدا و یکدیگـر .در حالـی که همه مـی توانند
ادعـای محبـت کننـد ،آشـکار منـودن این محبـت در زندگی روزانه مـی توانـد موضوعی کامالً
متفاوت باشـد.




رومیـان بـاب  ۱۲آیـات  ۳تـا  ۲۱را بخوانیـد .مـا باید چگونـه محبت خود را نسـبت به دیگران
آشکار سازیم؟

هامنطـور کـه در اول قرنتیـان بـاب هـای  ۱۲و  ۱۳آمـده اسـت ،پولـس پـس از اشـاره بـه
عطایـای روح ،محبـت را اعتلا میبخشـد .محبت (به یونانی  )agapeشـیوه عالـی تری از محبت
را بازگـو میکند«.خـدا محبـت اسـت» (اول یوحنـا بـاب  ۴آیـه  .)۸بنابرایـن ،محبـت شـخصیت
خـدا را توصیـف مـی کنـد .محبـت منـودن یعنـی رفتار کـردن با دیگـران آنگونـه که خـدا رفتار
مـی کنـد و عمـل منـودن در برابـر دیگـران ماننـد خدا می باشـد.
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پولـس در اینجـا نشـان مـی دهـد کـه ایـن محبـت چگونـه بایـد بـه شـیوه ای عملـی ابـراز
شـود .یـک اصـل مهـم بوجـود مـی آیـد و آن تواضـع شـخصی اسـت :متایـل فـرد بـه نداشتن
«فکرهـای بلندتـر از آنچـه شایسـته اسـت» (رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  ،)۳متایل به «اکـرام یکدیگر
بیشتر از خـود» (رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  ،)۱۰و متایـل بـه «خـود را باالتـر از دیگـران ندانستن»
(رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  .)۱۶سـخنان مسـیح دربـاره خـود چنیـن تداعـی میکنـد کـه« :یـوغ مرا
بگـردن گیریـد و از مـن تعلیـم یابیـد ،زیـرا مـن بردبـار و فروتـن هسـتم و جانهـای شما آرامی
خواهـد یافـت» (متـی بـاب  ۱۱آیـه .)۲۹
از بیـن همـه مـردم ،مسـیحیان بایـد متواضـع ترین باشـند .گذشـته از هر چیز بـه این نکته
بنگریـد کـه مـا تـا چـه حـد درمانـده هسـتیم .ببینیـد تـا چـه میـزان گمراهیـم .و ببینیـد تا چه
حـد نـه تنهـا وابسـته بـه عدالتی خـارج از خود بـرای نجات بلکـه همچنین نیرویـی در خود به
منظـور تغییـر بگونـه ای کـه خـود هرگـز از عهـده آن بـر منـی آییم .ما چـه چیزی بـرای بالیدن
داریـم؟ مـا چـه چیـزی بـرای خودسـتایی داریـم؟ مـا چـه چیـزی از خـود داریـم کـه بتوانیم به
آن افتخـار کنیـم؟ هیـچ چیـز .مـا بـرای رشوع ایـن فروتنـی فـردی – نه تنهـا در برابر خـدا بلکه
در برابـر دیگـران – بایـد آنگونـه کـه پولـس در ایـن آیات بـه ما اندرز مـی دهد ،زندگـی کنیم.

رومیـان بـاب  ۱۲آیـه  ۱۸را بخوانیـد .شـما تا چه حـد بخوبی این پنـد را در زندگیتان
در حـال حاضـر اعمـال مـی کنیـد؟ آیا ممکن اسـت بـه منظور انجـام آنچـه کالم خدا
در آن بـه مـا مـی گویـد ،رفتارتان را اصلاح نمایید؟

سه شنبه

 ۱۹دسامرب

مسیحیت و حکومت


رومیـان بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ۷را بخوانیـد .چه اصول اساسـی درباره روش هایـی که از طریق
آنهـا مـی توانیـم بـا قـدرت مدنـی حکومـت ارتبـاط برقـرار کنیـم ،مـی توانیـم از ایـن آیـات
بدسـت آوریم؟
آنچـه سـخنان پولـس را بسـیار جالـب می سـازد این اسـت کـه او آنهـا را در زمانـی که یک
امپراطـوری بـت پرسـت بـر جهـان حکمرانـی می منـود ،نوشـت – امپراطـوری که می توانسـت
بسـیار وحشـی ،در هسـته فاسـد باشـد ،کـه چیـزی دربـاره خـدای حقیقـی منـی دانسـت و در
طـی تنهـا چنـد سـال رشوع بـه آزار و اذیـت کسـانی کـه خواسـتار عبـادت آن خـدا بودند ،می
منـود .درواقـع ،پولـس توسـط حکومـت بـه مـرگ محکـوم شـد! اما بـا وجود همـه اینهـا پولس
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از ایـن طرفـداری مـی منـود که مسـیحیان حتـی تحـت حکمرانی چنیـن حکومتی ،شـهروندانی
خوب باشـند؟
بلـی .و ایـن بدیـن دلیـل اسـت کـه ایـده دولـت خـود در کتـاب مقـدس مشـاهده مـی
شـود .مفهـوم و اصـل دولـت از طرف خدا مقرر شـده اسـت .انسـانها نیازمنـد زندگی در یک
اجتماع بـا قوانیـن و مقـررات و معیارهـا مـی باشـند .هـرج و مـرج مفهومـی نیسـت کـه بـر
پایـه کتـاب مقدس باشـد.
بـا گفتن ایـن ،مفهومـش ایـن نیسـت کـه خـدا همـه اشـکال دولت هـا یـا آنگونه کـه همه
حکومـت هـا عمـل مـی کننـد را مـی پذیـرد ؛ بر عکـس .الزم نیسـت برای دیـدن برخـی از این
رژیـم هـای بـی رحـم بجاهای دوردسـت در تاریـخ یا در این جهـان بنگریم .با ایـن وجود حتی
در رشایطـی ماننـد ایـن ،مسـیحیان بایـد تـا حـد امـکان ،از قوانیـن رسزمینشـان اطاعـت کننـد.
مسـیحیان بایـد تـا جایـی کـه مطالبـات حکومـت بـا آنچه خدا مـی خواهـد در تضاد نباشـد ،با
وفـاداری از آن حکومـت حامیـت کننـد .فـرد بایـد پیـش از رفتن بـه راهـی کـه او را در تضـاد
بـا قـدرت هـای حاکـم قـرار مـی دهـد ،مسـئله را با دقـت و دعا و مشـورت بـا دیگران بررسـی
کنـد .مـا از نبـوت مـی دانیـم کـه همه پیـروان وفـادار خـدا روزی در برابر قدرت های سیاسـی
حاکـم بـر جهـان خواهنـد ایسـتاد (مکاشـفه یوحنا بـاب  .)۱۳تا آن زمـان ،ما بایـد در برابر خدا
شـهروندانی خـوب در کشـور محـل زندگیامن باشـیم و هر کاری کـه می توانیم ،انجـام بدهیم.
«مـا بایـد حکومـت بشری را به عنوان یک حکم تعیین شـده الهی به رسـمیت بشناسـیم و
اطاعـت از آن را بـه عنـوان یـک وظیفـه مقدس در حوضه مشروع آن تعلیم بدهیـم .اما زمانی
کـه مطالبـات آن در تضـاد بـا مطالبـات خدا هسـتند ،مـا باید بجای بشر از خـدا اطاعت کنیم.
کالم خـدا بایـد باالتـر از هر قانون برشی به رسـمیت شـناخته شـود...
«مـا ملـزم بـه مبـارزه علیـه مقامـات حکومتـی نیسـتیم .سـخنان ما ،شـفاهی یا کتبـی ،باید
بدقـت سـنجیده شـوند تـا مبـادا خـود را به عنوان کسـی که مخالف بـا قانون و مقررات اسـت
مشـخص کنیـم .مـا نبایـد چیزی غیـررضوری بگوییم یـا کاری انجـام بدهیم که جلـوی راه ما را
سـد کنـد – ».الن جـی .وایـتThe Acts of the Apostles, p. 69 ،

چهارشنبه

 ۲۰دسامرب

یکدیگر را محبت کنید
«هیچچیـز بـه کسـی مقـروض نباشـید ،به جز مح ّبـت به یکدیگر .کسـی که دیگـران را مح ّبت
کنـد ،رشیعـت را بجـا آورده اسـت( ».رومیـان باب  ۱۳آیـه  .)۸ما چگونه باید ایـن آیه را درک
کنیـم؟ آیـا بدیـن معناسـت کـه اگـر محبـت بورزیـم ،دیگر ملـزم به اطاعـت از رشیعـت خدا
نیستیم؟
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هامنطـور کـه عیسـی در موعظـه روی کـوه انجـام داد ،پولـس در اینجـا احـکام رشیعـت را
بـا نشـان دادن اینکـه محبـت بایـد قـدرت محرک پشـت کارهـای ما باشـد قوت می بخشـد .از
آنجایـی کـه رشیعـت رو نوشـت شـخصیت خداسـت و خـدا محبـت اسـت ،از ایـن رو ،محبـت
کـردن بـه معنـی تحقـق بخشـیدن رشیعت می باشـد .با ایـن وجود ،پولـس نوعی معیـار مبهم
محبـت را بـا احـکام دقیـق رشیعـت جایگزیـن منـی کنـد ،آنگونه کـه برخـی از مسـیحیان ادعا
مـی کننـد .احـکام اخالقـی همچنـان الزام آور هسـتند زیـرا بار دیگر ایـن چیزی اسـت که گناه
را مشـخص مـی کنـد – و چـه کسـی می توانـد واقعیت خدا را انـکار کند؟ با ایـن وجود ،احکام
تنهـا در زمینـه محبـت مـی تواننـد بدرسـتی نـگاه داشـته شـوند .بیـاد داشـته باشـید برخـی از
آنهایـی کـه مسـیح را بـه صلیب کشـیدند ،بـه خانه بازگشـته و احـکام را نگاه داشـتند!
پولـس بـه چـه فرمانهایـی بـه عنـوان منونـه هایی کـه اصـل محبـت را در نگه داشتن رشیعت
نشـان مـی دهنـد اشـاره مـی کنـد؟ چـرا بطـور خـاص ایـن فرمانهـا را ذکر مـی کنـد؟ (رومیان
بـاب  ۱۳آیـات  ۹و .)۱۰

جالـب توجـه اسـت کـه عامـل محبـت ،اصلـی نبود کـه تـازه معرفی شـده باشـد .پولس با
نقـل قـول الویـان بـاب  ۱۹آیـه « ،۱۸همسـایة خـود را مثـل خویشتن محبـت منـا» نشـان مـی
دهـد کـه ایـن اصـل ،یـک بخـش کامـل از نظام عهـد قدیم بـود .پولس بـار دیگر بـرای حامیت
از موعظـه انجیـل خـود بـه عهـد قدیـم اشـاره مـی کنـد .برخـی از ایـن آیـات چنیـن اسـتدالل
مـی کننـد کـه پولـس تعلیـم می دهـد که تنهـا چند فرمـان که در اینجا اشـاره شـده ،الـزام آور
هسـتند .اگـر چنیـن باشـد ،پـس آیـا ایـن بدیـن معناسـت کـه مسـیحیان مـی تواننـد بـه پدر و
مـادر خـود بـی احرتامـی کننـد و بت هـا را بپرسـتند و خدایان دیگـری در برابر خداوند داشـته
باشـند؟ مطمئنـاً خیر.
بـه موضـوع متن در اینجـا توجـه کنیـد .پولس به نحـوه ارتباط افـراد به یکدیگر اشـاره می
کنـد .او بـه روابـط شـخصی اشـاره دارد کـه بـه همیـن دلیل فرمـان هایـی کـه در مرکزیت این
روابـط قـرار دارنـد را ذکـر مـی کند .اسـتدالل او قطعا نباید بـه عنوان باطل کننده سـایر احکام
تلقـی شـود( .اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیه  ،۲۰اول تسـالونیکیان باب  ۱آیـه  ،۹اول یوحنا باب ۵
آیـه  ۲۱را ببینیـد ).علاوه بـر ایـن ،هامنطـور کـه نویسـندگان عهد جدید اشـاره می کننـد ما با
نشـان دادن محبـت بـه یکدیگـر ،محبتمان را بـه خـدا نشـان می دهیـم (متی بـاب  ۲۵آیه ۴۰
 ،اول یوحنـا بـاب  ۴آیات  ۲۰و .)۲۱

در مـورد رابطـه خـود با خدا و نحوه انعکاس آن در رابطه خود با دیگران بیاندیشـید.
عامـل محبـت تـا چـه میـزان در آن روابـط دارای اهمیـت اسـت؟ چگونـه مـی توانید
بیاموزیـد کـه بـه دیگـران آنگونـه که خـدا به شـما محبت می کنـد ،محبـت بورزید؟
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چـه چیـزی مانع شـما از انجـام دادن این کار می شـود؟

پنجشنبه

 ۲۱دسامرب

اکنون زمان نجات ماست

« بـه علاوه شما میدانیـد کـه مـا در چـه زمانـی هسـتیم و میدانیـد کـه موقـع بیدار شـدن
از خـواب رسـیده اسـت .امـروز نجـات مـا از آن روزی کـه ایمان آوردیـم ،نزدیکتر اسـت».
(رومیـان بـاب  ۱۳آیـه .)۱۱
هامنطـور کـه در متـام دروس ایـن ثلـث بیـان منودیـم ،پولس مترکـز خاصی بر این رسـاله به
رومیـان داشـت و ایـن بـرای روشـن سـاخنت نقـش ایمان و اعمال در زمینـه عهـد جدیـد برای
کلیسـای روم – بویـژه ایامنـداران یهـودی در آنجـا – بـود .موضـوع نجـات و نحـوه عـادل و
مقـدس شـمرده شـدن گناهـکار در برابـر خداونـد بـود .پولـس بـرای کمک بـه کسـانی که متام
تاکیدشـان بـر رشیعـت بـود ،رشیعـت را در نقـش و زمینـه مناسـبش قـرار مـی دهـد .اگـر چه
در حالـت ایـده ال ،یهودیـت حتـی در زمانهـای عهـد قدیم مذهبـی از فیض بـود ،احکامگرایی
بوجـود آمـد و خسـارت هـای زیـادی ببـار آورد .مـا بـه عنـوان یـک کلیسـا بایـد بسـیار مراقب
باشـیم کـه همان اشـتباه را تکـرار نکنیم.

رومیـان بـاب  ۱۳آیـات  ۱۱تـا  ۱۴را بخوانیـد .پولـس در اینجـا درباره چه رویداد هایی سـخن
مـی گویـد و مـا در انتظـار ایـن رویداد هـا ،چگونه بایـد عمل کنیم؟


چقـدر جالـب اسـت کـه پولـس در اینجـا بـا ایامنـداران صحبـت مـی کـرد و به ایشـان می
گفـت کـه از خـواب بیـدار شـده و حـواس خـود را جمـع کنند زیـرا عیسـی باز خواهد گشـت.
ایـن واقعیـت کـه ایـن مطلـب تقریبـا دو هـزار سـال قبـل نوشـته شـد ،اهمیتی نـدارد .مـا باید
همـواره در انتظـار نزدیـک بـودن آمدن مسـیح زندگـی کنیم .تـا آنجایی که به همـه ما مربوط
مـی شـود ،و تـا آنجایـی کـه تجربیات شـخصی خودمان مشـخص می سـازند ،بازگشـت مسـیح
بـه نزدیکـی مـرگ احتاملـی خودمان اسـت .اینکـه ما هفته بعد یا  ۴۰سـال دیگر چشمان خود
را در مـرگ فـرو ببندیـم و اینکـه مـا  ۴روز یا  ۴۰۰سـال بخوابیم – تفاوتی برایمان ندارد .اولین
چیـزی کـه پـس از آن درک خواهیـم منـود ،آمـدن دوبـاره عیسـی اسـت .از آنجایـی کـه مـرگ
همـواره بطـور بالقـوه نزدیـک هـر کـدام از ماسـت ،زمـان در حقیقـت کوتـاه اسـت و نجامتان
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نزدیکتر از زمانـی اسـت که نخسـت ایمان آوردیم.
اگـر چـه پولـس در رسـاله رومیـان بـه آمـدن دوبـاره مسـیح بـه مقـدار زیـادی منی پـردازد،
در رسـاله هـای تسـالونیکیان و قرنتیـان بیشتر بـه آن بـا جزئیات اشـاره می کند .گذشـته از هر
چیـز ،ایـن یـک موضـوع بسـیار مهـم در کتاب مقـدس و بویژه در عهـد جدید می باشـد .بدون
آن و بـدون امیـدی کـه ارائـه مـی دهـد ،ایامن مـا درواقع بی معنی اسـت .گذشـته از هر چیز،
«عـادل شـمرده شـدن از طریـق ایمان» بـدون آمـدن دوبـاره کـه حقیقت شـگفت انگیـزی که
نتیجـه را کامـل می کنـد ،چه مفهومـی دارد؟

اگـر شـما بطـور قطـع مـی دانسـتید کـه عیسـی مـاه بعـد مـی آید ،چـه چیـزی را در
زندگیتـان خـود تغییـر مـی دادیـد و چـرا؟ اگـر بـر این باوریـد که بایـد ایـن چیزها را
یکمـاه پیـش از آمـدن مسـیح تغییـر دهیـد ،چـرا نبایـد آنهـا را اکنـون تغییـر دهیـد؟
تفـاوت آن در چیسـت؟

جمعه

 ۲۲دسامرب

تفکـری فراتـر« :اراده خـدا در کتـاب مقـدس آشـکار شـده اسـت .حقایـق کالم خـدا
اظهـارات قـادر مطلـق اسـت .کسـی کـه ایـن حقایـق را بخشـی از زندگـی خـود مـی کنـد ،در
هـر مفهـوم مخلوقـی جدیـد مـی شـود .بـه او قـدرت های ذهنـی جدیـد داده منی شـود ،بلکه
تاریکـی کـه از طریـق جهـل و گنـاه ،درک او را تیـره سـاخته بـود از بین می رود .عبـارات «دل
تـازه بـه شما خواهـم داد« بـه معنـی این اسـت که «روح تـازه در اندرون شما خواهـم نهاد«.
تغییـری در قلـب همـواره بـا اعتقاد راسـخ و روشـن وظیفه مسـیحی ،درکـی از حقیقت همراه
مـی باشـد .کسـی کـه توجهـی دقیـق و با دعا بـه کتـاب مقـدس دارد ،درکی شـفاف و قضاوتی
درسـت بدسـت خواهـد آورد ،آنگونـه کـه گویا بـا روی آوردن به خدا به سـطح باالتـری از فهم
رسـیده اسـت – ».الـن جـی .وایـتMy Life Today, p. 24 ،
«خداونـد  ...بـزودی مـی آیـد و مـا باید برای ظهـور او آمـاده و منتظر باشـیم .آه ،دیدن او
و مـورد اسـتقبال قـرار گرفتن به عنوان نجـات یافتگان او چقدر باشـکوه خواهد بـود! ما مدت
زیـادی منتظـر هسـتیم امـا نبایـد امیدمـان کمرنـگ شـود .اگر مـا بتوانیـم پادشـاه را در زیبایی
اش ببینیـم ،بـرای همیشـه برکـت داده خواهیـم شـد .احسـاس می کنم کـه باید با صـدای بلند
فریـاد بزنـم  ...مـا در حـال نزدیـک شـدن به زمانی هسـتیم که مسـیح در قـدرت و جاللی زیاد
خواهـد آمـد تـا نجـات یافتـگان را به خانه ابدیشـان ببرد» – الن جـی .وایت،
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 253.

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس در مـورد پرسـش پایـان مطالعـه روز پنـج شـنبه بپردازید .پاسـخ های مردم به
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ایـن پرسـش چه بـود و چگونـه آنها را توجیه مـی کردند؟
 .۲این پرسش که ما چگونه باید شهروندانی خوب و مسیحیانی خوب باشیم ،می تواند
گاهی پیچیده باشد .اگر کسی نزد شما می آمد و میخواست برای آنچه که بخاطر آن
ایستادگی کرده مبتنی بر ایمان به اراده خداست – حتی اگر او را در تضاد با حکومت قرار
می داد – شما به او چه می گفتید؟ چه مشاوره ای می دادید؟ چه اصولی را باید دنبال
کنید؟ چرا این چیزی است که ما باید تنها با حداکثر جدیت و دعا ادامه دهیم (گذشته از
هر چیز ،همه کسانی که به داخل چاه شیرها انداخته می شوند ،بدون صدمه بیرون نمی
آیند).
 .۳فکـر مـی کنیـد انجام کدام مورد دشـوارتر اسـت :تبعیت سـخت در نگاه داشـتن احکام
یـا محبـت داشـتن نسـبت بـه خـدا و دیگـران بـدون قیـد و شـرط؟ یـا اینکـه مـی توانیـد
اسـتدالل کنیـد کـه ایـن پرسـش یـک دوگانگـی نادرسـت ارائـه می دهـد؟ اگر چنین اسـت،
چرا؟
 .۴همانطـور کـه بـه پایـان ایـن فصـل نزدیـک مـی شـویم ،در کالس در مـورد آنچـه که از
رسـاله رومیـان آموختیـد کـه بـه درک شـما از اهمیـت اصالحـات کمـک زیـادی مـی کنـد،
صحبـت کنیـد .رومیـان دربـاره آنچـه مـا بـاور داریـم و دلیـل آن ،چـه چیـزی به مـا آموخت؟
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