درس سیزدهم

 ۲۳تا  ۲۹دسامب

زندگی مسیحی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان بابهای  ۱۴تا .۱۶

آیـه حفظـی « :پـس تـو چـرا دربـارة بـرادر یـا خواهـر خـود قضـاوت میکنـی؟ یـا چـرا
بـرادر یـا خواهـرت را تحقیـر میمنایـی؟ همـة ما پیش کرسـی قضاوت خـدا خواهیم ایسـتاد».
(رومیـان بـاب  ۱۴آیـه .)۱۰

حـال در آخریـن بخـش از مطالعـه کتـاب رومیـان  ،کتابـی که نهضـت اصالحات پروتسـتان
براسـاس آن بوجـود آمـد – کتابـی کـه بیـش از هـر کتـاب دیگـری بایـد در واقـع دلیـل و باقـی
مانـدن مـا بعنـوان پروتسـتانها را نشـان بدهـد .مـا پروتسـتان هـا بویـژه ادونتیسـت هـای روز
هفتـم ،معتقـد بـه اصـل "کتـاب مقـدس بنیـان اعتقـادی محـض" بـه عنـوان معیـار ایمان مـی
باشـیم .و از طریـق کتـاب مقـدس اسـت که حقیقتـی را که باعث شـد نیاکان روحانـی ما قرنها
قبـل ،از روم جـدا شـوند را بعنـوان حقیقت بـزرگ نجات و رسـتگاری از طریق ایمان بپذیریم،
حقیقتـی کـه در رسـاله هـای پولـس بـه رومیـان با قـدرت متام بیان شـد.
شاید متام مطالب بتواند با پرسش زندانبان بت پرست خالصه شود" ،من چه باید بکنم که
نجات یابم"؟ (اعامل رسوالن باب  ۱۶آیه  .)۳۰در رومیان پاسخ به آن پرسش را گرفتیم – و پاسخ آن
چیزی نبود که کلیسا در زمان لوتر می داد .از این رو اصالحات آغاز شد و ما امروز اینگونه هستیم.
پولـس در ایـن بخـش آخـر ،بـه موضوعـات دیگـر مـی پـردازد کـه شـاید در مرکـز موضـوع
اصلـی وی قـرار ندارنـد امـا همچنـان آنقـدر مهـم هسـتند کـه در رسـاله وی گنجانـده شـوند.
بنابرایـن ،آنهـا نیـز بـرای مـا کالمـی روحانـی بشمار میروند.
پولـس چگونـه رسـاله خـود را پایـان داد ،چه چیزی نوشـت و چـه حقایقی در آنجـا برای ما
وجـود دارنـد ،میراثـی نـه تنها از پولـس بلکه از نیاکان پروتسـتان ما؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۰دسامرب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۲۴دسامرب

ضعیف در ایامن
در رومیـان بـاب  ۱۴آیـات  ۱تـا  ،۳مسـئله مربـوط بـه خـوردن گوشـتی می باشـد کـه ممکن
اسـت برای بت ها قربانی شـده باشـد .شـورای اورشـلیم (اعامل رسـوالن باب  )۱۵چنین حکم داد
کـه ایمان آورنـدگان غیـر یهودی تبار می بایسـت از خوردن چنیـن غذاهایی خـودداری کنند .اما
همیشـه این پرسـش وجود داشـت که آیا گوشـت های فروخته شـده در بازار از حیوانات قربانی
شـده بـرای بـت هـا آمـده اند یا خیـر (اول قرنتیان باب  ۱۰آیـه  ۲۵را ببینید) .برخی از مسـیحیان
اصلاً بـه ایـن موضـوع اهمیـت منـی دادند؛ دیگـران در صورت داشتن انـدک تردیـدی تصمیم به
خـوردن سـبزیجات مـی گرفتنـد .موضوع هیچ ربطی به مسـئله گیاهخواری و شـیوه زندگی سـامل
و بهداشـتی نداشـت .و همچنیـن پولـس در ایـن آیـات اشـاره ای بـه این که متایز قائل شـدن بین
گوشـت پـاک و ناپـاک منسـوخ شـده بـود ،منـی کنـد .این موضـوع مورد نظر نیسـت .اگـر عبارت
«او میتوانـد همـه چیـز بخـورد» (رومیـان بـاب  ۱۴آیـه  )۲بـه این معنـی در نظر گرفته شـود که
اکنـون هـر حیوانـی ،پـاک یـا ناپاک ،قابل خوردن می باشـد ،اشـتباه خواهد بود .مقایسـه با سـایر
آیـات عهـد جدیـد در تضاد با چنیـن کاربـردی خواهد بود.
در ضمن« ،پذیرفنت» فردی ضعیف در ایامن به معنی موافقت کامل باعضویت او و وضعیت
اجتامعی او بود .نباید با آن فرد بحث می شد بلکه به وی حق عقیده و اظهار نظر داده میشد.


پس از رومیان باب  ۱۴آیات  ۱تا  ، ۳چه اصولی باید بدست آوریم؟

همچنیـن تشـخیص اینکـه پولـس در رومیان باب  ۱۴آیه  ۳اهمیت دارد زیرا او از کسـی که
«در ایمان ضعیـف اسـت» بطـور منفی سـخن منی گوید (رومیـان باب  ۱۴آیـه  .)۱او همچنین
بـه ایـن فـرد توصیـه منـی کنـد کـه چگونه قوی شـود .تـا آنجایی کـه به خـدا مربوط می شـود،
مسـیحی بیـش از حـد وسواسـی (کـه ظاهـرا ً بیـش از حد وسواسـی مورد قضـاوت قـرار گرفته؛
نـه توسـط خـدا بلکه توسـط یاوران مسـیحی) مورد پذیرش اسـت« .خـدا او را پذیرفته اسـت».


رومیان باب  ۱۴آیه  ۴چگونه بر آنچه که ما پیش از این بررسی منودیم ،تاکید می کند؟

اگـر چـه مـا بایـد اصول موجـود در درس امروز را در ذهن داشـته باشـیم ،آیـا زمان ها و
یـا مـکان هایـی وجـود نـدارد که ما بایـد قدم به جلو گذاشـته و فـرد را نـه از روی قلب
بلکـه از طریـق اعمـال او قضـاوت کنیم؟ آیا ما باید در همـه موقعیت ها ،قدم به عقب
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گذاشـته چیـزی نگوییـم و کاری نکنیـم؟ اشـعیا بـاب  ۵۶آیـه  ۱۰دیده بانـان را به عنوان
«سـگان گنگانـد کـه نمیتواننـد بانـگ کننـد» توصیف مـی کند .مـا چگونـه میتوانیم
بدانیـم چـه زمانـی صحبت کنیم و چه زمانی سـکوت نماییـم؟ چگونه تعادل درسـت را
در اینجـا حفـظ می کنیم؟

دوشنبه

 ۲۵دسامرب

در برابر جایگاه داوری
رومیـان بـاب  ۱۴آیـه  ۱۰را بخوانیـد .پولـس در اینجـا چـه دالیلـی بـرای مـا ارائه مـی کند که
در مـورد قضـاوت دربـاره دیگران مراقب باشـیم؟

مـا گرایـش داریـم کـه گاهـی در مـورد دیگـران بشـدت قضـاوت کنیـم و ایـن اغلـب بـرای
چیزهایـی اسـت کـه خـود نیـز انجـام مـی دهیـم .اگـر چـه اغلـب کارهایـی کـه مـا انجـام می
دهیـم بـه بـدی زمانـی کـه دیگـران آنها را انجام مـی دهند ،به نظر منی رسـند .ما ممکن اسـت
بـا ریاکاریمان خـود را فریـب دهیـم اما منـی توانیم خـدا را فریب دهیم که به ما هشـدار داد:
« دربـارة دیگـران قضـاوت نکنیـد تـا مـورد قضاوت قـرار نگیریـد .هامنطور که شما دیگران را
محکـوم میکنیـد خودتـان نیـز محکوم خواهید شـد .بـا هر پیامنهای کـه به دیگـران بدهید ،با
همان پیامنـه عـوض خواهیـد گرفـت .چـرا پـ ِر کاهی را که در چشـم بـرادرت هسـت میبینی،
ولـی در فکـر چـوب بزرگـی کـه در چشـم خـود داری نیسـتی؟ یـا چگونـه جـرأت میکنـی بـه
بـرادر خـود بگویـی" :اجـازه بـده پـر کاه را از چشـمت بیـرون آورم" حـال آنکـه خـودت چوب
بزرگـی در چشـم داری( ».متـی بـاب  ۷آیـات  ۱تا .)۴
مفهـوم ایـن گفتـه از عهـد قدیـم چیسـت کـه پولس در اینجـا معرفی مـی کنـد ؟ رومیان باب
 ۱۴آیه .۱۱

نقـل قـول از اشـعیا بـاب  ۴۵آیـه  ،۲۳از ایـن اندیشـه پشـتیبانی مـی کندکه همـه باید برای
قضـاوت حـارض باشـند« .هـر زانو» و «هـر زبان» در رومیـان  ۱۱ :۱۴به این مطلـب مهم تاکید
دارد کـه فراخوانـی بصـورت فـردی اسـت .مطلـب خـود بـر ایـن نکته داللـت دارد کـه هر کس
بایـد بـرای زندگـی و اعمال خود جوابگو باشـد (رومیان بـاب  ۱۴آیه  .)۱۲هیچ کـس منی تواند
جوابگـوی دیگـری باشـد .در ایـن مفهـوم مهم ،مـا نگهبان برادر خود نیسـتیم.
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بـا در نظـر داشتن ایـن زمینـه در ذهن ،چگونـه آنچه را که پولـس در رومیان بـاب  ۱۴آیه ۱۴
مـی گویـد  ،درک می کنید؟

موضـوع همچنـان غذاهـای قربانی شـده بـرای بت ها می باشـد .بطور واضح مسـئله متایز
میـان غذاهـای پـاک یـا ناپـاک منـی باشـد .پولس مـی گوید کـه بخودی خـود خـوردن غذاهایی
کـه ممکـن اسـت بـه بـت هـا پیشـکش شـده باشـند ،اشـتباه نیسـت .گذشـته از هر چیـز ،یک
بـت چیسـت؟ هیـچ چیـز (اول قرنتیـان بـاب  ۸آیـه  ۴را ببینیـد) ،بنابراین چه اهمیتـی دارد اگر
برخـی از بـت پرسـتان بـه یـک مجسـمه ،یک قورباغـه یا یک گاو نر غذا پیشـکش مـی کردند؟
یـک فـرد نبایـد مجبـور بـه سـتیز بـا وجـدان خـود بشـود حتی اگـر وجدانـش بیـش از حد
حسـاس باشـد .ایـن واقعیـت را ظاهـرا ً برادران «قـوی» در ایمان درک نکردند .آنها از وسـواس
بـرادران ضعیـف نفـرت داشـتند و سـنگ هـای لغـزش را در راه آنهـا قـرار مـی دادند.

آیا ممکن است شما در تعصبتان نسبت به خداوند ،در خطر آنچه پولس در اینجا
نسبت به آن هشدار می دهد ،قرار داشته باشید؟ چرا ما باید مراقب این موضوع
باشیم که خود را بجای وجدان دیگران قرار ندهیم ،هر چند نیتمان خوب باشد؟

سه شنبه

 ۲۶دسامرب

بدون توهین

رومیـان بـاب  ۱۴آیـات  ۱۵تـا  ۲۳را بخوانیـد (اول قرنتیـان بـاب  ۸آیـات  ۱۲و  ۱۳را نیـز ببینید).
خالصه آنچه را که پولس می گوید در قسـمت زیر بنویسـید .ما از این آیات چه اصولی بدسـت
مـی آوریـم که مـی توانیـم در متام زمینه هـای زندگی خـود اعامل کنیم؟

پولـس در رومیـان بـاب  ۱۴آیـات  ۱۷تـا  ،۲۰جنبـه های متفاوتی از مسـیحیت را در چشـم
انـدازی مناسـب قـرار مـی دهـد .اگـر چه رژیـم غذایی مهم اسـت ولی مسـیحیان نبایـد بر رس
انتخـاب هـای مـردم بـرای خـوردن گیاهـان بجـای گوشـت هایـی که ممکـن اسـت قربانی بت
هـا بـوده باشـند ،اختالف داشـته باشـند .در عوض ،آنها بایـد بر روی عدالت ،صلح و شـادی در
روح القـدس مترکـز داشـته باشـند .مـا چگونـه می توانیـم این اندیشـه را در مورد مسـئله رژیم
غذایـی در زمـان حـال ،در کلیسـایامن اعمال کنیـم؟ هـر چقـدر پیـام سلامتی ،و بویـژه آمـوزه
هـای مربـوط بـه رژیـم غذایی مـی توانند بـرای ما مایـه برکت باشـند ،همه این موضـوع را به
یـک شـیوه منـی بیننـد و ما بایـد به ایـن تفاوت هـا احترام بگذاریم.
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پولـس در رومیـان بـاب  ۱۴آیـه  ،۲۲در میـان همـه اینهـا ،در مـورد رها کردن مردم به داشتن
وجـدان خـود ،پیـش بینـی از روی احتیـاط جالبـی بـه مطلـب خـود مـی افزایـد« :خوشـا بـه
حـال کسـی کـه وقتـی کاری انجـام میدهد ،وجدانـش او را رسزنـش منیکند» پولـس در اینجا
چـه هشـداری مـی دهـد؟ ایـن مطلب چگونه سـایر چیزهایـی را کـه او در اینباره مـی گوید ،
متعـادل می سـازد؟

آیـا شـنیده ایـد کسـی بگوید« ،به شما ارتباطـی ندارد من چـه چیزی می خـورم ،چه چیزی
مـی پوشـم و چـه نـوع رسگرمـی دارم؟» آیـا چنین اسـت؟ هیچ کـدام از مـا در مکانی عـاری از
اجتماع زندگـی منـی کنیـم .اقدامـات ،کارهـا و کردارمـان و حتـی رژیـم غذایـی مان مـی تواند
بصـورت خـوب یـا بـد بـر دیگـران تاثیـر بگـذارد .دیدن نحـوه آن دشـوار منی باشـد .اگر کسـی
کـه بـه عنـوان الگـو به شما نگاه مـی کند ،متوجه شـود کـه کار «اشـتباهی» انجام مـی دهید،
امـکان دارد تحـت تاثیـر شما همان کار را انجـام بدهـد .اگـر غیـر از این فکـر کنیـم ،در واقع
خـود را فریـب داده ایـم .ایـن اسـتدالل که شما آن فـرد را مجبور بـه انجـام آن کار نکردید ،در
حاشـیه قـرار دارد .مـا مسـیحیان نسـبت بـه یکدیگـر مسـئولیت هایـی داریـم و اگـر الگوی ما
بتوانـد فـردی را گمـراه سـازد ،مقرص ما هسـتیم.

شـما چـه الگویـی ارائـه مـی دهیـد؟ آیـا احسـاس راحتـی خواهیـد کـرد کـه دیگـران
بویـژه جوانـان یـا ایمانـداران جدیـد در همـه زمینـه هـا  ،از شـما بـه عنـوان الگـو
پیـروی کننـد؟ پاسـخ شـما دربـاره خودتـان چـه چیـزی بازگـو میکنـد؟

چهارشنبه

 ۲۷دسامرب

رعایت روزها

در ایـن بحـث در مـورد قضـاوت نکـردن دیگرانـی کـه ممکـن اسـت دیدگاهـی متفاوتـی
نسـبت بـه مـا داشـته باشـند و نبـودن سـنگ لغـزش یا مانـع بـرای دیگران کـه ممکن اسـت از
کارهـای مـا ناراحـت شـده باشـند ،پولـس مسـئله روزهـای خاصی را مطـرح می کند کـه برخی
مـی خواهنـد رعایـت کننـد و برخـی دیگـر منـی خواهند.
رومیـان بـاب  ۱۴آیـات  ۴تـا  ۱۰را بخوانیـد .مـا چگونـه بایـد آنچـه را کـه پولـس در اینجا می
گویـد درک کنیـم؟ آیـا ایـن چیـزی در مـورد فرمـان چهـارم می گویـد؟ اگر خیـر چرا؟
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پولـس در مـورد چـه روزهایـی سـخن مـی گوید؟ آیـا در مـورد نگاه داشتن یا نگاه نداشتن
بـر خـی روزهـا در کلیسـای اولیـه اختلاف وجـود داشـت؟ ظاهـرا ً چنین اسـت .ما اشـاره ای از
چنیـن اختالفـی را در غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۹و  ۱۰مـی بینیـم ،جایـی کـه پولـس مسـیحیان
غالطیـه را بـرای رعایـت «روزهـا ،مـاه هـا ،فصلهـا و سـالها» رسزنـش مـی کنـد .هامنطـور
کـه در درس  ۲گفتیـم ،برخـی در کلیسـا ،مسـیحیان غالطیـه را بـه ختنـه و نـگاه داشتن سـایر
احـکام موسـی تشـویق کـرده بودنـد .پولـس مـی ترسـید کـه ایـن اندیشـه هـا ممکن اسـت به
کلیسـای رومیـان آسـیب برسـانند .امـا شـاید در روم ایـن بویـژه مسـیحیان یهـودی تبـار بودنـد
کـه در متقاعـد سـاخنت خـود بـه ایـن که دیگـر نیاز بـه نگه داشتن عیدهـای یهودی نداشـتند،
دشـوار بـود .پولـس در اینجـا مـی گوید :آنگونـه که مایلید در ایـن زمینه رفتار کنیـد؛ نکته مهم
قضـاوت نکـردن در باره کسـانی اسـت که موضوع را نسـبت به شما متفاوت مـی بینند .ظاهرا
برخـی از مسـیحیان بـرای اطمینـان ،تصمیـم به نگاه داشتن یک یا چند مراسـم یهـودی منودند.
نصیحـت پولـس چنیـن اسـت :اجـازه دهیـد آنهـا آنگونـه کـه متقاعد شـده اند ،عمـل منایند.
آوردن سـبت هفتگـی در رومیـان بـاب  ۱۴آیـه  ، ۵آنگونه که برخی اسـتدالل مـی کنند ،بی
دلیـل مـی باشـد .آیـا مـی تـوان تصـور منـود کـه پولس چنیـن نگـرش عقـب مانـده ای در مورد
فرمـان چهـارم داشـته باشـد؟ هامنطـور کـه در متـام فصـل دیـده ایـم ،پولـس تاکیـد زیـادی بر
اطاعـت از احـکام داشـت ،پـس او مطمئنـا فرمـان سـبت را همردیـف بـا آن دسـته از مردم که
دربـاره خـوردن غذاهـای پیشـکش شـده بـه بـت هـا مقیـد بودند ،قـرار منـی داد .هـر چند که
ایـن آیـات عمومـا بـه عنوان منونـه ای برای نشـان دادن اینکه روز هفتم سـبت دیگـر الزام آور
نیسـت ،بـکار بـرده می شـوند ،امـا درواقع ایـن آیات چنیـن چیزی منـی گویند .چنین اسـتفاده
ای یـک مثـال برجسـته از آنچـه کـه پطـرس در مـورد اسـتفاده مـردم از نوشـته هـای پولـس
هشـدار داد ،مـی باشـد« :در ایـن نامههـا گاهی مطالب دشـواری هسـت که مردمـان جاهل و
ناپایـدار از آنهـا تفسـیر غلـط میکننـد ،هامنطـور که بـا قسـمتهای دیگر کتاب مقـ ّدس هم
رفتـار میکننـد و از ایـن راه هالکـت را نصیـب خـود میسـازند( ».دوم پطرس بـاب  ۳آیه .)۱۶

تجربـه شـما در مـورد روز سـبت چه بوده اسـت؟ آیـا آن برکتی که قرار بـوده برایتان
بـوده اسـت؟ بـه منظـور تجربـه کامل تـر آنچـه خداوند در سـبت به شـما وعده می
دهـد ،چـه تغییراتی مـی توانید ایجـاد کنید؟

پنجشنبه

 ۲۸دسامرب

سخنان پایانی


رومیان باب  ۱۵آیات  ۱تا  ۳را بخوانید .چه حقیقت مسیحی مهمی در این آیات دیده می شود؟
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این آیات به چه روشهایی مفهوم پیرو عیسی بودن را نشان می دهند؟

چـه آیـات دیگـری چنیـن اندیشـه ای را آمـوزش مـی دهنـد؟ مهمتر از همـه اینکه ،شما خود
چگونـه مـی توانیـد این اصـل را بـکار بربید؟

در حالـی کـه رسـاله خـود را بـه پایان می رسـاند ،چـه دعای خیـری ادا منود؟ رومیـان باب ۱۵
آیـات .۳۳ ،۱۳ ، ۶ ، ۵

خـدای صبر بـه معنـی خدایـی اسـت کـه بـه فرزنـدان خـود در تحمـل صبورانـه کمک می
کنـد .واژه «صبر» ،hupomone ،بـه معنـی «شـکیبایی»« ،اسـتقامت دامئـی» مـی باشـد .واژه
برای «تسـلی» ممکن اسـت بصورت «دلگرمی» ترجمه شـود .خدای دلگرمی خدایی اسـت که
تشـویق مـی کنـد .خـدای امیـد یعنـی خدایی کـه به بشر امید داده اسـت .و به همیـن ترتیب
خـدای صلـح خدایـی اسـت کـه صلح مـی بخشـد و در او می تـوان آرامش داشـت.



پولـس پـس ازدرود و ثناهـای شـخصی متعـدد ،چگونـه رسـاله خـود را بـه پایـان مـی رسـاند؟
رومیـان بـاب  ۱۶آیـات  ۲۵تـا .۲۷
پولـس نامـه خـود را بـا حمـد و سـتایش شـکوهمندانه برخـدا خامتـه مـی دهد .خدا کسـی
اسـت کـه همـه مسـیحیان روم و همـه مسـیحیان مـی تواننـد بـا اطمینـان بـه او اعتماد کنند
تـا جایگاهشـان را بـه عنـوان پسران و دختران نجـات شـده خدا ،عادل شـمرده شـده از طریق
ایمان و اکنـون هدایـت شـده توسـط روح خـدا تاییـد منایند.
مـی دانیـم کـه خداونـد در واکنـش بـه وضعیتـی خـاص در یک زمان خـاص به پولـس الهام
ِ
جزئیـات مربوط
بخشـید تـا ایـن رسـاله را بـه رشـته تحریـر در آورد .آنچـه که منـی دانیم ،متـام
بـه آنچـه کـه خداونـد در مـورد آینده بـرای پولس آشـکار منوده اسـت ،می باشـد.
آری پولـس در مـورد «ارتـداد» (دوم تسـالونیکیان بـاب  ۲آیـه  )۳آگاه بـود ،اگـر چـه آیـات
در مـورد میـزان دانستن او بـه مـا چیـزی منـی گویند .بطـور خالصه ما منـی دانیم کـه آیا پولس
آگاهـی از نقـش خـود و نوشـته هایـش بویـژه این رسـاله درباره رویـداد های پایانی داشـت یا
خیـر .در یـک مفهـوم ،ایـن مهـم نیسـت .آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه پروتسـتان در این
آیـات بوجـود آمـد و کسـانی که بدنبـال وفادار ماندن به عیسـی هسـتند ،اسـاس کتاب مقدس
 ,کـه پایـه ایمان و تعهـد خـود را بـر آن قـرار می دهنـد حتی در زمانـی که جهـان «در پیروی
از وحـش» شـگفت زده شـود (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۳آیه .)۳
113

جمعه
تفکری فراتر :میتوانید مطالب زیر را مطالعه کنید:

 ۲۹دسامرب

Read Ellen G. White, “Unity and Love in the Church”, pp. 477, 478; “Love for
the Erring”, pp. 604–606, in Testimonies for the Church, vol. 5; “Helping the
Tempted”, p. 166, in The Ministry of Healing; p. 719, in The SDA Bible Commentary, vol. 6.
«خطـری کـه امـت خـدا بـرای دنبالـه روی از بـرادر و خواهـر وایـت بـا آن مواجـه بودند و
اندیشـه ای کـه آنهـا بـرای رنجهـای گرانبار خود باید نـزد آنها بیایند و از آنان تدبیر و مشـورت
بجویند به من نشـان داده شـد که نباید اینگونه باشـد .آنها با قلبی مشـفق و عشـق به منجی
 ،بایـد نـزد او یعنـی (خـدا) بیاینـد ،هنگامـی کـه خسـته و گرانبارنـد و او آنها را آرامـی خواهد
بخشـید  ...بسـیاری بـا ایـن پرسـش نـزد مـا مـی آینـد :آیا مـن بایـد اینـکار را انجام بدهـم؟ آیا
بایـد در ایـن امـر رشکـت کنـم؟ یـا در مـورد لباس پوشـیدن ،آیـا باید این جامـه را بپوشـم یا آن
جامـه را؟ مـن بـه آنهـا پاسـخ می دهم :شما ادعا می کنید که شـاگردان مسـیح هسـتید .کتاب
هـای مقـدس خـود را بخوانیـد .زندگـی نجـات دهنـده عزیزمـان هنگامی کـه در میـان برش بر
روی زمیـن سـاکن بـود را بدقـت و بـا دعـا بخوانیـد .از زندگـی او تقلید منایید و دیگر از مسـیر
باریـک منحـرف نخواهیـد شـد .مـا کاملا از اینکـه وجـدان شما باشـیم رصف نظـر مـی کنیـم.
اگـر مـا بـه شما بگوییـم چـه کاری انجـام بدهید ،شما بـرای هدایـت به مـا نـگاه خواهید کرد
بجـای اینکـه مسـتقیم بـه خود عیسـی بنگرید – ».الن جـی .وایت ،برگرفته شـده از مرجع زیر:
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 118, 119.
مـا نبایـد مسـئولیت هایـی کـه وظیفـه آن بـه عهـده خودمـان اسـت را بـر دوش دیگـران«
بگذاریـم و منتظـر باشـیم تـا آنهـا بـه مـا بگوینـد چـه کاری انجـام دهیـم .ما منـی توانیـم برای
مشـاوره بـه بشر متوسـل شـویم .خداونـد درسـت بـه همان عالقـه ای کـه وظایـف فـردی
دیگـر را آمـوزش مـی دهـد ،وظایـف مـا را نیـز آمـوزش خواهـد داد  ...کسـانی کـه تصمیـم
مـی گیرنـد کارهایـی کـه خـدا را ناراحـت مـی کننـد ،انجـام ندهنـد ،پـس از ارائـه مسـاله
:خـود نـزد خـدا ،خواهنـد دانسـت چـه روشـی را دنبـال کننـد «.بـر گرفتـه از مرجـع روبـرو
– The Desire of Ages, p. 668.
«همیشـه افرادی در کلیسـا وجود داشـتند که دامئا بسـوی اسـتقالل فردی سـوق دارند .آنها
بـه نظـر ناتـوان مـی رسـند کـه تشـخیص دهنـد اسـتقالل روح مسـئول هدایـت برش به داشتن
اعتماد بنفـس زیـاد و اعتماد بـه داوری هـای خود بجـای احرتام بـه مشـورت و داوری برادران
قابـل احرتامـش اسـت – ».بـر گرفتـه از مرجع زیر:
The Acts of the Apostles, pp. 163, 164.
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سواالتی برای بحث

بـا توجـه بـه برخـی از موضوعـات ایـن هفتـه مـا مسـیحیان چگونـه تعـادل درسـت را در
مـوارد زیـر مـی یابیم:
(الـف) وفـادار بـودن بـه آنچـه کـه ایمـان داریـم ،و در عیـن حال قضـاوت نکـردن دیگران
کـه مسـائل را متفـاوت از مـا مـی بینند؟
(ب) صـادق بـودن بـا وجـدان خـود و بدنبـال اینکـه وجـدان دیگـران نباشـیم در حالی که
همزمـان بدنبـال کمـک بـه کسـانی کـه بـاور داریـم در خطا هسـتند؟ چـه زمانـی صحبت
کنیـم و چـه زمانـی سـاکت بمانیـم؟ مـا در صـورت سـاکت مانـدن در چـه صـورت مقصـر
هستیم ؟
(ج) آزاد بـودن در خداونـد و در عیـن حـال پـی بـردن بـه مسـئولیتمان در الگـوی خـوب
بـودن بـرای کسـانی کـه ممکـن اسـت بـه عنـوان الگـو بـه مـا بنگرند؟
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