  درس دهم  

 ۱۶-۱۰آذر

اتحاد و روابط از هم گسیخته

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم تیموتائوس باب  ۴آیـه ۱۱؛ فلیمون آیات  ۱تـا ۲۵؛ دوم قرنتیان
بـاب  ۱۰آیـات  ۱۲تـا ۱۵؛ رومیـان بـاب  ۵آیـات  ۸تـا ۱۱؛ افسسـیان بـاب  ۴آیـه ۲۶؛ متـی بـاب
 ۱۸آیـات  ۱۵تا .۱۷
آیـه حفظـی « :وقتـی مـا بـا خـدا دشـمن بودیـم او با مـرگ پرس خویش دشـمنی مـا را به
دوسـتی تبدیـل کـرد ،پـس حـاال کـه دوسـت او هسـتیم چقـدر بیشتر زندگانـی مسـیح باعث
نجـات مـا خواهـد شـد »(رومیان بـاب  ۵آیـه .)۱۰

هامنطـور کـه دیدهایـم ،حتـی پـس از پنطیکاسـت رابطـه میـان ایامنـداران در زمانهایـی
تنشآمیـز بـود .منونههـای مکـرری از شـیوه برخـورد رهبران و اعضـای کلیسـا بـا چنیـن
چالشهایـی در کتـاب مقـدس ثبـت شـده اسـت .ایـن اصـول امـروزه بـرای کلیسـا بسـیار مهم
میباشـند .آنهـا نتایـج مثبتـی را کـه میتواننـد در زمـان اسـتفاده مـا از کتـاب مقـدس بـرای
برخـورد بـا درگیریهـا و حفـظ وحدمتـان در مسـیح میآینـد آشـکار میسـازند.
در درس ایـن هفتـه ،مـا بـه روابـط احیـاء شـده و اینکـه چگونـه روابـط انسـانی مـا بـر
وحدمتـان در مسـیح تاثیـر میگذارنـد ،خواهیـم پرداخـت .رسـالت روحالقـدس شـامل نزدیکتر
منـودن مـردم بـه خـدا و یکدیگـر میباشـد .ایـن شـامل شکستن موانـع در رابطهمان بـا خدا و
یکدیگـر اسـت .بـه طـور خالصـه ،بزرگرتیـن منایش قـدرت انجیـل ،لزوماً آنچـه کلیسـا میگوید
نیسـت ،بلکـه نحـوه زندگـی آن میباشـد.
« اگـر نسـبت بـه یکدیگـر محبـت داشـته باشـید ،همـه خواهنـد فهمیـد کـه شـاگردان من
هسـتید » (یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  .)۳۵بـدون ایـن محبـت ،متـام بحثهای مـا در مـورد اتحاد در
کلیسـا هیـچ خواهنـد بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱٧آذر December 8 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۱آذر

دوستی احیاء شده
پولـس و برنابـا بـرای شـهادت دادن از عیسـی با یکدیگر همـکاری منودند .اما بـر رس اینکه
آیـا میتواننـد بـه کسـی بـه هراسـناکی یوحنـا ملقـب بـه مرقـس اعتماد کننـد ،اختلاف نظـر
داشـتند (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۳۶تـا  .)۳۹خطـرات احتاملـی موعظه انجیـل به نوعی
باعـث شـده بـود یوحنـا ملقـب بـه مرقـس ،پولـس و برنابـا را تـرک کنـد و بـه خانـه بازگـردد
(اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـه .)۱۳
« این ترک منودن باعث شد که پولس به گونهای نامطلوب و حتی گاهی بسیار شدید ،مرقس را
قضاوت کند .از طرف دیگر ،برنابا متایل داشت او را به دلیل بیتجربگی ببخشد .او احساس میکرد که
مرقس نباید مأموریت را رها کند ،زیرا رشایطی در او میدید که وی را برای خدمتگزار مفید مسیح بودن
مناسب میساخت » – الن جی .وایتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 170 ،

اگـر چـه خـدا از متـام ایـن مـردان اسـتفاده کـرد ،اما مسـائل میـان ایشـان حل نشـده باقی
مانـد .رسـولی کـه فیـض را موعظـه میکـرد ،بایـد ایـن فیض را بـه واعظی جـوان که نـا امیدش
کـرده بـود ،گسترش مـیداد .رسـول بخشـش بایـد میبخشـید .یوحنـا ملقـب بـه مرقـس بـا
آموزشهـای برنابـا رشـد منود (اعامل رسـوالن باب  ۱۵آیـه  )۳۹و در نهایت ،قلـب پولس ظاهرا ً
از ایـن تغییـرات تحـت تأثیـر قـرار گرفت.
نامههـای پولـس بـه تیموتائوس و کلیسـای در کولسـی چگونه رابطه جدید او بـا یوحنا ملقب
بـه مرقـس و اعتماد جدیـدش به این واعظ جوان را آشـکار میسـازند؟ کولسـیان باب  ۴آیات
 ۱۰و  ،۱۱دوم تیموتائـوس باب  ۴آیه .۱۱

اگـر چـه جزئیـات آشـتی پولـس بـا یوحنـا ملقـب بـه مرقـس ممکـن اسـت کامل نباشـند،
آنچـه در کتـاب مقـدس ثبـت شـده اسـت ،واضـح میباشـد .یوحنا ملقـب به مرقس بـه یکی
از همراهـان مـورد اعتماد رسـول تبدیـل شـد .پولـس او را بـه عنـوان »همـکار« بـه کلیسـای
کولسـی معرفـی منـود .در پایـان زندگـی پولـس ،او بـه شـدت تیموتائـوس را تشـویق منـود
کـه یوحنـا ملقـب بـه مرقـس را بـا خـود بـه روم بیـاورد زیـرا «بـرای کار مفیـد بـود» (دوم
تیموتائـوس بـاب  ۴آیـه  .)۱۱مأموریـت پولـس توسـط واعـظ جـوان کـه مشـخصاً بخشـیده
شـده بـود ،غنـی گردیـد .مانع میان ایشـان شکسـته شـده بود و آنهـا قادر بودنـد برای هدف
انجیـل بـا یکدیگـر همـکاری کننـد .مسـایل میانشـان هر آنچه کـه بود و هر چقـدر که پولس
رفتـار پیشـین خـود در برابـر یوحنـا ملقـب بـه مرقـس را ممکـن بود توجیـه کند ،اکنـون متام
اینهـا را پشـت رس گذاشـته بودنـد.
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مــا چگونــه میتوانیــم بیاموزیــم کســانی کــه بــه مــا صدمــه زده ویــا ناامیدمــان
کردهانــد را ببخشــیم؟ در عیــن حــال ،چ ـرا بخشــش همــواره شــامل بازیابــی کامــل
رابطــه قبلــی نمیشــود؟ و چ ـرا همیشــه بــه ایــن نیــازی نیســت؟

     دوشنبه     

 ۱۲آذر

از برده تا پرس
پولـس در زمانـی کـه در روم زندانـی بـود ،بـرده فـراری کـه بـه نـام اونیسـیموس را مالقات
منـود کـه از کولسـی بـه رم گریختـه بـود .پولـس متوجه شـد که شـخصاً اربـاب اونیسـیموس را
میشناسـد .رسـاله بـه فیلیمـون ،درخواسـت شـخصی پولس از دوسـتش مبنـی بر احیـاء رابطه
بـا برده فـراری میباشـد.
روابط برای پولس مهم بودند .رسول میدانست که روابط گسسته برای رشد روحانی و اتحاد
کلیسا مرض بودند .فیلیمون در کولسی رهرب کلیسا بود .اگر او در برابر اونیسیموس تلخی نشان می
داد ،بر شهادت مسیحی و شهادتش از کلیسا برای جامعه بی ایامنان تأثیر می گذاشت.
فیلیمـون آیـات  ۱تـا  ۲۵را بخوانیـد .چـه اصـول مهمـی دربـاره روابط احیاء شـده مـی توانیم
در اینجـا بیابیـم؟ بیـاد داشـته باشـید کـه واژه کلیدی ،اصول می باشـد.

در نـگاه اول بـه نوعـی تعجـب آور اسـت کـه پولـس با قـدرت بیشتری در برابر بـدی های
بردگـی سـخن نگفـت .امـا تدبیـر پولـس بـه مراتـب مؤثرتـر بـود .انجیـل بطـور مطلـوب متـام
متایـزات طبقاتـی را درهـم مـی شـکند (غالطیـان بـاب  ۳آیـه  ،۲۸کولسـیان بـاب  ۳آیـات  ۱۰و
 .)۱۱رسـول اونیسـیموس را بـه نـزد فیلیمـون بازگردانـد امـا نـه بـه عنـوان یـک بـرده بلکـه بـه
عنـوان پسرش در عیسـی و بـرادر عزیـز فیلیمـون در خداونـد (فیلیمـون آیـه .)۱۶
پولـس مـی دانسـت کـه بـرده هـای فـراری آینـده ای تاریـک در انتظـار دارند .آنهـا ممکن
بـود در هـر زمانـی توقیـف شـوند .زندگـی آنهـا محکـوم بـه فقـر و بـی نوایـی بـود .امـا اکنون
اونیسـیموس بـه عنـوان بـرادر فیلیمـون در مسـیح و خدمت گزاری مشـتاق میتوانسـت آینده
بهرتی داشـته باشـد .غذا ،مسـکن و کار او می توانسـت تحت حامیت فیلیمون تضمین شـود.
بازسـازی یـک رابطـه شکسـته شـده می توانسـت تفاوتـی اساسـی در زندگی اش ایجـاد کند .او
بـه یـک بـرادر محبـوب وفـادار تبدیل شـد و بـا پولـس در راه انجیل همـکاری منود (کولسـیان
بـاب  ۴آیـه  .)۹پولـس چنـان بـرای آشـتی میانشـان پـر شـور و مشـتاق بـود که حارض بـود هر
هزینـه ای کـه میـان ایـن دو ایامنـدار در عیسـی بوجـود آمـد را از جیـب خـود پرداخت کند.
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بــا اصــول انجیــل کــه در اینجــا دیــده مــی شــود ،چــه چیــزی مــی توانیــد بدســت
آوریــد کــه بــه شــما در مواجهــه بــا تنــش هــا و تقالهــا و حتــی شکســت هــا کــه در
روابــط خــود بــا دیگ ـران داریــد ،کمــک کننــد؟ ایــن اصــول چگونــه مــی تواننــد از
اختــال در اتحــاد کلیســای محلــی شــما جلوگیــری کننــد؟

     سه شنبه     

 ۱۳آذر

عطایای روحانی برای اتحاد
هامنطـور کـه در یکـی از درس هـای گذشـته دیدیم ،کلیسـای قرنتس دارای مشـکالت عمیقی
بـود .پولـس در اول قرنتیـان بـاب  ۳آیـات  ۵تـا  ،۱۱باب  ۱۲آیات  ۱تـا  ۱۱و دوم قرنتیان باب
 ۱۰آیـات  ۱۲تـا  ۱۵بـرای التیـام و احیـاء کـه بـرای اتحـاد کلیسـا بسـیار حیاتی می باشـند ،به
چـه اصولی اشـاره مـی کند؟

در ایـن آیـات ،رسـول اصـول حیاتـی را برای اتحاد کلیسـا رشح مـی دهد .او اشـاره می کند
کـه عیسـی از خدمـات مختلفـی بـرای انجـام مأموریـت هـای مختلـف در کلیسـایش اسـتفاده
مـی کنـد حتـی اگـر چـه همـه آنهـا بـرای سـاخنت ملکـوت خدا بـا یکدیگـر کار مـی کننـد (اول
قرنتیـان بـاب  ۳آیه .)۹
خدا ما را به همکاری و نه رقابت فرا می خواند .هر ایامندار ،استعدادی توسط خدا یافته
است تا در بدن مسیح در انجام رسالت او همکاری و به اجتامع خدمت مناید (اول قرنتیان باب
 ۱۲آیه  .)۱۱هیچ عطایای بزرگ تر یا کوچک تری وجود ندارد .همه برای کلیسای مسیح رضوری
می باشند (اول قرنتیان باب  ۱۲آیات  ۱۸تا  .)۲۳عطایای خدادادی ما برای منایش خودپسندانه
نیستند بلکه توسط روح القدس برای خدمت در انتشار انجیل عطا می شوند.
مقایسـه کار خـود بـا دیگـران غیـر عاقالنه می باشـد زیرا باعث می شـود احسـاس دلرسدی
یـا غـرور بکنیـم .اگـر فکـر کنیـم کـه دیگران بسـیار « برتـر » از ما هسـتند زمانی که خـود را با
ایشـان مقایسـه مـی کنیـم احسـاس دلسردی خواهیـم کـرد و بـه آسـانی در خدمتی کـه انجام
مـی دهیـم سسـت خواهیـم شـد .از سـویی دیگـر اگـر فکـر کنیـم کـه کارهای مـا برای مسـیح
تأثیرگذارتـر از کارهـای دیگـران اسـت ،احسـاس غـرور خواهیـم کـرد کـه چیـزی اسـت که هیچ
مسـیحی نباید داشـته باشد.
هـر دو نگـرش ،تأثیرگـذاری مـا بـرای مسـیح و همنشـینی کـه با یکدیگـر داریـم را معیوب
خواهنـد سـاخت .چنـان کـه در حـوزه نفـوذی که مسـیح به مـا داده اسـت فعالیت مـی کنیم،
لـذت و رضایـت در شـهادمتان بـرای مسـیح خواهیم یافت .تلاش های ما کارهـای اعضای دیگر
را کامـل خواهـد منـود و کلیسـای مسـیح گامهـای بزرگی را بـرای ملکوت خواهد برداشـت.
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آیـا مـی توانیـد کسـی را بـه یـاد آورید کـه عطایایـش در خدمت باعث حسـادت شـما
شـده باشـد؟ (خیلی دشـوار نیسـت ،مگر نه؟) در عین حال ،شـما هر چند وقت یکبار
از عطایـای خـود در مقایسـه بـا دیگـران احسـاس غـرور می کنیـد؟ نکته این اسـت که
نگرانـی هـای پولـس واقعیتی همیشـگی در مورد بشـر سـقوط کـرده می باشـد .صرف
نظـر از جهتـی کـه در آن سـقوط مـی کنیم ،چگونه مـی توانیم نگرش هـای متواضعانه
ای کـه بـرای حفـظ وحدتمان در مسـیح ضـروری می باشـند را بیاموزیم؟

     چهارشنبه     

 ۱۴آذر

بخشش
بخشـش چیسـت؟ آیـا بخشـش رفتـار کسـی را کـه بـه ما سـتم کرده اسـت توجیـه میکند؟
آیـا بخشـش مـن بـه توبـه فـرد خاطـی بسـتگی دارد؟ اگـر کسـی کـه مـن از او دلخـور هسـتم
سـزاوار بخشـش مـن نباشـد چطور؟
آیات زیر چگونه به ما در درک ماهیت بخشش کتاب مقدسی کمک میکنند؟ رومیان باب  ۵آیات
 ۸تا ۱۱؛ لوقا باب  ۲۳آیات  ۳۱تا ۳۴؛ دوم قرنتیان باب  ۵آیات  ۲۰و ۲۱؛ افسسیان باب  ۴آیه .۲۶

مسیح در آشتی ما با خود ابتکار عملی بخرج داد « .این مهربانی خداست که شام را به توبه
هدایت میکند » (رومیان باب  ۲آیه  .)۴ما در مسیح در حالی که همچنان گناهکار بودیم،
با خدا آشتی یافتیم .توبه و اعرتاف ما باعث ایجاد آشتی منی شود .بلکه مرگ مسیح بر روی
صلیب باعث آن شد؛ وظیفه ما پذیرفنت آنچه برای ما انجام شد ،میباشد.
درسـت اسـت کـه مـا منیتوانیـم تـا زمانـی کـه بـه گناهامنـان اعتراف نکردهایـم ،بـرکات
بخشـش را دریافـت کنیـم .ایـن بدیـن معنـا نیسـت که اعتراف مـا در قلب خدا بخشـش ایجاد
میکنـد .بخشـش همـواره در قلـب او بـوده اسـت .در عـوض ،اعتراف ،مـا را قادر بـه دریافت
آن میسـازد (اول یوحنـا بـاب  ۱آیـه  .)۹اعتراف بـه خطـا مهم و حیاتی اسـت ،نه بـه این دلیل
کـه نگـرش خـدا نسـبت بـه مـا را تغییر میدهـد ،بلکه بـه این دلیل کـه نگرش ما نسـبت به او
را تغییـر میدهـد .هنگامـی کـه مـا خود را تسـلیم قـدرت محکوم کننـده روحالقـدس میکنیم
تـا بـه گناهامن اعتراف مناییـم ،تغییـر مییابیم.
بخشـش همچنیـن بـرای خیریـت روحانـی مـا نیـز بسـیار حیاتـی میباشـد .شکسـت در
بخشـیدن کسـی کـه بـه مـا سـتم کـرده اسـت ،حتـی اگـر سـزاوار بخشـش نباشـند ،میتواند به
مـا بیشتر از آنهـا لطمـه بزنـد .اگر فردی به شما سـتم کـرده باشـد و درد به دلیل قـارص ماندن
شما از بخشـش او ،در درونتـان وخیـم شـود ،در واقـع بـه ایشـان اجـازه میدهیـد بیشتر بـه
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شما صدمـه بزننـد .اغلـب چنیـن احسـاسها و صدماتـی دلیـل اختالفـات و تنشهـا در کلیسـا
میباشـند .صدمـه حـل و فصـل نشـده میان اعضای کلیسـا به اتحاد بدن مسـیح لطمـه میزند.
بخشش جدا از محکومیت ما بوجود میآید زیرا که مسیح ما را از محکومیت خود رها
ساخته است .این رابطه دیگران نسبت به ما را توجیه منیکند .ما میتوانیم با کسی که به ما
ستم کرده است ،آشتی کنیم ،به این دلیل که مسیح زمانی که ما بدی کردیم ،ما را با خود آشتی
داد .ما میتوانیم ببخشیم زیرا بخشیده شدهایم .میتوانیم محبت کنیم ،به این دلیل که مورد
محبت قرار گرفتهایم .بخشش یک انتخاب است .ما میتوانیم انتخاب کنیم که رصف نظر از
کارها یا نگرشهای فرد دیگر ،ببخشیم .این روح حقیقی عیسی است.

تمرکــز بــر روی بخششــی کــه در مســیح داریــم چگونــه میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد
تــا بیاموزیــم کــه دیگـران را ببخشــیم؟ چـرا بخشــش چنیــن جنبــه مهمــی از تجربــه
مســیحی مــا میباشــد؟

     پنجشنبه     

 ۱۵آذر

احیاء و اتحاد
متـی بـاب  ۱۸آیـات  ۱۵تـا  ۱۷را بخوانیـد .سـه مرحلـهای که عیسـی برای کمک بـه ما در حل
مشـکالت در زمانـی کـه مـورد سـتم عضوی دیگر از کلیسـا شـدهایم بـه ما میدهـد ،کدامند؟
مـا بایـد چگونـه این سـخنان را در رشایـط کنونی خود بـکار بریم؟

متایل عیسی در دادن مشاوره در باب  ۱۸متی برای کم نگه داشنت اختالفات داخلی در
کلیسا در کمرتین حد میباشد .قصد او این است دو فرد درگیر بتوانند مشکل خود را حل کنند.
به این دلیل است که عیسی میگوید « ،اگر برادرت به تو بدی کند ،برو و با او در تنهایی درباره
آن موضوع صحبت کن .اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را بازیافتهای » (متی باب ۱۸
آیه  .)۱۵هر چه تعداد افراد درگیر در اختالف میان دو فرد بیشرت شود ،مشاجره بیشرتی بوجود
خواهد آمد و هر چه بیشرت بر مناسبات مودت و دوستی سایر ایامنداران تأثیر خواهد گذاشت.
مردم جانبداری کرده و خطوط نربد کشیده خواهند شد .اما زمانی که مسیحیان تالش میکنند
که تفاوتهای خود را بطور خصوصی و در روحیه محبت مسیحی و درک متقابل کنار بگذارند،
فضایی از آشتی ایجاد میشود .این محیط برای کار کردن روحالقدس در کمک به ایشان در
تالششان برای حل اختالفات مناسب است.
گاهـی درخواسـتهای فـردی بـرای حـل اختلاف مؤثـر میباشـند .در این موارد ،عیسـی از
مـا دعـوت میکنـد کـه یـک یا دو نفـر را با خود بربیـم .این مرحله دوم در آشـتی بایـد همواره
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پـس از مرحلـه اول بیایـد .هـدف گـرد هـم آوردن مردم اسـت و نـه دور کردن آنهـا از یکدیگر.
یـک یـا دو نفـری کـه بـه جمـع افـراد در درگیـری میپیوندنـد ،بـرای تأییـد نظـر یـک طـرف یا
مقصر دانستن طـرف دیگـر منیرونـد .آنهـا در محبت و شـفقت مسـیحی بـه عنوان مشـاوران
و رشکای دعـا بـه منظـور رشکـت در رونـد نزدیـک سـاخنت دو فـرد غریبه همـکاری میکنند.
مواقعـی وجـود دارد کـه هیـچ کـدام از تالشهـا برای حـل مشـکل جوابگو نیسـتند .در این
مـورد ،عیسـی بـه مـا دسـتور میدهـد مسـئله را در کلیسـا مطـرح کنیـم .او مطمئنـاً در مـورد
ایجـاد وقفـه در مراسـم عبـادت صبـح سـبت بـا مسـئله اختلاف شـخصی سـخن منیگویـد .در
صـورت مؤثـر نبـودن دو مرحلـه اول بـرای آشـتی دادن طرفیـن ،مـکان مناسـب مطـرح منـودن
ایـن مسـئله ،هیئـت مدیره کلیسـا اسـت .بار دیگر ،هدف عیسـی برقراری آشـتی اسـت .هدف
رسزنـش منـودن یـک فـرد و تربئـه دیگری منیباشـد.
« از خشـم در رسـیدن بـه کینهتـوزی رنـج نربیـد .اجـازه ندهیـد زخـم چرکیـن شـده و بـه
کلمات زهرآلـود تبدیـل گـردد تـا ذهـن کسـانی کـه آنهـا را میشـنوند را مسـموم سـازند .بـه
افـکار تلـخ اجـازه ندهیـد بـه پـر منـودن ذهـن شما و او ادامـه دهنـد .نـزد بـرادر خـود بروید
و در فروتنـی و صداقـت بـا او در مـورد مسـئله صحبـت مناییـد » – الـن جـی .وایـت— ،
Ellen G. White, Gospel Workers, p. 499

     جمعه     

 ۱۶آذر

تفکـری فراتـر :مقالـه « بخشـش » ،صفحـات  ٨۲۵و  ٨۲۶را از دائـره املعـارف الـن جی
وایـت بخوانیـد « .هنگامـی کـه خدمتگـزاران ،مسـیح را در وجـود خـود دارنـد ،زمانـی که متام
خودخواهیهـا از بیـن بـرود ،وقتـی رقابت و تقالیی برای برتری وجود نداشـته باشـد و وحدت
برقـرار باشـد ،هنگامـی کـه خـود را تقدیـس کننـد ،تـا محبتشـان نسـبت بـه یکدیگـر دیـده و
احسـاس شـود ،سـپس فـوران فیـض روحالقدس مطمئناً بر ایشـان نـازل خواهد شـد و همچنین
وعـده خـدا بـه هیـچ وجـه شکسـت نخواهـد خـورد » — الـن جـی .وایـتEllen G. White,،
Selected Messages, book 1, p. 175
« اگـر مـا در روز بـزرگ خداونـد بـا مسـیح بـه عنـوان پناهـگاه و بـرج بلنـد خود بایسـتیم،
بایـد متـام حسـادت و تقلا بـرای برتـری را کنـار بگذاریـم .مـا بایـد کامالً ریشـههای ایـن موارد
نامقـدس را نابـود سـازیم تـا بـار دیگـر در زندگـی مـا جوانـه نزننـد .مـا بایـد خـود را کاملاً در
طـرف خداونـد نگـه داریم » – الن جی .وایـتEllen G. White, Last Day Events, p. 190 ،

سواالتی برای بحث
 .۱کولســیان بــاب  ۳آیــات  ۱۲تــا  ۱۷را بخوانیــد .در مــورد ویژگیهــای مســیحی کــه
پولــس رســول کلیســای کولســی را بــه آنهــا تشــویق نمــود ،بحــث کنیــد .چـرا ایــن ویژگیها
اســاس حــل نمــودن تمــام اختالفــات هســتند؟ آنهــا چگونــه مــا را در انجــام اصولــی کــه
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عیســی در متــی بــاب  ۱۸آیــات  ۱۵تــا  ۱۸بــه مــا داده اســت ،راهنمایــی میکننــد.
 .۲بــار دیگــر بــه کولســیان بــاب  ۳آیــات  ۱۲تــا  ۱۷و آموزههایــی کــه در ایــن آیــات
یافــت میشــوند ،توجــه کنیــد .چ ـرا ایــن مــوارد کام ـاً ب ـرای اتحــاد کلیســا حیاتــی هســتند؟
 .۳اگــر بــه کلیســای خــود ،یعنــی ادونتیســت روز هفتــم بنگریــم ،بزرگتریــن چیــزی
کــه مــا را از آن نــوع اتحــادی کــه ب ـرای بشــارت دادنمــان بــه جهــان نیــاز داریــم ،بــاز
م ـیدارد ،چیســت؟ آیــا تعالیــم مــا یــا اعتقــادات ماســت؟ البتــه کــه نــه .اینهــا دقیق ـاً
همــان چیزهایــی هســتند کــه خــدا بــه مــا داده اســت تــا در جهــان گســترش دهیــم.
شــاید مشــکل تنهــا بــه مــا ،روابــط بیــن فــردی ،حســادت ،مجادلــه ،خودخواهــی ،تقــا
بـرای برتــری مــا و خیلــی چیزهــای دیگــر مربــوط شــود .چـرا شــما بایــد خواســتار قــدرت
روحالقــدس بـرای ایجــاد تغییراتــی کــه قبــل از دیــدن اتحــاد در کل کلیســادر شــما اتفــاق
افتــاده بــود ،باشــید؟
خالصـه :انجیل عیسـی مسـیح درباره شـفا و تحـول میباشـد .و هنگامی که آنهـا بیایند،
منیتواننـد در رابطـه مـا بـا دیگـران تأثیر بگذارنـد .کتاب مقـدس اصول و منونههـای قدرمتندی
دربـاره اینکـه چگونـه میتوانیـم روابطـی خـوب و نزدیک بـا دیگران حتـی در جهـان گناهآلود
داشـته باشـیم ،ارائه میدهد.
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