  درس هشتم  

کمرتین اینها

 ۲۶مرداد تا  ۱شهریور

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :متی  ۲ :۵تا  ۳۸ ،۱۶تا ۴۸؛ رومیان ۲۱ ،۲۰ :۱۲؛ لوقا  ۱۹ :۱۶تا :۱۲ ،۳۱
 ۱۳تا ۲۱؛ متی  ۳۱ :۲۵تا .۴۶
آیه حفظی « :پادشاه در جواب خواهد گفت‘ :بدانید آنچه به یکی از كوچكرتین پیروان
من كردید ،به من كردید » ( متی .)۴۰ :۲۵

پس از مشاهده اینکه عیسی در طول زندگی نگران دیگران بود ،به ویژه کسانی که در معرض
آسیب و از دست رفنت بودند ،همچنین باید انتظار داشته باشیم که عیسی چیزهای زیادی در مورد
مراقبت از دیگران دارد .عیسی بطور عملی به کسانی که نگران آنان بود کمک کرد.
تعالی�م عیس�ی عمل�ی هس�تند و متمرک�ز بر ای�ن مفهوم هس�تند که بایـد به عن�وان پیروان
خداون�د زندگ�ی ک�رد .ب�ه همی�ن ترتی�ب م�ی توانی�م ببینی�م ک�ه عیس�ی م�ا را به س�مت انجام
عدال�ت ،محب�ت و رحم�ت ،مث�ل آنچ�ه ک�ه عیس�ی خ�ود در زمانیکـه اینج�ا ب�روی زمی�ن بود و
انج�ام م�ی داد ،س�وق م�ی ده�د .اگ�ر م�ا از او ب�ه عن�وان الگو پی�روی کنی�م ،ما نیز مـی توانیم
هامنطـور کـه او بـه دیگـران خدمت کـرد ،خدمـت کنیم.
عیس�ی همچنی�ن در م�ورد ملک�وت آسمان صحب�ت ک�رد .در توصی�ف عیس�ی ،پادش�اهی
آسمان واقعیت�ی اس�ت ک�ه م�ا م�ی توانی�م حت�ی در حال ح�ارض بخش�ی از آن باش�یم .این یک
ش�یوه زندگ�ی اس�ت ک�ه با مجموعه ای متفاوت نس�بت ب�ه اولویت ها و ارزش ه�ا و اخالقیات
ک�ه در پادش�اهی ه�ای زمی�ن یافت می ش�ود ،عمل می کند .تعالیم عیس�ی نقش�ه ای برای این
پادش�اهی تنظی�م من�ود و ش�امل مترک�ز قوی ب�ر روی نحو ٔه خدم�ت به خ�دا و در راه خدمت به
او ،و چگونگ�ی ارتباـط برق�رار ک�ردن ب�ا دیگرـان اس�ت .م�ا همچنی�ن در مـی یابیم ک�ه خدمت
ب�ه دیگ�ران ،توج�ه ب�ه نیازه�ای آنه�ا و کمک به رش�د و ترقی آنان ،یک�ی از راه هایی اس�ت که
م�ا ب�ه ط�ور مس�تقیم م�ی توانیم خدم�ات خود را ب�ه خدا ارائ�ه دهیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۲شهریور—  August 24آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۷مرداد

معرفی موعظه رس کوه
طوالن�ی تری�ن موعظ�ه مس�یح یا مجموعه ای از آمـوزه های او ،خطب ٔه او بر رس کوه اس�ت.
ارزیاب�ی س�ه جانب�ه او در مـورد زندگ�ی در پادشـاهی خداون�د ب�ا رشح ارزش ها آغاز می ش�ود
ک�ه ب�ه عنوان برکات و س�عادت جاودانی شنـاخته می ش�وند.
متـی  ۲ :۵تـا  ۱۶را بخوانیدـ .ویژگ�ی هـای مشترک ای�ن  ۹ارزش ی�ا انوـاع اف�رادی ک�ه توس�ط
عیس�ی مسـیح ب�ه عنوـان « برک�ت » توصی�ف شـده ان�د چیسـت؟


همرـاه ب�ا ب�کار بستن ای�ن کلمات عمی�ق روحانـی ،نبای�د از عم�ل ب�ه آنه�ا نی�ز دس�ت
برداری�م .عیس�ی در م�ورد تش�خیص فق�ر در می�ان خودم�ان و در جه�ان م�ا صحب�ت ک�رد .او
همچنی�ن درب�ار ٔه پارس�ائی (در برخی از نس�خه های کت�اب مقدس به عن�وان «عدالت» ترجمه
ش�ده اس�ت) ،فروتن�ی ،رحم�ت ،صل�ح جوئ�ی و خل�وص قل�ب ،صحبت کرد .م�ا باید ب�ه تفاوت
عمل�ی ک�ه ای�ن ویژگ�ی ه�ا در زندگ�ی و در دنیـای م�ا ،در زمان�ی که آنه�ا در زندگی مـا حضور
داش�ته باش�ند ،توج�ه کنی�م .درعب�ارات زی�ر از طرف عیس�ی ب�ه چنین اج�رای عملی ک�ه وی از
ش�اگردانش خواس�ت ک�ه من�ک و نـور در جهـان باش�ند ،تاکید ش�ده اس�ت ( متـی  ۱۳ :۵تا .)۱۶
اگ�ر من�ک و ن�ور بط�ور مناس�ب در س�اختار و محیطی اضافه ش�وند ،تغییر ایج�اد می کنند.
من�ک ب�ه غ�ذا طع�م مـی ده�د ،وهمچنین به عن�وان ن�گاه دارنده غذاه�ا از خراب شـدن حفظ
میکنن�ده کار م�ی رود .ای�ن من�اد خوب�ی ب�رای ما اس�ت و ما باید ب�رای آن دس�ته از افرادی که
در اط�راف ماـ هس�تند ،ای�ن گونـه باش�یم .ب�ه همین ترتی�ب ،نور تاریک�ی را به عقب م�ی راند،
موان�ع و خط�رات را آش�کار م�ی س�ازد ،ی�ک خان�ه یا ش�هر را ام�ن تر می کن�د و جهت�ی را برای
حرک�ت ب�ه س�وی ه�دف نش�ان می دهـد و راهنامی�ی می کن�د ،حتی اگ�ر فاصله ای تا رسـیدن
ب�ه هدف باش�د .عیس�ی فرمود « :نور شما نی�ز باید همینط�ور در برابر مردم بتاب�د تا كارهای
نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را س�تایش منایند » (متی .)۱۶ :۵
هـ�ر دو مناــ ِد منـ�ک و نوــر ،مـ�ا را متوجـ�ه مس��ئولیت ش��اگردان مس��یح م��ی کنـ�د تـ�ا زندگـ�ی
افـ�راد اطرافش��ان را تح��ت تاثی��ر قـ�رار داده و بهبـ�ود بخش��ند .هنگام��ی منــک و نــور هســتیم
ک��ه ب��ه طریق��ی زندگ��ی کنی��م ک��ه ب��ه طـ�ور مناســب ومقتض��ی غمخوــار ،پ��اک نیـ�ت ،متواضـ�ع،
رحیــم ،تس��کین دهندــه ،و صبوــر و بردب��ار در برابـ�ر ســتم باشــیم .بنابرایــن ،عیسـ�ی ایـ�ن
موعظ��ه را ب��ا ایــن مظاهــر رشوع کــرد کــه ایــن چیزهــای بــه ظاهــر کــم ارزش ،در واقــع بـرای
ملکــوت وی ارزشــمند هســتند.
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     دوشنبه     

 ۲۸مرداد

با نیکویی بر بدی غلبه کنید
ب�ا در نظ�ر گرفتن تعالیم عیس�ی مس�یح ،شایس�ته اس�ت تا مردمـی را که او بـا آنان صحبت
م�ی ک�رد و موقعیت�ی را ک�ه آنه�ا در آن زندگ�ی م�ی کردن�د را در نظ�ر داش�ته باشـیم .عیس�ی
مس�یح رشوع ب�ه جذـب جمعی�ت بزرگ�ی از مناطق�ی ک�رد که در آنج�ا خدمت کرده ب�ود (متی
 ۲۵ :۴و  ۱ :۵را ببینی�د) .بیشتر م�ردم ع�ادی بودن�د که تح�ت قوانین حکوم�ت امپراطوری روم
زندگ�ی م�ی کردن�د ،ام�ا برخ�ی از آنه�ا حاکمان یهودی و رهبران مذهب�ی بودند .زندگ�ی مردم
ع�ادی دش�وار ب�ود .آنه�ا ب�رای زندگی ک�ردن گزین ٔه کمی داش�تند ،مالی�ات س�نگین را تحمل می
کردن�د و ب�ار س�نگین رس�وم مذهب�ی را بر دوش می کش�یدند.
عیسـی بـا تعلیـم بـه چنیـن مردمـی ،به وضـوح در صـدد ارائه راهی بـرای زندگـی بهرت بود
تـا در هـر رشایطـی تـا بـا کرامـت و مـروت زندگـی کننـد .یـک منونـه از آن را میتـوان در متی
 ۳۸ :۵تـا  ۴۸پیـدا کـرد .در زبـان انگلیسـی — ،ایـن تعالیم—«گونۀ دیگر را برگـردان » « ،جامه
خـود را هـم بـه او ببخـش » « ،کار بیشتری انجـام دهیـد »—،همـه اینهـا بـه عنـوان کلمات
کلیشـه ای مشـهورند .امـا آشـنا بـودن بـا ایـن جملات ،رفتـار و اعامل بنیـادی را که عیسـی در
اینجـا تعلیـم مـی دهـد کمرنـگ جلوه مـی دهد.
مـواردی را کـه عیسـی رشح مـی دهـد ،همـه تجربـه هـای عـادی بـرای خیلـی از مخاطبان
او بودن�د .آنـان اغلـب مـورد حملـه جابرانـه بوسـیله « متصدیـان امـور » و اربابـان قـرار گرفته
بودنـد .آنـان اغلـب به صاحبـان زمین و قرض دهنـدگان ،مقروض و امالک خود را بوسـیله آنان
از دسـت داده بودنـد .آنـان اغلـب تحـت فشـار بـرای کارگری توسـط رسبـازان اشـغالگر رومی
قـرار گرفتـه بودنـد .عیسـی بـه مردم یـاد داد که ،بـا صداقت به رفتار سـتمکاران واکنش نشـان
دادن بهتر از آن اسـت کـه آنـان سـزاوار باشـند که بـا کار کردن ،انسـانیت خود را بوسـیله ظلم
آنـان از دسـت بدهنـد .هنگامـی کـه این سـتمکاران تلاش می کنند کـه قدرت خـود را افزایش
دهنـد ،همیشـه مـردم ایـن حـق آزادی انتخـاب را دارند که چگونـه در مقابل رفتـار آنها عکس
العمـل نشـان بدهنـد ،و بـا ایسـتادگی بـدون خشـونت و رفتار بخشایشـگرانه ،مـی توانند بدی
سـتمکاران و ناعـادالن و کارهایـی را کـه انجـام مـی دهنـد افشـا و برمال کنند.



متـی  ۳۸ :۵تـا  ۴۸را بـا رومیـان  ۲۰ :۱۲و  ۲۱مقایسـه کنیـد .چگونه باید بـه دور از این اصول
بنیادی در زندگیمان ،زندگی کنیم؟

مسیح تمامی « احکام و انبیاء » را خالصه نمود— تمامی نوشته های مقدس روحانی
که اغلب به عنوان عهد عتیق توصیف می شوند را در یک اصل ساده که به « قانون
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طالیی » شناخته می شود ،خالصه کرد « :پس در همه امور با مردم همانگونه رفتار
کنید که میخواهید با شما رفتار کنند .این است خالصۀ تورات و نوشتههای انبیا »
(متی  .)۱۲ :۷به چه روشهایی ،در حال حاضر ،شما می توانید تالش کنید که فرامین
خداوند را بدون اینک هزینه ای برای شما داشته باشد ،به انجام برسانید؟

     سه شنبه     

 ۲۹مرداد

سامری نیکوکار
لوقـا  ۲۵ :۱۰تـا  ۲۷را بخوانیـد .فقیهـی کـه از مسـیح سـوال کـرد ،خالصـه ای از احـکام عهـد
قدیـم را کـه معیـاری قابـل قبـول بـرای زندگـی از طـرف خـدا بـود ،ارائه کـرد .چگونـه این دو
قان�ون به�م مرتبط هس�تند؟

هنگامی که ازعیسی سوال می شد ،اغلب او پاسخش را با نتیجه ای کامالً متفاوت با آنچه
که سوال کننده به دنبالش بود ،به پایان می رساند .در پاسخ به سفارش (الویان  )۱۸ :۱۹در
مورد « همسایه خود را همچون خویشنت محبت کن » ،به نظر می رسد که افراد مذهبی در
دوران او زمان زیادی را رصف کردند که در مورد حد و حدود اصل « همسایه» بحث کنند.
عیسـی از قبـل بـه دنبـال ایـن بـود تـا درک پیروانـش را از ایـن عبـارت عمیـق تـر کنـد و
مرصانـه خواسـتار ایـن بـود کـه پیروانـش نـه تنها همسـایه خود را دوسـت داشـته باشـند بلکه
بایـد بـرای همـه کارهـای مفیـد هـم اقـدام کننـد « :ا ّمـا مـن بـه شما میگویـم دشـمنان خود
را دوسـت بداریـد و بـرای کسـانیکه بـه شما آزار میرسـانند دعـا كنیـد .بـه ایـن وسـیله شما
فرزنـدان پـدر آسمانی خـود خواهیـد شـد ،چـون او آفتـاب خـود را بـر بـدان و نیكان ،یكسـان
میتابانـد و بـاران خـود را بـر درسـتكاران و بـدكاران میبارانـد » ( متـی  ۴۴ :۵و .)۴۵
ا ّمـا وقتـی یکـی از معلمیـن قوانیـن مذهبـی بـه دنبـال آزمون عیسـی بـود ،با او بیشتر در
مـورد ایـن سـؤال بحـث کـرد « :چـه کسـی همسـایه مـن اسـت؟ » ( لوقـا  .)۲۹ :۱۰عیسـی در
پاسـخ بـه او ،حکایـت سـامری نیکـو را تعریـف کـرد ،اما پاسـخ نهایی به سـؤال معلـم رشیعت
تعریـف اصطلاح « همسـایه » نبـود .درعـوض ،عیسـی گفـت :کـه در عمل  « -برو و همسـایه
کسـی بـاش کـه بـه کمـک تـو نیـاز دارد » ( لوقـا  ۳۶ :۱۰و .)۳۷
لوقـا  ۳۰ :۱۰تـا  ۳۷را بخوانیـد .اهمیـت مقایسـه ای کـه عیسـی بیـن سـه شـخصیتی کـه مـرد
نیازمنـد کنـار جـاده را دیدنـد ،در چیسـت؟
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هامنطـور کـه در تعالیـم عیسـی متـداول بـود ،هـدف سـخت تریـن انتقـادات او ،کسـانی
بودنـد کـه ادعـا مـی کردنـد مذهبـی هسـتند ولـی کمرتیـن اهمیـت را بـه کسـانی کـه رنـج
میبردنـد ،مـی دادنـد « .در حکایـت سـامری نیکـو ،مسـیح ماهیـت دیـن واقعـی را نشـان می
دهـد .او نشـان مـی دهـد کـه ایـن شـامل نظـام هـا ،اعتقـادات ،و یـا آئیـن هـا نیسـت بلکـه
بدنبـال انجـام اعمال دوسـتانه ای اسـت کـه ،بزرگرتین خیرات را بـه دیگران به صـورت خیرات
و خوبیهـای حقیقـی بـه ارمغـان مـی آورد » اِلـن جـی وایـت ،آرزوی اعصـار ،ص.۴۹۷ .
در تعالیـم عیسـی ،او بـه یـک غریبـه اشـاره مـی کنـد ،کسـی کـه بـه نظـر مـی آید نسـبت
بـه خـدا بـی ایمان اسـت،تا نشـان دهـد کـه دعـوت خداوند بـرای همه کسـانی اسـت که می
خواهنـد پیـرو او باشـند .هامننـد اولیـن شـنوندگان او ،وقتـی مـا به سـوی عیسـی مـی رویم و
از او مـی پرسـیم کـه بـرای بـه ارث بـردن زندگی ابـدی چه کاری بایـد انجام دهیـم ،او رسانجام
مـا را ،بـرای رفتن و همسـایه شـدن بـا هـر کسـی کـه نیـاز به کمـک مـا دارد هدایت مـی کند.

     چهارشنبه     

 ۳۰مرداد

مرد ثرومتند و ایلعارز
در متثیـل مـرد ثرومتنـد و ایلعـازر( ببینیـد لوقـا  ۱۹ :۱۶تـا  ،)۳۱مسـیح زندگـی مـرد ثرومتند
و مـرد فقیـر و نـا امیـد را بـا هـم مقایسـه مـی کنـد .در فقـدان رفاه اجتامعـی ،شـفاخانه های
محلـی ،و یـا مطبـخ هـا ،ایـن مسـئله بـرای کسـانی کـه نیازمنـد ،ناتـوان و یـا در معـرض دیگـر
محرومیـت هـا بودنـد ،معمـول بود کـه در کنار خانـه های ثرومتنـدان گدایی کننـد .انتظار می
رفـت کـه ثرومتنـدان ،در بـه اشتراک گذاشتن سـهم اندکی از ثـروت خود بـرای رفع ایـن رنج و
مصیبـت ،سـخاومتند باشـند .ا ّمـا در ایـن حکایت ،مرد ثرومتنـد « خودخواهانه نسـبت به درد و
رنـج بـرادرش بـی تفـاوت بـود » اِلـن جی وایت ،پندهای مسـیح ،صفحـه  .۲۶۱در زمـان حیات،
رشایـط مربـوط بـه آنـان بـدون تغییر باقی مـی ماند؛ ا ّمـا پس از مـرگ ،به دلیل اینکـه خداوند
قضـاوت مـی کنـد ،موقعیـت آنها بطـور چشـمگیری برعکس خواهد شـد.
لوقـا  ۱۹ :۱۶تـا  ۳۱را بـا لوقـا  ۱۳ :۱۲تـا  ۲۱مقایسـه کنیـد .شـباهت هـا و تفـاوت هـای بیـن
ایـن دو حکایـت چیسـت؟ و هـر دو حکایـت چـه چیـزی را بـه مـا یـاد مـی دهند؟


هیچ نوع شواهدی در هیچ کدام از این حکایت ها در مورد اینکه این مردان با انجام
کارهای خالف ثرومتند شده باشند وجود ندارد .احتامالً آنان سخت کار کرده اند و با دقت ثروت
خود را مدیریت کرده اند و توسط خداوند برکت یافته اند .ا ّما به نظر میرسد در روش و رفتار
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آنها نسبت به زندگی ،خداوند ،پول ،و دیگران ،کار اشتباهی انجام داده اند و این بطور قابل
توجهی به قیمت از دست دادن زندگی ابدی آنان برایشان هزینه داشته است.
ترسیمی از تصویر متداول زندگی بعد از مرگ در دوران مسیح ،حکایت مرد ثرومتند و
ایلعازر ،به ما یاد می دهند که انتخاب هایی که در دوران حیات می کنیم برای زندگی بعد از
مرگ ما مهم هستند .چگونگی عملکرد ما در مقابل کسانی که نیازمند کمک ما هستند ،راهی
است که انتخاب ها و اولویت های ما را نشان می دهد .هامنطور که « ابراهیم » به رنج مرد
انتخاب بهرت فراهم می کند:
ثرومتند اشاره می کند ،کتاب مقدس بیشرتمسیری مناسب را برای
ِ
« آنها موسی و انبیا را دارند ،به سخنان ایشان گوش بدهند » ( لوقا .)۲۹ :۱۶
مسـیح یـاد داد کـه وسوسـه های ثروت — چه داشـته باشـیم ،پـس انداز کنیم ،یـا به دنبال
بدسـت آوردن آن باشـیم — میتوانـد مـا را از ملکـوت او و دیگـران دور کنـد ،و به سـوی خود
محـوری و اتـکا بـه خـود خـود سـوق دهـد .مسـیح مـا را دعـوت میکنـد تـا اول ملکـوت او را
بطلبیـم و برکاتـی را کـه بـه مـا میرسـد ،مخصوصاً با کسـانی کـه در اطراف ما نیازمند هسـتند
به اشتراک بگذاریم.

شـرایط مالــی شــما هرچــه کــه باشــد ،چگونــه میــت وانیــد مراقــب باشــید کــه اجــازه
ندهیــد پــول و یــا عشــق بــه ثــروت ،دیــدگاه شــما را در مــورد آنچــه کــه مســیحیان
بایــد در زندگــی بــر آن متمرکــز باشــند ،را عــوض نکنــد؟

     پنجشنبه     

 ۳۱مرداد

کوچکرتین اینها
یکـی دیگـر ازمواقعـی کـه از عیسـی سـؤالی پرسـیده شـد و او پاسـخی کاملاً متفـاوت بـا
آنچـه کـه انتظـار مـی رفـت ،داد در موعظه ای اسـت که در متی  ۲۴و  ۲۵نوشـته شـده اسـت.
شـاگردان عیسـی بـه نـزد او آمدنـد و از او در مـورد تخریـب معبـد اورشـلیم و زمـان بازگشـت
دوبـاره او سـؤال کردنـد (متـی  ۱ :۲۴تـا  .)۳اسـتنباط از پاسـخ مرشوح مسـیح به این سـؤال ،به
سـیر کـردن گرسـنگان ،سـیراب کردن تشـنگان ،پذیرفتن غربیه ها ،پوشـاندن برهنـگان ،مراقبت
بیماران و دی�دار زندانی�ان ب�ر م�ی گ�ردد .او ب�ه آن�ان اطمینـان داد « ،بدانی�د آنچ�ه ب�ه یکی از
ای�ن كوچكـان نكردی�د ب�ه من نكردی�د » ( متـی .)۴۵ ،۴۰ :۲۵
این به مسائلی که این تعلیم را به عنوان تصویری از قضاوت نهایی می پردازد ،مرتبط است.
عیسی در رسارس کتاب متی باب  ،۲۴پاسخ های رصیح تری به سواالت شاگردانش داد ،دادن
نشانه ها و هشدارها در مورد تخریب اورشلیم و پایان عرص ،و لیکن او تاکید کرد که نیاز به
« مراقب بودن » و زندگی در نو ِر وعد ٔه بازگشت مسیح ،است .در قسمت اول کتاب متی،
حکایت دخرتان جوان دانا و نادان ،خواستار آماده بودن برای بازگشت غیر منتظره یا به تاخیر
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افتاده مسیح است ،حکایت سه غالم ،نیاز برای خوب و پربار زندگی کردن در زمانی که منتظر
بازگشت مسیح هستیم را نشان میدهد؛ و سپس ،مثال گوسفندان و بزها بیشرت وظایفی را که
قوم خداوند باید مشغول انجام آن باشند را مشخص میکند.
متـی  ۳۱ :۲۵تـا  ۴۶را بخوانیـد .عیسـی در ایـن آیـات چـه بـه مـا میگویـد؟ چـرا رسـتگاری با
سـعی و تلاش مسـیر منیشـود؟ امـا کالم او به مـا درباره مفهوم حقیقی داشتن ایامن رسـتگار
کننـده ،چـه تعلیمـی میدهد؟


بیانـات عیسـی — وقتـی کـه مـا بـه دیگـران خدمـت مـی کنیـم ،در اصـل بـه او خدمـت
کردهایـم — بایـد روابـط و رفتـار مـا را دگرگـون کنـد .تصـور کنیـد کـه قـادر به دعوت عیسـی
بـرای یـک وعـده غـذا یا قـادر به مالقات او در بیامرسـتان یا زندان باشـید .مسـیح فرمود که ما
هـر زمـان کـه ایـن خدمـات را بـه مـردم جامع ٔه خـود ارائه مـی دهیم ،ایـن خدمـات را در حق
او انجـام مـی دهیـم .چـه فرصتـی باور نکردنی کـه او به ما پیشـنهاد می کند کـه انجام دهیم!

بــا دعــا آنچــه را کــه عیســی در ایــن آیــات مــی گویــد بخوانیــد .چطــور مــی توانیــم
ای��ن عقی��ده را درک کنی��م ک��ه ،او خ��ود را ب��ا گرس��نه ،برهن��ه ،و زندان��ی براب��ر ک��رد؟
چــه وظیفــهٔ مهــم و قدرتمنــدی ایــن مســئله بــر عهــد ٔه مــا و چگونــه زندگــی کــردن
مــا مــی گــذارد؟

     جمعه     

 ۱شهریور

تفکـری فراتـر :اِلـن جـی وایـت « ،سـامری نیکـو » صفحـات  ۴۹۷تـا  ،۵۰۵و« کوچکرتیـن
بـرادران مـن » ،صفحـات  ۶۳۷تـا  ،۶۴۱در آرزوی اعصـار؛ A Great Gulf Fixed
،صفحـات  ۲۶۰تـا  « ،۲۷۱چـه کسـی همسـایه مـن اسـت؟ » صفحـات  ۳۷۶تـا  ،۳۸۵در کتـاب
پندهـای مسـیح.

« مسـیح ،دیـوار جدایـی ،خودپرسـتی ،تعصـب ملـی ،را از بیـن مـی بـرد و عشـق ورزی
بـه همـ ٔه انسـان هـا را تعلیـم مـی دهـد .او انسـان هـا را از قلمـرو باریکـی کـه خودخواهـی
آنـان برایشـان تعییـن مـی کنـد ،بیـرون مـی کشـد؛ او متـام خطـوط مرزبنـدی و متایزهـای
سـاختگی در جامعـه را از میـان برمـی دارد .او بیـن همسـایگان و غریبـه هـا ،دوسـتان
و دشـمنان تفاوتـی منـی گـذارد .او بـه مـا مـی آمـوزد تـا هـر روح نیازمنـدی را بـه عنـوان
همسـایه و جهـان را بـه عنـوان عرصـ ٔه خـود قلمـداد و بـه آن نـگاه کنیـم » .اِلـن جـی وایـت،
 ،Thoughts From the Mount of Blessingsصفحه .۴۲
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« معیـار قانـون طالیـی ،معیـار حقیقـی از مسـیحیت اسـت؛ و هـر چیـزی کمتر را از ایـن
فریبـکاری اسـت .مذهبـی کـه انسـان را در رسـیدن بـه جایگاهـی کمتر و پاییـن تـر از جایگاه
واقعـی انسـان هدایـت کنـد ،انسـانی کـه مسـیح چنـان او را ارزشـمند دانسـته اسـت کـه جان
خـود را بـرای او داده اسـت؛ دینـی کـه مـا را نسـبت بـه نیازهـا و رنجهـا و یا حقوق انسـانها
بـی عالقـه مـی کنـد ،یـک دیـن جعلـی و نادرسـت اسـت .در هنـگام ناچیـز شـمردن مطالبـات
فقـرا ،مصیبـت دیـدگان ،و گناهـکاران ،مـا پیمان شـکنی خـود را بـه مسـیح اثبـات مـی کنیـم.
مسـیحیت در جهـان قـدرت کمـی دارد و ایـن بـه علـت ایـن اسـت کـه انسـان هـا نـام مسـیح
را بـر خـود دارنـد ،در حالـی کـه در زندگـی شـخصیت او را انـکار مـی کنـد » .اِلـن جـی وایت،
 ,Thoughts From the Mount of Blessingصفحـات  ۱۳۶و .۱۳۷

سواالتی برای بحث
 .۱آیه مورد عالقه شما در درس این هفته کدام است و چرا؟
 .۲بــه آنچــه کــه خانــم اِلــن جــی وایــت دربــار ٔه ایمانــی کــه « مــا را در جهــت بــی
عالقگــی نســبت بــه نیازهــا ،رنجهــا ،و حقــوق انســانی رهبــری مــی کنــد ،آن ایمــان
نادرســت و جعلــی اســت » نوشــته اســت ،نــگاه کنیــد .چـرا مــا بایــد مراقــب باشــیم تــا بــه
آســانی در دام ایــن طــرز تفکــر« دانســتن حقیقــت » کافــی اســت ،و هیــچ چیــز دیگــری
مهــم نیســت ،نیافتیــم؟
 .3چگونــه آیــات مطالعــه روز پنجشــنبه بــه مــا نشــان مــی دهنــد کــه « حقیقــت » شــامل
چــه چیزهایی اســت؟

خالصه :تعالیم عیسـی برای کسـانی که سـاکنان و منایندگان پادشـاهی خداوند هسـتند ،شـیوه
ای متفـاوت بـرای زندگـی کـردن را مشـخص مـی کنند .بر اسـاس عهد عتیـق در کتاب مقدس ،عیسـی
مترکـز خـود را بـرروی مراقبـت از فقـرا و سـتمدیدگان قـرار داد و تاکیـد کـرد کـه پیـروان او در زمانی
کـه منتظـر بازگشـت دوبـاره او هسـتند ،بـه عنوان مردمـی مهربان و دلسـوز و رحیـم زندگی کنند.
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