  درس دهم  

 ۹شهریور تا  ۱۵شهریور

زندگی بر اساس انجیل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :رومیـان  ۲۰ :۸تـا ۲۳؛ یوحنـا ۱۷ ،۱۶ :۳؛ متی ۳۶ :۹؛ افسیسـان ۸ :۲
تـا ۱۰؛ اول یوحنـا ۱۷ ،۱۶ :۳؛ مکاشـفه .۷ ،۶ :۱۴

آیـه حفظـی « :زیـرا بـه سـبب فیض خداسـت كه شما از راه ایمان نجات یافتهایـد و این
كار شما نیسـت بلكـه بخشـش خداسـت .ایـن نجـات ،نتیجـهٔ کارهای شما نیسـت ،پـس هیچ
دلیلـی وجـود نـدارد كه كسـی به خود ببالد .زیرا ما سـاختهٔ دسـت او هسـتیم و خـدا ما را در
مسـیح عیسـی از نـو آفریـده اسـت تـا آن كارهای نیكویـی را كه او قبلاً برای ما مقـدّ ر فرمود
كـه انجـام دهیـم ،بجا آوریـم » (افسیسـان  ۸ :۲تا .)۱۰
به محض اینکه درمورد احکام خداوند ،الزامات یا رهنمودها صحبت میکنیم ،در معرض
خطر قرار گرفته یا حتی با وسوسه روبرو می شویم و به این فکر می افتیم که آیا می توانیم با
اعامل خود نجات یابیم یا اینکه فقط برای بدست آوردن لطف خداوند این اعامل را انجام می
دهیم .اما کتاب مقدس مکررا ً به ما میگوید که ما گناهکاران با فیض خداوند از طریق عیسی
مسیح و مرگ او برروی صلیب به جای ما ،نجات یافته و رستگار شده ایم .به هر حال ما چه
چیزی می توانیم به این اضافه کنیم؟ یا هامنطور که اِلن جی وایت نوشته است « :اگر شام
هم ٔه چیزهایی که در انسان خوب ،مقدس ،رشیفو دوست داشتنی هستند را در کنار هم قرار
دهید و سپس موضوع را به حضور فرشتگان خداوند به عنوان قبول آن برای نجات روح انسان
و یا برای بیان شایستگی او برای نجات بیاورید ،پیشنهاد به عنوان پیامن شکنی از طرف آنان
رد خواهد شد » –  ،Faith and Worksصفحه .۲۴
بنابرایـن ،حتـی ا َعمال رحیامنـه و شـفقت آمیـز ما برای کسـانی کـه نیازمند هسـتند ،نباید
بـه عنـوان احـکام گرائـی دیـده شـوند .بـر خلاف آنچـه کـه گفته شـده ،هامنطـور کـه فهم ما
فزونـی مـی یابـد و نسـبت بـه رسـتگاری شـکرگزار تـر مـی شـویم ،پیونـد بیـن محبـت خـدا و
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نگرانـی او بـرای فقـرا و سـتمدیدگان ،بـه عنـوان دریافت کننـدگان محبت او  ،به مـا منتقل می
شـود .هامنطـور کـه مـا ایـن محبـت را دریافـت میکنیـم ،بنابراین ما هـم به دیگـران خواهیم
داد .هنگامـی کـه مـا مـی بینیـم که چگونـه خداوند مـا را محبت منئـد ،همچنیـن خواهیم دید
که چقدر او دیگران را دوسـت دارد و ما را فراخوانده تا ما هم آنان را دوسـت داشـته باشـیم.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۱۶شهریور –  September 7آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۱۰شهریور

« زیرا خدا آنقدر محبت کرد… »
یوحنـا  ۱۶ :۳میگوی�د « ،زی�را خ�دا جه�ان را آنق�در محبت من�ود … »  -معن�ی اصلی کلمه
«  » kosmosدر یونانـی « خلقـت جهـان بـه عنـوان یـک نهـاد سـازمان یافتـه بـوده اسـت » –
 ،The SDA Bible Commentaryجلـد  ،۵صفحـه  .۹۲۹ایـن آیـه در مـورد رسـتگاری انسـان
اسـت ،ا ّمـا نقشـه نجـات ،پیامدهایـی دارد کـه همـ ٔه جهـان را تحـت تاثیر قـرار میدهد.
رومیـان  ۲۰ :۸تـا  ۲۳را بخوانیـد .ایـن چـه چیـزی را در مورد مسـائل گسترده تر که در نقشـهٔ
نجـات وجـود دارد ،بـه ما مـی آموزد؟

البتـه ،تـا حـدودی ،رسـتگاری دربـار ٔه رابطـ ٔه شـخصی هـر یـک از مـا بـا خداوند اسـت .ا ّما
بیشتر از ایـن اسـت .ایـن توجیـه فقـط بخاطـر بخشـیده شـدن گناهـان مـا نیسـت .در حالـت
ایـدهال آن ،همچنیـن بایـد در مـورد اینکـه چگونـه خداونـد از طریـق عیسـی مسـیح و روح
القـدس خانـواد ٔه الهـی را خلـق کـرد ،کسـانی کـه بخاطـر بخشـش گناهانشـان و اطمینـان از
نجاتشـان شـکرگزاری میکننـد ،بوسـیل ٔه کارهـای خیرخواهانـه خـود ،بـرای جهانیـان بـه عنـوان
شـاهدی خواهنـد بود.
یوحنا  ۱۶ :۳و  ۱۷را بخوانید .آیه  ۱۷چگونه به درک عمیق تر و بهرت آیه  ۱۶کمک میکند؟

ما می توانیم بپذیریم که خداوند به غیر از ما ،انسانهای دیگر را هم دوست دارد .او
کسانی را که ما دوست داریم ،دوست می دارد و ما از این مسئله خوشحال هستیم .او همچنین
کسانی را که ما با آنان در ارتباط هستیم ،دوست می دارد ،و درک ما از این حقیقت ،اغلب
انگیزه ای برای خود ما است که به آنان رسیدگی کنیم .خداوند همه مردم را در همه جای دنیا
دوست دارد ،حتی کسانی را که ممکن است ما شخصاً آنان را دوست نداشته باشیم.
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خلقت یکی از طُ ُرقی است که ما این اثبات را در آن می بینیم .کتاب مقدس بطور مک ّرر به
جهان اطراف ما به عنوان مدرک مستدلی از خیرخواهی خداوند برای برشیت اشاره میکند« ،
زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند
» ( َمتّی  .)۴۵ :۵حتی خود حیات ،هدیه ای از طرف خداوند است ،رصف نظر از واکنش های
فردی و یا نگرش هر فرد نسبت به خداوند ،هر شخصی این هدیه را دریافت میکند.

مــا چگونــه بایــد نگــرش خودمــان را نســبت بــه دیگــران و شــرایط آنــان تغییــر
دهیــم وقتــی مــا آنهــا را بــه عنــوان خلقــت خداونــد کــه بوســیله او دوســت داشــته
شــدهاند ،بشناســیم؟

     دوشنبه     

 ۱۱شهریور

شفقت و توبه
حکایت های درهم آمیخته از نجات و نربد عظیم ،ما را به پذیرفنت حقیقت دربار ٔه حیات که
اساس درک ما از دنیای ما و خودمان است ،فرا می خواند ،که این است :ما و جهان ما لغزش
خورده ایم ،تنزل کرده ایم ،و گناهکار هستیم .دنیای ما آن خلقتی نیست که قرار بود باشد ،هر
چند که ما هنوز صورت خداوند ،کسی که ما را خلق کرده است را در آن می بینیم ،ما بخشی
از این دنیای لغزش خورده هستیم .گناه در زندگیهای ما به مشابه هامن رسشتی است که در
رشیر است که مسبب درد بسیار ،ظلم ،و استثامر در رسارس جهان میشود.
بنابرایـن ،مـا حـق داریـم کـه آزار ،رنـج ،غم ،و مصیبـت را در جهان احسـاس کنیـم .ما باید
آدم ماشـینی باشـیم کـه ایـن درد و رنـج زندگـی در اینجـا را حـس نکنیـم .سـوگواریها و ضجـه
هـا درکتـاب مزامیـر ،غـم و انـدوه ارمیا و دیگر انبیاء ،و اشـکها وشـفقت عیسـی همه نشـان
دهنـد ٔه اقتضـاء ایـن نـوع واکنـش هـا بـه جهان و بـدی آن ،و بـه ویژه به آن دسـته از کسـانی
اسـت کـه اغلب از رشارت آسـیب مـی بینند.
متـی  ،۱۴ :۱۴ ،۳۶ :۹لوقـا  ۴۲ ،۴۱ :۱۹و یوحنـا  ۳۵ :۱۱را بخوانیـد ،چـه چیـزی در هر کدام از
ایـن آیـات باعـث وادار کـردن عیسـی به شـفقت و غمخواری میشـود؟ ما چگونه مـی توانیم
قلبـی داشـته باشـیم که باعث تسـکین غـمو رنج اطراف ما شـود؟

ما همچنین باید به یاد داشته باشیم که گناه و بدی فقط « در بیرون » ویا در نتیجه لغزش
کس دیگر نیست « :اگر بگوییم از گناه بَری هستیم ،خود را فریب دادهایم و راستی در ما
نیست » ( اول یوحنا  .)۸ :۱در ادراک انبیاء کتاب مقدس ،گناه فاجعه ای نبود که در درجه
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اول به خاطر اینکه کسی « احکام » خداوند را نقض کرده ،بلکه به خاطراینکه گناه رابط ٔه بین
خدا و قومش را شکست ،و همچنین به علت اینکه گناه ما به دیگران آسیب می رساند .این
ممکن است در مقیاس کوچک و یا بزرگ اتفاق بیفتد ،ا ّما به هرحال هامنند هامن رشارت است.
خودخواهی ،حرص و طمع ،تبعیض ،جهالت و بی توجهی ،همه در ریش ٔه هم ٔه بدیها ،بی
عدالتی ها ،فقر و ظلم دنیا وجود دارند .و اعرتاف ما به گناهان خود ،اولین قدم در واکنش به
این بدیها است ،و همچنین اولین قدم در جهت اجازه دادن به محبت خدا برای قرار گرفنت
ِ
درست خودش در قلبهای ماست « :ولی اگر به گناهان خود اعرتاف کنیم ،او که امین
در جای
و عادل است ،گناهان ما را میآمرزد و از هر نادرستی پاکامن میسازد » ( اول یوحنا .)۹ :۱

بـه خودتـان نـگاه کنیـد ( نـه از فاصلـه ای نزدیـک و نـه از فاصلـه ای دور ) .در چـه
شـیوه هایـی شـما شکسـته شـدهاید و جزیـی از مشـکل بزرگتـر هسـتید؟ تنهـا راه
حـل چیسـت ،وتنهـا پنـاه شـما کـه مـی توانیـد بـه آن بـرای کمک نـگاه کنید ،چیسـت؟

     سه شنبه     

 ۱۲شهریور

فیض و کردار نیک
افسیسـان  ۸ :۲تـا  ۱۰را بـا انشـای خـود خالصـه کنیـد .ایـن آیـات دربـار ٔه رابطـهٔ بیـن فیض و
کـردار نیـک بـه مـا چـه میگوید؟

کتـاب مقـدس بـه مـا میگویـد کـه بـه غیـر از دالیل دیگـر ،مـا خلق شـده ایم کـه خداوند
را پرسـتش و بـه دیگـران خدمـت کنیـم .مـا فقـط در تخیـل خودمان مـی توانیم سـعی کنیم تا
درک کنیـم کـه ایـن ا َعمال در یـک محیط عـاری از گنـاه چگونه خواهـد بود.
در حـال حـارض ،بـه دلیـل گنـاه ،فقـط مـا در مـورد یـک جهـان آن هـم جهانـی کـه دچـاره
لغـزش شـده و در گنـاه سـقوط کـرده ،مـی دانیـم .خوشـبختانه بـرای مـا ،فیـض خداونـد ،در
قربانـی شـدن عیسـی بـرای گناهان جهان آشـکار شـد و بـه اثبات رسـید ،و راهی بـرای آمرزش
گناهـان و التیـام بـاز کرد .بنابراین ،حتی در میان هسـتی شکسـته شـده در اثر گنـاه ،زندگی ما
ِ
خداونـد توانـا بـه کمال میرسـد ،خداونـد از ما برای همـکاری بـا او در یافتن ،التیام
بـا کمـک
و احیـای کسـانی کـه آسـیب دیدهانـد ،اسـتفاده میکند ( افسیسـان  ۱۰ :۲را ببیند ) « .کسـانی
کـه دریافـت کننـدگان فیـض هسـتند باید ایـن برکت را بـه دیگران برسـانند .مردم از هر سـوی
کـه بـرای دریافـت کمـک می آیند ،خداوند از انسـان می خواهـد تا با خوشـحالی به همنوعان
خـود خدمـت کنـد » .اِلـن جـی وایـت ،The Ministry of Healing ،صفحه.۱۰۳ ،
بـاز هـم بایـد گفـت کـه ،مـا کارهـای خیـر انجـام منـی دهیـم کـه مراقبـت از فقـرا ،گرفتن
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دسـت مظلومـان ،سـیر کـردن گرسـنگان مـی باشـد بلکـه به منظـور اسـتحصال رسـتگاری و در
کنـار خداونـد قـرار گرفتن ایـن کار هـا را انجـام مـی دهیـم .در مسـیح و بـا ایمان بـه او ،مـا
در کنـار خداونـد همـ ٔه موقعیتـی کـه تـا بـه ابـد نیـاز داریـم را خواهیم داشـت .در عیـن حال
ک�ه م�ا خودم�ان را ه�م بـه عنوان گناهـکار و هـم قربانیِ گنـاه می دانیم ،کسـانی هسـتیم که
بوسـیله خداونـد دوسـت داشـته شـده ایم و نجـات یافته ایـم .در حالی که ما هنوز با وسوسـه
هـای خودپرسـتی ،حـرص و طمـع و خودخواهـی مبـارزه میکنیم ،فیـض فداکارانـه متواضعانه
خداونـد ،نـوع جدیـدی از حیـات و عشـق را وارد زندگـی مـا خواهـد کرد.
هنگامـی کـه بـه صلیـب نـگاه میکنیـم ،فـداکاری عظیـم و کاملـی که بـرای ما انجام شـده
اسـت را مـی بینیـم و متوجـه مـی شـویم کـه منـی توانیم چیـزی را به آنچه که مسـیح بـرای ما
انجـام داد اضافـه کنیـم .ا ّمـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مـا نبایـد عملی را در پاسـخ بـه آنچه
مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت ،انجـام ندهیـم .برعکـس ،مـا بایـد پاسـخ دهیـم ،و آیـا راه
بهتری بـرای پاسـخ بـه محبتـی کـه بـه ما شـده ،از ابـراز آن عشـق به دیگـران وجـود دارد؟

اول یوحنــا  ۱۷ ،۱۶ :۳را بخوانیــد .چگونــه ایــن آیــات ،قدرتمندانــه آنچــه را کــه مــا
بایــد در پاســخ بــه صلیــب انجــام دهیــم ،بیــان میکنــد؟

     چهارشنبه     

 ۱۳شهریور

همه ما به عنوان برش نقطه اشرتاک داریم
عیسی با خدمت و تعالیم خود نشان داد ،که خواستار یک دربرگیرندگی عامه مردم و شکاف
زدائی طبقاتی بنیادین و ریشه ای بود .همه کسانی که با نیت های صادقانه در پی جلب نظر او
بودند از جمله زنان بد نام ،جمع کنندگان مالیات ،جذامی ها ،سامریان ،نظامیان رومی ،رهربان
مذهبی ،و یا کودکان – او صمیامنه و با مهربانی از آنان استقبال می کرد .کلیسای اولیه هم
هامنطور در پی شیوه های تغییر مردم بودکه این امر ارائه هدیه نجات را در بر داشت.
هامنطـور کـه اولیـن ایامنـداران بـه آهسـتگی پذیرفتند کـه انجیـل دربرگیرنده عامـه مردم
اسـت  ،آنهـا رصفـاً انجـام کارهـای خیـر بـه نفع دیگـران را بـه ایامن خود بـه عنـوان انجام یک
کار« نیکـو » اضافـه کردنـد .ایـن هسـته اصلـی درک آنهـا از انجیل بـود ،هامنطور کـه آن را در
زندگـی ،خدمـت و مـرگ عیسـی دیـده بودنـد .هامنطـور که آنـان با مسـائل و سـواالت بوجود
آمدهـدر کشـمکش بودنـد ،ابتـدا بطور فردی بـرای رهربانی ماننـد پولس و پطـرس ( برای مثال
اعامل رسـوالن  ۹ :۱۰تا  ۲۰را ببینید ) ،و سـپس برای بدن کلیسـا در شـورای اورشـلیم ( ببینید
اعمال رسـوالن  ،) ۱۵آنـان رشوع بـه ِ
درک تغییـ ِر شـگرفی کردنـد کـه ایـن خرب خوش بـرای آنان
آورده بـود تـا محبـت خـدا و دربرگیرندگـی جامـع او [کـه بر ضد تبعیـض اسـت] را بفهمند که
چگونـه بـا ایـن نگـرش بایـد در میان کسـانی زیسـت که مدعـی پیروی از او هسـتند.
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هـر کـدام از آیـات زیـر چه چیـزی را دربار ٔه جامعه مشترک انسـانی به ما می آمـوزد؟ چگونه
بایـد هـر عقیده ای بـر روی رفتار مـا تاثیر بگذارد؟
مالکی ۱۰ :۲
اعامل رسوالن ۲۶ :۱۷
رومیان ۲۳ :۳
غالطیان ۲۸ :۳
غالطیان  ۲۸ :۳خالصه الهیات و حکایت عملی است که عیسی در مورد سامری نیکو گفت.
در این جا بحث در مورد این است که ما ملزم به خدمت به چه کسی هستیم ،ا و فقط می
گوید برو و خدمت کن ،و شاید حتی همیشه آماده باشم تا توسط کسانی که که ما انتظار
رسیدن کمک از طرف آنان را نداریم به ما کمک کنند .اساس مشرتک خانواده جهان انسانی ،در
مرتبه باالتر پی بردن به این مسئله است که ،کسانی که در خانواد ٔه مشرتک از طریق انجیل بهم
متصل هستند ،فقط بوسیله محبت خداوند که ما را دعوت به اتحاد در مسیح میکند ،بوده
است « :زیرا همۀ ما ،چه یهود و چه یونانی ،چه غالم و چه آزاد ،در یک روح تعمید یافتیم
تا یک بدن را تشکیل دهیم؛ و همۀ ما از یک روح نوشانیده شدیم » ( اول قرنتیان .)۱۳ :۱۲

     پنجشنبه     

 ۱۴شهریور

ِ
انجیل اَبدی

دع�وت ب�ه تغیی�ر و تبدی�ل از س�وی انجیلـ اس�ت « ،آنگاه فرش�تهای دیگر دیدم ک�ه در دل
آسمان پ�رواز میک�رد و انجی�ل ج�اودان ب�ا خ�ود داش�ت ت�ا س�اکنان زمی�ن را بش�ارت ده�د ،از
ه�ر ق�وم و طایف�ه و زب�ان و مل�ت ک�ه باش�ند » ( مکاشـفه  ،)۶ :۱۴و در طول تاریخ مسـیحیت
ادامـه داشـته اسـت .بـا ایـن حـال ،مکاشـفه تکرار مجـدد ایـن پیغام خرب خـوش دربار ٔه عیسـی
م�ی باش�د و هم� ٔه چیزهای�ی که در بـر گیرند ٔه آن اسـت را در باره پایان زمـان توضیح میدهد.
ِ
کلیـت انجیـل چگونـه اسـت – کـه معـرف تریـن آن در
مکاشـفه  ۶ :۱۴و  ۷را بخوانیـد .درک
یوحنـا  ۱۶ :۳خالصـه شـده اسـت – شـامل پیغـام ویـژه سـه فرشـته کـه در آیه  ۷آمده اسـت.

مکاشـفه  ،۷ :۱۴سـه اصـل کلیـدی کـه ما قبلاً در مطالعـه نگرانـی خداوند در مـورد رشیر،
فقـر ،ظلـم و سـتم مطالعـه کردیـم ،را در کنـار هم قـرار میدهد:
داوری .درخواسـت تجدیـد نظـر بـرای قضـاوت – بـه منظـور اجـرای عدالـت – مکـررا ً از
طـرف کسـانی کـه در طـول تاریـخ مـورد ظلـم و سـتم قـرار گرفتهاند ،درخواسـت شـده اسـت
خوشـبختانه کتـاب مقـدس ،خـدا را بـه عنوان کسـی که صـدای فریاد کسـانی را کـه در محنت
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و پریشـانی هسـتند میشـنود ،بـه تصویـر کشـیده اسـت .بـرای مثـال ،هامنطـور کـه اغلب در
کتـاب مزامیـر بیـان میشـود ،کسـانی کـه بـا آنـان بطـور غیـر ناعادالنـه رفتـار شـده ،داوری
خداونـد را بـه عنـوان خبر خـوب بایـد در نظـر بگیرنـد.
پرستش .نوشته های انبیاء یهودی اغلب مسائل مربوط به پرستش و ا َعامل خوب را به هم
پیوند می زنند ،به ویژه هنگامی که مقایسه عبادت کسانی که ادعا میکنند که مردم با ایامنی
هستند با کسانی که در اشتباه هستند و به این روش عادت کردهاند و به آن ادامه میدهند.
در اشعیا  ،۵۸خداوند به رصاحت اظهار میکند که اعامل محبت آمیز و مراقبت از فقرا و
نیازمندان عبادتی است که بیشرت مورد قبول او است ( ببینید اشعیا .)۷ ،۶ :۵۸
خلقت .هامنطور که مشاهده کردیم ،یکی از اصول اساسی دعوت خداوند به عدالت،
خانواد ٔه مشرتک برشیت است ،که هم ٔه ما به شکل او ( منعکس کننده صورت او ) خلق شده
ایم و از طرف او محبت شده ایم ،که هم ٔه ما در چشم او با ارزش هستیم و هیچکس نباید
مورد استثامر و ستم قرار گیرد تا کس دیگری از آن سود و منفعت ناعادالنه بربد .بطور وضوح
به نظر میرسد که این اعالمیه پایان زمان در انجیل ،فراخوان گسرتده و فراگیر برای پذیرفنت
آزادی ،نجات ،و احیای مجدد انسان است که خداوند خواهان آن برای برشیت سقوط کرده
است .بنابر این ،حتی در میان مسائل مربوط به عبادت حقیقی و یا نادرست و شکنجه و آزار
( مکاشفه  ۸ :۱۴تا ۱۲را ببینید) ،خداوند مالک کسانی خواهد بود که برای فرامین خداوند و
ایامن به مسیح و برای آنچه که درست است ،حتی در میان بدترین رشارت ها ایستادگی کنند.

چگون��ه م��ی توانیــم ،راههایــی را بــرای خدمــت رســانی بــه افــراد نیازمنــد پیــدا
کنیــم ،و همزمــان بــا آن ،بتوانیــم امیــد و همینطــور هشــداری را کــه در پیــام ســه
فرشــته وجــود دارد بــا آنــان در میــان بگذاریــم؟

     جمعه     

 ۱۵شهریور

تفکـری فراتـر :بخوانیـد ،اِلـن جـی وایـت ”،خداونـد بـا مـا اسـت “ ،صفحـه  ۱۹تـا ،۲۶
آرزوی اعصـار؛”  ،Saved to Sarveصفحـات  ۹۵تـا  ،۱۰۷در .The Ministry of Healing
« خداونـد ادعـا میکنـد کـه متـام زمین تاکسـتان اوسـت .اگر چـه در حال حارض در دسـت
غاصبـان اسـت ،ولـی متعلـق بـه خداوند اسـت .و بـا بازخریـد آن و خالصی آن از دسـت رشیر
کـه کمتر از خلقـت دوبـار ٔه آن نیسـت ،متعلـق بـه او میشـود .بـرای نجـات و آزادی جهـان
قربانیـ داده ش�ده اس�ت( .زی�را خ�دا جه�ان را آنق�در محبت کرد که پسر یگانۀ خ�ود را داد تا
ه�ر ک�ه ب�ه او ایمان آ َو َرد هلاک نگردد ،بلکه حیـات جاویدان یاب�د) ( یوحنـا  .)۱۶ :۳از طریق
آن یکـ عطی�ه ،همـ ٔه انس�ان هـای دیگ�ر ه�م از هدی� ٔه نجاـت به�ره منـد شـدند .روزانـه متـام
دنی�ا از ب�رکات خداون�د بهـره منـد میشـوند .هـر قطـره ای از باران ،هـر پرتو نور برروی نسـل
ناسـپاس مـا ،هـر بـرگ و گُل و میـوه ،تحمـل و صبر طوالنـی خداوند و عشـق عظیم او نسـبت
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بـه انسـان را شـهادت میدهنـد » اِلـن جـی وایـت ،پندهای مسـیح ،صفحـات  ۳۰۱و .۳۰۲
« در مسـیح چـه یهـودی ،چـه یونانـی ،بـرده یـا آزاد همـه با خون ارزشـمند مسـیح در کنار
هـم قـرار گرفتنـد و یکی شـدند ( غالطیـان  ۲۸ :۳و افسیسـان .)۱۳ :۲
« هرچـه کـه تفـاوت اعتقـادت مذهبـی میخواهد باشـد ،فراخـوان درد و رنـج برشیت باید
شـنیده شـود و جواب داده شـود ...
« هم�ه اطرافی�ان م�ا از نظ�ر روح�ی ضعیف هسـتند ،سـعی کنید تـا روح هایی کـه نیاز به
کلمات تسـکین دهنـده و ا َعمال یـاری بخش هسـتند را کمـک کنید .بیـوه زنانی وجـود دارند
کـه نیازمنـد کمـک و همـدردی هسـتند .یتیامنـی وجـود دارنـد که مسـیح بـه پیروانـش فرمود
آنـان را دریابیـد تـا اعتماد خداونـد را دریافـت کرده باشـید .اغلب اوقـات این مـوارد با غفلت
و بـی توجهـی ،نادیـده گرفتـه میشـوند .آنهـا ممکـن اسـت ،ظاهـرا ً از طُریـق ناهنجاریهـای
مختلـف از دسـت رفتـه باشـند و بـا بـی رحمـی بـا آنان رفتار شـده باشـد ،بـا این حـال آنان به
خداونـد تعلـق دارنـد .آنـان بـه قیمـت پرداخـت خـون گرانبهـای مسـیح خریـداری شـدهاند و
در نـگاه خداونـد آنـان هامنقـدر ارزشـمند هسـتند که ما هسـتیم .آنهـا اعضای خانـواد ٔه بزرگ
خداونـد هسـتند ،و مسـیحیان بـه عنـوان وکیلان و مناینـدگان خداوند مسـئول مراقبـت از آنان
میباشـند » .اِلـن جـی وایـت ،پندهـای مسـیح ،صفحـات .۳۸۷ ،۳۸۶

سواالتی برای بحث
 .۱در تــاش بـرای انجــام کارهــای خــوب و کمــک بــه دیگـران ،چگونــه مــا میتوانیــم در
برابــر وسوســه ایــن طــرز فکــر کــه” ایــن بــه نحــوی مــا را انســان بهتــری میســازد و بــه
مــا شایســتگی میدهــد کــه خداونــد مــا را بپذیــرد “ ،مقابلــه کنیــم؟
 .۲آیــا کلیســای شــما جامعــه ای اســت کــه در آن” هیــچ نــوع تفاوتــی “ وجــود نــدارد،
بلکــه در مســیح همــه یکــی هســتند؟ چگونــه ایــن مســئله میتوانــد بیشــتر رایــج بشــود؟
چقــدر کلیســای شــما دربــر گیرنــد ٔه دیگـران اســت؟
 .3چگونــه مــا میتوانیــم میـزان مناســب را در انجــام کار خــوب بـرای کســانیکه نیازمنــد
هســتند ،پیــدا کنیــم ،اگــر هیــچ دلیلــی وجــود نداشــته باشــد کــه آنــان نیازمنــد کمــک
هســتند مــا میتوانیــم بــه آنــان کمــک کنیــم ،در حالیکــه همزمــان بــا توســل بــه حقایــق
انجیــل بــه آنهــا دســت یافتــه ایــم؟ چگونــه میتوانیــم یــاد بگیریــم کــه هــر دو طریــق را
انجــام دهیــم ،و چ ـرا همیشــه انجــام هــر دو روش بهتــر اســت؟

خالصه :محبت خداوند که در طرح نجات او آشکار شده است و در زندگی و فداکاری
عیسی مسیح ،اثبات شده است ،به ما عفو ،حیات ،و امید را پیشکش میکند .به عنوان دریافت
کنندگان این فیض ،ما به دنبال این هستیم که این را با دیگران به اشرتاک بگذاریم نه فقط
برای دریافت رستگاری ،بلکه به دلیل آنچه که ما به خاطرش خلق شدیم و دوباره تولد نو
پیدا کردیم ،باید انجام دهیم .به همین ترتیب ،انجیل روابط را تغییر میدهد و ما را به سوی
خدمت ،به ویژه به کسانیکه بیشرتین نیاز به کمک را دارند ،سوق میدهد.
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