  درس نهم   

 ۷ – ۱شهریور

پرورش طرز برخوردی جاذب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته :یوحنا  ۲۷ :۴تا  ۳۹ ،۳۰تا ۴۲؛ متی  ۲۱ :۱۵تا ۲۸؛ دوم تسـالونیکیان
 ۱ :۱تا ۴؛ رومیان ۷ :۱۵؛ افسسیان ۳۲ :۴؛ اول پطرس .۱۵ :۳
آیـه حفظـی« :بلکـه در دل خویش مسـیح را به عنـوان خداوند مقدس شمارید و همواره
آمـاده باشـید تـا هـر کـس دلیـل امیـدی را کـه در شامسـت بپرسـد ،او را پاسـخ گوییـد ،اما به
نرمـی و بـا احرتام» (اول پطـرس .)۱۵ :۳
هرچـه بیشتر زندگـی مسـیح را مورد مطالعه قرار میدهیم ،بیشتر در توانایـی او در پذیرش
و تاییـد مـردم متحیـر میشـویم .بـا اینکـه او رهبران مذهبـی روزگار خود را به سـختی رسزنش
و مالمـت میکـرد ،امـا بـا خوشـحالی پذیـرای متـام کسـانی بود که بـا گناه مبـارزه مـی کردند و
ناامیدانـه در دام گنـاه گرفتـار شـده بودنـد .فیـض او شـامل حـال آنان میشـد .حتـی رحمت و
برکـت او شـامل بدتریـن گناهـکاران هـم میشـد .عمـق بخشـش او بسـیار عمیق تـر از ژرفای
گنـاه آنـان بـود .محبت او بیکـران بود.
مسـیح هرگـز حتـی کوچکرتیـن رفتـاری از غـرور و برتـری از خـود نشـان نـداد .او در همه
انسـانها تصویـر یکـی را دید و آنهـم تصویر خدایی بود که آنها را خلق کرده بود ،انسـانهایی
کـه در اثـر گنـاه سـقوط کـرده و حال او آمـده بود تا آنـان را نجات دهد .محبـت او برای همه
اسـت و هیچکـس از محبـت او محـروم نیسـت .هیچکس آنقدر غرق گناه نیسـت کـه فیض او
نتوانـد شـامل حالـش نشـود .او بـا متـام کسـانیکه ارتباط داشـت با احرتام و شـأنی که شایسـته
آنـان بـود ،رفتـار کرد .مسـیح مردم را برای وارد شـدن به پادشـاهی آسمان ترغیـب میکرد ،زیرا
که شایسـتگی هـای آنان را باور داشـت.
حضـور او زندگـی آنـان را تغییـر داده بـود زیـر او عمیقاً دلسـوز آنان بود .آنان برخاسـته تا
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آن بشـوند که مسـیح باور داشـت که می توانند باشـند.
در درس ایـن هفتـه ،مـا بـه بررسـی عمیـق طـرز رفتـار و برخورد مسـیح بـا مـردم خواهیم
پرداخـت و چگونگـی بکارگیـری ایـن اصـول در زندگـی خودمـان را بررسـی خواهیـم کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۸شهریور –  ۲۹آگوست آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۲شهریور

قابلیت پذیرفنت انجیل
یوحنـا بـاب  ۷۲ :۴تـا  ،۰۳و  ۹۳تـا  ۲۴را بخوانیـد .چگونـه تعامـل مسـیح با زن سـامره ای این
حقیقـت را نشـان مـی دهـد که همه انسـانها حتـی در جاهایی که انتظـار آنرا نداریـم ،آماده
پذیرش انجیل هسـتند؟

تنهـا جایـی کـه حواریـون فکـر منیکردنـد کـه در آنجـا قلبهایـی آمـاده پذیـرش پیـام انجیـل
باشـد ،سـامره بـود .سـامریان بـا یهودیـان بـر رس تعالیـم و اصـول عبـادی دامئـاً در مجادلـه و
کشـمش بودنـد .ایـن دشـمنی هـا ده سـال قدمت داشـت .سـامریان میخواسـتند تا در سـاخت
معبد در اورشـلیم مشـارکت داشـته باشـند ولی به دلیل تزویج با قبایل بت پرسـت اطرافشـان
و دیـدگاه الحـادی ،ایـن فرصـت از آنهـا گرفته شـده بـود .در نتیجه ،سـامریان معبد خـود را در
کـوه جرزیـم بنـا کردنـد .حواریـون می توانسـتند بی درنـگ از سـامره رصفنظر کننـد ،زیرا برای
اعلام انجیـل زمینـی بی حاصـل بود.
مسـیح چیـزی را مـی دیـد که حواریـون آنرا منی دیدنـد ،آنهم قلبهـای آماده پذیـرش انجیل
بـود .رشح حـال یوحنـا از حکایـت زن کنـار چـاه با این سـخنان آغاز میشـود «او یهودیه را ترک
کـرد و دوبـاره بـه جلیـل برگشـت ،ولـی الزم بـود از سـامره عبور کنـد» (یوحنا  .)۴ ،۳ :۴مسـیح
«الزم بـود» از طریـق سـامره عبـور کنـد ،زیـرا روح القـدس او را متقاعـد میکـرد کـه شـاید در
ایـن مسـیر کـه بـه دور از انتظـارش اسـت ،قلبهایـی آمـاده پذیـرش انجیل وجود داشـته باشـد.
وقتـی چشمان مـا توسـط روح القدس مسـح میشـود ،فرصتهایی را مـی بینند کـه دیگران فقط
مشـکالت آنـرا مـی بیننـد .مـا بـرای پادشـاهی خداوند خرمـن بزرگ روحهـای آمـاده پذیرش او
را مـی بینیـم در حالیکـه دیگـران مزارعـه بـی محصول را مـی بینند.
اعامل باب  ۱۴ ،۵ ،۴ :۸را بخوانید .نتیجه نهایی خدمت مسیح در سامره چه بود؟

حواریـون میتوانسـتند از سـامره عبـور کننـد بـدون اینکـه فرصتی را بـرای سـامریان فراهم
کننـد تـا حقیقـت کالم خـدا را بشـنوند .آنچـه را که آنـان منی دیدند ،مسـیح میتوانسـت ببیند.
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او میدانسـت کـه روح القـدس در قلـب زن آمادگـی پذیـرش پیـام انجیل را بوجود آورده اسـت.
تغییـر چشـمگیر آن زن بـر تعـداد زیـادی از مـردم آن شـهر تاثیر گذاشـت .اما ما همیشـه فورا ً
نتایـج تالشهـای بشـارتی خـود را نخواهیـم دیـد ،هامنطـور کـه بذرهـای کالم خـدا را در قلبها
میکاریـم ،آنهـا روزی بـرای جلال خداوند محصـول خواهند داد.

ما هرگز تاثیر سخنان و اعمال خود ،چه خوب یا بد ،را بر دیگران نخواهیم دانست.
از اینرو ،چرا همیشه باید مراقب رفتار و کردارمان در حضور دیگران باشیم؟

     دوشنبه     

 ۳شهریور

تعدیل رفتار
اغلـب طـرز برخـورد مـا بـا دیگـران تعیین کننـده توانایی مـا در تاثیرگـذاری بر آنان اسـت.
رفتـار تنـد و خشـن ،منتقدانـه ،خصامنـه باعث میشـود تا مردم از شما دور شـوند ،و حتی اگر
شما قادر باشـید شـاهد مسـیح باشـید ،سـخنان شما هرچند هم ُمحق و صحیح باشـد ،به نظر
میرسـد زیـاد از طرف آنـان پذیرفته منیشـود.
در مقابـل ،رفتـار مثبـت و خوشـبینانه و بـاور دیگـران ،باعث جلب آنان بسـوی ما میشـود.
عیسـی ایـن اصـل زیبـا را اینطـور بیـان میکنـد« ،دیگـر شما را بنـده منـی خوانـم ،زیرا بنـده از
کارهـای اربابـش آگاهـی نـدارد .بلکـه شما را دوسـت خـود مـی خوانم ،زیـرا هر آنچـه از پدر
شـنیده ام ،شما را از آن آگاه سـاختهام» (یوحنـا  .)۱۵ :۱۵دوسـتان بـا وجـود نقـاط ضعـف و
خطـا ،همیشـه پذیـرای یکدیگـر هسـتند و آزادانـه و بـا اختیـار در شـادیها و غمهـای یکدیگـر
سـهیم میشوند.



متـی بـاب  ۲۱ :۱۵تـا  ۲۸و مرقـس  ۶ :۱۴تـا  ۹را بخوانیـد .این آیـات دو زن را در دو وضعیت
بسـیار متفـاوت توصیـف مـی کننـد .بـه نظر می رسـد ،مسـیح با یکی بـا تندی و بـا دیگری با
مالیمـت برخـورد مـی کنـد .چه نشـانه هایـی در این آیـات نشـان میدهند که مسـیح با فیض
نجـات بخـش خـود بـه آنان نزدیک میشـود و اعتماد آنان را بدسـت می آورد؟

زنـی کـه در متـی بـاب  ۱۵از آن صحبـت شـده ،یـک کنعانـی اسـت .ابتـدا عیسـی عمـدا ً
درخواسـت او را رد کـرد ،بنابرایـن هامنطـور کـه او ارصار میورزید ،ایامن او هم رشـد میکرد .تا
رسانجام مسـیح خواسـته او را اعطا کرد و سـپس سـخنی شـگفت انگیز را در مورد او بیان کرد
کـه هرگـز هیـچ یـک از رهبران مذهبـی در یهـودا تـا آن زمـان در مـورد یـک زن فقیـر کنعانی
نگفتـه بودنـد«،ای زن ،ایمان تـو عظیـم اسـت! » (متـی  .)۲۸ :۱۵او از آن زن کنعانی با یکی از
بهرتیـن صفـات کـه هـر معلـم مذهبی میتوانسـت از او متجیـد کند ،تعریـف و متجید کـرد .آیا
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شما میتوانیـد تصـور کنیـد کـه بـه چه انـدازه قلب او شـاد شـد و زندگیش تغییـر کرد؟
زنـی کـه پاهـای مسـیح را بـا عطـر گرانبهـا تدهین مـی کند ،یک یهودی اسـت ،زن مشـهور
بیمار ،فـردی کـه در زندگیـش شکسـت خـورده و دایماً در گنـاه بـوده ،امـا او مـورد آمـرزش
خداونـد قـرار میگیـرد و متحـول میشـود و حیاتـی نـو را رشوع مـی گنـد .وقتـی دیگـران از او
انتقـاد مـی کننـد ،عیسـی از او تعریـف و اعمال او تصدیـق می کنـد« ،آمین ،به شما میگویم،
در متـام جهـان ،هـر جـا انجیـل موعظـه شـود ،کار ایـن زن نیـز بـه یـاد او بازگـو خواهـد شـد»
(مرقـس .)۹ :۱۴

بــا توجــه بــه دو داســتان فــوق کــه مطالعــه کردیــم ،چــه چیــزی بـرای داشــتن یــک
رفتــار مثبــت و گیـرا الزم اســت؟ چــه نــوع تعدیــل رفتــاری نیــاز داریــد تــا در رفتــار
خــود ،نــه فقــط بــه عنــوان شــاهد ،بلکــه بطــور کلــی در زندگــی ایجــاد کنیــد؟

     سه شنبه     

 ۴شهریور

بیان حقیقت با محبت
دوسـتی بـا مـردم بـه تنهایـی بـرای جلب آنان بسـوی مسـیح کافی نیسـت .ما ممکن اسـت
دوسـتان زیـادی داشـته باشـیم ،مردمـی کـه از بـودن بـا آنهـا لـذت مـی بریـم و آنـان هـم از
بـودن در کنـار مـا لـذت مـی برنـد ،امـا اگر هرگز بـه آنـان نگوییم که عیسـی برای ما چـه معنا
و مفهومـی دارد و اینکـه چگونـه او زندگـی مـا را تغییـر داده اسـت ،دوسـتی مـا ممکـن اسـت
تفـاوت زیـادی در حیـات ابـدی آنـان ایجاد نکنـد .مطمئناً ،ممکن اسـت بـا اطرافیامنان لحظات
خـوب و خوشـی را داشـته باشـیم ،اما خـدا ما را برای هدفی بیشتر از رسگرم کـردن اطرافیامنان
فراخوانـده اسـت .دوسـتی بـا مـردم بـه تنهایـی بـرای آوردن آنـان نزد مسـیح کافی نیسـت ،اما
رفتـار خصامنـه و نـا خوشـایند مـا ممکن اسـت مـردم را از مسـیح دور کند.
پولـس رسـول بـه ما یـادآوری می کند «حقیقت را بـا روح محبت بیان کنیم» (افسسـیان :۴
 .)۱۵پیوندهـای دوسـتی وقتـی ایجـاد میشـوند کـه ما تـا حد امکان بـا افراد بر رس مسـائل هم
عقیـده باشـیم ،موافقـت خـود را اعلام کنیـم ،و در جایی که متناسـب باشـد از آنـان تعریف و
متجیـد کنیـم .بسـیار مهـم اسـت کـه مـا عـادت کنیم در افـراد بـه دنبال دیـدن خوبی هـا و نه
بدیهـای آنان باشـیم.



دوم تسـالونیکیان  ۱ :۱تـا  ۴را بخوانیـد .برخـی از مـوارد خاص را ذکر کنیـد که پولس به خاطر
آنهـا از تسـالونیکیان تعریف می کند.
بـه نظر میرسـد ،کسـانی هسـتند کـه از پیدا کردن اشـتباهات دیگران خوشـحال میشـوند.
بـه نظـر میرسـد آنان خرسـند میشـوند ،اگـر بتوانند خطایی را در کسـی پیدا کننـد ،چون دلیل
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دیگـری بـه غیـر از ایـن منیتوانـد باعـث شـود کـه آنـان در مـورد خـود احسـاس بهتری داشـته
باشند.
پولـس رسـول برعکـس افـرادی کـه در بـاال از آنـان صحبت کردیـم ،نگرش متفاوتی داشـت.
او بـه دنبـال نـکات مثبـت در کلیسـاهای بـود کـه در آنجـا خدمـت میکـرد .مطمئنـاً او خطا را
مالمـت میکـرد و بـر گنـاه چشـم پوشـی منیکـرد ،امـا مترکـز و توجـه او بـر روی ترویـج و رشـد
کلیسـاهای بـود کـه تاسـیس کـرده بود .یکـی از روشهای او برجسـته و مهم نشـان دادن آنچه
بـود کـه آنها درسـت انجـام میدادند.
اظهـارات خانـم اِلـن جـی وایـت در مـورد اهمیـت روابـط خوشـایند و مثبـت قابـل توجـه
اسـت« .اگـر مـا خودمـان را در برابـر خداونـد فروتـن کنیـم ،و مهربـان ،مـؤدب و دلسـوز و
غمخوار[رسشـار از ترحـم] باشـیم ،بـه جـای اینکـه یـک نفـر متحـول شـده و بـه حقیقـت روی
بیـاورد ،صدهـا تـن متحول شـده بـه حقیقت روی خواهنـد آورد» (شـهادتنامه ها برای کلیسـا،
جلـد  ،۹صفحـه .)۱۸۹

بـرای لحظــه ای در مــورد اظهــارات بــاال تامــل کنیــد .ایــن چــه مفهومی برای کلیســای
شــما میتوانــد داشــته باشــد ،اگــر مهربانــی ،حســن نیــت ،صمیمیــت ،و ترحم(محبت)
از قلــب هــر عضــو سرچشــمه گیــرد .کلیســایی ماننــد ایــن چگونــه کلیســایی خواهــد
بــود؟ بــه قلــب خــود بنگریــد و از خودتــان بپرســید چگونــه میتوانیــد در ایــن زمینــه
رشــد کنید.

     
     چهارشنبه 
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اساس پذیرش
رومیـان بـاب  ۷ :۱۵و افسسـیان بـاب  ۳۲ :۴را بخوانیـد .پایـه و اسـاس همه روابـط مقبول را
چگونـه توصیـف مـی کنیـد؟ ماهیـت و جوهره یـک رفتار مقبول چیسـت؟

در آیـات فـوق الذکـر ،پولـس رسـول اصولـی را ارائـه مـی کند که بـرای پذیـرش و مقبولیت
مـا نسـبت به همدیگـر بنیادین هسـتند.
از آنجاییکـه مسـیح هـر یـک از مـا را بخشـیده و پذیرفته اسـت ،چطور ممکن اسـت که ما
از بخشـش و پذیرفتن یکدیگـر امتنـاع ورزیـم؟ در حقیقـت ،دقیقـاً بـه همیـن دلیل که عیسـی
مسـیح مـا را پذیرفتـه ،مـا هـم بایـد یکدیگـر را بپذیریـم حتـی بـا وجـود کاسـتی هـا و معایبی
کـه داریم.
در ایـن مـورد خـوب فکـر کنیـد ،ایـن به چـه مفهومی اسـت .فکر کنیـد ،دربـاره خودتان و
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در مـورد برخـی از کارهایـی کـه انجـام داده ایـد یـا ممکـن اسـت در حـال حـارض با آن دسـت
و پنجـه نـرم مـی کنیـد ،مسـایلی کـه شـاید فقط شما از آنهـا مطلع هسـتید ،چیزهایـی که اگر
دیگـران از آنهـا اطلاع داشـتند ،شما به هـراس بیفتید.
بـا اینحـال ،این به چه معناسـت؟ شما بوسـیله ایامن ،در مسـیح پذیرفته شـدهاید ،کسـیکه
همـه چیـز را میدانـد گرچـه ممکـن اسـت دیگـران از آن نـا آگاه باشـند .بلـه ،او همـه چیـز را
دربـاره شما میدانـد ولـی بـا اینحـال شما را مـی پذیـرد ،نه بـه خاطر خوبیهای شما یـا اینکه
سـزاوار و شایسـته هسـتید ،بلکـه به خاطـر خودش.
پـس ،طـرز برخـورد شما در قبـال دیگـران چگونـه باید باشـد؟ در اینجـا پیامی وجـود دارد
کـه درک آن بـرای برخـی دشـوار اسـت .پذیـرش واقعـی دیگـران بـدان معناسـت کـه مـردم را
هامنطـور کـه هسـتند قبـول کنیـم ،بـا وجـود متـام ُخلـق و خوهای گنـاه آلـوده آنها ،زیـرا آنان
انسـانهایی هسـتند کـه در شمائل خداونـد افریـده شـدهاند .از آنجاییکـه مسـیح بـه خاطـر
مـا ُمـرد «هنگامیکـه هنـوز مـا گناهـکار بودیـم» و «ما را خـدا آشـتی داد» هنگامیکـه هنوز ما
دشـمن او بودیـم ،پـس مـا میتوانیم دیگران را ببخشـیم و آنان را بپذیریم (رومیـان  ۶ :۵تا .)۱۰
امـا هنگامیکـه یـک رابطـه دوسـتانه و خیرخواهانـه ایجـاد شـد ،اغلـب الزم اسـت ،تـا فـر ِد
مقابـل ،بـا محبـت و مهربانـی بـا حقایـق کتـاب مقـدس آشـنا شـود .کوتاهـی در انجـام اینکار،
چشـم پوشـی از محبـت کـردن اسـت .مـا بـه عنـوان یـک دوسـت بایـد بـه دوسـتامنان اهمیت
بدهیـم و حقایـق حیـات ابـدی را بـا آنـان در میـان بگذاریـم.
بینـش مسـیح ایـن چنیـن نبـود کـه بگوید« ،هـرکاری کـه میخواهـی انجـام ده و آن صحیح
اسـت .و مـن هنـوز تـو را مـی پذیـرم» .نگـرش او ایـن چنیـن بـود« ،مهم نیسـت که شما تا به
حـال چـه کاری انجـام دادهایـد ،مـن آمـاده هسـتم کـه شمارا ببخشـم و شما را قـادر سـازم تا
تغییـر کنیـد» .وقتـی حقایق کتاب مقـدس با فروتنی مسـیح وار و رفتاری مهربانانه بیان شـود،
قلبهـا را بسـوی خـود جلـب میکنـد و باعـث متحول شـدن زندگیها میشـود.

چگونــه ممکــن اســت یــک فــرد را بــدون اینکــه رفتــار گنــاه آلــوده او را قبــول
داشــت ،پذیرفــت؟ چگونــه میتوانیــم فــردی را بپذیریــم ،در حالیکــه در عیــن حــال،
بــا گنــاه ســازش و بــر آن چشــم پوشــی نکــرده ایــم؟

     پنجشنبه     
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بیان حقیقت بطور محبت آمیز
عیسـی مسـیح «بـه خاطـر محبـت» از گفنت حقیقـت اهامل نکـرد ،زیرا در اینصـورت دیگر
محبـت نبـود .محبـت همیشـه بهرتیـن را بـرای دیگـران میخواهـد .هیـچ تضـادی بیـن محبـت
و حقیقـت وجـود نـدارد .حقیقتـی کـه بـا محبـت و فروتنـی بیـان شـود ،بیانگـر محبت اسـت.
مسـیح فرمود«،مـن راه و راسـتی و حیـات هسـتم؛ هیچکـس جـز به واسـطه من ،نـزد پدر منی
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آیـد» (یوحنـا  .)۶ :۱۴عیسـی تنهـا راه نجـات اسـت (اعمال  .)۱۲ :۴ما بوسـیله فیـض او نجات
یافتیـم تـا بتوانیـم حقیقـت را بشناسـیم و در او حیات نـو یابیم و در او زندگـی کنیم .حقیقت
بـدون محبـت منجـر به خدشـه دار شـدن رسـتگاری میشـود ،زیرا که حیـات روحانـی را از بین
میبرد .بنابرایـن «محبـت» بـدون حقیقت باعـث پیروی از عواطف و احساسـات بـدون معنا و
ِ
حقیقت بیان شـده بوسـیله
مفهـوم میشـود و فـرد را در دریـای بـی اعتمادی رها می کند .مثره
محبـت یـک تجربـه معتبر مسـیحی اسـت که یک هـدف روشـن ،معنـادار ،و مشـخص را ارائه
میدهد.



اول پطـرس بـاب ۱۵ :۳؛ دوم تیموتائـوس ۲ :۴؛ و تیطـس  ۵ ،۴ :۳را بخوانیـد .چـه عباراتـی در
ایـن آیـات بیانگـر هامهنگـی بیـن بیـان حقیقـت کتاب مقـدس و یـک روح مهربـان و فروتن
است؟

نویسـندگان عهـد جدیـد هرگـز محبـت را بر بیـان حقیقت ارجح ندانسـتند .آنهـا با لطافت
و بـه زیبایـی محبـت را بـا بیـان حقیقـت ،فیـض را بـا رشیعت ،و شـفقت را با صداقـت در هم
آمیختنـد .پطـرس بـه یـاران ایامنـدارش توصیـه مـی کند «همـواره آماده باشـید تـا هرکس دلیل
امیـدی را کـه در شامسـت بپرسـد ،او را پاسـخ گوییـد ،امـا با نرمـی و با احترام» (اول پطرس :۳
 .)۱۵بـه عبـارت دیگـر ،شما بایـد بدانیـد کـه بـه چـه چیـزی اعتقـاد دارید ،چـرا بـه آن اعتقاد
داریـد ،و قـادر باشـید تـا آنچـه را که اعتقـاد دارید ،و دلیـل آن را توضیح دهید .ایـن بدان معنا
نیسـت کـه شما همـه پاسـخها را بدانیـد و یا باید قادر باشـید تا دیگـران را به آنچـه که معتقد
هسـتید ،متقاعـد کنیـد .ایـن بـدان معناسـت کـه فقـط با«نرمی و بـا احترام» بیان کنیـد ،فقط
همیـن ،تـا بتوانیـد بـا تواضـع و مناعـت طبـع دربـاره موضوعات مـورد مناقشـه ،از ایامن خود
دفـاع کـرده و آنرا توضیـح دهید.
پولـس رسـول بـه همـکار جـوان خـود توصیـه میکنـد«،کالم را موعظـه کنـی و بـه گاه و به
بیـگاه آمـاده ایـن کار باشـی و بـا صبر بسـیار و تعلیـم دقیـق ،بـه اصلاح و توبیـخ و تشـویق
بپـردازی» (دوم تیموتـاوس  .)۲ :۴او بـه تیطـس یـادآوری مـی کنـد کـه ایـن شـفقت و محبـت
خداسـت کـه کسـانی را کـه در او حیـات تـازه یافتنـد ،نجـات یابنـد (تیطـس .)۵ :۳
مـا نیـز فراخوانـده شـده ایـم تـا حقیقـت را بـا محبـت ،صبـوری و فروتنـی بیـان کنیـم.
پـروردگار مـا از مـا دعـوت مـی کنـد تـا بـا یـک بینـش مهربانانه و گیـرا در رسـاندن پیـام او در
مـورد روزهـای آخـر بـرای دنیائـی کـه بـدون مسـیح در حـال مـرگ اسـت ،بـه او بپیوندیـم.

اگــر شــخصی از شــما ســؤال کند«،چ ـرا شــما مســیحی هســتید؟» شــما چــه پاســخ
خواهیــد داد ،و چ ـرا؟
90

     
     جمعه 

 ۷شهریور

تفکـری فراتـر« :در مسـیح حساسـیت یـک شـبان دلسـوز ،محبت یـک پدر و مـادر ،و
فیـض بـی همتـای منجـی مهربـان وجـود دارد .او برکاتـش را بـا لحنـی جـذاب و گیـرا بیان می
کنـد .او فقـط بـا اعلان آنهـا راضی منیشـود؛ بلکـه او عطایا را با شـیواترین روش بیـان می کند
تـا در هـر کـس اشـتیاق دریافـت آنها را ایجاد کنـد .بنابرایـن ،خادمین او باید گنجینه با شـکوه
و جلال عطایـای توصیـف ناپذیـر او را معرفـی کننـد .محبـت شـگفت انگیـز مسـیح قلبهـای
سـخت را نـرم و تسـلیم میسـازد ،در حالیکـه تکرار اصـول تعالیم کاری را از پیـش منی برد«.قوم
مـرا تسـلی دهیـد ،آنهـا را تسـلی دهیـد! ...... ،صهیـون اعلام کـن! فریـاد بـزن و ترسـان نباش،
بـه شـهرهای یهـودا بگـو کـه خـدای آنهـا مـی آیـد! خداونـد قـادر متعـال میآیـد تـا بـا قدرت
حکومـت کنـد ،او بـا خـودش قومـی را کـه نجـات داده اسـت ،خواهـد آورد .او مثل یک شـبان
از گلّـ ٔه خـود محافظـت خواهـد کـرد .او ب ّرههـا را با هم جمـع میکند و آنهـا را درآغوش خود
بـه آغـل م یبَـرد .و میشهـا را هـم با مالیمـت ،هدایـت میکند» (اشـعیا  ۹ ،۱ :۴۰تـا  .)۱۱اِلن
جـی وایـت ،آرزوی اعصار ،صفحـات .۸۲۷ ،۸۲۶

سؤاالتی برای بحث
 .۱متاســفانه ،برخــی بــا بیــان و اشــاره بــه خطایــای دیگ ـران ،احســاس بهتــری دربــاره
خــود مــی کننــد .چگونــه میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه در زمــره ایــن اف ـراد نیســتید؟

 .۲ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــد :دوســتی ،تــازه از مراســم تشــیع جنــازه برگشــته
اســت و اظهــار میــدارد« :مــن بســیار خوشــحالم کــه االن عمــه ام در بهشــت اســت و
مــرا را نظــاره مــی کنــد .و مــن از ایــن مطلــب احســاس خوبــی دارم» .براســاس اصولــی
کــه در ایــن هفتــه در ایــن درس مطالعــه کردیــم ،عکــس العمــل شــما چگونــه خواهــد
بــود؟ یعنــی ،بــا اینکــه وضعیــت انســان بعــد از مــرگ مســئلهٔ مهمــی اســت ،چــرا
ممکــن اســت زمــان خوبــی بــرای صحبــت کــردن بــا شــخص در مــورد موضــع کتــاب
مقــدس دربــاره ایــن موضــوع نباشــد؟
 .3بــا توجــه بــه وظیفــه شــاهد بــودن مــا ،بــه بحــث در مــورد موضــوع زیــر بپردازیــد:
کنــکاش پلیــدی در دیگـران ،منجــر بــه شــکل گرفتــن پلیــدی در تفحــص کننــدگان میشــود.
بــا تمرکــز بــرروی خطایــای دیگـران ،مــا هــم شــبیه آنــان میشــویم .امــا بــا دیــدن چهــره
مســیح کــه از محبــت و کمــال ذات آنــان صحبــت مــی کنــد ،مــا متحــول میشــویم و
بــه شــکل مســیح در مــی آییــم .بــا اندیشــیدن بــه ایــده واالیــی کــه او در اختیــار مــا
گذاشــته ،مــا بــه عالــم پــاک و مقــدس ملکــوت ،حتــی تــا بــه حضــور خداونــد تعالــی مــی
یابیــم .هنگامیکــه مــا بــرروی زمیــن ســاکن هســتیم ،نــوری کــه از مــا ســاطع میشــود،
بــرروی تمــام کســانیکه بــا آنــان در ارتبــاط هســتیم ،مــی تابــد» (اِلــن جــی وایــت ،کارگـران
انجیــل ،صفحــه .)۴۷۹
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