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نحوه تفسیر کتاب مقدسنحوه تفسیر کتاب مقدس

مـا ادونتیسـت هـای روز هفتـم، در زمـره پروتسـتان ها بشـامر می رویـم، به ایـن معنا که 
فقـط بـه کتـاب مقـدس، و بـاز فقـط بـه کتـاب مقدس بعنـوان تنهـا بنیـان معترب بـرای ایامن و 
تعالیـم خـود معتقـد هسـتیم. ایـن امـر بویـژه مرتبط با روزهـای آخر اسـت، هامنطوریکـه اِلن 
جـی وایـت می گویـد، خداوند»قومـی را بـر روی زمیـن خواهد داشـت که کتاب مقـدس و تنها 
کتـاب مقـدس را بعنـوان معیـاری بـرای کلیـه تعالیـم و مبنایـی بـرای همـه اصالحـات خواهـد 

داشـت« نربد بـزرگ، ص.۵۹۵.
البتـه، تنهـا مـا در میـان پروتسـتانها نیسـتم کـه دارای ایـن ادعا هسـتیم که »کتـاب مقدس 
و تنهـا کتـاب مقـدس« أسـاس ایـامن ماسـت ، حتـی بسـیاری دیگـر هـم ایـن ادعـا را دارنـد، 
کسـانیکه همچنیـن معتقـد هسـتند بـه مسـائلی ماننـد روز یکشـنبه بعنـوان جایگزیـن عهـد 
جدیـد بـرای سـبت روز هفتم یعنی سـبت؛ جاودانگـی روح؛ عذاب ابدی گمراهـان در جهنم؛ و 
حتـی ربایـش مخفیانـه بـه ایـن صورت که عیسـی مسـیح بـی رس و صـدا و بطور حیـرت انگیز 
و ناگهانـی بـه زمیـن بـاز مـی گردد و رسـتگاران را مـی ربایـد، در حالیکه که هر کـس دیگر در 

حیـرت اسـت کـه چگونـه آنـان ناپدید شـده اند. 
بـه عبـارت دیگـر، فقـط داشـن کتـاب مقـدس و ادعـا بـه بـاور آن، یـک چیـز اسـت که در 
جـای خـود مهـم مـی باشـد. لیکـن هامنگونـه کـه کـرت اصـول اعتقـادی و تعلیمی غلـط )که 
همگـی مفـروض بـر ایـن اسـت کـه از کالم مقـدس مشـتق گردیده(آشـکار مـی کنـد، عـالوه بر 

ایـن، الزم اسـت بدانیـم کـه چطـور کتـاب مقـدس را تفسـیر و تعبیـر کنیم. 
از ایرنو، راهنامی مطالعه کتاب مقدس بزرگساالن برای این سه ماهه، به موضوع »نحوه 
تفسیر کتاب مقدس« میپردازد. و آنرا، با فرض این مسئله رشوع می کنیم که کتاب مقدس، کالم 
خدا، »مکاشفۀ ارادۀ اوست که بری از خطاست«، و »معیار شخصیت و صفات است«، »آزمون 
تجربیات است«، »آشکار کننده تعالیم قابل اطمینان است«، »و مرجعی معترب از اعامل خدا 



۳

 Nampa: Idaho:( )در تاریخ است« )اصول اعتقادی ادونتیست های روز هفتم، ...چاپ دوم
p  ,)۲۰۰۵ ,Pacific Press ® Publishing Association. ۱۱.بطور خالصه، کتاب مقدس مرجعی 
بنیادین از حقایقی است که ما به آن اعتقاد داریم و به جهان اعالن می کنیم. یا هامنطور که 
خود کتاب مقدس می گوید »متام کتاب مقّدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، رسزنش 

خطا، اصالح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است«
)دوم تیموتائـوس۳: ۱6(. متامـی کالم خـدا البتـه، بـه مفهـوم متـام کتـاب مقـدس اسـت، بـا 
اینکـه ممکـن اسـت برخـی از کتابهـا خوشـایند ما نباشـند، یا ممکن اسـت باعـث رنجش خاطر 
شـوند، و اینکـه، ممکـن اسـت طـرز بیان معـارص آن، »در گفتامن سیاسـی امـروز صحیح نبوده 

و مـورد تائیـد همگان نباشـد«. 
تفسیر کردن  کتاب مقدس  بررسی خواهیم کرد که چگونه  آغازین،  نقطه  از همین  پس، 
خودش را به ما آموزش می دهد. یعنی بجای اینکه ابتدا به دنبال منابع فرا کتاب مقدسی مانند 
علم، فلسفه و تاریخ برویم)که در صورت استفاده صحیح میتواند یک برکت باشد(، به دنبال 
بررسی کتاب مقدس براساس متون درون آن که ابزار آشکار کننده حقایق بزرگ یافت شده در 
صفحات مقدس آن است، خواهیم رفت. به ما گفته شده که »مردم تحت تأثیر روح القدس، 
کالم خدا را بیان منودند« )دوم پطرس ۱: ۲۱(. و ما باور داریم که در میان این مسائل، این 

»مردان مقدس خدا« بودند که راهنام و یاری دهنده ما در تفسیر کالم خدا بوده اند.
به عنوان مثال، چگونه پولس یا سایر نویسندگان انجیل، عهد عتیق را تفسیر کردند؟ اگر 
آنچه که آنها نوشتند، وحی و الهام خداوند بوده باشد، پس مسلامً نحوه خواندن و تفسیر آنها 
از کالم خدا نیز میتواند أساس کمک به ما در یادگیری هامن روشی که آنان انجام دادند باشد. و 
همینطور چگونه خود عیسی از کتاب مقدس استفاده کرد و آنرا تفسیر کرد؟ مسلامً ما الگویی 

بهرت از عیسی در نحوه خواندن کتاب مقدس نخواهیم یافت.
و همزمان، ما فرضیات واستدالل خودمان در زمینه زبان، فرهنگ و تاریخ و چگونگی تاثیر 
آنها بر خواندن و درک کالم خدا را بررسی خواهیم کرد. چگونه میتوانیم حکایات، پیشگویی ها، 
تاریخ و وقایع الهی، هشدارها، رسودهای پرستشی، الهامات نبوی، و رویاها را تفسیر کنیم؟ - 

یعنی طیفی کلی از نوشته های الهام شده که در کتاب مقدس یافت می شود.
زیرا،  قرار خواهند گرفت  بررسی  ماهه مورد  این سه  در  دیگر  و موارد  این سؤاالت  متام 
هامنگونه که عقایدی همچون عذاب ابدی در جهنم یا قدوسیت روز یکشنبه نشان می دهند، 
اعتقاد به خوِد کتاب مقدس به تنهایی کافی نیست. همچنین باید یاد بگیریم که چگونه آن را 

تفسیر کنیم.

دکرت فرنک م� هاسل، دانشیار موسسسه تحقیقات کتاب مقدس)BRI(در مجمع 
عمومی کلیسای ادونتیست های روز هفتم می باشد. دکرت مایکل جی� هاسل استاد 

دین شناسی در دانشگاه ساترن ادونتیست و مدیر انستیتوی باستانشناسی و موزه دیرینه 
شناسی لین اچ.ووداست. 
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۹ – ۱۵ فروردین  درس یکم  

یگانگی کتاب مقدس

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: تثنیه ۳۲: ۴۵ تا ۴۷؛ پیدایش ۴۹: ۸ تا ۱۲؛ اشعیا ۵۳: ۳ تا ۷؛ اول 

قرنتیان ۱۵: ۳ تا ۵، ۵۱ تا ۵۵؛ رومیان ۱۲: ۲.

آیه حفظی: » کالم تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است «)مزمور 11۹: 1۰۵(�

کتاب مقدس شامل 66 کتاب است، و در طول بیش ۱٫۵۰۰ سال در سه قاره )آسیا، آفریقا، و 
اروپا( توسط بیش از چهل نویسنده نوشته شده است، کتاب مقدس بی همتاست. هیچ کتابی، 
الهی یا دینی، مانند آن  وجود ندارد. و جای شگفتی نیست. گذشته از اینها، این کالم خداوند است.

بیـش از ۲۴٫6۰۰ نسـخه دسـت نوشـته عهـد جدید، از چهـار قرن اول بعد از مسـیح موجود 
اسـت. از نسـخ خطـی اصلـی افالطـون، هفـت اثـر، از هرودوت هشـت اثـر، و از ایلیـاد هومر 
کمـی بیشـرت همـراه با ۲6۳ نسـخه حفظ شـده، موجود اسـت. از ایـرنو، ما شـواهد تأیید کننده 

قدرمتنـدی در مـورد صحـت من عهـد جدید در اختیـار داریم.  
کتـاب مقـدس اولیـن کتاب شـناخته شـده ای بود که ترجمه شـد، اولین کتابـی که در غرب 
در چاپخانـه بـه چـاپ رسـید و اولیـن کتابی اسـت که بـه زبان های بسـیار زیادی انتشـار یافته 

کـه امـروزه ۹۵ درصـد جمعیت کره زمیـن می توانند آنـرا بخوانند.   
کتاب مقدس از نظر محتوا و پیام نیز به نوبه خود بی نظیر و منحرص بفرد است، که به 
اقدامات رهایی بخش  خداوند در طول تاریخ مترکز دارد. تاریخی که با نبوتها در هم تنیده شده 
است، زیرا که آینده نقشه های خداوند و پادشاهی ابدی او را پیشگویی میکند. این کالم زنده 
خداوند است، زیرا هامن روح خدا که از طریق کتاب مقدس الهام گردیده )دوم تیموتائوس ۳: 
۱6، ۱۷(، به ایامنداران امروز وعده داده شده تا در حینی که کالم را مطالعه می کنیم، ما را به 

جمیع راستی هدایت مناید )یوحنا ۱۴: ۱6، ۱۷؛ یوحنا ۱۵: ۲6؛ یوحنا ۱6: ۱۳(. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۶ فروردین -April ۴  آماده شوید.
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۱۰ فروردین      یکشنبه      

کالم زنده خداوند
مطمئـاً مهم تریـن کلـامت گفتـه شـده از طرف یک شـخص، آخرین کالمی اسـت که شـخص 
بیـان میکنـد. موسـی، نویسـنده اولیـن پنـج کتـاب اصلـی  کتاب مقدس، درسـت قبـل از مرگش 

ترانـه ای را بـرای مردم رسود )تثنیـه ۳۱: ۳۰ – ۳۲: ۴۳(. 

کتـاب تثنیـه بـاب ۳۲: 4۵ تـا 4۷ را بخوانیـد� موسـی چگونـه کالم خدا و قدرت آنـرا در زندگی 

مـردم یهـود در آسـتانه ورود بـه رسزمین موعود توصیـف میکند؟ 

 

در میـان آخریـن کالم موسـی، پنـد و انـدرزی قدرمتندانـه وجـود داشـت. موسـی مـردم را 
ترغیـب منـود تـا دل بـه کالم خدایـی بسـپارند کـه از طریـق وی بـا آنـان سـخن گفته بـود، و بر 
آنـان تاکیـد ورزیـد تـا بـرای بقـای زندگـی خویـش بـر خـدا و ارادۀ وی مترکـز مناینـد. هر نسـل 
بـا آموخـن ایـن سـخنان بـه فرزنـدان خویـش، برنامـه عهد رسـتگاری خداونـد را به نسـل دیگر 
منتقـل مـی منـود. نکتـه ایـن بود که آنـان نباید از مجموعۀ سـخن فقـط کلامتـی را گلچین کرد 
کـه خوشـایند افکار و احساسـات اسـت ، بلکـه باید »متامی فرمـان های خداونـد« را بجا آورده 

و از آنهـا تبعیـت کننـد« )تثنیـه ۳۲: ۴6(. 
در پایـان تاریـخ زمیـن، خداونـد قومـی را خواهد داشـت که بـه متامی کالم مقـدس وفاودار 
مـی مانـد، بدیـن معنـی کـه فرامیـن خـدا را نـگاه داشـته و بـر عیسـی ایـامن خواهنـد داشـت 
)مکاشـفه۱۴: ۱۲(. ایـن افـراد بـه تعالیـم کتـاب مقدس وفـاودار خواهنـد ماند، چرا کـه نه تنها 
تضمینـی از یـک زندگـی غنـی تـر بـر روی زمیـن خواهنـد داشـت بلکـه ، بلکه رسنوشـتی ابدی 

در منزلگاهـی کـه عیسـی بـرای ما آمـاده میکنـد )یوحنـا ۱۴: ۱ تا ۳(. 

یوحنـا بـاب 1: 1 تـا ۵، 14؛ یوحنـا 14: ۶ را بخوانیـد� ایـن متون در مورد مسـیح و زندگی ابدی 

بـه مـا چـه مـی آموزند؟ چگونه »کلمه جسـم گردیـد« )یوحنـا 1: 14( با مکاشـفه و الهام کالم 

مقـدس ارتباط دارد؟

 

عیسـی کانـون و هـدف متامـی کالم مقـدس اسـت. آمـدن او در غالـب جسـم بـه عنـوان 
مسـیح موعـود، تحقـق وعـده های عهد عتیـق بود. از آنجائی کـه او زندگی کرد، ُمـرد و دوباره 
زنـده شـد، مـا نـه تنها تأییـد اعتبار کتـاب مقـدس را داریم بلکه حتـی بهرت از آن، وعـده عظیِم 

زندگـی ابـدی را در حیاتـی کامالً نـو داریم.  



۶

مجــدداً تثنیــه بــاب ۳۲: 4۷ را بخوانیــد� آیــا شــما ایــن حقیقــت را در مــورد اینکــه 
اطاعــت از کالم خــدا کــه » کلمــات پوچــی نیســتند « را در زندگــی خودتــان تجربــه 
کــرده ایــد؟ چــرا ایمــان بــه خــدا و اطاعــت از او هرگــز کار بیهــوده و پوچــی نیســت؟  

۱۱ فروردین      دوشنبه      

چه کسی کتاب مقدس را نوشت، و در کجا؟
تنـوع نویسـندگان، مـکان آنـان ، و پیشـینه هـای آنهـا، شـهادت بـی نظیـری را مهیـا منـوده 
مبنـی بـر ایـن کـه خداونـد از طریـق تاریـخ و پیـام خویـش با مـردم در هـر تنـوع فرهنگی که 

مخاطبـان مـورد نظـر مـی باشـند،ارتباط برقـرار مـی کند. 

متـون زیـر در مـورد نویسـندگان کتـاب مقـدس و پیشـینه آنها، چـه میگویند؟ )خـروج ۲: 1۰؛ 

عاموس ۷: 14؛ ارمیا 1: 1 تا ۶؛ دانیال ۶: 1تا ۵؛ متی ۹: ۹؛ فیلیپیان ۳: ۳ تا ۶؛ مکاشـفه 1: ۹(� 

 

نوشته شده  فرهنگی  متفاوت  و رشایط  ها  پیشینه  با  مختلف  افراد  توسط  مقدس  کتاب 
است. برخی از آنان از درون کاخ، برخی دیگر در زندان، بعضی دیگر در تبعید و برخی در 
سفرهای بشارتی خود برای به اشرتاک گذاشن انجیل آنرا را نوشتند. این مردان تحصیالت و 
مشاغل متفاوتی داشتند. عده ای مانند موسی مقدر شده بودند که پادشاه شوند یا مانند دانیال 
بسیار  برخی  بودند.  آنان چوپانان ساده  بقیه  باشند.  عالیرتبه مشغول خدمت  در مقام های 
جوان و برخی دیگر پیر و فرسوده بودند. با وجود این اختالفات، همه آنان در یک چیز مشرتک 
بودند: آنها توسط خدا فراخوانده شدند و از روح القدس پُر شده و الهام یافتند تا پیغام ها را 

برای مردم خود بنویسند، فارغ از اینکه در چه زمان و یا مکانی زندگی می کردند.
برخـی از نویسـندگان نیـز شـاهد عینـی حوادثـی بودنـد کـه آنهـا را بازگـو کردنـد. برخـی 
دیگـر بررسـی هـای دقیـق شـخصی را در مـورد وقایـع انجـام دادنـد، یـا از اسـناد و مـدارک 
موجوداسـتفاده کردند)یوشـع ۱۰: ۱۳؛ لوقـا ۱: ۱ تـا ۳(. امـا متـام قسـمت های کتـاب مقدس از 
الهامـات خداسـت )دوم تیموتائـوس ۳: ۱6(. بـه همیـن دلیل اسـت کـه پولس بیـان میکند که: 
»هرچـه در گذشـته در کتـاب مقـدس نوشـته شـد، بـرای تعلیم مـا بود تا بـه وسـیله بردباری و 
دلگرمـی کـه کالم خـدا میبخشـد، امیـدوار باشـیم«)رومیان ۱۵: ۴(. خدایـی که زبان انسـانی را 
خلـق کـرده، افـراد برگزیـده خـود را قادر میسـازد تا به روشـی مطمـن و قابل اعتـامد از طریق 

کلـامت انسـانی، افـکار الهـام گرفتـه را با مـردم در میـان بگذارند.  
» خداونـد خرسـند بودهاسـت کـه حقیقـت خـود را توسـط عوامـل انسـانی با دنیـا درمیان 
بگـذارد،  و خـود او بوسـیله روح القـدس خویـش بـه انسـان ها ایـن شایسـتگی را اعطـا کنـد و 



۷

آنـان را قـادر سـازد تـا کار او را انجـام دهنـد. او ذهـن برگزیـدگان خـود را هدایـت کـرد تـا چه 
بگوینـد و چـه بنویسـند. در هـر حال و با ایـن وجود،مقدر گردید که از سـوی ملکوت، گنجینه 

در ظـروف سـفالی حفـظ شـود«. اِلـن جی وایـت، پیام هـای برگزیـده، جلـد اول، صفحه ۲6.

۱۲ فروردین      سه شنبه      

کتاب مقدس بعنوان پیشگویی)نبوت(
کتاب مقدس در میان دیگر آثار مشهور مذهبی منحرص بفرد است. زیرا که نزدیک به ۳۰ 
درصد از محتوای آن شامل نبوت ها و نوشتجات نبوی است. یکپارچگی نبوت و تحقق به موقع 
آن برای جهانبینی کتاب مقدسی اساسی و محوری است، زیرا که خدایی که درتاریخ بالفعل و 
در آن نقش داردآینده را نیز  میداند و آنرا برای انبیا خود آشکار سافته است)عاموس ۳: ۷(. 

کتاب مقدس نه تنها کالم زنده یا کالمی تاریخی است، بلکه کالم نبوتی نیز میباشد.

چگونه متون زیر جزئیات آمدن مسیح را آشکار می سازد؟ 

پیدایش 4۹: ۸ تا 1۲  

مزمور ۲۲: 1۲ تا 1۸  

اشعیا ۵۳: ۳ تا ۷  

دانیال ۹: ۲4  

میکاه ۵: ۲  

مالکی ۳: 1  

زکریا ۹: ۹  

حداقـل 6۵ پیـش بینـی مسـتقیم وابسـته بـه آمـدن مسـیح در عهـد عتیـق وجـود دارد، 
بسـیاری دیگـر هـم وجـود دارنـد، اگـر مـا گونه شناسـی کـه مبتنـی برمطالعه چگونگی مراسـم 
عهـد عتیـق، ماننـد قربانـی هـا و بسـیاری از پیشـگویی های کوچک که در مورد عیسـی اسـت 
را هـم اضافـه کنیـم. ایـن پیشـگویی هـا مربوط بـه توضیحـات خاصـی هسـتند، مانند»عصا از 
یهـودا دور نخواهـد شـد«)پیدایش ۴۹: ۱۰(، »ای بیـت لحـم افراتـه ...،از تـو کسـی بـرای مـن 
بیـرون خواهـد آمد«)میـکاه ۵: ۲(، کـه او باید»مـورد تحقیر قرار گیرد و از طـرف آدمیان مردود 
شـود«؛ مـورد آزار و سـتم قـرار می گیـرد، متهـم بـه دروغ میشـود، اما دهـان خود را بـرای دفاع 
از خـود بـاز منیکند.)اشـعیا ۵۳: ۳ تا ۷(؛ دسـت و پاهای او سـوراخ میشـود، و جامـه های او در 

میانشـان تقسـیم میشـود)مزمور ۲۲: ۱۲ تا ۱۸(.
واقعیـت ایـن اسـت کـه پیشـگویی هـای عهـد عتیـق بـا چنیـن دقتـی در خصـوص زندگی، 
مـرگ و رسـتاخیز مسـیح محقـق شـده اند، که گـواه و اثباتی بـر الهام و وحی الهی آنان اسـت. 



۸

ایـن مطلـب همچنیـن نشـان میدهـد کـه عیسـی هـامن کسـی بـود کـه خـود و دیگـران ادعـا 
کردنـد کـه بایـد باشـد. عیسـی هـامن چیـزی را از مرگ و رسـتاخیز خود پیشـبینی کرد کـه انبیا 
قبـل از او پیشـبینی کـرده بودنـد )لوقا ۹: ۲۱، ۲۲؛ متی۱۷: ۲۲، ۲۳(، سـقوط بیت املقدس )متی 
۲۴: ۱، ۲(، و بازگشـت دوبـاره او )یوحنـا۱۴: ۱ تـا ۳(. بنابرایـن، ظاهـر شـدن مسـیح در جسـم، 
مـرگ و رسـتاخیز او توسـط کتـاب مقـدس پیشـبینی شـده اسـت و محقـق شـدن آنهـا نشـان 

دهنـده اطمینـان از اعتبار آن اسـت. 

تمام دالیلی که میتوانید در مورد اعتقاد خود به عیسی مسیح و مرگ او بخاطر ما، 
به آنها فکر کنید چه هستند؟ آنها را در کالس در روز سبت به اشتراک بگذارید، و در 

کالس این سوال را مطرح کنید: چرا این شواهد بسیار قانع کننده هستند؟

۱۳ فروردین      چهارشنبه      

کتاب مقدس بعنوان تاریخ
هنگامیکـه کتـاب مقدس با سـایر کتب »مقدسـه« مقایسـه میشـود منحرص بفرداسـت زیرا 
تاریـخ آن را تاییـد کـرده اسـت. این بدان معناسـت کـه کتاب مقدس فقط افکار فلسـفی برشی 
همچـون )کنفوسـیوس یـا بودا(نیسـت، بلکـه اقدامـات خـدا را در طـول تاریخ برای رسـیدن به 
یـک هـدف خـاص ثبت منوده اسـت. در مورد کتـاب مقدس، این اهـداف عبارتنـد از: ۱( وعده 
مسـیح موعـود و ۲( بازگشـت دوبـاره مسـیح. ایـن ترتیـب و توالـی بـرای اعتقـادات یهـودی - 
مسـیحی در مقایسـه بـا دیـدگاه دوره ای بـودن بسـیاری از مذاهـب دیگـر در جهـان از مـرص 

باسـتان گرفتـه تـا ادیـان رشق مدرن منحرص بفرداسـت.

اول قرنتیـان بـاب 1۵: ۳ تـا ۵، ۵1 تـا ۵۵؛ رومیان ۸: 11؛ و اول تسـالونیکیان 4: 14 را بخوانید� 

ایـن آیـات نـه تنهـا دربـاره حقیقـت تاریخـی رسـتاخیز مسـیح، بلکـه در خصـوص مفهـوم آن 

بـرای شـخص ما، چـه مـی آموزند؟ 

 

شهادت چهار انجیل و پولس اینست که عیسی درگذشت، دفن شد، و جسامً از میان مردگان 
قیام کرد و در برابر انسان های مختلفی ظاهر شد. این مطلب توسط شاهدان عینی تأیید شده 
است که او را در قرب گذاشتند ولی بعداً قرب را خالی یافتند. شاهدان عیسی را ملس کردند و او 
با آنها غذا خورد. مریم مجدلیه، مریم )مادر عیسی( و سایر زنان او را بعنوان مسیح زنده و قیام 
کرده از قرب دیدند. شاگردان با او در راه به سوی ِعامئوس صحبت کردند. عیسی برای سپردن 
ماموریت بزرگ انجیل بر آنان ظاهر شد. پولس مینویسد که اگر شواهد کتاب مقدس مورد 



۹

قبول واقع نشود آنگاه موعظه و ایامن ما »بیهوده« می باشد )اول قرنتیان ۱۵: ۴(. ترجمه های 
دیگر آن را پوچ و عبث، یا »بی فایده« می گویند. حواریون ترصیح منودند که: »این حقیقت 
دارد که خداوند قیام کرده است «)لوقا ۲۴: ۳۴(. عبارت یونانی ontos اشاره به چیزی دارد که 
در واقع رخ داده است.اینطور ترجمه  میشود:»واقعا« ،»مطمئناً«  یا محققاً. شاگردان شهادت 

میدهند »خداوند قیام کرده است«.
مسـیح همچنیـن بعنـوان » نوبـر میـوه هـای« )اول قرنتیـان ۱۵: ۲۰( متـام کسـانی اسـت 
کـه مـرده انـد. ایـن واقعیـت تاریخـی کـه مسـیح از میـان مـردگان برخاسـت و امـروز زنـده 
اسـت، تضمیـن کننـده ایـن اسـت کـه آنهایـی هـم کـه مـرده انـد هامنطـور کـه او زنـده شـد، 
زنـده خواهنـد شـد. همـه صالحـان »در مسـیح نیـز زنـده خواهند شـد«)اول قرنتیـان ۱۵: ۲۲(. 
ایـن عبـارت در اینجـا حاکـی از فعـل آفرینـش در آینـده اسـت، هنگامیکـه »آنانی کـه  متعلق 
بـه مسـیح هسـتند« یـا بـه او وفـادار میامننـد »در هنـگام آمـدن او« قیـام خواهند کـرد. )اول 

قرنتیـان ۱۵: ۲٣(،»آنـگاه کـه شـیپور آخـر نواختـه شـود« )اول قرنتیـان ۱۵: ۵۲(.

چرا وعده رستاخیز در کانون ایمان ما قرار دارد، به ویژه که میدانیم مردگان در خواب 
هستند؟ بدون چنین عقیده ای، چرا ایمان ما در واقع »عبث« خواهد بود؟

۱۴ فروردین      پنجشنبه      

قدرت متحول کننده کالم

دوم پادشـاهان بـاب ۲۲: ۳ تـا ۲۰ را بخوانیـد� چـه چیـزی باعـث میشـود تـا یوشـیای پادشـاه 

جامـه خـود را بـدرد؟ چگونـه آنچـه را کـه از مطالعـه تـورات یافـت، نـه تنهاباعـث تحـول او، 

بلکـه متـام قـوم یهود شـد؟

 

در سـال 6۲۱ ق. م. هنگامیکـه یوشـیا، حـدود ۲۵ سـال سـن داشـت، ِحلیقـا، کاهـن اعظـم 
»کتـاب احـکام« یـا هـامن تـورات  را یافـت، که می تواند پنـج کتاب اول موسـی و بطور خاص، 

کتـاب تثنیه باشـد. 
ایـن طومـار در خـالل سـلطنت پدرش آمون و پدر بزرگ بسـیار رشیر و بدکارش َمَنسـی، در 
اثنـای عبـادت بََعل،اَشـیره و متامـی سـتارگان آسـامن )دوم پادشـاهان ۲۱: ۳( مفقـود شـده بود. 
هنگامـی کـه یوشـیا از رشایـط عهـد با خـدا آگاه شـد، در پریشـانی و انـدوه بسـیار جامه های 
خـود پـاره کـرد، زیـرا فهمیـد کـه او و قومـش تـا چـه انـدازه از پرسـتش خـدای واقعـی فاصلـه 
گرفتـه انـد. او بالفاصلـه اصالحاتـی را در رستـارس رسزمیـن آغـاز میکند، و نیز بت هـای خدایان 
بیگانـه را کـه در مـکان هـای مرتفـع شـهر قـرار داشـتند ویـران می کنـد. پـس از پایـان کار او، 



1۰

فقـط یـک مـکان بـرای عبادت در یهـودا باقی ماند: معبـد خداوند در اورشـلیم. یافن کالم خدا 
منجـر بـه ایـامن، توبـه و قـدرت تحول میشـود. این تحول با یوشـیا آغـاز میشـود و رسانجام در 

میـان بقیـه یهودا نیز گسـرتش مـی یابد.

چگونـه کتـاب مقـدس بـه مـا اطمینـان میدهـد که قـدرت دارد تـا زندگی مـا را تغییـر داده و 

راه رسـتگاری را بـه مـا نشـان دهد؟ یوحنـا 1۶: 1۳؛ یوحنـا 1۷: 1۷؛ عربانیـان 4: 1۲؛ و رومیان 

1۲: ۲ را بخوانیـد�

 

یکـی از قدرمتندتریـن شـهادت هـا از قـدرت کتـاب مقـدس، زندگـی تغییـر یافتـه یـک فـرد 
اسـت. ایـن کالمـی اسـت کـه گنـاه و ناهنجـاری انسـان را از میـان برمیـدارد و رسشـت واقعـی 

انسـان و نیـاز مـا بـه یـک ناجی را آشـکار میسـازد. 
کتابـی بـی نظیـر مانند کتاب مقدس، متشـکل از تاریخ، رسشـار از  نبـوت، و با قدرت تغییر 
زندگـی، بایـد بـه روشـی منحـرص بفرد تفسـیر شـود. کتـاب مقـدس را منیتـوان مانند هـر کتاب 
دیگـری تفسـیر کـرد، زیـرا کالم زنـده خـدا بایـد در پرتو مسـیح زنده تفسـیر شـود یعنـی او که 
قـول داده اسـت، روح خـود را بفرسـتد تـا مـا را در درک »متامـی حقیقـت« رهـربی کند)یوحنـا 
۱6: ۱۳(. بنابرایـن، کتـاب مقـدس، بـه عنـوان وحـی حقیقت خدا، باید شـامل اصولـی در درون 
خـود بـرای تفسـیر خـود باشـد. ایـن اصـول را می تـوان در مطالعه دروس این سـه ماهـه یافت 
که چگونه نویسـندگان کتاب مقدس از خود کالم اسـتفاده کردند و بوسـیله آن هدایت شـدند 

تـا اجـازه بدهند کتـاب مقدس خـودش را تفسـیر کند.

۱۵ فروردین      جمعه      

اندیشـه هایـی فراتـر: از نگارش هـای اِلن جی وایـت، »کالم خدا به عنـوان حفاظ«، 
صفحـات ۵۹۳ تـا 6۰۲ از کتـاب نـربد عظیـم؛ »دل شـام مضطرب نشـود«، صفحـات 66۲ تا 6۸۰ 

از کتـاب آرزوی اعصـار را بخوانید. 
بسـیاری بـه خاطـر حامیـت و حفـظ وفـاداری خـود نسـبت بـه کالم خـدا جـان خـود را از 
دسـت داده انـد. یکـی از ایـن مـردان دکـرت رولنـد تایلـور، ُمبرش محلـه ای در انگلیـس در زمان 
حکمرانـی مـری خـون آشـام در قلمـرو هادلـی انگلیـس بود کـه در برابـر ظلم و جور کلیسـای 
کاتولیـک ایسـتادگی کـرد. وی پـس از اخـراج شـدن از کلیسـا و اسـتهزاء و متسـخر بـه خاطـر 
پایبنـدی بـه کالم خدا، شـخصا از اسـقف وینچسـرت  صدر اعظم مجلس انگلیـس  فرجام خواهی 
کـرد، امـا اسـقف او را بـه زنـدان انداخـت و رسانجـام بـه میخ کشـیده شـد تـا به آتش کشـیده 

شـود. او درسـت قبـل از مرگـش در سـال ۱۵۵۵ میـالدی ایـن سـخنان را گفت: 
» مـردم خـوب، مـن بـه شـام چیـزی جـز کالم مقـدس خـدا، و آن دسـته از درس هایـی کـه 
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مـن از کتـاب متبـارک خداونـد، کتـاب مقـدس گرفتـه ام، نیاموختم. من امـروز به اینجـا آمده ام 
تـاآن را بـا خـون خـود مهـر و تاییـد کنـم «. جـان فوکـس، کتـاب جدید فوکـس با عنوان شـهدا، 
کـه توسـط  هارولـد جـی چادویـک بازنویسـی و بـه روز شـده )شـال برانزویـک، نیوجرسـی: 
انتشـارات بردیج لوگوس، ۱۹۹۷(، صفحه ۱۹۳. شـنیده شـده اسـت که دکرت تیلور، درسـت قبل 
از اینکـه آتـش افروختـه شـود مزمـور ۵۱ را بـا خـود زمزمـه میکرد و جـان خود را تسـلیم منود.  

سوالی که حال ما باید از خودمان بپرسیم این است که:
آیـا مـا بعنـوان ایامنـداران حافـظ و حامی حقیقـت کالم خدا باقـی مانده ایم؟ دیـر یا زود، 
در نـربد نهایـی، آن امتحـان الهـی بعمـل خواهـد آمـد. البتـه کـه حـال، زمان آن اسـت کـه برای 

آن آماده شـویم. 

سؤاالتی برای بحث

1� بـه چـه صورتی نبوت، منشـاء و اصالـت الهی کتاب مقـدس را تأیید میکند؟ چگونه 
تحقـق این پیشـگویی ها میتواند ایمانمـان را تصدیق کند؟ 

ــرای  ــه و شــواهد ب ــی درس روز ســه شــنبه، چــرا ادل ــه ســؤال پایان ــا ارجــاع ب ۲� ب
ــت؟  ــد اس ــیار قدرتمن ــی بس ــودن عیس ــود ب ــیح موع مس

۳� عیســی و حواریــون ایمانــی اســتوار و راســخ در اعتمــاد بــه اقتــدار الهــی آیــات 
ــه در  ــی ب ــار خــود عیس ــد ب ــال، چن ــوان مث ــه عن ــد� ب ــان دادن ــدس از خــود نش مق
ــه هــای کالم  ــاب مقــدس ارجــاع داده اســت و اینکــه گفت ــه کت ــش ب خصــوص خوی
مقــدس باید»تحقــق یابنــد« ؟ ) بعنــوان مثــال بــه متــی ۲۶: ۵4، ۵۶؛ مرقــس 14: 4۹؛ 
لوقــا 4: ۲1؛ یوحنــا 1۳: 1۸؛ یوحنــا 1۷: 1۲ نــگاه کنیــد(� بنابرایــن، اگــر خــود مســیح 
ــت )در خصــوص خــودش در  ــر گرف ــد در نظ ــان جــدی و موک ــدس را چن ــات مق آی
عهــد عتیــق( بــه ویــژه از نظــر تحقــق پیشــگویی هــا، پــس نگــرش و رفتــار مــا نیــز 

نســبت بــه کتــاب مقــدس بایــد چگونــه باشــد؟ 
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داستانهای ایامنداران
1۶ فروردین

یک دانه دعا
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

یوالنـدا مـاال دربـاره قـدرت دعـا از یـک شـالیکاری برنـج شـنیده بـود. یوالنـدا 
پـس از آنکـه شـوهرش او را طـالق داد و او را بـا دو پـر کوچکـش تنهـا گذاشـت، 
در یکـی از شـالیکاری هـای محلـی فیلیپیـن کاری پیـدا کرد، کارکاشـت و برداشـت 
برنـج. صاحـب زمیـن بـه او اجـازه داد تـا در زمینـش کارکنـد بـه رشط آنکـه نصف 
محصولـی را کـه بدسـت مـی آورد بـه او بدهـد. زمیـن برنـج مذکور در کنـار زمین 

یکـی از اقوامـش بود.
یوالنـدا سـخت کارکـرد و وقتـی کـه محصـول رشوع بـه بـاروری کـرد دیـد کـه 

محصـول برنـج تقریبـاً از نـوع اعـال مـی باشـد. 
او دعـا کـرد: »خداونـدا، دعـا مـی کنـم کـه هیـچ آفتـی بـه ایـن برنجها آسـیبی 

نرسـاند. مـن بـه آنهـا نیـاز دارم تـا شـکم بچه هایـم را سـیرکنم«.
دو هفته بعد، طوفانی قدرمتند آن منطقه را در هم نوردید. یوالندا صدای باد 
و بوران را می شنید که بر خانه اش اصابت می کرد. ناگهان برنجها را به یاد آورد.

او گفت: »خداوندا کاری از دستم برمنی آید. لطفاً دعایم را به یاد آور«.
چنـد روزبعـد، پـس از اینکـه طوفـان آرام شـد، او موفـق شـد تـا به زمیـن برنج 
رفتـه تـا خسـارت را بررسـی منایـد. در نهایـت شـگفتی، محصـول برنجـش رسـیده 
شـده و بـه رنـگ قهـوه ای در آمـده بـود. گوئی کـه هیچ طوفانـی در آنجـا نیامده 
بـود. پـس از آن یوالنـدا بـه زمینهـای اطـراف آنجا نگاهـی انداخت. محصـول دیگر 
زمینهـا کامـالً از بیـن رفتـه بـود. حتی محصـول خویشـاوندش نیز از بیـن رفته بود.

مالک زمین در هنگام درو کامالً شگفت زده شد.
درحالـی کـه صدایـش مـی لرزیـد گفت:»ایـن اولیـن بـاری اسـت که ایـن زمین 
چنین برنج اعالیی را به بار می آورد. پارسـال موشـهای صحرائی محصول کشـاورزی 
را کـه ایـن زمیـن را قـرض کـرده بـود تـا برنـج به بـار آورد خوردنـد. موشـها آنچنان 
محصـول را خـورده بودنـد کـه تقریبـاً متامـی محصـول از بیـن رفتـه بـود و صاحب 
زمیـن مجبـور بـود تـا کل زمینـش را برنج بـکارد. در هر حـال یوالندا بـه هفده نفر 
نیـاز داشـت تـا به او دربرداشـت محصول زمین کمـک کنند. یوالنـدا در حالیکه به 
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 محصـول زیبایـش چشـم دوختـه بود، دعایـش را در آن شـب طوفانی به یـاد آورد.
در یکـی از مصاحبـه هـا در قـربس جائیکـه بـه عنـوان کارمنـد کار خانگـی کارمـی 
کنـد گفـت: »دعـای کوچـک نیز خود قدرمتند اسـت. »یـک دانه دعـا میلیونها دانه 
برنـج را بـه بـارآورد. چنـان کـه ما حتی نتوانسـتیم مقـدار برنجها را حسـاب کنیم«.

در هفته بعد راجع به یوالندا بخوانید که تصویر او موجود است، که چطور به 
 کلیسای ادونتیست های روز هفتم پیوسته و از طریق او دو به عیسی ایامن آورده اند.

بخشـی از سـیزدهمین هدایـای داده شـده سـبت در اولیـن ثلـث، بـرای سـاخت 
کلیسـای جدیـد و مرکـز اجتامعـات در شـهر نیکوزیـا واقـع در قـربس اختصـاص 

خواهـد یافـت.
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۱۶ – ۲۲ فروردین   درس دوم   

منشاء و ماهیت کتاب مقدس

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: دوم پطرس ۱: ۱۹ تـا ۲۱؛ دوم تیموتائـوس ۳: ۱۶، ۱۷؛ تثنیه ۱۸: ۱۸؛ 

خـروج ۱۷: ۱۴؛ یوحنـا ۱: ۱۴؛ عربانیان ۱۱: ۳، ۶.

آیه حفظی: » پیوسته خدا را برای این نیز شکر می کنم که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید، 
آن را به عنوان پیامی از جانب برش نپذیرفتید، بلکه آن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت 

همین طور هم هست و اکنون در میان شام ایامنداران عمل می کند« )اول تسالونیکیان ۲: 1۳(�

آن گونه که به منشاء و ماهیت کتاب مقدس بنگریم و آن را درک کنیم، بطور عظیمی بر 
نقشی که کتاب مقدس در زندگی ما و بطور اعظم بر کلیسا ایفا می کند تاثیر می گذارد. نحوه 
تفسیر ما از کتاب مقدس بطور قابل توجهی  شکل گرفته و متاثر از درک ما از فرآیند مکاشفه و 
الهام است. اگر بخواهیم کتاب مقدس را به درستی درک کنیم، اول از همه باید به کتاب مقدس 
اجازه دهیم مشخص کند چگونه با شاخصهای بنیادی آن برخورد شود. ما منیتوانیم ریاضیات 
را با روش های تجربی که در زیست شناسی و یا جامعه شناسی بکار می رود، مطالعه کنیم. ما 
منیتوانیم فیزیک را با هامن اسنادی که برای مطالعه تاریخ استفاده میشود مطالعه کنیم. به 
همین ترتیب، حقایق روحانی کتاب مقدس با متدهای خداانکارانه به درستی قابل درک و فهم 
نخواهد بود چنانچه کتاب مقدس به شیوه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد که گویی خدا 
وجود ندارد. در عوض تفسیر ما از کتاب مقدس باید جنبه الهی و انسانی کالم خدا را برجسته 
سازد. از ایرنو آنچه که ما برای تفسیر صحیح آن الزم داریم اینست که به کتاب مقدس با ایامن 

و نه با متد شک گرائی و تردید نزدیک شویم.
مـا در ایـن هفتـه بـه برخـی از جنبـه هـای بنیادیـن رسچشـمه و ماهیـت کتـاب مقـدس 

خواهیـم پرداخـت کـه بـرروی تفسـیر و درک مـا از آن بایـد تاثیـر بگـذارد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای درس روز سبت در ۲۳ فروردین – April ۱۱  آماده شوید. 
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۱۷ فروردین      یکشنبه      

مکاشفه الهی کتاب مقدس

دوم پطـرس بـاب 1: 1۹ تـا ۲1 را بخوانیـد� چگونـه پطرس عقیده خود در خصوص منشـاء پیام 

نبـوی کتاب مقدس را ابـراز می دارد؟ 

 

کتـاب مقـدس ماننـد کتـب دیگـر نیسـت. به گفتـه پطرس رسـول، روح القـدس ایـن انبیا را 
بطریقـی متقاعـد منـود کـه محتوای پیام آنان از سـوی خداسـت. آنها پبـام ها را ابـداع نکردند، 
گوئـی کـه پیـام ها » افسـانه هایی هسـتند که زیرکانه سـاخته شـده اند « )دوم پطـرس ۱: ۱6(، 
بلکـه پیـام نبـوی کتـاب مقدس ریشـه الهی دارد و بدین خاطر متوسـل شـود، منشـا الهی دارد، 
بنابرایـن حقیقـی و قابـل اعتـامد اسـت. » بلکـه مردمـان بـه روح القـدس مجـذوب شـده، از 
جانـب خـدا سـخن گفتنـد « )دوم پطرس ۱: ۲۱(. خـدا در فرایند وحی نقش داشـت در حالیکه 

اراده خـود را از طریـق انسـان های برگزیـده خـود آشـکار میکرد.  
ارتبـاط مسـتقیم کالمـی بیـن خـدا و انسـان های خاص یـک واقعیت غیـر قابل انـکار کتاب 
مقـدس اسـت. بـه همیـن دلیل اسـت که کتـاب مقـدس دارای اقتدار ویـژه و الهی اسـت که ما 
بایـد ایـن عنـرص الهـی را در تفسـیر خـود از کتاب مقـدس مورد توجه قـرار دهیـم. کُتُب کتاب 
مقـدس بـا داشـن خـدای مقـدس بـه عنـوان نویسـنده غایی خود، مناسـب و شایسـته هسـتند 

کـه » آیـات مقـدس « نامیده شـوند )رومیـان ۱: ۲؛ دوم تیموتائـوس ۳: ۱۵(. 
آنهـا همچنیـن در راسـتای اهـداف کاربـردی داده شـده اند. آنها»بجهـت تعلیـم و تنبیـه و 
اصـالح و تربیـت در عدالـت مفیداسـت، تـا مـرد خـدا کامـل و بجهـت هـر عمـل نیکوآراسـته 

بشـود« )دوم تیموتائـوس ۳: ۱6، ۱۷(. 
مـا همچنیـن بـه کمـک روح القـدس نیـاز داریـم تا آنچـه را که خداونـد در کالم خـود نازل 
کـرده اسـت، در زندگـی خـود بـه کار ببندیـم. بـه گفته پطرس رسـول، تفسـیر کالم الهی آشـکار 
کننـده کالم خداسـت ، و موضوعـی در مـورد عقایـد مـا نیسـت. ما بـه کالم خـدا و روح القدس 

نیـاز داریـم تا به درسـتی معنـای آنـرا بفهمیم. 
کتـاب مقـدس همچنیـن می گویـد، » خداونـد قـادر متعـال، پیـش از آنکـه بنـدگان خـود، 
انبیـا را از اراده خـود آگاه سـازد، کاری منی کنـد « )عامـوس ۳: ۷(. کلـامت کتـاب مقدسـی برای 
» مکاشـفه « )در اشـکال مختلـف آن( بیـان کننـده ایـن عقیـده اسـت کـه چیـزی که قبـالً نهان 

بـوده، اکنـون آشـکار و برمـال شـده اسـت، در نتیجـه شـناخته و واضح و روشـن شـده اسـت. 
چــون بــرش هســتیم بــه چنیــن عیــان ســازی یــا مکاشــفه ای نیــاز داریــم چــرا کــه مخلوقاتی 
گناهکاریــم و بخاطــر گناهــامن از خــدا جداگشــته ایــم و از ایــن رو بــرای شــناخت اراده او 

بــه او متکــی هســتیم.  
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ــد  ــا معتق ــر م ــی اگ ــدس ســخت اســت حت ــاب مق ــی اطاعــت از کت ــدازه کاف ــه ان ب
باشــیم کــه منشــاء آن الهــی اســت� چــه اتفاقــی مــی افتــد اگــر بــه آن اعتماد نداشــته 

باشــیم و یــا حتــی اصالــت الهــی آن بــرای مــا مــوردی از ســؤال باشــد؟ 

۱۸ فروردین      دوشنبه      

فرایند وحی
از آنجائیکه خداوند به واسطه زبان، اراده خویش را بر انسان آشکار می سازد، بنابراین مکاشفه 
الهی قابل نگارش است. با اینحال، هامنطور که قبالً مشاهده کردیم، کتاب مقدس نتیجه آشکار 
شدن حقیقت خداوند از طریق روح القدس است. او پیام خود را بواسطه عوامل انسانی منتقل 
و از آن پاسداری میکند. به این دلیل می توان وحدت بنیادی را انتظار داشت که در کلیه کتب از 

پیدایش تا مکاشفه دیده میشود. )بعنوان مثال، پیدایش ۳: ۱۴ و ۱۵ تا مکاشفه ۱۲: ۱۷(. 

دوم پطـرس بـاب 1: ۲1؛ دوم تیموتائـوس ۳: 1۶، 1۷؛ و تثنیـه 1۸: 1۸ را بخوانیـد� ایـن آیـات 

در خصـوص الهامـی بـودن کالم مقـدس چـه میگویند؟ 

 

متـام کتـاب مقـدس وحـی الهـی اسـت، حتـی اگـر متامی بخش هـای آن بـه یک انـدازه برای 
خوانـدن الهـام بخـش نباشـد یـا حتـی لزومـاً بـرای امـروز مـا کاربـردی نباشـد.  )بعنـوان مثال، 
بخش هایـی در مـورد اعیـاد عربانیـان الهـام شـده انـد که امـروزه مکلف بـه حفـظ و برپائی آن 
نیسـتیم(. بـا اینحـال، مـا بایـد از متامـی آیـات کتـاب مقـدس بیاموزیـم، حتـی بخش هایـی کـه 

خوانـدن و درک آنهـا چنـدان آسـان نیسـتند و یـا اکنـون بـرای ما کاربـرد خاصـی ندارند. 
همچنیـن، همـه چیـز در کتـاب مقـدس بطور مسـتقیم یا خـارق العاده آشـکار نشـده اند. 
گاهـی اوقـات خداونـد بـرای انتقـال  پیـام خود از نویسـندگان کتاب مقدسـی اسـتفاده کرد که 
بـه دقـت مسـایل را مـورد بررسـی قرار مـی دادند یا از سـایر متـون موجود اسـتفاده می کردند 

)نـگاه کنیـد بـه یوشـع ۱۰: ۱۳؛ لوقـا ۱: ۱ تا ۳(.
و باالخره، متام کالم مقدس الهام شده است )دوم تیموتائوس ۳: ۱6(. به این علت است که 
پولس اظهار میدارد که »هر آنچه« که نوشته شده است، برای تعلیم ما نوشته شده است، از 
این رو »به واسطه دلگرمی که کالم به ما می دهد، می توانیم امیدوار باشیم« )رومیان ۱۵: ۴(. 
» کتاب مقدس به خدا بعنوان نویسنده خود اشاره میکند؛ با اینحال با دستان انسان نوشته 
شدهاست؛ و با سبک های متنوع در کتابهای مختلفش، ویژگیهای نویسندگانش را ارائه می 
مناید. حقایق آشکار شده همه » با الهام از خدا « هستند )دوم تیموتائوس ۳: ۱6(؛ با اینحال 

آنها با کلامت انسانی ابراز گردیده اند« اِلن جی وایت، نربد بزرگ، صفحه ۷.
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امــروزه محققــان کتــاب مقدســی وجــود دارنــد کــه تالیــف الهــی بخش هــای زیــادی 
از کتــاب مقــدس را انــکار میکننــد، حتــی تــا جاییکــه بســیاری از تعالیــم اساســی از 
قبیــل آفرینــش، خــروج و قیــام انــکار گردیــده اســت� چــرا اینقــدر ضروریســت کــه 
مــا درب شــک را حتــی بــه مقــدار کــم نگشــائیم؟ از ایــن گذشــته، آیــا مــا بایــد کالم 

خــدا را مــورد قضــاوت قــرار دهیــم؟ 

۱۹ فروردین      سه شنبه      

کالم مکتوب خداوند

» خداونـد بـه موسـی فرمـود: احکامـی  را کـه بـه تـو دادم بنویـس، زیـرا اینهـا رشایـط پیامنی 

هسـتند کـه بـا تو و قوم ارسائیل بسـته ام « )خـروج ۳4: ۲۷(� چرا خداوند از موسـی میخواهد 

تـا ایـن سـخنان را بنویسـد، در عـوض اینکـه از موسـی بخواهـد کـه فقـط آنهـا را بـرای مـردم 

قرائـت کنـد؟ مزیت بارز نوشـنت کالم چیسـت؟

 

خدایی که صحبت میکند و زبان انسانی را آفریده است، به افراد برگزیده خود قابلیت میدهد 
تا حقایق آشکار شده الهی و اندیشه های الهام بخش الهی را به روشی امین و قابل اعتامد مکامله 
کنند.از ایرنو جای شگفتی نیست تا بیابیم که خداوند به مولفان کتاب مقدسی ایام کهن فرمان 

داده و ملزم منود تا تعالیم و رهنمودها و مکاشفه خویش را به رشته تحریر در آورند. 

آیات زیر در مورد مکاشفه مکتوب چه درسی به ما می آموزند؟

خروج 1۷: 14؛ ۲4: 4  

 

یوشع ۲4: ۲۶  

 

ارمیا ۳۰: ۲  

 

مکاشفه1 :11، 1۹؛ ۲1: ۵؛ ۲۲: 1۸، 1۹  

 

چـرا خداونـد فرمـان داد تـا وحـی و پیامهـای الهـام بخـش او مکتـوب باشـند؟ پاسـخ واضح 
اسـت، بـه ایـن علـت کـه مـا آنهـا را به راحتـی فرامـوش نکنیـم. سـخنان مکتوب کتـاب مقدس 
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یـک مرجـع ثابـت و همیشـگی اسـت کـه همـواره مـا را بسـوی خـدا و خواسـت او هدایـت 
میکنـد. اسـناد مکتـوب معمـوالً بهـرت از پیامهـای شـفاهی کـه بایـد بارهـا و بارهـا بیان شـوند، 
می تواننـد حفـظ شـوند و قابـل اعتامدتـر هسـتند. کالم مکتـوب میتوانـد بارهـا تکثیـر شـود، و 
همچنیـن میتوانـد در دسرتسـی افـراد بیشـرتی قـرار گیـرد تا این کـه فقط گفته شـود. و باالخره 
اینکـه، میتوانیـم بـا تعـداد محـدودی از افـراد در یـک زمـان و در یک مـکان صحبـت کنیم، اما 
آنچه که الزام گشـته تا نوشـته شـود، میتواند توسـط بیشـامری از خوانندگان در مکانها و قاره 

هـای مختلـف خوانـده شـود، و حتـی بعدهـا میتواند نسـلهای بیشـامری را برکت بخشـد.  

۲۰ فروردین      چهارشنبه      

تشابه میان مسیح و کتاب مقدس

یوحنـا 1 :14؛ یوحنـا ۲ :۲۲؛ یوحنـا ۸: ۳1، ۳۲؛ و یوحنـا 1۷: 1۷ را بخوانیـد� چـه تشـابه هایـی 

بیـن مسـیح، کلمـه خـدا که مجسـم گردید، و آیـات مقدس، کالم مکتـوب خداوند مـی بینید؟

 

بیـن کلمـه خـدا کـه مجسـم شـد )یعنـی عیسـی مسـیح( و کالم مکتوب خـدا )یعنـی آیات 
مقـدس( تشـابه وجـود دارد. دقیقـاً هامنطـور کـه عیسـی بوسـیله روح القدس قدرت آسـامنی، 
جسـم پوشـید و بـا اینحـال از یـک زن متولـد شـد، کتـاب مقـدس نیـز با داشـن منشـاء مـاوراء 

الطبیعـی از طریق انسـان نگاشـته شـد. 
عیسـی مسـیح در زمان و مکان خاصی بطور انسـان مجسـم شـد. او در طی زمان و مکان 
خاصـی زندگـی کـرد. بـا ایـن وجـود این واقعیـت الوهیـت وی را باطل نکـرد، و یـا او را از نظر 
تاریخـی، نِسـبی و محـدود نسـاخت. او تنهـا عامـل رسـتگاری همـه مـردم جهـان در کل جهان 
برشیـت و در کل تاریـخ زمـان اسـت)اعامل رسـوالن ۴: ۱۲(. بـه همیـن ترتیـب، کالم مکتـوب 
خـدا، کتـاب مقـدس در یـک زمـان خـاص و در یـک فرهنـگ خـاص بـرای انسـان ها نـازل شـد. 
درسـت ماننـد عیسـی مسـیح، کتـاب مقـدس مـرشوط بـه زمان نیسـت، یعنـی محـدود به یک 
زمـان و مـکان خـاص منی شـود. در عـوض همه مردم در رسارس جهان ملزم هسـتند تـا از احکام 

آن پیـروی کننـد و اصـول آن بـرای همـه زمـان هـا باقی خواهـد ماند.    
هنگامیکـه خداونـد خـود را آشـکار کـرد، او خـود را بـه سـطح انسـان تنـزل داد. طبیعـت 
انسـانی عیسـی متـام نشـانه هـای نقصـان و ضعـف هـای انسـانی و برخـی تاثیـرات تباهـی و 
انحطـاط ۴٫۰۰۰ سـاله را نشـان میـداد. بـا اینحال او بی گنـاه بود. به همین ترتیـب، زبان کتاب 
مقـدس زبـان انسـانی اسـت، نـه از برخـی از زبانهـای » انسـان های فرابرشی« کـه هیچکس به 
آن زبـان صحبـت منیکنـد و یـا قـادر بـه درک آن نیسـت. در حالیکـه هـر زبانـی ضعـف هـای 
خـاص خـود را دارد، خالـق نـوع بـرش کـه خالـق زبـان برشی اسـت، کامـالً قادر اسـت تـا اراده 
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خویـش را بـه انسـان ها از طریقـی قابـل اعتـامد و بـدون این که مـا را گمراه کنـد منتقل مناید. 
البته، هر مقایسـه ای محدودیت های خود را دارد. عیسـی مسـیح و کتاب مقدس یکسـان 
نیسـتند. کتـاب مقـدس تجسـم خداونـد نیسـت. خداوند کتاب نیسـت. خدا در عیسـی مسـیح 
بـه شـامیل انسـان درآمـد. مـا کتاب مقـدس را دوسـت داریم زیـرا که مـا ناجی اعالن شـده در 

اوراق آن را میپرسـتیم. 
کتـاب مقـدس اتحـاد بـی نظیـر و جدایـی ناپذیـر خـدا و انسـان اسـت. اِلن جـی وایت این 
نکتـه را بـه روشـنی دیـد و نوشـت: » کتـاب مقـدس، بـا حقایـق خـدادادی خودش که بـه زبان 
انسـان بیـان شـده اسـت، اتحـادی میان خـدا و انسـان را به منایش میگـذارد. چنیـن اتحادی در 
ذات مسـیح وجـود داشـت کسـی که پر خدا و پر انسـان بـود. بنابراین، ایـن حقیقت کتاب 
مقـدس اسـت، هامنطـور کـه بـرای مسـیح بـود، کـه، کلمـه جسـم پوشـید و در میان ما سـاکن 

شـد « )یوحنـا ۱: ۱۴(. اِلـن جـی وایـت، نربد عظیـم ، صفحه ۸.

چرا کتاب مقدس باید برای ایمان ما بنیادین باشد؟ بدون آن، ما در کجا میبودیم؟ 

۲۱ فروردین      پنجشنبه      

درک کتاب مقدس با ایامن

عربانیـان 11: ۳، ۶ را بخوانیـد� چـرا ایـامن در فهـم خـدا و کالمـش بسـیار رضوری اسـت؟ چـرا 

خشـنود سـاخنت خـدا بـدون ایامن محال اسـت؟ 

 

متام تعلیم واقعی در چارچوب ایامن صورت میپذیرد. این ایامن بدون چون و چرای کودک 
نسبت به والدینش است که کودک را قادر میسازد چیزهای جدید را یاد بگیرد. این یک رابطه 
قابل اعتامد است که کودک را به یادگیری جنبه های اصلی و اساسی زندگی و محبت هدایت 

میکند. بنابراین،اطالع و درک باعث رشد یک رابطه دوست داشتنی و قابل اعتامد میشود.
در همیـن راسـتا، یـک نوازنـده خـوب وقتـی یـک قطعـه موسـیقی را خـوب مینـوازد که نه 
تنهـا مهارتهـای فنـی او را در نواخـن یـاری دهنـد بلکـه او عشـق بـه موسـیقی و رسآیندگـی و 
سـاز را بـه منایـش بگـذارد و آنـرا نشـان دهد. بطـور مشـابه، ما کتاب مقـدس را بدرسـتی درک 
نخواهیـم کـرد اگـر بـا نگـرش تردیدآمیز و یا شـکاکانه به آن نزدیک شـویم، بلکه بایـد با روحی 
از عشـق و ایامن به آن نزدیک شـویم. پولس رسـول مینویسـد:» و بدون ایامن محال اسـت که 
انسـان خدا را خشـنود سـازد «)عربانیان ۱۱: 6(. بنابراین، رضوری اسـت که در عوض نگریسـن 
بـه کتـاب مقـدس بـه عنـوان یـک کتاب بـرشی محـض، با ایـامن کتاب مقـدس را مطالعـه کنیم 

و اصالـت فراطبیعـی آن را تصدیـق منائیم. 
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کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم، بـه روشـنی ایـن بینـش در مـورد ماهیـت آسـامنی کتـاب 
مقـدس را در اولیـن اصـل اعتقـادی خـودش بیـان میکنـد، و می گویـد: » کتـب مقـدس، عهـد 
عتیـق و عهـد جدیـد، کالم مکتـوب خـدا هسـتند کـه توسـط الهـام الهـی اعطـا گردیـده انـد. 
نویسـندگان الهـام گرفتـه، هامنطـور کـه توسـط روح القـدس هدایت میشـدند، سـخن گفتند و 
آنـرا نوشـتند. در ایـن کالم، خداونـد دانـش الزم بـرای رسـتگاری را بـه بـرش داد. کتـب مقـدس 
کامـل، معتـرب و وحـی مصـون از خطای اراده او هسـتند. آنها معیار شـخصیت، آزمون زندگی، و 
آشـکار کننـده تعالیـم و پیشـینه قابـل اعتامد اقدامات خداونـد در طول تاریخ هسـتند. )مزمور 
۱۱۹: ۱۰۵؛أمثال ۳۰: ۵، 6؛ اشـعیا ۸: ۲۰؛ یوحنا ۱۷: ۱۷؛ اول تسـالونیکیان ۲: ۱۳؛ دوم تیموتاوس 

۳: ۱6، ۱۷؛ عربانیـان ۴: ۱۲؛ دوم پطـرس ۱: ۲۰، ۲۱(. 

ــک  ــه آن نزدی ــان ب ــرد ایم ــا رویک ــدس ب ــاب مق ــود از کت ــردم در درک خ ــی م وقت
ــه نیســت؟  ــن ایمــان کورکوران ــد؟ چــرا ای ــزی را از دســت میدهن نمیشــوند چــه چی
بــه همیــن علــت، چــه دالیــل خوبــی بــرای ایــن ایمــان داریــم و چــرا هنــوز هــم در 

ــاب مقــدس، وجــود ایمــان ضــروری اســت؟ ــق کت ــا حقای ــه ب ــگام مواجه هن

۲۲ فروردین      جمعه      

کتــاب  مطالعــه  »روش هــای  مرجــع  از  زیــر  صفحــات  فراتــر:  ای  اندیشــه 
نســخه  الــف  بخــش  مقــدس،  کتــاب  ادعاهــای  از  ناشــی  فرضهــای  ۲.پیــش  مقــدس«: 
 اصلــی، بخــش ب مرجــع بخوانیــد. روش هــای مطالعــه کتــاب مقــدس را می تــوان در: 
www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/

methods-bible-study یافــت. 
بـه هـر انـدازه کـه کتـاب مقـدس بـرای ایـامن مـا رضوری باشـد، ولـی بـه تنهایـی ارزش 
روحانـی واقعـی بـرای مـا نخواهـد داشـت، اگر هنگامـی کـه آن را مطالعه می کنیـم تاثیر روح 

القـدس در قلـب و ذهـن مـا نباشـد. 
» خداونـد در کالمـش بـه انسـان دانـش الزم بـرای رسـتگاری و نجـات را داده اسـت. بایـد 
کتـب مقـدس بعنـوان یـک مکاشـفه معتـرب و مصـون از خطـای اراده خداونـد پذیرفتـه شـوند. 
آنهـا معیـار ماهیـت و آشـکار کننـده تعالیـم و آزمـون زندگـی هسـتند..... بـا ایـن وجـود ایـن 
حقیقـت کـه خداونـد اراده خـود را از طریـق کالم خود به مردم آشـکار کرد، او حضور مسـتمر 
وهدایتگـر روح القـدس را غیـر الزم و عبـث ندانسـت. برعکس، منجی ما آمـدن روح القدس را 
وعـده داد، تـا کالم را بـرای بندگانـش گشـوده و تعالیمش را روشـن سـاخته و بـه کار گیرد. و از 
آنجائیکـه روح خـدا الهـام بخـش کتـاب مقـدس بـود، غیر ممکن اسـت کـه تعلیـم روح القدس 

برخـالف کالم خـدا باشـد«  اِلـن جـی وایت، نـربد عظیـم ،صفحه ۹.
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سؤاالتی برای بحث
1� چــرا خــدا خــود و اراده خویــش را بــرای مــا آشــکار میســازد؟ چــرا مــا بــه مکاشــفه 

ــاز داریم؟ نی

برای  مختلفی  اهداف  و  معانی  از  میسازد؟ خداوند  آشکار  را  ۲� خدا چگونه خود 
آشکار کردن مسائل در مورد خودش استفاده میکند� او این کار را به شکلی کلی تر از 
طریق طبیعت، اما بطور ویژه ای از طریق رویاها انجام میدهد )دانیال ۷: 1(؛ رویاها 
)پیدایش 1۵: 1(؛ نشانه ها )اول پادشاهان 1۸: ۲4، ۳۸(؛ و از طریق پسرش عیسی 
مسیح )عبرانیان 1: 1، ۲(� آیا خداوند خود را برای شخص شما آشکار کرده است؟ 

تجربه خود را در این مورد به اشتراک بگذارید� 

۳� برخی از محققان کتاب مقدس بسیاری از تعالیم کتاب مقدس را رد میکنند، و 
آنها را فقط افسانه  می دانند� تعالیمی مانند داستان آفرینش، واقعیت آدم و حوا، 
خروج بنی اسراییل، و داستان های  دانیال، اینها فقط چند نمونه تعالیمی )از عهد 
عتیق( هستند که رد شده اند، و میگوند آنها چیزی غیر از داستان های ساخته شده 
برای تعلیم حقایق معنوی نیستند� این همان چیزی است که وقتی انسان  در مورد 
کالم خدا داوری میکند اتفاق می افتد�این باید چه چیزی را به ما درباره اینکه چقدر 

چنین برخوردی بطور واضح خطرناک است، بگوید؟

4� خداونــد در کتــاب مقــدس اراده خــود را بــه شــکلی قدرتمنــد نشــان داده اســت� 
بــا اینحــال، خداونــد خواســتار کمــک شــما در تبشــیر اراده او و مــژده نجــات مــی 
ــردم شــما را مشــاهده  ــی م ــق عیســی مســیح اســت� وقت ــط از طری ــه فق باشــد ک

میکننــد، چــه نــوع خدایــی را در شــما و از طــرز رفتــار شــما میبینــد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۳ فروردین

تعمید سه فیلیپینی در قربس 
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

ــی  ــتش ]ب ــه دوس ــد ک ــربس، دی ــور ق ــی در کش ــر خانگ ــاال، کارگ ــدا م یوالن
ِیطــرِس[ درموعظــه ادونتیســت روز هفتمــی در صفحــه فیــس بوکــش او را 

ــت. ــگ( زده اس ــت )ت عالم
یوالنـدا بـا ]بـی ِیطـرِس[ کـه کارگـر خانگی در کشـور ارسائیـل بود، سـالها پیش 
کـه هـر دو بعنـوان کارگـر خانگـی در تایـوان کار می کردند، آشـنا شـده بودیوالندا 

بـه یـاد آورد کـه ]بـی ِیطرِس[ اخیـراً در ارسائیـل تعمیـد گرفته بود.
در صفحه فیس بوکش نوشت: »چرا به ادونتیستهای روز هفتم پیوستید؟«

]بـی ِیطـرِس[ پاسـخ داد: »ایـن هـامن جائیسـت کـه احسـاس راحتی مـی کنم. 
فقـط بـه ویدئویـی کـه برایـت فرسـتادم نگاه کـن و بعـد خواهـی فهمید«.

یوالنـدا بـر روی ویدئـو کلیـک کـرد و موعظـه ای راجـع بـه خـدا بـود کـه روز 
سـبت را در فرآینـد آفرینـش جـدا جـدا سـاخت؛ تـا بـه قومـش یـادآوری کنـد کـه 
سـبت را همـراه بـا ده فرمـان نـگاه دارند و دعـوت کند تا در کل عهد جدید سـبت 
را رعایـت کننـد. یوالنـدا غافلگیـر شـد و متونـی را کـه واعـظ ذکـر کـرد در کتـاب 
مقـدس چـک کـرد. او دیـد که سـبت در روز شـنبه اسـت. از خود پرسـید: »چرا به 
آن همـه کلیسـا رفتـم امـا هرگزنشـنیدم که حتـی یک شـبان از سـبت موعظه کند. 

چـرا هیـچ کـس از سـبت صحبـت منـی کند؟« بـه ]بی ِیطـرِس[ زنـگ زد.
گفـت: »ایـن ذهنـم را باز کرده اسـت! قصد دارم این کلیسـا را که سـبت را نگه 

مـی دارد پیـدا کنـم؛ اما در کجـای قربس می توانم  آنـرا پیدا کنم؟«
]بـی ِیطـرِس[ کمـی تحقیـق کـرد و شـامره تلفـن برانیـزالو میریلـوف، رئیـس 
کلیسـای ادونتیسـت واقـع در قـربس را فرسـتاد. یوالندا متاس گرفت و آدرس کلیسـا 

را در شهرشـان، لیامسـول، دریافـت منـود.
یوالنـدا رشکـت در کالسـهای گروهی کتاب مقدس را در روزهای یکشـنبه رشوع 
کـرده بـود. طولـی نکشـید کـه پـر خالـه اش میشـلین را کـه او نیز کارگـر داخلی 
در قـربس بـود را دعـوت منـود تـا او را همراهـی مناید. بعـداً او فیلیپینـی دیگری را 
کـه اسـمش ماریـا بـود و او نیـز کارگـر داخلـی بود دعـوت کرد تـا او نیـز بیاید. اما 
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ماریـا مجبـور بـود تـا از یـک پیـرزن سـالخورده مراقبـت به عمـل آورد که بایسـتی 
داروهایـش بـه طـور منظم داده می شـد، و بـه خاطر همین منی توانسـت از خانه 

بیـرون برود.
ماریـکا میریلـوف کـه بـا رئیـس کلیسـا ازدواج کـرده اسـت و بـه عنـوان خـادم 
کتـاب مقـدس کار مـی کند گفت: »مشـکلی نیسـت، می توانیم درسـها را از طریق 

نـرم افـزار فیس بـوک مسـنجر انجـام دهیم«.
طولی نکشید که یوالندا، میشلین و ماریا تعمید گرفتند.

یوالنــدا مــااّل، ۴۲ ســاله کــه مــادری تنهاســت و هنــوز هــم در قــربس کار مــی 
کنــد تــا پرهــای ۷ و ۸ ســاله اش را در فیلیپیــن تامیــن کنــد گفــت کــه هدایــت 
دوســتان بــه تعمیــد یــک نتیجــه عــادی و طبیعــی بــرای شــناخت عیســی اســت. 
او گفــت، »اگــر چــه از خانــه ای از هــم پاشــیده آمــده ام، ولیکــن اســتقامت دارم 
زیــرا معنــی امیــدوار بــودن را فهمیــده ام«.بخشــی از ســیزدهمین هدایــای ســبت 
در ایــن ثلــث بــه ســاخت کلیســای جدیــد و مرکــز اجتامعــات در نیکوزیــا واقــع 

در قــربس اختصــاص خواهــد یافــت. 
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۲۳ - ۲۹ فروردین   درس سوم   

دیدگاه مسیح و رسوالن از کتاب مقدس

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: متـی ۴: ۱ تـا ۱۱؛ متـی: ۲۲: ۳۷ تـا ۴۰؛ لوقـا ۲۴: ۱۳ تـا ۳۵، ۴۴، ۴۵؛ 

لوقـا ۴: ۲۵ تـا ۲۷؛ اعـال رسـوالن ۴: ۲۴ تـا ۲۶.

آیـه حفظـی: »عیسـی در جـواب گفـت: کتاب مقـّدس می فرمایـد: زندگـی انسـان فقـط 
بسـته بـه نـان نیسـت، بلكـه بـه هـر كلمـه ای كـه خـدا می فرمایـد« )متـی 4: 4(�

متاسـفانه در این عرص پُسـت ]پسـا[مدرن، کتاب مقدس تا حد وسـیعی از دیدگاه فلسـفی 
مـورد تفسـیر مجـدد قـرار گرفته کـه الهامی بودن و اقتـدار آن را زیر سـوال می برد. 

در حقیقت کتاب مقدس رصفاً به عنوان عقاید انسان هایی دیده می شود که در یک فرهنگ 
نسبتاً بدوی زندگی می کردند ، کسانیکه احتامالً منیتوانستند جهان را آنطور که ما امروز میبینیم 
درک کنند. در عین حال، عامل الهی و آسامنی آن کمرنگ شده یا حتی از آن حذف شده است، 
و کتاب مقدس را به متنی مبدل کرده که به جای اینکه دیدگاه خدا از انسان باشد، به دیدگاه 
انسان نسبت به خدا مبدل گردیده است.  و نتیجه این که، برای بسیاری تا حد زیادی، کتاب 

مقدس در این عرص تفکرات داروینیزم و فلسفه مدرن به چیزی بی ربط مبدل شده است. 
بـا اینحـال، بـرای مـا ایـن موضـع کامالً مـردود اسـت. درعـوض، در عهـد جدیـد میتوانیم با 
مطالعـه چگونگـی درک عیسـی و رسـوالن از عهـد عتیـق، یعنی تنها کتاب مقدسـی کـه آنها در 
آن زمـان داشـتند، روشـی الهـام بخـش برای مالحظه و بررسـی کل کتاب مقـدس ببینیم. چگونه 
آنهـا بـا مـردم، مکانها و اتفاقات رشح داده شـده، مرتبط بودند؟ فرضیات و روش های تفسـیری 
متعاقـب آنهـا چـه بـود؟ اجـازه دهیـد کالم و مفهوم آن را بر خـالف تصورات غلط انسـان هایی 
کـه عـاری از الهـام هسـتند دنبـال کنیـم، کسـانی که فرضیـات آنها تنها به شـک گرائـی و تردید 

نسـبت بـه کالم خدا منتهی می شـود. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰ فروردین -  April ۱۸ آماده شوید.



۲۵

۲۴ فروردین      یکشنبه      

مکتوب است
تعمیـد عیسـی توسـط یحیـی تعمید دهنـده، نشـانه آغاز رسـالت منجی برشیـت بود، پس 
از آن عیسـی توسـط روح به سـوی بیابان یهودیه هدایت شـد، جاییکه در ضعیف ترین رشایط 

بُعدانسـانیش، مورد وسوسـه قرار گرفت. 

متـی 4: 1 تـا 11 را بخوانیـد� چگونـه عیسـی از خـود در برابر وسوسـه های شـیطان در بیابان 

دفـاع کـرد؟ در مـورد کتـاب مقـدس از ایـن رشح حال چـه چیزی فرا مـی گیریم؟  

 

هنگامیکـه گرسـنگی عیسـی توسـط شـیطان تحـت وسوسـه قـرار گرفـت، پاسـخ میدهـد: 
»مکتـوب اسـت کهانسـان تنهـا بـه نـان زنـده نیسـت، بلکـه بـه هـر کالمـی کـه از دهـان خـدا 
صـادر شـود« )متـی ۴: ۴(. عیسـی بـه کالم زنـده و منشـاء ابـدی و الهـی آن اشـاره میکنـد. بـه 
ایـن ترتیـب او اقتـدار و اعتبـار کتـاب مقـدس را تأییـد می کنـد. هنگامیکه عیسـی با پیشـنهاد 
مالکیت متام پادشـاهی ها و شـکوه و جالل آنان وسوسـه میشـود پاسـخ میدهد: »دور شـو ای 
شـیطان! زیـرا مکتـوب اسـت: خداونـد، خـدای خـود را بپرسـت و تنهـا او را عبـادت کن«)متی 
۴: ۱۰، لوقـا ۴: ۸(. مسـیح بـه مـا یـادآوری میکنـد کـه پرسـتش واقعـی متعلق به خداونداسـت 
و نـه کـس دیگـری و اطاعـت از کالم او عبـادت حقیقـی اسـت. رسانجـام، بـا عشـق بـه تظاهر 
و شـجاعت او را وسوسـه کـرد، مسـیح پاسـخ داد،»کتاب مقـّدس همچنیـن می فرمایـد: خداونـد 

خـدای خـود را امتحـان نكن«)متـی ۴ : ۷؛ لوقـا ۴: ۱۲(.     
در هر سـه وسوسـه، عیسـی با جمله»مکتوب اسـت« پاسـخ میدهد. یعنی عیسـی مستقیم 
بـه کالم خـدا ارجـاع میکنـد و متوسـل بـه هیـچ چیـز دیگـری بـرای مقابله بـا حمـالت و فریب 
شـیطان منی شـود. ایـن بایـد بـرای همـه ما یـک درس و الگـوی قدرمتند باشـد: کتـاب مقدس و 

تنهـا کتـاب مقـدس معیـار غایی و بنیـان اعتقاد ما اسـت. 
بلـه، کتـاب مقـدس و تنهـا کتـاب مقدس طریـق دفاع عیسـی در برابر حمالت شـیطان بود. 
عیسـی مسـیح خداسـت، امـا در دفـاع از خود در برابر شـیطان، او از کالم خـدا اطاعت میکند. 
ایـن عقیـده نیسـت؛ ایـن یـک بحث مفصـل و پیچیده نیسـت؛ ایـن کلامت خصومـت آمیز 
شـخصی نیسـت؛ بلکـه در عـوض کلامت سـاده اما ژرف و پـر مفهوم کتاب مقدس اسـت. برای 
مسـیح، کتـاب مقـدس دارای مهم تریـن اعتبـار و بزرگرتین قدرت اسـت. به این ترتیب، رسـالت 

او بـر بنیانـی معتـرب آغـاز میشـود و ادامـه می یابد تا اسـاس اعتبـار کتاب مقدس بنا شـود. 

چگونــه میتوانیــم یــاد بگیریــم کــه درســت بــه همــان انــدازه ای کــه بــه کالم خــدا 
اتــکا داریــم، همانطــور نیــز تســلیم آن باشــیم؟ 



۲۶

۲۵ فروردین      دوشنبه      

عیسی و رشیعت

متـی بـاب ۵: 1۷ تـا ۲۰؛ متـی ۲۲: ۲۹؛ متـی ۲۳: ۲، ۳ را بخوانیـد� عیسـی در ایـن زمینـه هـا 

چـه می گویـد؟ 

 

عیسـی بـه شـاگردان خـود آموخـت کـه کالم خـدا و احـکام او را پیـروی کننـد. هیچـگاه و 
هیچگونـه نشـانه ای از او در مـورد تردیـد در قدرت و یااهمیت کتاب مقـدس وجود ندارد. در 
مقابـل او دامئـاً از کتـاب مقـدس بـه عنوان منشـا اقتدار الهی یـاد میکرد. و بـه صدوقیان گفت: 
»شـام در اشـتباهید! نه از كالم خدا چیزی می دانید و نه از قدرت او!« )متی ۲۲: ۲۹(. عیسـی 
یـاد داد کـه دانـش روشـنفکرانه از کتـاب مقـدس و تعالیمـش رصفـاً بـرای دانسـن حقیقـت و 

مهمـرت از همـه بـرای شـناخت پـروردگار کـه خوِد حقیقت اسـت کافی نیسـت. 

متی ۲۲: ۳۷ تا 4۰ درباره دیدگاه مسیح از رشیعت موسی چه می گوید؟

 

در ایـن رشح حـال، عیسـی بـه معلـم رشیعـت خالصـۀ ده فرمـان را بیـان میکند کـه تقریباً 
۱۵۰۰ سـال قبـل از آن بـه موسـی داده شـده بـود. باید تشـخیص داد که چگونه عیسـی برروی 
قانـون عهـد عتیـق مترکـز دارد و آنـرا در باالتریـن حـد تعالـی میبخشـد. بسـیاری از مسـیحیان 
بطـور غلـط بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه در اینجـا فرمان جدیـدی داده شـده اسـت، بنابراین 
االن، بـه نوعـی انجیـل عهـد جدید جایگزین قانون عهد عتیق شـده اسـت. اما واقعیت اینسـت 
کـه آنچـه عیسـی در حـال تعلیـم بـود براسـاس قانـون عهـد عتیـق بـود. مسـیح کامـال پـرده را 
برداشـته و قانـون را آشـکار کـرد بـه گونـه ای کـه »درایـن دو حکم«)خالصـه ای از ده فرمـان، 
چهـار مـورد اول بـرروی روابـط انسـان و خـدا، و شـش مورد دیگر بـرروی روابط بین انسـان ها 

مترکـز دارند(»متـام تـورات و نوشـته هـای انبیا خالصه شـده اسـت«)متی ۲۲: ۴۰(. 
بدیـن طریـق، هنگامـی که عیسـی گفت: »احـکام و انبیـا«، در اصل کل عهد عتیـق را اعتال 
و تکریـم منـود و شـیوه ای اختصـاری از ارجـاع بـه رشیعـت، انبیـا و مکتوبات را عنـوان کرد که 

بـه عبارتـی، متامی سـه بخـش از عهد عتیـق را در بر مـی گیرد.  
» او]مسـیح[ بـه کتـاب مقـدس بـه عنـوان یـک اقتـدار غیـر قابـل انـکار اشـاره کـرد، که ما 
نیـز بایـد هـامن کار را کنیـم. کتـاب مقـدس بایـد بـه عنـوان کالم خـدای نامحـدود، بـه عنـوان 
پایـان همـه مجادلـه هـا و اسـاس و پایـه ایامن همـه معرفی شـود «. اِلن جی وایـت، درس های 

آموزنـده مسـیح، صفحـات ۳۹، ۴۰.



۲۷

چطــور مــی شــود )هــر کــدام از( مراجــع قدرتــی همچون)خانــواده، فلســفه و 
فرهنــگ( کــه در رقابــت بــا هــم هســتند، مــی تواننــد راه هــای ناهمــواری بــر علیــه 

ــا تســلیم کالم خــدا نشــوید؟ شــما باشــند ت

۲۶ فروردین      سه شنبه      

مسیح و کل کتاب آسامنی

لوقـا ۲4: 1۳ تـا ۳۵، 44، 4۵ را بخوانیـد� چگونـه مسـیح از کتـاب آسـامنی بـرای تعلیـم پیـام 

انجیـل بـه شـاگردانش اسـتفاده میکنـد؟ 

 

پـس از مـرگ مسـیح، پیـروان او مغشـوش گشـته و دچار شـک و تردید شـده بودند. چطور 
چنیـن چیـزی اتفـاق افتـاده اسـت؟ ایـن بـه چـه معنا اسـت؟ در ایـن فصـل از کتاب لوقـا، می 
بینیـم کـه عیسـی دوبـار در مقابـل آنهـا ظاهـر میشـود، ابتدا بـه دو نفر کـه در جـاده َعمواس 
هسـتند و سـپس بـه دیگـران ظاهـر میشـود. در دو موقعیت جداگانه، عیسـی توضیـح میدهد 
کـه چگونـه همـه چیـز هامنطور که در نبـوت های عهد عتیق آمده اسـت، تحقق یافته اسـت: 
»آن وقـت از تـورات موسـی و نوشـته های انبیـا رشوع كـرد و در هـر قسـمت از کتاب مقـّدس 

آیاتـی را كـه دربـارٔه خـودش بود بـرای آنان بیـان فرمود«)لوقـا ۲۴: ۲۷(. 
او دوبـاره در لوقـا ۲۴: ۴۴، ۴۵،»بـه ایشـان فرمـود: وقتی هنوز با شـام بـودم و می گفتم كه 
هرچـه در تـورات موسـی و نوشـته های انبیـا و زبـور دربـارٔه مـن نوشـته شـده، بایـد بـه انجام 
برسـد، مقصـودم همیـن چیزهـا بـود. بعد اذهان ایشـان را باز كـرد تا کتاب  مقـدس را بفهمند«

بـه مرجـع خـاص در لوقـا ۲۴: ۲۷ کـه مـی گویـد »همه کتـاب ها« توجـه کنید. این مسـئله 
در آیـه دوم بـه عنـوان »رشیعـت موسـی و انبیـا و مزامیـر« مجـدداً مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه 
اسـت )لوقـا ۲۴: ۴۴(. ایـن آیـه بـه وضـوح نشـان میدهد که عیسـی، کلمه، که جسـم پوشـید و 
انسـان شـد)یوحنا ۱: ۱ تـا ۳، ۱۴(، بـه اقتـدار کتـاب مقدس تکیـه و اعتامد دارد تـا توضیح دهد 
که چگونه صدها سـال قبل از آن، آمدنش پیشـگویی شـده اسـت. عیسـی با اسـتناد به متامیت 
کتـاب مقـدس بوسـیله متثیـل به شـاگردانش تعلیم میدهد. وقتی شـاگردان مسـیح بشـارت پیام 
انجیـل را آغـاز مـی کننـد، آنهـا نیـز بایـد کّل کتـاب مقدس را تفسـیر کننـد تـا درک و قدرت آن 

را بـه نوکیشـان جدیـد در رسارس جهان برسـانند.    
همچنیـن توجـه کنیـد کـه چگونـه در متـی ۲۸: ۱۸ تـا ۲۰، عیسـی بـه شـاگردانش و سـپس 
)تـا امـروز بـه مـا( می گوید:»متامـی قـدرت در آسـامن و بـر زمیـن بـه من سـپرده شـده اسـت. 
پـس برویـد و همـۀ قومها را شـاگرد سـازید و ایشـان را به نـام پدر و پـر و روح القدس تعمید 
دهیـد« و سـپس ایـن آیـه مهـم و اصلـی آمـده اسـت »و بـه آنـان تعلیم دهیـد کـه هرآنچه به 



۲۸

شـام فرمـان داده ام، بـه جـا آورنـد. اینـک مـن هـر روزه تـا پایـان ایـن عـرص با شـام هسـتم!«. 
عیسـی چـه چیـزی را تعلیـم و فرمـان میدهد؟ تعالیـم او براسـاس کل کتاب مقدس اسـت. این 
براسـاس اقتـدار نبـوی کالم خـدا اسـت کـه او آمـده اسـت و ایـن قضیـه در راسـتای تحقـق و 

تکمیـل پیشـگویی هـای کتـاب مقـدس اسـت کـه او مطیـع و تسـلیم اراده پدرش شـود. 
اگر مسیح متام کتاب مقدس را قبول دارد، چرا ما هم باید هامنطور آنرا بپذیریم؟ باز هم، 
چگونه میتوانیم یاد بگیریم که اعتبار و اقتدار کل کتاب مقدس را بپذیریم، حتی اگر بدانیم که 
همه مسائل آن امروزه لزوما کاربردی نیستند؟ پاسخ خود را در روز سبت در کالس مطرح کنید.

۲۷ فروردین      چهارشنبه      

عیسی و منشاء و تاریخ کتاب مقدس
عیسـی تعلیـم داد کـه کتـاب مقـدس کالم خداسـت بـه ایـن مفهـوم کـه آنچـه می گویـد 
مـرتادف و برابـر اسـت بـا آنچـه خـدا می گویـد. بنابرایـن چـون رسچشـمه آن خداونـد اسـت، 
دارای اقتـدار ابـدی بـر متامـی جنبـه هـای حیـات اسـت. خداونـد در طـول تاریـخ تـالش کرد تا 

اراده  خویـش را از طریـق کتـاب مقـدس بـه برشیـت آشـکار منایـد.
بـرای مثـال عیسـی در متـی بـاب ۱۹: ۴، ۵ بـه نقـل قولـی کـه توسـط موسـی نوشـته شـده 
اشـاره میکنـد. امـا عیسـی ایـن آیـه را اینچنین بیـان میکند،  »او که ایشـان را در ابتـدا آفرید ... 
مـی فرمایـد، بدیـن خاطـر مـرد باید پدر و مـادر خویش را تـرک گوید. در عوض ایـن که بگوید 
کالم مقـدس مـی گویـد، عیسـی مـی گویـد او که ایشـان را در ابتدا آفرید عیسـی مـی گوید که 
پـروردگار از ابتـدا انسـان را زن و مـرد آفریـد ... گفتـه، او آنچـه را کـه راوی پیدایـش نوشـته به 
کلمـه آفریـدگار نسـبت میدهد. در حقیقت، در اینجا عیسـی میخواهد بگویـد، خداوند مؤلف 

این گفته اسـت حتی اگر توسـط موسـی نوشـته شـده باشـد.

آیات زیر را بخوانید� چگونه مسیح اشخاص و وقایع تاریخی کتاب مقدس را درک میکند؟

متی 1۲: ۳، 4  

 

مرقس 1۰: ۶ تا ۸  

 

لوقا 4: ۲۵ تا ۲۷  

 

لوقا 11: ۵1  

 



۲۹

متی ۲4: ۳۸  

 

عیسـی پیوسـته از مـردم، مکانهـا، و وقایـع عهـد عتیـق بـه عنـوان حقایـق تاریخـی بحـث 
میکـرد. وی بـه پیدایـش بـاب ۱ و ۲، بـه هابیـل در پیدایـش بـاب ۴، بـه داوود در حـال خوردن 
نـان مقـدس، و الیشـع از میـان دیگـر چهـره هـای تاریخـی اشـاره میکنـد. او بارهـا در مـورد 
رنج هایـی کـه انبیـا قدیـم تحمـل میکردنـد صحبـت میکنـد )متـی ۵: ۱۲؛ متـی ۱۳: ۵۷؛ متـی 
۲۳: ۳۴ تـا ۳6؛ مرقـس 6: ۴(. عیسـی همچنیـن در پیامـی هشـدار دهنده توصیـف میکند: »در 
روزهـای پیـش از توفـان، قبـل از اینکـه نوح به کشـتی درآید، مـردم می خوردند و می نوشـیدند 
و زن می گرفتنـد و شـوهر می کردنـد و منی دانسـتند چـه در پیـش اسـت. تـا اینکـه توفـان آمـد 
و همـه را بـا خـود بـرد. ظهـور پـر انسـان نیـز همین گونه خواهـد بـود« )متـی ۲۴: ۳۸، ۳۹(. 
در اینجـا هـر شناسـه ای کـه عیسـی بـه این اعـامل بـزرگ داوری خـدا ارجاع مـی دهد، به 

عنـوان واقعـه ای تاریخـی یاد مـی گردد.

ــن  ــق دارد، ای ــن شــخصیتهای تاریخــی واقعــی تعل ــه ای از آنجائیکــه خــود مســیح ب
مطلــب چــه چیــزی در مــورد قــدرت فریــب هــای شــیطان مــی گویــد کــه بســیاری 
ــکار  ــا را ان ــه ه ــود آن خدع ــب وج ــروز، اغل ــد ام ــیحیاِن معتق ــی مس ــردم حت از م

ــم؟  ــد در آن دام بیفتی ــز نبای ــا هرگ ــد؟ چــرا م میکنن

۲۸ فروردین      پنجشنبه      

رسوالن و کتاب مقدس
رویکرد نویسندگان عهد جدید با کتاب مقدس هامن شیوه ای است که عیسی عمل می 
منود . برای آنان در خصوص اصول و تعالیم، اقوام، و تحقق پیشگویی ها، عهد عتیق کالم معترب 
خدا بود. ما هیچ چیزی را در خصوص آنچه که این مردان میگویند یا انجام میدهند در هیج 

جا منیتوانیم پیدا کنیم که اقتدار یا اصالت حتی بخشی از کتاب مقدس را به چالش بکشد.

آیات زیر در خصوص فهم وادراک رسوالن نسبت به اقتدار کتاب مقدس چه می آموزند؟ 

اعامل رسوالن 4: ۲4 تا۲۶  

 

اعامل رسوالن 1۳: ۳۲ تا ۳۶  

 



۳۰

رومیان ۹: 1۷  

 

غالطیان ۳: ۸  

 

بـه آیـات فـوق الذکـر توجـه کنیـد کـه چقدر بـا صدا و سـخن خـدا ارتبـاط نزدیکـی دارند. 
در اعـامل رسـوالن بـاب ۴، درسـت قبـل از اینکـه شـاگردان از روح القـدس پُر شـوند خداوند را 
بـه خاطـر نجـات پطـرس و یوحنـا سـتایش میکننـد. آنهـا در پرسـتش با صـدای بلند، خـدا را به 
عنـوان خالـق و بـرای صبحـت از طریـق داوود بنـده خـود تصدیـق و شـکرگزاری میکننـد. بـه 
ایـن معنـا کـه سـخنان داوود، سـخنان خداسـت. در اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳: ۳۲ تـا ۳6، دوباره 
روایـت داوود توسـط پولـس نقـل میشـود، اما کالم او به خدا نسـبت داده میشـود، زیرا آیه ۳۲ 

می گویـد: »آنچـه را کـه خـدا به پـدران مـا وعـده داده بود«.   
در رومیـان بـاب ۹: ۱۷، جاییکـه انتظـار اسـت خـدا بـه عنـوان فاعـل مطرح شـود، پولس از 
اصطـالح »کتـاب مقـدس« اسـتفاده میکنـد و می گویـد: »زیـرا کتـاب بـه فرعون می گویـد«. در 
غالطیـان ۳: ۸ از »کتـاب مقـدس«  بـه جـای »خـدا« اسـتفاده میشـود، و ایـن نشـان میدهد که 

تـا چـه انـدازه کالم خـدا با خـود خـدا پیوند خورده اسـت.  
در حقیقـت نویسـندگان عهـد جدیـد بطـور یکسـان بـه عهـد عتیـق بـه عنـوان کالم خـدا 
متکـی هسـتند و اعتـامد دارنـد. صدها نقـل قول در عهد جدیـد از عهد عتیق وجـود دارد. یک 
محقـق لیسـتی را در ایـن مـورد از ۲6۸۸ مرجـع خـاص، یعنـی ۴۰۰ مـورد در اشـعیا، ۳۷۰ مورد 
در مزامیـر، ۲۲۰ مـورد در خـروج، و غیـره را گـردآوری کـرده اسـت. اگـر مـواردی از اشـارات، 
مضامیـن، و تجسـم هـا، بـه این لیسـت اضافه می شـدند تعـداد آنها بسـیار افزایش مـی یافت. 
ایـن کتابهـا رسشـار از اسـتنادهایی اسـت کـه بـه نبوتهـای عهد عتیق منسـوب گردیـده و اغلب 
بـا عبـارت »مکتوب اسـت« مشـخص می باشـد) متـی ۲: ۵؛ مرقس ۱: ۲، ۷: 6؛ لوقـا ۲: ۲۳، ۳: ۴؛ 
رومیـان ۳: ۴، ۸: ۳6، ۹: ۳۳؛اول قرنتیـان ۱: ۱۹؛ غالطیـان ۴: ۲۷؛ اول پطـرس ۱: ۱6(. همـه اینهـا 
تصدیـق میکننـد کـه کتابهـای عهـد عتیـق پایـه و بنیانـی هسـتند کـه تعالیم عیسـی و رسـوالن 

بـر آنان اسـتوارند.

۲۹ فروردین      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای اِلن جـی وایت،فصـل »به عنـوان فرزند« و »وسوسـه«، 
صفحـات ۱۱۴ تـا ۱۲۳ از کتـاب آرزوی اعصـار را بخوانیـد.  

»انسـان هـا خـود را عاقـل تـر از کالم خـدا میداننـد، حتـی خـود را حکیـم تـر از خـدا فرض 
مـی کنـد؛ و بـه جـای اینکـه پاهـای خود را بـر پایه ای لغـزش ناپذیر بگـذارد و همه چیـز را بر 



۳1

اسـاس کالم خـدا بسـنجد، آن را بـر طبـق عقاید خـود و براسـاس علم و طبیعت می سـنجند، و 
اگـر بـه نظـر برسـد کـه موافـق با عقایـد علمی آنان نیسـت، آنـرا بعنوان یـک اعتقاد بـی ارزش 

کنـار میگذارنـد« اِلـن جـی وایت، نشـانه های زمـان، ۲۷مـارس، ۱۸۸۴، صفحه۱. 
» کسـانیکه بـه بهرتیـن وجه با خرد و مقصود خداوند آشـنا میشـوند، هامنطـور که در کالم 
او آمـده اسـت، زنـان و مردانـی باقـدرت روحانـی میشـوند؛ و می تواننـد با کمـک معلم بزرگ 
عیسـی مسـیح، کارگرانـی کارآمـد بشـوند... مسـیح بـه قـوم خویـش کالم حقیقـت را بخشـیده 
اسـت، و همـه آنـان فراخوانده شـده اند تا در شناسـاندن کالم به جهان، سـهم خـود را ایفا کنند 
... هیـچ تقدسـی بـه غیـر از حقیقـت کالم وجود ندارد. پس بسـیار رضوری اسـت کـه همه آنرا 

درک کننـد «. اِلـن جـی وایت، مبانـی آموزش مسـیحی، صفحه ۴۳۲.

سؤاالتی برای بحث
1� اگــر عیســی و نویســندگان انجیــل، و پولــس، کُُتــب عهــد عتیــق را بــه عنــوان 
کالم تلقــی میکردنــد، پــس ایــن مطلــب دربــاره اینکــه چــرا بســیاری از نظریــات 
ــد؟ و  ــاب مقــدس اشــتباه هســتند چــه مــی گوی مــدرن و امــروزی در مــورد کت
چــرا نبایــد در دام ایــن بحــث هــا بیفتیــم ، بــدون در نظــر گرفتــن ایــن کــه چــه 

کســی آن مطالــب را بــه مــا تعلیــم میدهــد؟ 

۲� در اینجــا فقــط بــرای آگاهــی شــما در مــورد بســیاری از محققــان مــدرن کتــاب 
مقــدس کــه بــا شــک و تردیــد خــود تــا بــه کجــا پیــش بــرده انــد، برخــی از مــواردی 
کــه بســیاری از آنــان انــکار میکننــد، بیــان میشــود: آنهــا آفرینــش  بــه معنــای واقعــی 
در شــش روز را انــکار میکننــد و در عــوض میلیونهــا ســال تکامــل تدریجــی را قبــول 
دارنــد� آنهــا وجــود آدم عــاری از گنــاه در دنیــای قبــل از ســقوط را رد میکننــد� آنهــا 
وقــوع ســیل جهانــی)در زمــان نــوح( را انــکار میکننــد� برخــی وجــود واقعــی ابراهیــم 
را رد میکننــد� برخــی داســتان خــروج بنــی اســرائیل از مصــر را رد میکننــد� برخــی 
معجــزات عیســی را انــکار میکننــد، از جملــه حتــی رســتاخیز جســمی او را از قبــر 
ــده را گاه  ــا در آن آین ــه انبی ــوت را ک ــگویی نب ــده پیش ــی عقی ــد� برخ ــکار میکنن ان
قرنهــا یــا حتــی هــزاران ســال قبــل از آن پیشــبینی میکردنــد را رد میکننــد� بــا ایــن 
نتیجــه گیــری هــای غلــط، چــه اتفاقــی مــی افتــد هنگامــی کــه مــردم در خصــوص 
اقتــدار و اعتبــار کالم خــدا، شــروع بــه شــک و تردیــد مــی کننــد؟ همچنیــن بــه چــه 
ــری  ــا درک واضــح ت ــم ت ــردم کمــک کنی ــل م ــن قبی ــه ای ــم ب ــی توانی ــی م روش های

نســبت بــه حقیقــت داشــته باشــند؟ 

۳� در پاســخ بــه ســؤال پایانــی مطالعــه روز ســه شــنبه، چگونــه میتوانیــم درک کنیــم 
کــه می تــوان از همــه کتــاب مقــدس الهــام گرفــت، حتــی جزئیاتــی کــه الزامــاً امــروزه 

کاربــردی بــرای مــا ندارنــد؟ 



۳۲

داستانهای ایامنداران
۲۹ فروردین

غذای مخترص باعث جذب دل ها می شود
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

در روزهـای سـبت آنهائـی کـه در تعطیـالت بودنـد دسـته دسـته بـه کلیسـای 
ادونتیسـت روز هفتمـی واقـع در شـهر تفریحـی گیلنژیـک در کنـاره دریـای سـیاه 

آمدند. مـی 
بازدیدکننـدگان از سـیربی، کوههـای اورال و دیگـر مناطـق دوردسـت روسـیه 
چیـزی خـاص را بـه ذهـن شـبان آنـدری پروکوپـوف آوردنـد کـه در موسسـه بیـن 
املللـی تحصیـالت عالـی در فیلیپین آموخته بـود. وقتی بازدید کننـدگان به محوطه 
کلیسـا آمدنـد، انـدری و دیگـر شـاگردان به نوبت بـرای آنان غذای دورهمی سـبت 

تهیـه مـی کردند.
انـدری غـذای دورهمـی سـبِت مشـابهی را بـرای مهامنـان در کلیسـای روس 
زبانـان پیشـنهاد کـرد. او پیشـنهاد کـرد شـش یـا هفـت نفـر از اعضـای کلیسـا مـی 

تواننـد بـرای شـش کالس مدرسـه بـه نوبـت غـذا فراهـم مناینـد.
پـس از موعظـه سـبت بعدی، بیسـت نفـر از بازدیدکنندگان در جامعت کلیسـا 
مشـتاقانه دعوتـی را پذیرفتنـد تـا در آشـپزخانه کلیسـا بـرای ناهـار مباننـد. پـس 
ازآنکـه بازدیدکننـدگان خوردنـد و سـیر شـدند، اندری از آنان خواسـت تا خودشـان 
را معرفـی کننـد و اینکـه چگونگی پیوسـن به کلیسـای ادونتیسـت را بـا دیگران به 

اشـرتاک بگذارند.
نتایـج شـهادتهای شـخصی قدرمتندانـه عمـل کـرد، و اعضـای کلیسـا از شـنیدن 
ایـن شـهادتها خرسـند بودنـد. انـدری خواسـت تـا افـراد بیشـرتی ایـن شـهادتها را 
بشـنوند، پـس او رشوع بـه دعوت از همسـایگان غیر ادونتیسـتی به کلیسـا منود تا 

بـا هـم دعـا کـرده و غـذا بخورند.
در یکی از سـبت ها، یک بازدیدکننده ادونتیسـت، شـهادتی راجع به پدربزرگ 
آشـپزش داد، کـه بـرای رسبازانـی کـه با قطار در جنـگ جهانی دوم بـه جبهه غربی 
مـی رفتنـد غـذا تهیـه مـی کـرد. بـه خاطـر سختکوشـی و شـیوه زندگـی و پرهیز از 
نوشـیدن الـکل بـرای او احـرتام قائـل مـی شـدند؛ امـا او ادونتیسـتی بود کـه از کار 
کردن در روز سـبت امتناع می کرد. مسـئولین وی منی توانسـتند در روزهای شـنبه 
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بـه او مرخصـی بدهنـد اما منی خواسـتند او را از دسـت بدهند. رسانجـام، فرمانده 
او را احضـار کرد.

»دوســت مــن، مــن تــو را در روز جمعــه اخــراج مــی کنــم. بعــداً تــو را در روز 
یکشــنبه بــه کار خواهــم گرفــت«. برنامــه مذکــور خــوب عمــل کــرد. بــرای باقــی 
جنــگ،  آشــپز مذکــور روزهــای جمعــه اخــراج مــی شــد و روزهــای یکشــنبه بــه 

کار گرفتــه مــی شــد.
وقتـی بازدیدکننـده شـهادتش را در مـورد پدربزرگـش بـه امتام رسـاند، یک غیر 

ادونتیسـتی از پشـت میـز بلنـد شـد و رشوع به حـرف زدن کرد.
آن خانم گفت: »من می خواهم ادونتیست شوم«.

بعدهـا او بـا مـرت آن خانـم را تعمیـد داد. در مجمـوع چهـار نفـر از طریـق 
شـهادتهای شـخصی جـذب عیسـی شـدند و دو سـال بعـد از زمانـی کـه غـذای 
دورهمـی سـبت آغـاز شـده بود تعمیـد گرفتنـد. اندری ۴٣ سـاله، گفت کـه برنامه 
غـذای دورهمـی به همراه شـهادتها برکت بزرگی برای کلیسـایش شـده اسـت و به 
مدرسـه سـبت کمـک کـرده تـا اعضایش رشـد کنند و تـا جائیکـه می تواننـد با هم 

نزدیکـرت کار کننـد تـا از مهامنـان پذیرائـی منایند.
او گفـت: »شـهادتهای شـخصی خیلی مهم اسـت. شـهادتها خـدا، رحمت وی و 

اشـتیاقش را نشـان مـی دهنـد تا او خدایامن شـود«.



۳4

۳۰ فروردین تا ه اردیبهشت   درس چهارم   

کتاب مقدس مرجع معترب الهیات ما

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: مرقـس ۷: ۱ تـا ۱۳؛ رومیـان ۲: ۴؛ اول یوحنـا ۲: ۱۵ تـا ۱۷؛ دوم 
قرنتیـان ۱۰: ۵، ۶؛ یوحنـا ۵: ۴۶، ۴۷؛ یوحنـا ۷: ۳۸.

آیـه حفظـی: »بـه رشیعـت و به شـهادت روی منایید! اگـر مطابق این کالم سـخن نگویند، 
ایشـان را طَلیعه ای نیسـت« )اشعیا ۸: ۲۰(�

هیـچ کلیسـای مسـیحی وجـود نـدارد کـه از کتـاب مقـدس بـرای حامیـت از عقایـد خـود 
اسـتفاده نکنـد. امـا نقـش، اقتـدار و اعتبـار کتـاب مقدس در متام کلیسـاها یکسـان نیسـت. در 
حقیقـت، نقـش کتـاب مقـدس میتوانـد از یـک کلیسـا بـه کلیسـای دیگـر متفـاوت باشـد. ایـن 
مسـیله مهمـی اسـت، و ایـن موضـوع دارای ابعـادی اسـت که ما بـا مطالعه پنـج منبع مختلف 
مؤثـر کـه بـر تفسـیر مـا از کتـاب مقـدس اثـر میگذارنـد، آنـرا بررسـی خواهیـم کـرد: سـنت، 

تجربـه، فرهنـگ، اسـتدالل، و خـود کتـاب مقـدس.      
ایـن مراجـع در هـر عقیـده و کلیسـا نقـش برجسـته ای را بـازی میکننـد. همـه مـا بخشـی 
از سـنت هـا، و فرهنـگ هـای مختلـف هسـتیم کـه بـر مـا تاثیـر میگذارنـد. همه مـا تجربیاتی 
داریـم کـه طـرز تفکـر مـا را شـکل میدهنـد و بـر درک ما تاثیـر میگذارنـد. همه ما مغـز داریم 
کـه فکـر کنیـم و مسـایل را ارزیابی کنیـم. همه ما کتاب مقدس را میخوانیـم و از آن برای درک 

خـود از خـدا و اراده او اسـتفاده می کنیـم. 
کـدام یـک از ایـن منابـع یـا ترکیبـی از آنهـا، صالحیـت نهایی تفسـیر کتاب مقـدس را دارند 
و چگونـه آنهـا در رابطـه بـا یکدیگـر بـه کار بـرده میشـوند؟ اولویتـی که بـه هر منبع یـا منابع 
داده میشـود منجـر بـه نتایـج بسـیار متفاوتـی میشـود و در نهایـت مسـیر کلی الهیـات و باور 

مـا را تعییـن میکند. 

درس این هفته را مطالعه تا برای روز سبت در ۶ اردیبهشت – April ۲۵ آماده شوید.



۳۵

۳۱ فروردین      یکشنبه      

سنت
سـنت بـه خـودی خـود بد نیسـت و به یک روال و سـاختار عـادی در اعامل زندگـی روزانه 
مـا اطـالق مـی شـود کـه تکـرار مـی شـود. این عـادت به مـا کمـک میکند تا بـه اصل و ریشـه 
خـود متصـل مبانیـم. ازایرنو جای تعجب نیسـت که سـنت نیـز نقش مهمـی را در مذهب دارد. 

امـا خطـرات دیگـری نیز در رابطه با سـنت وجـود دارد.  

مرقـس بـاب ۷: 1 تـا 1۳ چـه چیـزی را دربـاره چگونگی واکنش مسـیح به برخی از سـنت های 

انسـانی در روزگار او، بـه ما یـاد می دهد؟ 

 

سـنتی کـه عیسـی بـا آن مواجـه شـد با دقـت و احتیـاط در جامعه یهـود از معلم تا شـاگرد 
نسـل بـه نسـل بـه آنـان رسـیده بـود. در روزگار عیسـی، جایـگاه سـنت در کنـار کتـاب مقدس 
فـرض شـده بـود. بـا اینحال، سـنت متایل به گسـرتش در طول زمان را داشـت، بنابرایـن جزئیات 
و جنبه های بیشـرت و بیشـرتی را دربر گرفت که در اصل بخشـی از کالم و نقشـه خدا نبودند. 
ایـن سـنت هـای بـرشی – حتـی اگـر توسـط »مشـایخ« مـورد احرتام)مرقـس ۷: ۳، ۵( تبلیـغ و 
ترویـج شـده باشـد – یعنـی توسـط رهـربان مذهبـی جامعـه یهـود؛ مسـاوی بـا احـکام خـدا 
نیسـتند)مرقس ۷: ۸، ۹(. آنهـا سـنت هـای انسـانی بودنـد، و درنهایـت به نقطه ای سـوق داده 

شـدند تـا »کالم خـدا را بـی اثر سـازند« ) مرقـس ۷: ۱۳(.    

اول قرنتیـان بـاب 11: ۲ و دوم تسـالونیکیان ۳: ۶ را بخوانیـد� چگونـه میتوانیـم بیـن کالم خدا 

و سـنت انسـانی متایـز قائـل شـویم؟ چـرا اینقدر مهم اسـت کـه آنها را تشـخیص دهیم؟ 

 

کالم زنـده خـدا در وجـود مـا حرمـت و رفتـاری وفادارانـه ایجـاد مـی کند.ایـن وفـاوداری 
باعـث سـنتی خـاص میشـود. بهرحـال، همیشـه باید اتـکا و وفاوداری مـا به خدای زنده باشـد، 
کسـیکه اراده خـود را در کالم مکتـوب خویـش آشـکار کـرد. بنابرایـن کتـاب مقـدس  نقـش 
منحـرص بفـردی دارد کـه بـر همـه سـنت های بـرشی برتـری دارد. کتـاب مقدس باالتـر از همه 
سـنت هـا، حتـی باالتـر از سـنت های خوب اسـت. سـنت هایی کـه از زندگی ما با خـدا و کالم 

او حاصـل میشـوند، دامئـاً بایـد بـا معیـار سـنجش کتاب مقـدس آزموده شـوند. 

ــوان  ــت عن ــد تح ــه میتوان ــم ک ــام میدهی ــا انج ــوان کلیس ــه عن ــی را ب ــه کارهای چ
ــاب  ــم کت ــک تعلی ــا از ی ــز آنه ــه شــوند؟ چــرا همیشــه تمای »ســنت« در نظــر گرفت

ــد�  ــه کالس بیاوری ــبت ب ــود را در روز س ــخ خ ــت؟ پاس ــم اس ــی مه مقدس



۳۶

۱ اردیبهشت      دوشنبه      

تجربه

رومیـان بـاب ۲: 4 و تیطـس بـاب ۳: 4، ۵ را بخوانیـد� چگونـه میتوانیـم نیکویـی، بردبـاری، 

گذشـت، مهربانـی و محبـت خـدا را تجربـه کنیـم؟ چـرا مهـم اسـت کـه ایـامن مـا فقـط یـک 

دانـش کتابـی و روشـنفکرانه نباشـد، بلکـه چیزی باشـد کـه فی الواقـع آن را تجربـه کنیم؟ در 

عیـن حـال، از چـه طریقـی تجربیـات مـا می توانـد در تضاد بـا کتاب مقـدس باشـد و حتی ما 

را در ایـامن بـه گمراهی بکشـد؟

 

تجربـه بخشـی از وجـود بـرشی ماسـت. تجربه احساسـات و افکار ما را بـه روش قدرمتندی 
تحـت تاثیـر قـرار میدهـد. خداونـد ما را بـه گونه ای خلق کرده اسـت که ارتباط مـا با خلقتش 
و حتـی خـود او، بطـور قابـل توجهـی از طریـق تجربه ما شـکل می گیرد و با آن مرتبط اسـت.   

ایـن خواسـت خداونـد اسـت کـه مـا زیبایـی ارتباطـات، هـرن و موسـیقی، و شـگفتی هـای 
آفرینـش و همچنیـن شـادی نجـات او و قـدرت وعـده هـای کالم او را تجربـه کنیـم. دیـن 
و ایـامن مـا چیـزی بیـش از تعالیـم و تصمیـامت عقالنـی هسـتند. آنچـه مـا تجربـه می کنیـم 
بطـور چشـمگیری دیـدگاه مـا نسـبت بـه خـدا و حتـی درک مـا از کالم را شـکل میدهـد. امـا 
هنگامیکـه بـه شـناخت اراده خـدا مـی پردازیـم بایـد بطـور واضـح، محدودیـت ها و نارسـائی 

هـای تجربیـات خـود را نیـز در نظـر بگیریـم.  

چـه هشـدارهایی در دوم قرنتیـان بـاب 11: 1 تا ۳ وجود دارد؟ ایـن آیات درباره محدودیتهای 

اتـکا به تجربیات مان چـه میگوید؟

 

تجربه میتواند بسیار گمراه کننده باشد. از نظر کتاب مقدس، تجربه باید حوزه مقتضی 
خود را داشته باشد. تجربه باید توسط کتاب مقدس معرفی و شکل گیرد و توسط کالم خدا 
تفسیر شود. برخی اوقات ما میخواهیم چیزی را تجربه کنیم که با کالم و اراده خدا هامهنگ 
نیست. در اینجا ما باید یاد بگیریم که به کالم خدا اعتامد کنیم حتی اگر بر خالف تجربه و 
خواسته هایامن باشد. ما باید مراقب باشیمو حتی اطمینان حاصل کنیم که تجربه ما همواره با 

کالم خدا مطابقت داشته و با تعالیم روشن کتاب مقدس مغایرتی نداشته باشد.

ایمانــی کــه عشــق بــه خــدا و محبــت بــه دیگــران )نــگاه کنیــد بــه مرقــس 1۲: ۲۸ تــا 
۳1( فرامیــن عمــده آن محســوب مــی شــود، بدیهــی اســت، کــه ایمانــی اســت کــه 



۳۷

تجربــه در آن از اهمیــت برخــوردار اســت� در عیــن حــال، چــرا بســیار مهــم اســت 
کــه همیشــه تجربــه خــود را از طریــق کالم خــدا بســنجیم؟ 

۲ اردیبهشت      سه شنبه      

فرهنگ
مـا همـه متعلـق بـه یـک فرهنگ و یا بخشـی فرهنـگ های خاص می باشـیم. همـه ما نیز 
تحـت تاثیـر فرهنـگ قـرار داریـم و بوسـیله آن شـکل مـی گیریـم. هیچکـدام از ما منـی توانیم 
از آن بگریزیـم. در واقـع، بـه ایـن فکـر کنیـد کـه چـه انـدازه از حکایـات عهـد عتیـق در مورد 
داسـتان گمراهـی ارسائیـل کهـن توسـط فرهنگهـای اطراف آن اسـت. چـه چیزی باعث میشـود 

کـه فکـر کنیـم، امـروزه از آن فرهنـگ هـا متفـاوت یا بهرت هسـتیم؟ 
کالم خدا نیز در یک فرهنگ خاص داده شده، حتی اگر معتقد باشیم که فقط متعلق و 
محدود به یک فرهنگ نیستیم. در حالیکه عوامل فرهنگی بطور اجتناب ناپذیری بر درک ما از 
کتاب مقدس تاثیر میگذارند، نباید از این واقعیت غافل شویم که کتاب مقدس همچنین فراتر 
از مقوالت فرهنگی بنا شدۀ قومی، فرمانروائی، و وضعیت اجتامعی است. این یکی از دالیلی 
است که انجیل بر هر فرهنگ انسانی پیشی می گیرد و حتی قادر است عنارص و عوامل گناه 

آلود که ما در هر فرهنگی می توانیم پیدا کنیم را متحول و اصالح کند. 

اول یوحنـا بـاب ۲: 1۵ تـا 1۷ را بخوانیـد� منظـور یوحنـا وقتـی کـه می گویـد نبایـد مسـائل 

دنیـوی را دوسـت داشـته باشـیم، چیسـت؟ چگونـه میتوانیـم در جهـان زندگـی کنیـم و بـا 

اینحـال طـرز فکـر دنیـوی نداشـته باشـیم؟ 

 

فرهنـگ، ماننـد هـر جنبـه دیگـری از خلقـت خـدا، تحـت تاثیـر گنـاه قـرار دارد. در نتیجه 
آن هـم تحـت داوری خـدا قـرار می گیـرد. بلـه، برخـی از جنبه هـای فرهنـگ مـا ممکـن اسـت 
بـا ایـامن مـا خیلـی خـوب هامهنـگ نباشـند، امـا همیشـه بایـد مراقـب باشـیم کـه بیـن ایـن 
دو تفـاوت قائـل شـویم. بطـور مطلـوب، ایـامن کتـاب مقدسـی بایـد در صـورت لـزوم فرهنگ 
موجـود را بـه چالـش بکشـد و یـک فرهنگ متضاد کـه به کالم خدا وفـادار باشـد را ایجاد کند. 
در آن صـورت مـا فرهنگـی را داریـم کـه از جایـی مافـوق مـا مـی آیـد و در مـا جـا افتـاده و 

مانـدگار میشـود، مـا بـزودی تسـلیم آنچـه کـه مـا را احاطـه کـرده خواهیم شـد.
خانم اِلن جی وایت بینش زیر را ارائه میدهد: 

» پیـروان مسـیح بایـد از نظـر اصـول و عالیق، جدا از جهان باشـند، اما آنهـا نباید خود را از 
دنیـا منـزوی کننـد. منجـی بطـور دائم با انسـان ها رفت و آمد داشـت ، نه اینکـه آنها را در هر 



۳۸

کاری کـه مطابـق خواسـت خدا نیسـت، توبیـخ کند بلکه آنها را متعالی سـازد و شـان و منزلت 
بخشـد «. اِلـن جـی وایت، اندرزهایی بـرای والدین، معلامن، و دانش آمـوزان، صفحه ۳۲۳. 

چــه جنبــه هایــی از فرهنــگ شــما کامــالً در تضــاد بــا ایمــان کتــاب مقدســی اســت؟ 
مهمتــر از همــه، چگونــه میتوانیــم محکــم و راســخ در برابــر آن  جنبــه هایــی کــه 

تــالش میکننــد ایمــان مــا را گمــراه کننــد، ایســتادگی کنیــم؟ 

۳ اردیبهشت      چهارشنبه      

استدالل

دوم قرنتیـان بـاب 1۰: ۵، ۶؛ امثـال بـاب 1: ۷؛ و امثـال بـاب ۹: 1۰ را بخوانیـد� چـرا اطاعت از 

مسـیح در عقایـد مـا بسـیار مهم اسـت؟ چـرا ترس از خـدا رشوع خرد و حکمت اسـت؟ 

 

خداونـد بـه مـا توانایـی تفکر و اسـتدالل بخشـیده اسـت. هر تالش انسـانی و هر اسـتدالل 
الهیاتـی، وابسـته بـه توانایـی مـا در تفکـر و نتیجـه گیـری اسـت. ما یک ایـامن غیـر منطقی را 
تاییـد منیکنیـم. بـا ایـن وجـود، در پـی بیـداری قـرن ۱۸، عـرص روشـنگری، عقـل و خـرد بـرشی 
نقـش جدیـد و غالبـی را بـه ویژه در جامعـه غربی به عهده گرفت، که بسـیار فراتـر از توانایی 

تفکـر و رسـیدن بـه یـک نتیجـه گیری صحیح اسـت. 
در مقابـل ایـن عقیـده، کـه متـام دانـش مـا را مبتنـی بـر تجربـه حسـی میدانـد، دیـدگاه 
دیگـری وجـود دارد کـه عقـل انسـانی را بـه عنـوان منبـع اصلـی علـم میدانـد. این دیـدگاه، که 
عقـل گرایـی نامیـده میشـود، معتقـد اسـت کـه حقیقـت حسـی نیسـت بلکـه عقالنی اسـت و 
از عقـل مـا رسچشـمه می گیـرد. بـه عبـارت دیگـر، حقایـق اندکـی وجود دارنـد، که عقـل ما به 
تنهایـی میتوانـد آنهـا را بطـور مسـتقیم ادراک کنـد. ایـن امـر باعـث میشـود کـه عقـل انسـان 
حقیقـت را قیـاس و بسـنجد. عقـل بـه قـدرت جدیدی مبدل شـد که هـر چیز دیگـری از جمله 
اقتـدار کلیسـا و حتـی بـه طـرز چشـمگیرتری اقتدار کتـاب مقدس به عنـوان کالم خـدا، مجبور 
بـه تسـلیم و تعظیـم در برابـر آن شـد. هـر آنچـه کـه بـرای عقـل انسـان مشـهود نبود، رد شـد 
و مرشوعیـت آن بـه زیـر سـؤال رفـت. ایـن نگـرش بخش هـای بزرگـی از کتاب مقـدس را تحت 
تاثیـر قـرار داد. متـام معجـزات و اعـامل خـارق العـاده خـدا، ماننـد رسـتاخیز جسـمی مسـیح، 
تولـد از باکـره، و یـا آفرینـش در 6 روز را میتـوان نام بـرد، و اما تعداد معـدودی دیگر که دیگر 

موثـق و قابـل اعتـامد تلقـی نشـده اند.   
حقیقـت اینسـت کـه بایـد ایـن واقعیـت را بـه خاطر بسـپاریم که حتـی قدرت اسـتدالل ما 
نیـز تحـت تاثیـر گنـاه قـرار دارد و بایـد تحـت یوغ مسـیح قـرار گیـرد. انسـان ها در درک خود 
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دچـار بـی بصیرتـی شـده و از خـدا دور میشـوند )افسسـیان ۴: ۱۸(. مـا بایـد توسـط کالم خدا 
روشـنگری و آگاه شـویم. عـالوه برایـن، ایـن واقعیت که خدا خالق ماسـت نشـان میدهد که از 
نظـر کتـاب مقدسـی، عقـل انسـانی ما به عنوان چیزی مسـتقل یـا خود مختـار از خداوند خلق 
نشـده کـه کار کنـد. در عـوض »ترس خداونـد ابتدای حکمت اسـت، و معرفت قـدوس فطانت 
میباشـد«)امثال ۹: ۱۰ مقایسـه شـود بـا امثـال ۱: ۷(. مـا فقـط وقتـی مکاشـفه خـدا را قبـول 
می کنیـم کـه بـه عنـوان باالتریـن ارزش در زندگی هـای مـا، در کالم مکتـوب خـدا مصـور شـده 
باشـد، و مشـتاق پیـروی از آنچـه باشـیم که میتوانیم بدرسـتی از کتـاب مقدس اسـتدالل کنیم. 

قرنهــا پیــش رئیــس جمهــور امریــکا تومــاس جفرســون تفســیر خــود از عهــد جدیــد 
را بــا حــذف هــر چیــزی کــه از نظــر او مخالــف عقــل و خــرد بــود، نوشــت� تقریبــاً 
تمــام معجــزات عیســی از جملــه رســتاخیز او را حــذف کــرد� ایــن مطلــب بــه تنهایــی 
در خصــوص محدودیتهــای تعقــل بشــری بــرای درک حقیقــت چــه چیــزی مــی آمــزد؟

۴ اردیبهشت      پنجشنبه      

کتاب مقدس
روح القـدس، کـه محتـوای کتـاب مقـدس را برای انسـان ها آشـکار میکند و الهام میبخشـد، 
هرگـز مـا را برخـالف کالم خـدا هدایـت نخواهـد کـرد و مـا را گمـراه نخواهـد کـرد. از نظـر 
کلیسـای ادونتیسـت هـای روز هفتـم، کتـاب مقـدس اقتدار و قدرت باالتری نسـبت به سـنت، 
تجربـه، عقـل و اسـتدالل انسـانی دارد. کتـاب مقـدس تنهـا معیـاری اسـت کـه همـه چیـز باید 

براسـاس آن سـنجیده شود.

یوحنـا بـاب ۵: 4۶، 4۷ و یوحنـا بـاب ۷: ۳۸ را بخوانیـد� بـرای عیسـی مسـیح، کتـاب مقـدس 

مرجـع غایـی بـرای درک مسـائل روحانی اسـت� چگونه کتاب مقـدس تایید میکند که عیسـی، 

هامن مسـیح موعـود حقیقی اسـت؟ 

 

برخـی ادعـا مـی کننـد کـه »الهـام هـا« و فرامین  خاصـی را از سـوی روح القـدس دریافت 
کـرده انـد، امـا اینهـا بـر خـالف پیام روشـن کتاب مقدس اسـت. بـرای آنهـا روح القـدس اقتدار 
باالتـری نسـبت بـه کالم خـدا دارد. هرکس کـه کالم مکتوب و الهام بخش خدا را نسـخ کند و از 
پیـام واضـح و روشـن خـدا دوری کند، بر روی پایه و اساسـی خطرناک و شـکننده گام برمیدارد 
و از روح هدایتگـر خـدا پیـروی منیکنـد. کتـاب مقـدس تنهـا سـپر محافـظ روحانـی مـا اسـت. 

کتـاب مقـدس تنهـا معیـار قابـل اعتـامد برای کلیـه مسـائل ایامنی و عبادی اسـت.    
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»روح القـدس از طریـق آیـات مقـدس بـا ذهـن صحبـت میکنـد، و قلـب را تحـت تاثیـر 
حقیقـت قـرار میدهـد. بنابرایـن، او خطا را آشـکار سـاخته، و آنـرا از روح بیرون میکند. مسـیح 
بـا روح حقیقـت، از طریـق کالم خـدا قـوم منتخـب خـود را مطیـع خویـش میکنـد«. اِلـن جـی 

وایـت، آرزوی اعصـار، صفحـه 6۷۱. 
نبایـد هرگـز روح القـدس را جایگزیـن کالم خـدا دانسـت. در عـوض، او در هامهنگـی و از 
طریـق کتـاب مقـدس کار میکنـد تـا مـا را به سـوی مسـیح ترغیب کنـد، بنابراین کتـاب مقدس 
تنهـا معیـار روحانـی اعتبـار کتـاب مقدس اسـت. کتاب مقـدس تعالیـم صحیح را تـدارک دیده 
اسـت)نگاه کنیـد بـه اول تیموتائـوس ۴: 6(، و بـه عنـوان کالم خـدا قابـل اعتـامد و شایسـته 
اطاعـت کامـل اسـت. وظیفـه مـا ایـن نیسـت کـه درمـورد کتـاب مقـدس قضـاوت کنیـم. بلکه 
کالم خـدا حـق دارد کـه دربـاره مـا و طـرز تفکر ما قضـاوت کنـد. از این گذشـته، کتاب مقدس 

نوشـته مکتـوب خـود خداوند اسـت. 

ــه  ــبت ب ــی، نس ــؤاالت روحان ــرای س ــر ب ــن ت ــی مطمئ ــدس راهنمای ــاب مق ــرا کت چ
برداشــت هــای ذهنــی اســت؟ وقتــی مــا کتــاب مقــدس را بــه عنــوان معیــاری بــرای 
ــی  ــه عواقب ــم، چ ــی پذیری ــان نم ــه روحانیم ــی تجرب ــم و حت ــه تعالی ــنجش هم س
منتظــر ماســت؟ اگــر مکاشــفه اســرارآمیز، کالم آخــر در ســواالت روحانــی مــی بــود 

چــرا ایــن امــر بــه چیــزی جــز آشــفتگی و خطــا منجــر نمــی شــد؟ 

۵ اردیبهشت      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: اِلـن جـی وایـت، »کالم خـدا بـه عنـوان حفـاظ« صفحـات ۵۹۳ تـا 
6۰۲، از کتـاب نـربد عظیـم. 

سـنت، تجربـه، فرهنـگ، اسـتدالل، و کتـاب مقدس همه در بازتاب اندیشـه هـای ما از کالم 
خـدا موثـر هسـتند. سـوال مهم اینسـت: کدام یـک از این منابع حـرف آخر و قـدرت نهایی در 
اعتقـاد و بـاور مـا هسـتند؟ ایـن چیـزی اسـت کـه کتـاب مقـدس را تصدیـق میکند، امـا در کل 
چیـز دیگـری اسـت کـه اجـازه میدهد تا کتـاب مقدس از طریق رسـالت روح القـدس، زندگی را 

تحـت تاثیر قـرار داده و متحول سـازد.
بـه یـک معنـا ممکـن اسـت، فرهنـگ، تجربـه، تعقـل و کتـاب مقـدس و حتـی سـنت، بـه 
خـودی خـود، لزومـاً بـد نباشـند. آنهـا زمانـی مشـکل سـاز میشـوند کـه بـا کتـاب مقـدس در 
تعـارض باشـند. اغلـب ایـن چیزی اسـت کـه انتظار آن مـی رود. اما بدتـر از آن زمانی اسـت که 
ایـن چیزهـا بـر کالم خـدا تقـدم می یابند. بیشـرتین روایـت ارتداد هـم درعهد عتیـق و هم در 
عهـد جدیـد زمانـی اتفـاق افتـاده اسـت کـه تاثیـرات بیرونی مقـدم بر وحـی الهی بوده اسـت. 
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سؤاالتی برای بحث 
ــات برخــی از آداب و رســوم انســانی آســان تر از زندگــی  1� چــرا رعایــت و اجــرای جزئی
روحانــی بــا احــکام خداســت: تــا خداونــد خــدای خــود را بــه همــه دل و تمامــی نفــس و 
تمامــی فکــر خــود محبــت نمــوده و همســایه خــود را مثــل خــود محبــت نمائیــم )متــی 

۲۲: ۳۷ تــا 4۰(؟

۲� در کالس درمــورد پاســخ خــود بــه ســؤال آخــر روز یکشــنبه بحــث کنیــد� چــه نقشــی را 
بایــد رســم و ســنت هــا در کلیســای مــا ایفــا کنــد؟ جایــگاه بــرکات و چالشــها را در کجــای 

ســنت هــای دینــی مــی بینیــد؟

ــّنت هــر چقــدر هــم کــه خــوب  ــان حاصــل کنیــم کــه ُس ــه مــی توانیــم اطمین ۳� چگون
ــدی نیســت؟ ــار اب ــدار و اعتب ــار و اقت ــوان معی ــه عن ــوب خــدا ب ــر کالم مکت باشــد، مقــدم ب

4� فــرض کنیــد شــخصی ادعــا میکنــد، در رویایــی کــه دیــده خداونــد بــا او صحبــت کــرده 
اســت، و بــه او می گویــد کــه یکشــنبه روز واقعــی اســتراحت و عبــادت در دوران عهــد 
جدیــد اســت� چگونــه بــه ایــن شــخص واکنــش نشــان مــی دهیــد، و داســتانی ایــن چنینــی 

دربــاره اینکــه همیشــه تجربــه بایــد بــا کالم خــدا ســنجیده شــود، چــه مــی آمــوزد؟

ــه اســت،  ۵� در کالس، در مــورد فرهنگــی کــه کلیســای شــما خــود را در آن محــاط یافت
صحبــت کنیــد� ایــن فرهنــگ چگونــه بــر ایمــان شــما تاثیــر مــی گــذارد؟ چــه نمونــه هایــی 
ــر عملکــرد اعضــای  ــادی ب ــا حــد زی ــگ ت ــه در آن فرهن ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــخ می ت در تاری
کلیســا تاثیــر گذاشــته اســت� بــه گونــه ای کــه وقتــی بــه آن نــگاه می کنیــم، تاثیــر آنــرا 
منفــی مــی یابیــم؟ امــروزه چــه درس هایــی مــی توانیــم ازایــن امــر بــرای خودمــان بگیریــم 

تــا مرتکــب اشــتباهات مشــابهی مرتکــب نشــویم؟
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داستانهای ایامنداران
۶ اردیبهشت

بسته غافلگیر کننده در فنالند
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

تیمــو فلینــک شــش ســاله بــا خــوف بــه تصویــر بازگشــت ثانــی عیســی نــگاه 
مــی کــرد کــه در کتــاب داســتان کتــاب مقــدس آرتورماکســل بــود. درحالــی کــه 
از خوانــدش عاجــز بــود، بــه عیســی کــه بــر روی ابرهــا همــراه فرشــتگان نشســته 
بــود زل زده بــود. او بــا خــود گفــت: »مــن هــم مــی خواهــم بــا فرشــته هــا آن 

باالهــا باشــم«.
بـه عنـوان یـک جـوان بالـغ، او مـی خواسـت کـه خـدا را خدمـت کنـد امـا 
کامپیوترهـا ذهـن او را از هدفـش منحـرف سـاخته بودند. به خاطـر اینکه او درس 
مـی خوانـد تـا مهندس نـرم افزار شـود، او به گـروه جوانانی که هر جمعـه در باره 

کتـاب مقـدس بـه بحـث مـی پرداختند پیوسـت.
   طولـی نکشـید کـه گـروه مذکوربـه بحـث دربـاره تعمید نـوزادان بـه منازعه 
پرداختنـد. کلیسـای تیمـو نـوزادان را تعمید مـی داد؛ اما چندین نفـر از آن جوانان 
در داخـل گـروه متعلـق بـه کلیسـای یکشـنبه ای دیگـر بودنـد کـه با فـرو رفن در 

آب تعمیـد مـی گرفتند.
همزمـان، تیمـو بـه گروهـی پیوسـت کـه کتـاب مکاشـفه در کتـاب مقـدس را 
مطالعـه مـی کردنـد. او احسـاس کـرد کـه کتـاب مذکـور اهمیـت دارد؛ امـا منـی 

توانسـت آنـرا بفهمـد. او بـرای درک آن دعـا کـرد.
در اوج رسدرگمـی در ایـام تعطیـالت بهـاری، والدینـش را مالقات کـرد. درحالی 
کـه بـرای غـذا خـوردن نشسـته بـود، بـا دیـدن یک کتـاب شـگفت زده شـد. پدرش 
زیـاد اهـل مطالعـه نبـود واز خود پرسـید کـه چرا کتاب روی میز آشـپزخانه اسـت. 

از خـود پرسـید: »این دیگرچیسـت؟«
پدرش گفت: »پستچی همین دیروز آنرا تحویل داد. از طرف اقوام دور است«

ــود  ــم ب ــربد عظی ــاب ن ــوان کت ــاب انداخــت. عن ــه کت ــگاه نزدیکــرتی ب تیمــو ن
ودر متنــی کوتــاه ایــن را خوانــد »نبوتهــای قدیــم بــه تحقــق مــی پیوندنــد«. در 
ــه در خردســالی  ــاد آورد ک ــه ی ــی عیســی را ب ــر بازگشــت ثان آن لحظــه، او تصوی

ــود. ــده ب اش دی
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سـه روز کـه گذشـت او کتـاب را متـام کرده بـود. آن کتـاب به متامی سـواالتش 
در مـورد بخـش مکاشـفه کتـاب مقـدس و تعمید نوزاد پاسـخ داده بـود. او با خود 

گفـت: »ایـن هـامن چیزی اسـت که بـه دنبالـش بودم«.
تیمـو آن تابسـتان کتـاب را دوبـاره خوانـد و سـومین بـار نیـز در پائیـز. سـپس 
یـک آگهـی مربـوط بـه یـک سـمینار در بـاره کتـاب دانیـال در روزنامه دیـد که در 
کلیسـای ادونتیسـت بـود. او در بـاره ادونتیسـتها در کتاب نربد عظیـم خوانده بود، 

و از ایـن رو بـرای رشکـت در سـمینار رفـت. او تعمیـد گرفت.
یـک مقالـه  در مـورد تعمیـدش بالفاصلـه در مجله کلیسـا دیده شـد کـه در آن 
اعالنـات راجـع بـه متامـی تعمیدهـا را منترش مـی سـاختند. درفنالند فامیـل دوری 

کـه کتـاب را پسـت کـرده بـود از کتـاب مذکور لـذت برد.
تیمـو، در تصویـر، از کامپیوترهـا دسـت کشـید تـا یـک شـبان شـود و حـال ۴۵ 
سـاله اسـت و مدیر ارتباطات کلیسـای ادونتیسـت در کشـورفنالند اسـت. تا بدین 
روز، او رس درمنـی آورد کـه چطـور کتـاب »داسـتان کتـاب مقـدس« رس ازخانـه 
مادربزرگـش درآورده بـود. او بـه هـر حال کتاب را بـه زبان فنالندی توانسـت پیدا 

کنـد و وقتـی بـه دیدنـش رفـت بـه آن نـگاه کرد.
کتـاب نـربد عظیـم همچنـان جـای خاصـی در قلـب او دارد. هـر جمعـه عـرص 
او از کتـاب اسـتفاده مـی کنـد تـا پرسـتش خانوادگـی را انجـام دهـد. او گفـت: 
»همـرم ایـن طـور فکـر کـرد که مـا نیـاز داریم تا بـه فرزندامنـان وقایـع جدی که 
بـا آن روبـرو هسـتیم را بیشـرت تعلیـم دهیـم. پـس تصمیـم گرفتیم تا نـربد عظیم را 
بخوانیـم«. فنالنـد قسـمتی از بخـش فـرا اروپاسـت کـه سـیزدهمین هدایای سـبت 

را دریافـت خواهـد کرد.



44

۶ – ۱۲ اردیبهشت   درس پنجم   

تنها به واسطه کالم – )محض کالم(

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول قرنتیـان ۴: ۱ تا ۶؛ تیطـس ۱: ۹؛ دوم تیموتائـوس ۱: ۱۳؛ مرقس 

۱۲: ۱۰، ۲۶؛ لوقـا ۲۴: ۲۷، ۴۴، ۴۵؛ اشـعیا ۸: ۲۰.

آیـه حفظـی: »زیـرا کالم خـدا زنده و مؤثر اسـت و بُرنده تر از هر شمشـیر دو دم، و چنان 
نافـذ کـه نَْفـس و روح، و مفاصـل و مغـِز اسـتخوان را نیـز جـدا می کنـد، و سنجشـگر افـکار و 

نّیتهـای دل اسـت« )عربانیان 4: 1۲(�

پروتسـتان ادعـا مـی کنـد که کالم بـه تنهایی )محـض کالم(، آیات آسـامنی معیـاری یگانه و 
واال و مرجعـی قاطـع بـرای الهیات شناسـی می باشـد. 

برخـالف الهیـات کاتولیـک روم، کـه بـر کالم و سـنت تاکیـد مـی ورزد، ایـامن پروتسـتان بر 
کلمه»فقـط« تاکیـد میکنـد، یعنـی وقتـی موضـوع ایـامن و تعالیـم مطـرح اسـت، تنهـا کتـاب 

مقـدس  ازاعتبـار و صالحیـت غایـی برخـوردار اسـت.    
ایـن کتـاب مقـدس بـود که بـه اصالحات پروتسـتان قـدرت و اعتبار رسنوشـت سـازی را در 
قیـام علیـه روم و تعالیـم غلطـی بخشـید کـه قرنهـاآن را تعلیـم میـداد. برخالف تفسـیر متثیلی 
کتـاب مقـدس، کـه بسـیار معانـی متفاوتـی را در من کتاب مقـدس جا داده بـود، اصالح طلبان 
پروتسـتان بـر اهمیـت تفسـیر قواعـد دسـتوری – تاریخـی کتـاب مقـدس تاکیـد کردنـد، بدیـن 
ترتیـب معنـای دسـتور زبانـی و تحـت اللفظـی مـن کتـاب مقـدس ]براسـاس اصـول و قواعـد 

زبانشناسـی[ را در درجـه نخسـت قـرار دادند. 
مـا در ایـن هفتـه فقـط بـه کتـاب مقـدس بـا جزییات بیشـرتی نظـر خواهیـم انداخـت. ما 
خواهیـم آموخـت کـه تنهـا کتـاب مقـدس حـاوی برخـی اصـول اساسـی تفسـیر کتـاب مقـدس 
اسـت کـه بـرای درک صحیـح از کالم خـدا رضوری اسـت. مـا بـه عنوان شـاخه ای از پروتسـتان 

هـا، بایـد کتـاب مقـدس را بـه عنـوان منبـع موثق ابـدی تعالیـم پیـروی کنیم.   

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۳ اردیبهشت – May ۲  آماده شوید. 
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۷ اردیبهشت      یکشنبه      

کتاب مقدس به عنوان قاعده حاکم
اعضای کلیسای ادونتیست های روز هفتم از ابتدای شکل گیریشان، خود را اهل کتاب، 
یعنی مسیحیان معتقد به کتاب مقدس میدانند. برای تایید اصول کتاب مقدس )بوسیله تنها 
کالم مقدس(، ما صالحیت و قابلیت بی همتای کتاب مقدس را تصدیق می کنیم. کتاب مقدس 
تنها قاعده حاکم بر الهیات ما و تنها منبع موثق و غایی برای زندگی و تعالیم ماست. منابع 
دیگر، مانند تجربه، استدالل و یا سنت های برشی همه وابسته و تابع به کتاب مقدس هستند. 
در واقع، تنها اصل کتاب مقدس به منظور محافظت اعتبار کتاب مقدس از وابستگی به کلیسا و 
تفسیرش است، و این احتامل را منتفی می کند که معیار تفسیر آن خارج از کتاب مقدس باشد. 

اول قرنتیـان بـاب 4: 1 تـا ۶ را بخوانیـد، بـه خصـوص آیـه ۶، کـه در آن پولـس می گویـد، مـا 

نبایـد »از آنچه نوشـته شـده اسـت، فراتـر برویم«� چرا ایـن نکته برای ایامن ما حیاتی اسـت؟ 

 

 

فراتـر نرفـن از آنچـه که نوشـته شـده اسـت، دیـدگاه هـا را از سـایر زمینه هـای مطالعاتی، 
ماننـد باستانشناسـی یـا تاریخـی کتـاب مقدس مسـتثنی منـی کند. سـایر زمینه ها ممکن اسـت 
برخـی از جنبـه هـای کتـاب مقـدس و پیشـینه آیـات کتـاب مقـدس را روشـن کننـد، و بنابراین 
ممکـن اسـت بـه مـا در درک بهـرت من کتـاب مقدس کمـک کنند. همچنیـن کمک سـایر منابع 
در کار تفسـیر، مانند فرهنگ واژگان، دیکشـرنی ها، کشـف اللغات و سـایر کتابها و تفسـیرها 
از ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند. بهرحـال در تفسـیر صحیـح از کتـاب مقـدس، مـن خـود کتـاب 
مقـدس بـر همـه جنبـه های علـوم و کمکهای ثانویه اُلویـت دارد. بطور کلـی دیدگاه های دیگر 

بایـد بدقـت از منظـر دیـد کتاب مقـدس ارزیابی شـوند.        
آنچـه کـه مـی توانیـم در تاییـد عمـل به اصل تنهـا کتاب مقـدس  تایید می کنیم، این اسـت 
کـه اگـر در تفسـیر ایـامن مـا مناقشـه ای بوجـود آیـد، آنـگاه ایـن کتاب مقدس اسـت کـه تنها 
اقتـدار و صالحیـت دارد کـه از هـر منبـع دیگـر یـا سـنت کلیسـایی فراتـر رود و داوری کند. ما 
نبایـد فراتـر یـا برخالف آنچه در کتاب مقدس نوشـته شـده برویم. مسـیحیت واقعی و راسـتین 

و موعظـه انجیـل بـه تعهد راسـخ نسـبت به اقتـدار و اعتبـار کتاب مقدس بسـتگی دارد.   
» فقط کتاب مقدس، پروردگار و صاحب واقعی همه نوشته ها و تعالیم روی زمین است «. 
 Career of Reformer II, Ed. Jaroslav Jan Pelokan, Hilton :۳۲ مارتین لوتر، آثار لوتر، جلد

C. Oswald, and Helmut, vol. ۳۲]فیالدلفیا: انتشارت فورترس، ۱۹۹۹[، صفحات ۱۱، ۱۲.
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ــه  ــه ک ــاره  آنچ ــات در ب ــن آی ــه ای ــد� چگون ــا 11 رابخوانی ــاب 1۷: 1۰ ت ــال ب اعم
صحبــت مــی کنیــم، در خصــوص تقــدم کالم آگاهــی بخــش هســتند؟

۸ اردیبهشت      دوشنبه      

یکپارچگی کتاب مقدس
کتاب مقدس خودش ادعا میکند که »متامی کتاب مقدس الهام خداست« )دوم تیموتائوس 
۳: ۱6( و اینکه »قبل از هر چیز، بدانید که هیچ وحِی کتب مقّدس زاییدۀ تفسیر خوِد نبی 
نیست. زیرا وحی هیچ گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از 
جانب خدا سخن گفتند«)دوم پطرس: ۲۰، ۲۱(. با در نظر گرفن خداوند به عنوان نویسنده 
غایی کتاب مقدس، میتوانیم یکپارچگی و هامهنگی اساس را در میان بخش های مختلف کتاب 

مقدس را ببینیم که در رابطه با موضوعات کلیدی و اصلی آن تعلیم میدهد. 

تیطـس بـاب 1: ۹ و دوم تیموتائـوس بـاب 1: 1۳ را بخوانیـد� چـرا یکپارچگـی کتـاب مقـدس 

بـرای بـاور مـا مهم اسـت؟ 

 

تنهـا براسـاس وحـدت درونـی کتـاب مقـدس، وحدتـی کـه از الهام الهی آن ناشـی میشـود، 
مـی توانـد بـه عنـوان مفر خود عمـل کند. اگـر کتاب مقدس وحـدت اساسـی در تعالیم خود 
نداشـت، مـا منیتوانسـتیم در اصـول اعتقـادی بـر رس موضوعـات بـه هامهنگـی برسـیم. بـدون 
وحـدت  کتـاب مقدسـی، کلیسـا هیچ ابزاری برای تشـخیص حقیقت از خطـا و رد کردن بدعت 
نـدارد. و کلیسـا هیـچ مبنایـی بـرای اقدامـات انضباطـی یـا اصـالح انحرافـات از حقیقـت خـدا 
نخواهـد نداشـت و کتـاب مقـدس قدرت متقاعد کننـده و آزاد کننده خود را از دسـت میدهد. 
بـا اینحـال، مسـیح و نویسـندگان کتاب مقدس وحـدت کتاب مقدس را پذیرفتند، که اسـاس 
آن منشـا الهـی بـود. مـا میتوانیـم ایـن را در عمـل مشرتکشـان در نقل قـول چندیـن کتاب عهد 
عتیـق بـا یـک هامهنگـی یکسـان مشـاهده کنیـم )رومیـان ۳: ۱۰ تـا ۱۸(؛ در اینجـا پولـس از 
اسـتنادهای کتـاب مقـدس در کتـاب جامعـه]۷: ۲۰[، مزامیـر ]۱۴: ۲، ۳؛ ۵: ۹؛ ۱۰: ۷[ و اشـعیا 

]۵۹: ۷، ۸[اسـتفاده میکنـد.
نویسـندگان کتـاب مقـدس، کتـاب مقـدس را کلیتـی منسـجم و جداناپذیـر دانسـتند که در 
آن موضوعـات اصلـی بیشـرت توسـعه یافته اسـت. بین عهد عتیـق و عهد جدیـد اختالفی وجود 
نـدارد. عهـد جدیـد حـاوی انجیلـی جدید یا آیینی نو نیسـت. عهـد عتیق در عهد جدید آشـکار 
میشـود. و عهـد جدیـد بـر پایه عهد عتیق بنا میشـود. به ایـن ترتیب، دو عهـد بایکدیگر رابطه 

متقابـل دارنـد، بـه گونه ای که آنهـا بازتاب نـور یکدیگرند. 
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وحدت کتب مقدس همچنین داللت بر این دارد که کلیه کتاب مقدس )متام کتب( باید مورد 
توجه قرار گیرند، نه اینکه تعلیم خودمان را تنها برروی بیانات منتخب و جدا شده بنا کنیم.

هنگامیکــه بــا متــون و عقایــدی کــه بــا کتــاب مقــدس در تناقــض هســتند، مواجــه 
میشــویم چــه کاری بایــد انجــام دهیــم؟ چگونــه بــرای حــل آنهــا بایــد تــالش کنیــم؟ 

۹ اردیبهشت      سه شنبه      

شفافیت کتاب مقدس
اگـر مـن کتـاب مقـدس در معنایـش روشـن و واضـح نبود، هرگونه توسـل جسـن محض به 

کتـاب مقـدس معنی چندانی نداشـت.

متـی بـاب ۲1: 4۲؛ متـی 1۲: ۳، ۵؛ متـی 1۹: 4؛ متـی ۲۲: ۳1؛ مرقـس 1۲: 1۰، ۲۶؛ لوقـا ۶: ۳؛ 

متـی ۲4: 1۵؛ و مرقـس 1۳: 14 را بخوانیـد� عیسـی مرتبـاً در رابطـه بـا شـفافیت پیـام کتـاب 

مقـدس بـه چـه چیـزی ارجاع مـی کند؟ 

 

اندازه کافی در مورد آنچه که  شهادت کتاب مقدس کامالً روشن است: کتاب مقدس به 
تعلیم میدهد شفاف است. کتاب مقدس آنقدر بطور خاصی واضح است که بسیاری از تعالیم 
اساسی آن به یک اندازه توسط کودکان و بزرگساالن قابل درک و فهم می باشد. و با این وجود 
فرصت های بیشامری برای آگاهی و درک عمیق تر ما از آن وجود دارد. ما برای درک مفهوم 
کتاب مقدس نیازی به اختیار و توانایی کلیسا مانند کلیسای کاتولیک نداریم. برعکس، تعالیم 
اساسی کتاب مقدس توسط همه ایامنداران قابل درک است. این نشان میدهد که کاهن اعظم 
همه ایامنداران و تفسیر کتاب مقدس را محدود به معدودی برگزیده مانند کشیش روحانی 
نکرده است. بنابراین، ما در کتاب مقدس تشویق میشویم که کتاب مقدس را به خاطر خودمان 

مطالعه کنیم، چرا که از طریق آن میتوانیم پیغام خدا درک کنیم.
بطـور شایسـته بـه کتـاب مقـدس چنیـن اشـاره شـده اسـت کـه »منونـه بـارز نویسـندگان 
کتـاب مقـدس نشـان میدهـد کـه بایـد مفهـوم کتـب مقـدس سـاده و رصیـح باشـد، مگـر نـه 
اینکـه بـه شـکلی شـفاف و واضـح از ابتـدا در نظر گرفته شـده بـود... به منظـور درک »مفهوم 
اصلـی« معنـای روحانـی، نهفتـه، و اسـتعاری کـه فقـط افـراد نوایـامن بتواننـد آن را بفهمنـد، 
هیـچ چیـزی از معنـای واقعـی آن حـذف و کم نشـده اسـت. کتابچـه راهنامی الهیات کلیسـای 
ادونتیست،]هجرسـتون، مریلنـد: انجمن انتشـارات ریو و هرالـد، ۲۰۰۰[، صفحه 6۵. در عوض، 
شـفافیت کتـاب مقـدس بـه زبـان، معنـا، و کلـامت کتـاب مقـدس مربـوط اسـت، زیـرا کـه این 
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حقیقـت مسـلم توسـط نویسـندگان کتـاب مقدس به جای معنـای متعدد ذهنـی، در من کتاب 
مقـدس در نظـر گرفته شـده اسـت.

هیـچ یـک از اینهـا بـدان معنـی نیسـت کـه، گاهـی مـا بـا متـون و نظریاتـی کـه آنهـا را 
کامـالً درک منـی کنیـم، مواجـه نخواهیـم شـد. از ایـن گذشـته، ایـن کالم خداسـت، و مـا چیزی 
جـز انسـان سـقوط کـرده در گنـاه نیسـتیم. بـا وجـود ایـن، کالم خـدا به انـدازه کافـی در مورد 
چیزهایـی کـه مـا واقعـاً نیـاز بـه دانسـن و درک آن داریـم، بـه خصـوص در رابطـه بـا مسـئله 

رسـتگاری، واضـح و شـفاف اسـت.

دربــاره زمانــی فکــر کنیــد کــه برخــی از متــون را درک نکــرده ایــد، و فقــط بعــداً آنهــا 
برایتــان روشــن شــده انــد� چــه چیــزی را از ایــن تجربــه یــاد گرفتــه ایــد کــه شــاید 

بتوانــد بــه کســانیکه بــا مــوردی شــبیه ایــن مســئله مواجــه هســتند کمــک کنــد؟ 

۱۰ اردیبهشت      چهارشنبه      

آیات،آیات دیگر را تفسیر میکند
تنهـا بـه دلیـل وحـدت در میـان آیـات مقـدس اسـت که کتـاب مقـدس می تواند بـه عنوان 
مفـر خـود عمـل کنـد. بـدون چنین وحـدت و یکپارچگـی، کتاب مقـدس منیتواند نوری باشـد 
کـه معنـای خـود را روشـن کنـد، از آن جایـی کـه یـک بخـش از کتـاب مقدس بخش هـای دیگر 

کتـاب مقـدس را تفسـیر میکنـد، بـه ایـن ترتیـب تبدیل بـه کلیـد درک آیات مرتبط میشـود.

لوقا ۲4: ۲۷، 44، 4۵ را بخوانید� چگونه عیسی برای توضیح اینکه او کیست به کتاب مقدس 

ارجاع میکند؟ این مطلب درمورد چگونگی استفاده از کتاب مقدس چه می آموزد؟ 

 

ُحسـن تفسـیر کالم مقدس بوسـیله کالم مقدس دراین اسـت که نور بیشـرتی را در مفاهیم 
خویـش سـاطع مـی سـازد. در نتیجـه، مـا بـرای اثبـات عقیـده خودمان یکـری آیـات مختلف 
بـی ربـط را در کنـار هـم قـرار منیدهیـم. درعـوض، مـا بـه دقـت زمینـه هر آیـه را مـورد توجه 
قـرار میدهیـم. عـالوه بـر مـن قبلـی و بعـدی آیـه تحـت بررسـی، مـا باید زمینـه کتابـی را هم 
مـورد توجـه قـرار دهیـم که در آیه یافت میشـود. عـالوه برایـن، از آنجائی که پولـس در کتاب 
مقـدس گفتـه »ایـن مطالـب از مدتهـا پیـش در کتـاب آسـامنی نوشـته شـده تـا بـه مـا صـرب و 
دلگرمـی بیامـوزد« )رومیـان ۱۵: ۴(، مـا بایـد متـام آنچـه را کـه کتـاب مقـدس در مـورد یـک 

موضـوع خـاص بیـان میکنـد، مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار دهیم.  
»کتـاب مقـدس مفـر خـود می باشـد. آیـات کالم باید بـا آیات کالم مقایسـه شـود. دانش 



4۹

آمـوز کتـاب مقـدس بایـد یـاد بگیـرد کـه کالم را بـه عنـوان یـک مجموعـه در نظر بگیـرد و در 
ضمـن ارتبـاط بیـن بخش هـای آن را ببینـد. او باید دانـش کتاب مقدس را از موضـوع اصلی آن، 
از هـدف اصلـی خداونـد بـرای جهان، از گسـرتش نربد عظیـم، و از کار بـزرگ خداوند در نجات 

انسـان کسـب کنـد«  اِلن جی وایـت، آمـوزش، صفحه ۱۹۰.
وقتـی آیـات مقـدس را بـا آیـات مقـدس مقایسـه می کنیـم، حائـز اهمیـت مـی باشـد کـه 
کتـاب مقـدس را بطـور کامـل مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار دهیـم. در صـورت امکان، مـا باید 
اینـکار را از روی زبانهـای اصلـی آن، یـا حداقـل از روی ترجمـه ای مناسـب کـه بـه معنی اصلی 
آن در زبـان عـربی و یونانـی نزدیـک باشـد، انجـام دهیـم. اگرچه شـناخت زبانهـای اصلی برای 
درک صحیـح از کتـاب مقـدس الزم نیسـت، امـا مطمئنـاً در صـورت امـکان کمـک میکنـد. اگـر 
اینگونـه منـی توانـد باشـد، مطالعـه کالم خـدا از روی ایامن و با دعـا، و با رفتـاری فروتنانه و از 

روی اطاعـت، مسـلامً مثـره ای نیکـو بـه همـراه خواهد داشـت.

ــات  ــر بعضــی از آی ــه اگ ــد، ک ــت بعــد از مــرگ فکــر کنی ــد وضعی ــه تعلیمــی مانن ب
نادیــده گرفتــه شــود و فقــط بــرروی چنــد آیــه انتخــاب شــده تمرکــز شــود، میتوانــد 
ــاره یــک  ــه گمراهــی شــود� اهمیــت چگونگــی جمــع آوری و مطالعــه درب منجــر ب
ــن  ــه بهتری ــم مــی دهــد ب ــه تعلی ــه آنچــه ک ــاب مقــدس، بطــوری ک موضــوع از کت

وجــه درک گــردد در چیســت؟  

۱۱ اردیبهشت      پنجشنبه      

متواضع و سپاسگزار

پادشـاه توبـه کار اظهـار مـی کند: » و جمیع سـاکنان جهان هیچ شـمرده می شـوند « )دانیال 

4: ۳۵(� ایـن مـنت بـه چه نکتٔه مهمی اشـاره دارد؟

 

چگونـه مـی توانیـم بدانیـم کـه واقعـاً، نبوکدنـرص خـدای حقیقـی را مـی پذیـرد؟ مـا اثبات 
مهمـی از واقعیـت پیـدا می کنیـم ، و اینکـه نبوکدنـرص خـودش نویسـنده نامـه ای اسـت کـه 
توسـط دانیـال در بـاب ۴ منـدرج شـده اسـت. در واقـع، بیشـرت به نظر می رسـد این رونوشـت 
نامـه ای اسـت کـه پادشـاه در عرصه وسـیع پادشـاهی خـود منترش می کنـد، و بطـور فروتنانه 
مداخلـه خداونـد را در زندگیـش تصدیـق می کند. پادشـاهان و سـالطین باسـتان بندرت چیزی 
را درمـورد رشمسـاری و رسـوایی خودشـان مـی نوشـتند. عمالً در متام مدارک سـلطنتی باسـتان 
کـه مـا از آنهـا اطـالع داریم از شـکوه و جالل پادشـاه سـخن مـی گوینـد. بنابراین اسـنادی این 
چنینـی کـه درآن پادشـاه بـه غـرور و رفتـار حیوانی خـود اعرتاف می کند، اشـاره به یـک تغییر 
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و تحـول حقیقـی دارد. عـالوه برایـن، پادشـاه بـا نوشـن نامـه ای از رشح حـال تجربـه خـود و 
اعـرتاف فروتنانـه اش بـه حاکمیـت خداونـد، خـود ماننـد یـک مبـرش عمـل مـی کنـد. او دیگـر 
بیشـرت از ایـن منـی توانـد آنچـه کـه از خداونـد راسـتین آموختـه و تجربـه کـرده را پنهـان کند. 
آنچـه کـه در اینجـا در دعـا و سـتایش پادشـاه شـاهد بـوده ایـم )دانیـال ۴: ۳۴ تـا ۳۷(، حقیقی 

بـودن درس عـربت او را آشـکار می سـازد.  
اکنـون پادشـاه دارای مجموعـه ای متفـاوت از ارزش ها اسـت و می توانـد محدودیت های 
قـدرت انسـانی را درک کنـد. پادشـاه در دعـای عمیـق خـود، بـه قـدرت خـدای دانیـال اقـرار و 
او را مـی سـتاید.» و جمیـع سـاکنان جهـان هیچ شـمرده می شـوند «)دانیـال ۴: ۳۵(. این بدان 
معناسـت کـه انسـان ها از خودشـان چیـزی ندارند که بـرای آن خودسـتایی کننـد. بنابراین، این 
نـگاه اجاملـی بـه نبوکدنـرص در کتـاب دانیـال نشـان مـی دهـد، پادشـاه فروتـن و سپاسـگزار، 
رسود شـکرگزاری خداونـد را مـی خوانـد و بـه مـا در خصـوص غـرور و تکربهشـدار می دهد. 

البتـه، امـروزه خداونـد بـه تغییـر زندگی هـا ادامه مـی دهد. مهم نیسـت که چقـدر ممکن 
اسـت مـردم مغـرور و گناهـکار باشـند، در خداونـد رحمـت و قـدرت تحول گناهـکاران رسکش 

بـه فرزنـدان خداوند آسـامن ها وجـود دارد. 

ــت  ــن جــی وای ــم اِل ــق رســالت خان ــٔه ارزشــمندی از طری ــه چــه هدی ــاره اینک در ب
ــور  ــه از ن ــم ک ــاد بگیری ــم ی ــه میتوانی ــا چگون ــد� م ــر کنی ــم، فک ــرده ای ــت ک دریاف
شــگفت انگیــز ناشــی از او کــه در عیــن حــال برتــری کتــاب مقــدس را تاییــد مــی 

ــم؟ ــی کنی ــر قدردان ــد، بهت کن

۱۲ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: در فصـل تفسـیر کتـاب مقـدس در کتـاب راهنـامی الهیـات کلیسـای 
ادونتیسـت، بخش هـای قیـاس آیـات را بخوانید:»کتـاب مقدس مفر خودش می باشـد«، ثبات 
 ، Bible Teaching and Study .66 کتـاب مقـدس، و شـفافیت کتـاب مقـدس، صفحـات 6۴ تـا
در کتـاب آمـوزش، صفحـات ۱۸۵ تـا ۱۹۲؛ The Primacy of برتـری کالم در پیـام های منتخب،  

جلـد ۳، صفحـات ۲۹ تا ۳۳. 
» بایـد بـه کسـانیکه کتـاب مقـدس را فـرا میگیرنـد، تعلیم داده شـود تـا با روحیه شـاگردی 
بـه کتـاب مقـدس نزدیـک شـوند. مـا بایـد در صفحـات آن تفحـص کنیم، نه بـرای یافـن اثبات 
عقایـد خـود، بلکـه بـرای دانسـن آنچـه که خداونـد می گویـد. علم واقعـی کتاب مقـدس فقط 
بـا کمـک روحـی کـه کالم بـه او میدهـد، می تواند بدسـت آید. و بـرای بدسـت آوردن این علم 
بایـد بـا آن زندگـی کنیـم. مـا بایـد از همه دسـتورات )احکام( کالم خـدا پیروی کنیـم... مطالعه 
کتـاب مقـدس بیشـرتین تـالش جـدی و اندیشـه مـداوم مـا را میطلبـد. هامنطـور کـه کاوشـگر 
معـدن به دنبـال یافـن گنجینـه طـال زمیـن را حفـر میکنـد، بنابرایـن، ما بایـد با جدیـت و بطور 
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دائـم در پـی گنجینـه کالم خـدا باشـیم «. اِلن جی وایـت، پیام های منتخب، جلـد ۳، صفحه۳۳. 
» هنگامیکـه شـام کتـاب مقـدس را خـوراک، گوشـت، و نوشـیدنی خـود میسـازید، زمانیکه 
شـام اصـول آن را مبنـای شـخصیت خـود قـرار میدهیـد، بهـرت خواهیـد دانسـت کـه چگونـه 
هدایـت خداونـد را دریافـت کنید. من امروز سـخنان گرانبهایی را پیش روی شـام قرار میدهم. 
آنچـه را کـه مـن گفتـم تکـرار نکنیـد و بگوییـد، »خواهـر وایـت چنیـن گفـت، و خواهـر وایت 
چنـان گفـت«. دریابیـد آنچـه را کـه پـروردگار، خـدای ارسائیـل می گویـد، و سـپس احـکام او را 

انجـام دهیـد «. اِلـن جـی وایـت، پیامهـای منتخـب، جلـد ۳، صفحه ۳۳.

سؤاالتی برای بحث
1� چـه باورهـای غلطـی هسـتند کـه مـردم آنهـا را حفظ مـی کننـد، زیراکه آنهـا فقط چند 
متـن را انتخـاب کرده انـد بـه جـای همه آنچـه کتاب مقـدس دربـارٔه آن موضـوع می گوید؟ 

۲� در متـی بـاب 11: 11، مسـیح دربـاره یحیـی تعمیـد دهنـده گفت:» مطمئن باشـید در 
جهـان تـا بـه حـال کسـی بزرگ تـر از یحیی نبوده اسـت؛ بـا وجود ایـن، کوچکترین شـخص 
در ملکـوت خـدا از او بزرگ تـر اسـت «� در اینجـا عیسـی بـه نبـی اشـاره میکنـد کـه هیـچ 
نوشـته ای در کتـاب مقـدس نـدارد ولـی بـا اینحـال در مـورد او چنین سـخن می گوید� این 
مطلـب در مـورد اینکـه چـرا یـک نبـی واقعـی نیـازی بـه داشـتن کتـاب در کتـاب مقـدس 
نـدارد ولـی هنـوز میتوانـد یـک نبـی واقعـی باشـد، چه مـی گوید؟ چـه پیامی را بـه عنوان 

اعضـای کلیسـای ادونتیسـت میتوانیـم از ایـن واقعیت دریافـت کنیم؟

ــا مرجــع  ــدس تنه ــاب مق ــه کت ــم ک ــا را نداری ــن ادع ــا ای ــوان ادونتیســت ، تنه ــه عن ۳� ب
غایــی مــا اســت� کلیســاهای دیگــر هــم چنیــن ادعایــی را دارنــد� بنابرایــن، چگونــه تعالیــم 
ــاب  ــد در کت ــا میکنن ــه ســایر مســیحیان ادع متناقضــی را تفســیر و روشــن می ســازیم ک

مقــدس یافــت میشــود�
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داستانهای ایامنداران
1۲ اردیبهشت

راهی به سوی عیسی
توسط آنتونیس ماتسوکاروس

مــن در قــربس بــزرگ شــدم، کــه کشــوری مســیحی اســت. امــا خانــواده 
ــچ  ــدم و هی ــض ش ــتم، مری ــال داش ــی ۱۲س ــد. وقت ــیحی بودن ــامً مس ــط اس ام فق
دکــرتی نتوانســت معالجــه ام کنــد. پــس تصمیــم گرفتــم بــه جســتجوی خــدا بــروم. 
کلیســاهای زیــادی را بــا امیــد بــه شــفا بازدیــد کــردم. روبــروی عکســها زانــوزده 
شــمع روشــن مــی کــردم، فکــر مــی کــردم اعــاممل خــدا را متقاعــد خواهــد کــرد تــا 

کمکــم کنــد. امــا فایــده ای نداشــت.
سـالها بعـد وقتـی ٣۰ سـاله شـدم، جـزوه ای را زیـر درب خانـه پیـدا کـردم کـه 
یـک رسی ازسـخرنانی هـا راجـع به باسـتان شناسـی و موضوعـات روحانـی در یک 
سـالن عمومی بود. موضوعات برای هر شـب مشـخص بود و در لیسـت دیده می 
شـد. اگرچـه آن زمـان آگاه نبودم، جلسـات توسـط کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم 

سـازماندهی می شـدند.
مـن عالقمنـد نبـودم. امـا یـک موضـوع، که در وسـط لیسـت موضوعـات بود، 
توجهـم را بـه خـود جلـب منـود: »دجـال و عـدد 666«. تصمیـم گرفتم کـه تنها در 

آن سـخرنانی رشکـت کنم.
سـخرنانی پویـا بـود و مـرا مسـحور خـود کـرد، و به خـود آمده و دیـدم که رس 
از کل جلسـات درآورده ام. در نهایـت، خادمینـی که جلسـات را سـازماندهی کرده 
بودنـد از حضـار دعـوت کردنـد تا در مراسـم پرسـتش به کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتـم بیاینـد. امـا مـن در مـورد تعمیـد تردیـد مـی کـردم. نیکوزیا شـهری کوچک 
اسـت و مردمـش در جامعـه بـه هـم نزدیکنـد، پس از خود پرسـیدم که چـه تعداد 
از دوسـتان یـا اعضـای خانواده ام نسـبت به مـن عکس العمل خواهند داشـت اگر 
ببیننـد کـه کلیسـای خـود را کـه از بچگـی مـی رفتـم تـرک گفتـه ام تـا ادونتیسـت 

روز هفتم بشـوم.
بـه مـدت ده سـال، بـا خـود کلنجار مـی رفتم که آیـا بایـد تعمید بگیـرم یا نه؟ 
آیـا آن کلیسـا مـرا فـردی بهـرت خواهد سـاخت؟ آیـا آماده بـودم که از این کلیسـا و 

شـیوه هایش پیـروی کنم؟
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شـبان خیلـی صبـور بـود. بـه مـرور زمـان دوسـتان خوبی شـدیم. پـس از کمی 
تشـویق، تعمیـد گرفتـم. هرگـز از تصمیمم پشـیامن نشـدم.

سـالها از آن روز زیبـا مـی گـذرد. حـاال ۵۵ سـال دارم و در کلیسـای کوچـک 
خانوادگـی مـان فعـامل. مدرسـه سـبت را تعلیم می دهـم و با شـبانی کار کرده ام تا 

وب سـایتی راه انـدازی کنـم تـا بـه مـردم قـربس دسرتسـی پیـدا کنم.
عیسـی بـزودی مـی آیـد و وقتـی آمـد، رسانجام از دسـت ایـن بیـامری ماندگار 
خـالص خواهـم شـد. مهمـرت از همه، ما مـی خواهیم تا مردم قـربس و دنیا بیاموزند 
و آماده شـوند. بخشـی از سـیزدهمین هدایای سـبت این ثلث به سـاخت کلیسـای 
جدیـد و مرکـز اجتامعـات در نیکوزیـا برای جامعـت آنتونیـس و دو جامعت دیگر 

کمـک خواهـد کرد. بابـت برنامه ریزی سـخاومتندانه هدایا سپاسـگزاریم.
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۱۳ – ۱۹ اردیبهشت   درس ششم   

چرا به تفسیر نیاز است؟

بعد از ظهر روز سبت
مطالعــه ایــن هفتــه: لوقــا ۲۴: ۳۶ تــا ۴۵؛ اول قرنتیــان ۱۲: ۱۰ و ۱۴: ۲۶؛ اعــال ۱۷: 

۱۶ تــا ۳۲؛ یوحنــا ۱۲: ۴۲، ۴۳.

آیـه حفظـی: »امـا خشـنود سـاخنت خـدا بـدون اميـان و تـوكل بـه او محـال اسـت� هـر كه 
می خواهـد بـه سـوی خـدا بيايـد، بايد اميان داشـته باشـد كه خدا هسـت و به آنانی كـه با دلی 

پـاک در جسـتجوی او هسـتند، پـاداش می دهد« )عربانیـان 11: ۶(�

خوانـدن کتـاب مقـدس همچنیـن بـه معنای تفسـیر کتاب مقدس اسـت. اما چگونـه اینکار 
را انجـام دهیـم؟ از چـه اصولـی اسـتفاده کنیم؟ مثـالً، با انواع مختلف نوشـتار کـه در آنجا پیدا 
می کنیـم چگونـه برخـورد کنیـم؟ یـا بـه عنـوان مثـال، آیـا آیـه ای کـه میخوانیـم یـک حکایت، 
یـک رویـای نبـوی – منادیـن، و یا یـک روایت تاریخی اسـت؟ تصمیم گیری درباره چنین سـؤال 

مهمـی از مـن کتـاب مقدس، مسـتلزم عمل تفسـیر خودش اسـت.
بعضی مواقع، برخی از افراد از کتاب مقدس به عنوان پیشگویی الهی استفاده می کنند: 
به سادگی کتاب مقدس را باز میکنند و بطور شانسی)تصادفی( به جستجوی آیه ای از کتاب 
مقدس می پردازند به این امید که به آنان رهنمودی را نشان دهد. اما ارتباط دادن آیات کتاب 

مقدس بطور تصادفی می تواند به نتایج بسیار عجیب و اشتباهی ختم گردد. 
برای مثال، هنگامیکه یک شوهر همر خود را به خاطر زن دیگری ترک میکند، همر او 
هنگامیکه این آیه: » در بین تو و زن کینه می گذارم «)پیدایش ۳: ۵۱(را میخواند به اطمینان 
خاطر می رسد. او براساس این آیه متقاعد میشود که رابطه عاشقانه همرش دوام نخواهد داشت!

هـر متنـی بـدون زمینـه بـه راحتی بهانـه ای برای ایـده ها و نقشـه های خود فرد میشـود. 
از ایـرنو، مـا نیـاز داریـم نـه تنها کتـاب مقـدس  را بخوانیم بلکه آنرا بدرسـتی تفسـیر کنیم. 

درس این هفته را بخوانید تا برای روز سبت در ۲۰ اردیبهشت – ۹ می آماده شوید.
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۱۴ اردیبهشت      یکشنبه      

نظریات قبلی

لوقـا بـاب ۲4: ۳۶ تـا 4۵ را بخوانیـد� چـه چیـزی مانـع از ایـن شـد که شـاگردان معنـی واقعی 

کالم خـدا را ببیننـد، یعنـی کسـانیکه بسـیار با کتـاب مقدس آشـنا بودند� حتـی زمانیکه وقایع 

پیـش بینـی شـده در برابـر آنها بـه وقوع می پیوسـت؟ 

 

 

هیچکـس بـدون پیـش زمینـه ذهنـی به من کتـاب مقـدس نزدیک منی شـود. هـر خواننده، 
یـا دانـش امـوز کتـاب مقـدس، بـا یـک پیشـینه و تجربـه خـاص فـردی خـود بـه سـمت کتـاب 
مقـدس مـی آیـد کـه حتـام بر فراینـد تفسـیر آن تاثیر می گـذارد. حتی شـاگردان مسـیح عقاید 
ویـژه خـود را در مـورد اینکـه مسـیح کیسـت و چـه کاری قـرار اسـت انجـام بدهـد را داشـتند 
کـه بـر اسـاس انتظـارات زمـان خودشـان بـود. باورهـای محکـم آنهـا مانـع درک واضح تـر آنان 
از کتـاب مقـدس می شـد، و ایـن مسـئله کمـک میکنـد تـا بتـوان توضیح داد کـه چرا آنـان غالباً 

عیسـی و وقایـع پیرامـون زندگـی، مـرگ، و رسـتاخیز او را بـه درسـتی درک نکردند. 
در هنـگام تفسـیر کتـاب مقـدس همـه مـا عقاید زیـادی درباره ایـن جهان، واقعیـت نهایی 
آن، دربـاره خـدا و غیـره داریـم کـه خواسـته یا ناخواسـته آن را تصـور می کنیم یا قبـول داریم. 
هیچکـس بـدون پیـش زمینـه ذهنـی بـه کتـاب مقـدس نزدیـک منی شـود. به عنـوان مثـال، اگر 
جهانبینـی فـردی بطـور قاطـع هرگونـه مداخلـه قـدرت آسـامنی و خـارق العاده خـدا را رد می 
کنـد، آن فـرد کتـاب مقـدس را بـه عنـوان یـک گـزارش واقعـی و قابـل اعتـامد و معتـرب از آنچه 
خداونـد در طـول تاریـخ انجـام داده، نخواهـد خوانـد و درک نخواهـد کـرد، بلکـه آن را بسـیار 

متفـاوت از کسـیکه واقعیـت ماوراطبیعـی بـودن آن را مـی پذیـرد، تفسـیر خواهد کرد.    
مفـران کتـاب مقـدس منـی تواننـد کامالً خـود را از گذشـته و تجربیـات خویـش، از عقاید 
مـکان زندگیشـان، و از عقایـد و اندیشـه هـای قبلـی خویـش، رهـا کننـد. و منـی تواننـد بـه بی 
طرفـی کامـل و یـا عینیـت مطلـق برسـند. مطالعـه کتاب مقـدس و تأمـالت الهیاتی همیشـه بر 

ضـد پیـش زمینـه هـا و پیش فـرض ها دربـاره ماهیـت جهـان و خداوند هسـتند. 
اما خرب خوب این است که وقتی ما کالم کتاب مقدس را با ذهنی روشن و بی االیش و با 

قلبی صادقانه بخوانیم، روح القدس میتواند دیدگاه و تصورات محدود ما را باز و اصالح کند.

برخــی از تصــورات شــما دربــاره جهــان چیســت؟ بــه چــه روش هایــی میتوانیــد همــه 
آنهــا را تســلیم کالم خــدا بکنیــد تــا خــود کالم خــدا بتوانــد عقایــد شــما را دگرگــون 
کنــد تــا بــا واقعیتــی کــه در کتــاب مقــدس تعلیــم میدهــد بیشــتر هماهنــگ باشــد؟
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۱۵ اردیبهشت      دوشنبه      

ترجمه و تفسیر
کتاب مقدس به زبان های بسیار کهن نوشته شده است: بیشرت کتب عهد عتیق به زبان 
عربی، با چندین آیه به زبان آرامی نوشته شده اند، در حالیکه عهد جدید به زبان کوین یونانی 
و منی  کنند  باستانی صحبت منی  زبانهای  به  امروزه  اکریت جمعیت جهان  نوشته شده اند. 

خوانند. از ایرنو، کتاب مقدس باید به زبان های مختلف امروزی ترجمه شود.
امـا، هامنطـور کـه هـر مرتجـم ماهـر مـی دانـد، هـر ترجمه همیشـه شـامل نوعی تفسـیر 
اسـت. برخـی از کلـامت در یـک زبـان، معـادل دقیقـی در زبـان دیگـر ندارنـد. هـرن و مهـارت 

ترجمـه دقیـق و سـپس تفسـیر متـون را »علـم تفسـیر« مـی نامنـد. 

اول قرنتیـان بـاب 1۲: 1۰، اول قرنتیـان 14: ۲۶، یوحنـا 1: 41، ۹: ۷؛ اعـامل ۹: ۳۶ و لوقـا بـاب 

۲4: ۲۷ را بخوانیـد� در همـه آیـات بـاال، مـا نظریه تفسـیر و ترجمه را می بینیـم� در لوقا باب 

۲4: ۲۷ حتـی مسـیح مجبـور بـود تـا مفهـوم کتـاب مقـدس را بـرای شـاگردانش توضیـح دهد� 

ایـن مطلـب چـه چیـزی را به مـا در مورد اهمیت تفسـیر مـی آموزد؟ 

 

کلمـه یونانـی hermeneuo، کـه از آن مـا کلمـه hermeneutics )تفسـیر کتـاب مقدسـی(
داریـم،از کلمـه هرمس خدای یونان گرفته شـده اسـت. هرمس فرسـتاده و پیـام آور خدایان به 
حسـاب مـی آمـد، و بـه ایـن ترتیـب مسـئولیت ترجمـه پیام هـای الهی را بـرای مـردم در میان 

مسـؤلیت هـای دیگـرش بر عهده داشـت.     
نکتـه مهـم بـرای مـا در مـورد تفسـیر کتـاب مقدسـی این اسـت کـه تـا موقعیکه مـا کتاب 
مقـدس را بـه زبانهـای اصلـی آن میخوانیم، تنها دسرتسـی ما به متون از طریق ترجمه هاسـت. 
خوشـبختانه، بسـیاری از ترجمـه هـا بـرای تفهیـم معنـای اصلـی و اساسـی کار)تفسـیر( خوبی 
ارائـه میدهنـد. مـا نیـازی بـه دانسـن زبـان اصلـی نداریـم تا قادر باشـیم حقایق آشـکار شـده 
در کتـاب مقـدس را درک کنیـم، حتـی نیـازی بـه داشـن دانـش زبانشناسـی کـه ممکـن اسـت 
سـودمند باشـد، نیسـت. بـا اینحـال، حتـی بـا وجـود یـک ترجمه خـوب، هنوز تفسـیر مناسـب 
از متـون مهـم اسـت، هامنطـور کـه مـا در لوقـا بـاب ۲۴: ۲۷ مـی بینیـم. هـدف اصلـی از 
تعبیـر کتـاب مقدسـی اینسـت: انتقـال و تفهیـم دقیـق معنای متـون کتاب مقـدس و کمک در 
بکارگیـری صحیـح آنچـه کـه مـن تعلیـم می دهـد در زندگـی امروز ما اسـت. هامنطـور که در 
مـن لوقـا بـاب ۲۴: ۲۷ نشـان میدهـد، مسـیح اینـکار را بـرای پیروانـش انجـام داد. تصـور کنید 
کـه چگونـه باید باشـد وقتی خود عیسـی مسـیح آیـات کتاب مقـدس را برای شـام ترجمه کند!

بســیاری از مــردم بــه ترجمــه هــای مختلفــی دسترســی دارنــد، امــا بســیاری ندارنــد� 
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ــا و  ــا دع ــدا ب ــه کالم خ ــه ای، مطالع ــر ترجم ــما از ه ــتفاده ش ــود اس ــا وج ــرا ب چ
ــم اســت؟  ــم آن مه اطاعــت از تعالی

۱۶ اردیبهشت      سه شنبه      

کتاب مقدس و فرهنگ

اعـامل بـاب 1۷: 1۶ تـا ۳۲ را بخوانیـد� در اعـامل بـاب 1۷، پولـس سـعی میکند تا پیـام انجیل 

را در متنـی جدیـد بـه شـنونده انتقـال دهـد: فلسـفه فرهنـگ یونـان� چگونـه پیشـینه هـای 

فرهنگـی مختلـف بـر ارزیابـی مـا از اهمیـت نظریـات مختلـف تاثیـر میگذارد؟  

 

دانسـن پیشـینه فرهنگـی خـاور نزدیـک بـرای درک برخـی از بخـش هـای کتـاب مقـدس 
مفیـد اسـت. بـه عنـوان مثـال، فرهنـگ عـربی مسـئولیت ارتـکاب فعلـی را بـه عهـده کسـی 
میگـذارد کـه مرتکـب آنهـا نشـده، ولـی اجازه داده تـا آن اتفـاق بیافتنـد. بنابراین، نویسـندگان 
الهـام گرفتـه  کتـاب مقـدس معمـوالً انجـام امور را بـه خدا نسـبت میدهند، چیزی کـه در تفکر 
غربـی مـی گویـد کـه او اجـازه میدهـد تا اتفاق بیافتـد یا از وقـوع آن جلوگیری منـی کند، برای 

مثال،»سـنگدلی فرعـون«. روش هـای مطالعـه کتـاب مقـدس، بخـش ۴، ص. 
فرهنـگ همچنیـن برخـی از سـؤاالت مهـم تفسـیر کتـاب مقدسـی را بوجـود مـی آورد. آیا 
کتـاب مقـدس مقیـد بـه فرهنـگ اسـت، و بنابرایـن آنچـه که ادعـا می کنـد فقـط در ارتباط با 
آن فرهنـگ خـاص مـی باشـد؟ یـا پیغـام الهی داده شـده در یک فرهنگ خاص اسـت کـه فراتر 
از آن فرهنـگ خـاص رفتـه و بـا همـه انسـان ها سـخن می گویـد؟ چـه اتفاقـی می افتـد که اگر 

تجربـه فرهنگـی شـخصی مـا، مبنـا و محک سـنجش تفسـیر مـااز کتاب مقدس شـود؟ 
در اعامل باب ۱۷: ۲6، پولس رسول چشم انداز جالبی از این واقعیت را نشان میدهد که 
اغلب وقتی مردم این من را می خوانند از آن غافل میشوند. او اظهار میدارد که خداوند همه 
ما را از یک خون و رسشت آفرید. اگرچه همه ما انسان هااز نظر فرهنگی بسیار متنوع هستیم، 
پس، سخن کتاب مقدس پیوند مشرتکی است که علیرغم تفاوت های فرهنگی انسان ها، همه ما 
را متحد میسازد و این مطلب به این دلیل است که خداوند خالق متام برشیت است. رسشت 
گناهکار و نیاز همه ما انسان ها به نجات، تنها به یک فرهنگ محدود منی شود. همه ما به 

رستگاری نیاز داریم که مسیح با مرگ و قیام خود به ما هدیه کرد. 
گرچـه خـدا بـا نسـلهای خاصـی سـخن گفـت، امـا او از ابتـدا مـی دیـد و میدانسـت کـه 
نسـلهای آینـده کالم خـدا را خواهنـد خوانـد و خواهنـد فهمیـد کـه حقایـق کالم خـدا فراتـر از 

محدودیـت مکانـی و رشایطـی اسـت کـه در طـی آن متـون کتـاب مقـدس نوشـته شـدند. 
بـه عنـوان تشـبیه، بـه جـرب فکـر کنیـد، کـه اولین بـار در قرن نهـم میـالدی در بغـداد ابداع 
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شـد. آیـا ایـن بـدان معناسـت که حقایـق و اصول این شـاخه ریاضـی فقط محدود بـه آن زمان 
و مـکان اسـت؟ البتـه که نه! 

پیش در  کتاب مقدس مدتها  میکند. گرچه  اصل در مورد حقایق کالم خدا صدق  همین 
فرهنگهایی بسیار متفاوت با فرهنگهای امروزی نوشته شده است، اما حقایقی که در آن وجود 

دارند، به هامن اندازه برای ما مهم هستند که برای کسانیکه اولین بار برای آنان آشکار شد. 

۱۷ اردیبهشت      چهارشنبه      

طبیعت گناهکار و گمراه

یوحنـا بـاب ۹: ۳۹ تـا 41 و یوحنـا 1۲: 4۲، 4۳ را بخوانیـد� در ایـن آیات چـه چیزی مانع مردم 

از پذیـرش حقایـق پیـام کتـاب مقـدس میشـود؟ چه کلـامت هشـدار دهنده و آگاهی بخشـی 

را از ایـن حـوادث می توانیـم بـرای خودمان برداشـت کنیم؟ 

 

 

نـگاه بـه گذشـته بـا دیـده تحقیرآمیز بـه رهربان مذهبـی یعنی کسـانیکه مسـیح را علیرغم 
شـواهد قدرمتنـد رد کردنـد، آسـان اسـت. بـا اینحـال، بایـد مراقب باشـیم کـه رفتاری مشـابه را 

وقتـی بـا کالم خـدا مواجـه میشـویم در خودمان پـرورش ندهیم. 
شـکی نیسـت کـه گنـاه رابطـه مـا را با خدا به شـدت تغییـر داده، و از بین برده و شکسـته 
اسـت. گنـاه بـر متـام وجـود انسـانی ما تاثیر گذاشـته اسـت. همچنین بـر توانایی ما در تفسـیر 
کتـاب مقـدس تاثیـر میگـذارد. فقـط این نیسـت که افکار انسـانی ما بـه راحتی درگیـر اهداف 
گناه آلود شـده، بلکه ذهن و اندیشـه ما در اثر گناه فاسـد شـده اسـت، بنابراین درب به روی 
حقیقت خدا بسـته شـده اسـت. ویژگیهای زیر ناشـی از فسـاد و گمراهی میتواند در تفکرات 

مـا آشـکار شـود: غرور، خـود فریبی، شـک و تردید، فاصلـه، و نافرمانی.    
فرد مغرور خود را باالتر از خدا و کالمش میداند. دلیلش این است که غرور مفر را هدایت 
میکند که علیرغم حقایق موجود در کتاب مقدس، برروی استدالل انسانی به عنوان تعیین کننده 

نهایی حقیقت، بیش از حد تاکید بکند. این نگرش اقتدار الهی کتاب مقدس را تضعیف میکند. 
برخـی افـراد متایـل دارنـد فقط بـه نظریاتی گوش کنند که برایشـان جذاب اسـت، حتی اگر 
آنهـا بـا اراده آشـکار خداونـد مغایرت داشـته باشـند. خداوند بـه ما در مورد خطـر فریب نفس 
هشـدار داده اسـت )مکاشـفه ۳: ۱۷(. همچنیـن گنـاه باعـث شـک و تردیـد میشـود کـه در مـا 
دودلـی و شـک ایجـاد میکنـد و مـا متایل پیـدا می کنیم کـه کالم خدا را باور نکنیم. وقتی کسـی 
بـا شـک رشوع مـی کنـد، تفسـیر مـن کتـاب مقـدس هرگـز بـرای او بـه یقیـن منجـر منی شـود. 
در عـوض، شـخص شـکاک بـه رسعـت خـود را در موقعیتی قرار میدهـد کـه در آن، او در مورد 
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اینکـه چـه چیـزی در کتـاب مقـدس قابـل قبـول و یـا چه چیـزی قابل قبـول نیسـت داوری می 
کنـد، کـه موقعیت بسـیار خطرناکی اسـت. 

در عوض، ما باید با ایامن و تسلیم، و نه با نگرشی انتقاد آمیز و شکاک، به کتاب مقدس 
نزدیک شویم. غرور، خود ستایی و شک و تردید منجر به دوری از خداوند و کتاب مقدس 
میشود که مطمئناً منجر به نافرمانی، یعنی عدم متایل پیروی اراده آشکار خداوند خواهد شد. 

آیــا تاکنــون خــود را در جایــگاه ضدیــت بــا عقیــده ای کــه در کتــاب مقــدس خوانــده 
ــه کاری  ــه شــما اشــاره میکــرده ک ــه وضــوح ب ــی اینکــه، آن ب ــد، یعن ــه ای ــد، یافت ای
را انجــام دهیــد، امــا شــما میخواســته ایــد کار دیگــری انجــام دهیــد؟ چــه اتفاقــی 

افتــاد، و چــه چیــزی از ایــن تجربــه خــود آموختیــد؟ 

۱۸ اردیبهشت      پنجشنبه      

چرا تفسیر مهم است

نِِحمیـا بـاب ۸: 1 تـا ۳ و ۸ را بخوانیـد� چـرا درک روشـن از کتـاب مقـدس بـرای ما، نـه تنها به 

عنـوان یـک فـرد مسـتقل بلکه بـه عنوان یک کلیسـا مهم اسـت؟ 

 

مهم تریـن موضـوع کتـاب مقـدس، مسـئله نجـات مـی باشـد و این کـه چطور نجـات یافته 
ایـم. از ایـن گذشـته، چه مسـائل دیگـری در بلند مدت خواهـد بود؟ چه خیریتی در آن اسـت، 
هامنطـور کـه خـود عیسـی گفـت، برای انسـان چه سـودی دارد که متـام جهان را بـربد، اما جان 

خـود را از دسـت بدهد)متی ۱6: ۲6(؟ 
امـا دانسـن آنچـه کـه کتـاب مقـدس در مـورد نجـات تعلیـم میدهـد بسـتگی زیـادی بـه 
تفسـیر آن دارد.اگـر مـا بـه کتـاب مقـدس بـه طـرز غلـط نزدیـک شـویم و آن را تفسـیر کنیـم، 
بـه احتـامل زیـاد بـه نتیجه اشـتباهی خواهیم رسـید، نـه فقط در درک مسـئله نجـات بلکه در 
هـر موضـوع دیگـری کـه کتـاب مقـدس تعلیـم میدهـد. در حقیقـت، حتـی در زمـان رسـوالن، 
گمراهـی الهیاتـی در کلیسـا رخنـه کـرده بـود، بـدون شـک کلیسـا دامئاً با تفسـیرهای اشـتباه و 

دروغیـن از کتـاب مقـدس روبـرو بوده اسـت.

دوم پطـرس بـاب ۳: 1۵، 1۶ را بخوانیـد� ایـن آیات  درباره اینکه چقـدر خواندن صحیح کتاب 

مقدس مهم اسـت، چـه می گوید؟ 
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در واقـع، از آنجائیکـه مـا اهـل کتـاب هسـتیم – یعنـی کسـانی هسـتیم کـه میخواهیـم بـا 
کتـاب مقـدس و تنهـا کتـاب مقدس زندگـی کنیم –  ما منابـع معترب دیگری مانند سـنت، ادیان، 
یـا مرجـع تعلیـم کلیسـایی بـرای تفسـیر کتـاب مقـدس نداریـم. بنابرایـن، ایـن مسـئله تفسـیر 
کتـاب مقدسـی از کتـاب مقـدس بسـیار مهم اسـت زیرا مـا فقط کتـاب مقدس را داریـم که به 

مـا بگویـد کـه چـه چیـزی را باید بـاور کنیـم و چگونـه باید زندگـی کنیم.
موضوع تفسـیر کتاب مقدس برای سـالمتی الهیات شناسـی و خدمتی  کلیسـا بسـیار حیاتی 
اسـت. بـدون تفسـیر صحیـح از کتـاب مقـدس، منـی توانـد یکپارچگـی در اصـول و تعالیـم، و 
بنابراین وحدت در کلیسـا و رسـالت ما وجود داشـته باشـد. یک الهیات غلط و تحریف شـده 
منجـر بـه یـک رسـالت ناکارآمـد و تحریـف شـده میشـود. از این گذشـته، اگـر مـا دارای پیامی 
بـرای جهانیـان باشـیم امـا در مـورد معنا و مفهوم پیام مغشـوش و گیج باشـیم و اتحاد نداشـته 
باشـیم، چقـدر در رسـاندن پیـام بـه کسـانیکه نیـاز دارند تـا آنرا بشـنوند کاراآمـد خواهیم بود؟ 

پیـام سـه فرشـته را در مکاشـفه بـاب 14: ۶ تا 1۲ بخوانیـد� مباحث الهیاتـی در اینجا 
چـه هسـتند، و چـرا درک صحیـح از آنهـا بـرای هدف خدمتی ما بسـیار مهم اسـت؟ 

۱۹ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخـش » تعلیـم داده شـده بـا احـکام خـدا «، صفحـات ۴۸۷تـا ۴۹۲، از 
کتـاب انبیـا و پادشـاهان، نوشـته الـن جـی وایـت را بخوانید.

» اکنـون آنـان بایـد ایـامن خودشـان را نسـبت به وعـده های او نشـان می دادنـد. خداوند 
توبـٔه آنـان را پذیرفتـه بـود؛ اکنـون آنـان بایـد بـا اطمینـان از بخشـش خداونـد و احیـا آنـان به 

لطـف الهـی، شـادی می کردند…
هـر حقیقتـی کـه منشـاء آن خداونـد باشـد، شـادمانی مانـدگار را در زندگی بـه ارمغان می 
آورد. هنگامـی کـه گناهـکاری خـود را در برابر نفوذ روح القدس تسـلیم می کنـد، او گناهکار و 
فناپذیـر بـودن خـود را در برابـر قدوسـیت تفتیش کنندٔه قلـوب می پذیـرد. او محکومیت خود 
را بـه عنـوان یـک خطـاکار قبـول می کنـد. نـه بـه این علـت کـه او به نا امیـدی و یاس رسـیده، 
بلکـه او آمـرزِش از قبـل تضمیـن شـده خـود را دریافـت کـرده اسـت. و او بـا دریافـت آمرزش 
گناهانشـان در بخشـش محبانـه پـدر آسـامنی، شـادی خواهـد کـرد. جـالل و شـکوه خداونـد، 
انسـان گناهـکاِر نـادم را بـا دسـتان پر محبـت خود در آغـوش می گیرد تا زخم هـای او را مرهم 
باشـد، تـا گناهـان او را پـاک کنـد، و تـا ردای رسـتگاری بـه او بپوشـاند «. اِلـن جـی وایـت، انبیا 

و پادشـاهان، صفحه 66۸.
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سؤاالتی برای بحث
1� چگونه جهان بینی ما، تحصیالت ما، فرهنگ ما، میتواند تفسیر ما از کتاب مقدس را 
تحت تاثیر قرار دهد؟ چرااین مطلب برای ما بسیار مهم است که از تاثیرات بیرونی آگاه 

باشیم که ناگزیر بر تفسیر ما از کتاب مقدس اثر میگذارد؟ 

۲� همه ما قبول داریم که گناهکار هستیم و تحت تاثیر آثار منفی آن قرار گرفته ایم� از 
چه راه هایی گناه بر نحوه خواندن ما از کتاب مقدس تاثیر میگذارد؟ یعنی اینکه گناه چه 
اثری برروی ما میگذارد که منجر به تفسیر غلط ما از کتاب مقدس میشود؟ به عنوان مثال، 
چگونه ممکن است تمایل به انجام کاری که در کتاب مقدس محکوم و منع شده، باعث 
شود که ما در خواندن کتاب مقدس دچار گمراهی شویم؟ گناه به چه روش هایی دیگری 

تفسیر کتاب مقدس را تضعیف میکند؟

۳� چگونـه درک بهتـر از زمـان و فرهنـگ کتـاب مقدس بـه ما کمک میکند تـا بتوانیم درک 
بهتـری از برخـی از آیـات کتاب مقدس داشـته باشـیم؟ مثال بزنید�
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داستانهای ایامنداران
1۹ اردیبهشت

از دست دادن چهار پرس در لهستان
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

خــدا وِیســالوا وینیارســکا را بــا چهــار پــرش برکــت داد کــه در شــهر لودزواقــع 
در لهســتان زندگــی مــی کردند.

بعدهــا پــرش گِرزِگــورز در تصادفــی مرمــوز در ســن ۲6 ســالگی جانــش را از 
دســت داد. او در حالیکــه ورزش دو را در کنــار ریــل آهــن انجــام مــی داد وقتــی 
ــرف  ــه ط ــار او را ب ــاد آن قط ــذرد ب ــی گ ــارش م ــیر از کن ــع الس ــار رسی ــک قط ی
ریلهــا هــل داده و باعــث مــی شــود کــه پایــش بــه کنــار ریــل گیــر کنــد. ژاکک 
نیــز در ســن ۲۸ ســالگی خودکشــی کــرد. او بــا زندگــی دســت و پنجــه نــرم کــرد 
ــی در  ــز کــه ٣۹ ســال داشــت وقت ــز کــرد. ســالوِک نی ــق آوی و در آخرخــود را حل
ــتم  ــورد رضب و ش ــی م ــری خیابان ــتناک در زورگی ــه طــرزی وحش ــود ب ــان ب خیاب
قــرار گرفــت. او نیــز در بیامرســتان جــان ســپرد. پــر آخــرش، ژاروســالو، نیــز یــک 
تومــور در مغــزش داشــت وقتــی ۱6 ســاله بــود. پــس از چندیــن عمــل جراحــی او 

در ســن ٣٣ ســالگی درگذشــت.
ویســالوا هیــچ پــری نداشــت کــه از آنهــا در ســن پیــری طلــب کمــک کنــد. 
او در ســن 6۸ ســالگی اســت و ســالمتی اش رو بــه افــول اســت. او دیابــت دارد 
و دو بــار ســکته قلبــی کــرده اســت. او کمــر درد هــای شــدید دارد و بــا عصــا راه 
مــی رود. او بیشــرت بینائــی اش را از دســت داده و انتظــار مــی رود تــا نابینــا شــود.

او گفــت: »زندگــی مــن گل و گلســتان نــــشد. بــا ایــن وجــود مــی توانــم بگویم 
ــالها،  ــد از س ــوده ام«. بع ــن لحظــه راضــی نب ــل ای ــز مث ــع هرگ ــندم. در واق خرس
یــک دانشــجوی پزشــکی جــوان بــه نــام تومازکارائــودا درب منــزل او را در حالیکــه 
مجلــه »نشــانه هــای زمــان« را در دســت داشــت کوبیــد. بعــد از آن، او اغلــب او 
را مالقــات مــی کــرد تــا بــا او حــرف بزنــد و او را دلگــرم کنــد. تومــاز بــه او کمــک 
ــا پــرش ژاروســالو کــه در  ــد ت ــه مرکــز توامننــدی مســافرت کن ــد ب ــا بتوان کــرد ت
آســتانه مــرگ بــود را ببینــد و پــرش او را در هــامن روزی کــه فــوت کــرد تســلی 
داده بــود. وِیســالوا گفــت: »تومــک اولیــن نفــر در زندگــی ام اســت کــه کمکــم 
ــز از  ــن پــرش را نی ــه مــن نشــان داد«. پــس از آنکــه او آخری کــرد. او خــدا را ب



۶۳

دســت داد قلبــش را بــه عیســی ســپرد. او گفــت: »مــن احســاس مــی کنــم کــه مثل 
ــا  ــی هــم از دســت داده ام. ام ــه دســت آورده ام وخیل ــی ب ــوب شــده ام. خیل ای

خــدا بــه مــن دومیــن زندگــی را داد، مثــل ایــوب«.
ــد: »چــون در  ــه ۴ را دوســت دارد کــه مــی گوی ــاب ۲٣ آی ــر ب ویســالوا مزامی
وادی ســایه مــوت نیــز راه روم از بــدی نخواهــم ترســید زیــرا تــو بــا مــن هســتی؛ 

عصــا و چوبدســتی تــو مــرا تســلی خواهــد داد«.
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۲۰ – ۲۶ اردیبهشت   درس هفتم   

زبان، منت، و زمینه منت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: تثنیه ۳۲: ۴۶، ۴۷؛ اول پادشاهان ۳: ۶؛ اعداد ۶: ۲۴ تا ۲۶؛ پیدایش ۱: 

۲۶، ۲۷؛ پیدایش ۲: ۱۵ تا ۲۳؛ ۱۵: ۱ تا ۵. 

آیه حفظی: »این کتاب رشیعت را گرفته، کنار صندوق عهد یهوه خدایتان بگذارید، تا در 
آنجا شاهدی باشد بر ضد شام« )تثنیه ۳1: ۲۶(�

میلیاردهـا مردمـی کـه در جهـان زندگی مـی کنند، به بیـش از 6۰۰۰ زبـان مختلف صحبت 
میکننـد. کل کتـاب مقـدس بـه بیـش از 6۰۰ زبان ترجمه شـده اسـت، با در نظـر گرفن ترجمه 
عهـد جدیـد و برخـی از کتابهـا، جمعـاً بـه بیـش از ۲۵۰۰ زبـان دیگـر هـم ترجمه شـده اسـت. 
مطمئنـاً بـه تعـداد زیـادی از زبان هـا ترجمـه شـده اسـت. امـا هنوز ایـن تعداد کمـرت از نصف 

زبانهای شـناخته شـده جهان اسـت.   
تخمین زده میشود یک و نیم میلیارد نفر ترجمه کامل کتاب مقدس را به زبان مادری خود 
ندارند. در حالیکه هنوز باید کارهای زیادی انجام شود، تالشهای انجمن های کتاب مقدس تضمین 

میکنند که 6 میلیارد نفر مردم جهان بزودی بتوانند کتاب مقدس را به زبان خود بخوانند. 
و چـه برکتـی اسـت بـرای آنانـی کـه کتـاب مقـدس را بـه زبان خودشـان داشـته باشـند! ما 
اغلـب قـدر چیـزی را منـی دانیـم و فرامـوش می کنیم که بسـیاری از مـردم هنوز کتـاب مقدس 
را بـه زبـان مـادری خـود ندارنـد، حتـی بـرای قرنها عمـداً در اروپا کتـاب مقدس را از دسرتسـی 
تـوده مـردم دور نگـه داشـتند. بایـد قـدردان چاپخانـه و اصالحـات در کلیسـا بـود کـه دیگـر 
اینگونـه نیسـت. آن دسـته از مـا کـه در واقـع دارای کتـاب مقـدس هسـتیم، ادامـه مـی دهیم 
تـا ببینیـم کـه چگونـه میتوانیـم بـا روح پـر شـویم، و یـاد بگیریـم کالم خـدا را مطالعـه کنیم و 

پـروردگاری کـه در صفحـات آن آشـکار میشـود را بشناسـیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۷ اردیبهشت – May ۱۶  آماده شوید. 
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۲۱ اردیبهشت      یکشنبه      

درک کالم مقدس

دوم تیموتائوس ۳: 1۶، 1۷ را بخوانید� به چه منظوری کتاب مقدس به ما داده شده است؟ 

 

کتاب مقدس به عنوان شاهدی برای اَعامل خداوند در تاریخ، یعنی نقشه او برای نجات 
نسل گمراه برشیت، و برای راهنامی ما در متام طرق رستگاری نوشته شده است. خداوند اراده 
کرد که اینکار را به زبان انسانی انجام دهد و افکار و عقاید خود را از طریق کالم انسانی منایان 
سازد. در نجات قوم ارسائیل از مرص، خداوند ملتی خاص را برای رساندن پیام خود به همه 
مردم انتخاب کرد. او به آن ملت اجازه داد که کالم او را از طریق زبان خودشان، عربی )و چند 

بخش آن به زبان آرامی، که مرتبط با زبان عربی است( به دیگران برسانند. 
ظهـور فرهنـگ یونـان فرصتـی جدیـدی را بوجـود آورد و ایـن امـکان را فراهـم کـرد تا عهد 
جدیـد از طریـق زبـان جهانـی یونانـی بـه همگان برسـد، کـه در آن زمـان بطور گسـرتده در آن 
بخـش از جهـان بـه آن زبـان صحبت می شـد.)در حقیقـت حتی ترجمـه یونانی عهـد عتیق نیز 
موجـود بـود(، ایـن زبـاِن »جهانـی«، رسـوالن و کلیسـای اولیـه را قـادر سـاخت کـه پیـام انجیل 
را بـه طـور گسـرتده بـا غیـرت مبلغیـن جدیـد پـس از مـرگ مسـیح نـرش دهنـد. بعدهـا، یوحنا 
رسـول »بـر هرآنچـه دیـد، یعنـی بـر کالم خـدا و شـهادت عیسـی مسـیح، گواهـی می دهـد« 
)یوحنـا ۱: ۲(. بـه ایـن ترتیـب، کتاب مقدس نشـانگر تـداوم الهام گرفن این »شاهدان«اسـت و 

»شـهادتی« از اولیـن تـا آخریـن نویسـنده کتاب مقدس اسـت.

تثنیـه بـاب ۳۲: 4۶، 4۷ را بخوانیـد� چـرا بـرای فرزنـدان قـوم بنـی ارسائیـل مهـم بـود کـه از 

»متامـی کلـامت ایـن رشیعـت« تـورات یـا »راهنامیـی هـا« اطاعـت کننـد؟ چگونـه کالم خـدا 

روزهـای عمـر مـا را»طویـل« میکنـد؟ ایـن ممکن اسـت امـروز در منت مـا به چه معنا باشـد؟  

 

برخـی از مـردم نـه تنهـا کتاب مقـدس را به زبان مـادری خود دارند بلکه حتی نسـخه های 
مختلفـی از آن را بـه زبـان خـود دارنـد. دیگـران ممکـن اسـت فقط یک نسـخه داشـته باشـند. 
امـا رصف نظـر از آنچـه کـه شـام داریـد، نکتـه کلیـدی قدردانی از کالم خـدا و از همـه مهم تر 

اطاعـت از آنچـه که مـی آموزد.

چــرا هرگــز اطاعــت از کالم خــدا و تعلیــم آن بــه فرزندانتــان »کار بیهــوده ای« 
 )4۷  :۳۲ نیســت؟)تثنیه 
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۲۲ اردیبهشت      دوشنبه      

کلامت و معانی آنها
در هر زبانی کلامتی وجود دارند که بقدری در مفهوم غنی و پر معنا هستند که ترجمه 
مناسب آنها به زبان دیگری فقط با استفاده از یک کلمه دشوار است. برای درک دامنه وسیع 

مفهوم چنین کلامتی نیاز به مطالعه گسرتده کاربرد آنها در کتاب مقدس است.

اول پادشـاهان ۳: ۶؛ مزمـور ۵۷: ۳؛ مزمـور ۶۶: ۲۰؛ مرمـوز 14۳: ۸؛ و میـکا ۷: ۲۰ را بخوانیـد� 

چگونـه رحمـت و محبت خداوند شـامل مخلوقاتش میشـود؟

 

کلمـه عـربی chesed )رحمـت( یکـی از غنـی تریـن و پرمحتواتریـن کلـامت در عهـد عتیـق 
اسـت. ایـن کلمـه، عشـق، محبـت و رحمـت خداونـد و عهـد او را نسـبت به مردمـش توصیف 
میکنـد. در ایـن چنـد آیـه مشـاهده می کنیـم، »تـو همیشـه بـه پـدرم داوود، محبّـت فـراوان 
نشـان داده ای...«)اول پادشـاهان ۳: 6(. او » مـرا از محبـت و رحمـت پایـدار خـود برخـوردار 
میسـازد«)مزمور ۵۷: ۳(. در مـورد ارساییـل، او »بـه وعـده ای که به فرزنـدان ابراهیم و یعقوب 
داده، وفـاودار خواهـد بـود« )میـکا۷: ۲۰(. متـام کتابهـا براسـاس رحمت و محبت نوشـته شـده 

اسـت، و تـالش دارنـد تـا رحمـت و محبـت خداونـد را نسـبت بـه ما نشـان دهند.

اعـداد بـاب ۶: ۲4 تـا ۲۶؛ ایـوب ۳: ۲۶؛ مزمـور ۲۹: 11؛ اشـعیا ۹: ۶؛ اشـعیا ۳۲: 1۷ را بخوانید� 

در ایـن آیات،»صلـح و آرامـش« یـا shalom کـه دربـاره آنها صحبت میکنند، چه هسـت؟ 

 

کلمـه عـربی shalom اغلـب بـه عنـوان »صلـح و آرامـش« ترجمـه میشـود. امـا معنـی این 
کلمـه عمیـق تـر و گسـرتده تـر از این اسـت. این میتوانـد به عنـوان »متامیت و درسـتی، کامل، 
سـالمتی« ترجمه شـود. »خداوند نور چهرٔه خود را بر شـام بتاباند و شـام را از فیض و رحمت 
خـود برخـوردار گردانـد. خداونـد به شـام بنگرد و به شـام صلـح و آرامش عطا فرمایـد« )اعداد 
6: ۲۴ تـا ۲6(. درعـوض، تجربـه سـخت ایـوب موجـب شـد کـه او در رشایطـی قـرار بگیـرد کـه 
»آرام و قـرار«  نـدارد، و shalom »آرامـش« خـود را از دسـت میدهـد. در دنیـای پرهیاهـو، 
برکـت بزرگـی اسـت تـا بـا sabbat shalom به اسـتقبال روز سـبت برویـم ، زیرا همنشـینی ما 

بـا خـدا آرامـش کامـل و بـی نظیـری را فراهـم مـی کند کـه زندگی ما بـه آن نیـاز دارد. 

با هر زبانی که صحبت می کنیم و یا میخوانیم – حتی بدون دانستن معنای اصلی 
این کلمات – چگونه میتوانیم مفهوم واقعی این کلمات را به بهترین وجه درک کنیم؟  
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۲۳ اردیبهشت      سه شنبه      

تکرار، الگوهای کالم، و مفهوم
در اندیشـه عـربی، روش هـای مختلفـی بـرای بیـان عقایـد وجـود دارنـد که موجـب تقویت 
معنـا و تاکیـد بـر اهمیـت مفاهیـم میشـوند. برخـالف زبانهـای اروپایـی، عـربی حـاوی هیـچ 
عالمـت نقطـه گذاری و دسـتور زبانـی در زبان اصلی نیسـت، بنابراین، سـاختار زبان روش های 

دیگـری را بـرای برقـراری ارتبـاط بـا چنیـن نظریاتـی ایجـاد میکند.  

پیدایـش بـاب 1: ۲۶، ۲۷؛ و اشـعیا بـاب ۶: 1 تـا ۳ را بخوانیـد� چـه کلامتی در ایـن آیات تکرار 

میشـوند؟ چگونـه ایـن کلامت تکرار شـده توسـط مفاهیـم مختلفی غنـا می یابند که بوسـیله 

تکرار بیان میشـوند؟ 

 

یکـی از راه هایـی کـه نویسـنده عـربی میتوانـد بـر صفـت خاصـی از خـدا تاکیـد کند، سـه 
بـار تکـرار آن اسـت. هنگامیکـه کـه کار آفرینـش بـه اوج کار خالقانـه خدا می رسـد، من کتاب 
مقـدس بـر اهمیـت بی نظیر خلق برشیـت تاکید میکند. اصطالح، bara، »خلق کردن«همیشـه 
فقـط بـه خـدا اختصاص دارد. یعنی فقط خداسـت که بدون اینکه خلق شـده باشـد و وابسـته 
بـه خالقـی باشـد قـدرت خلـق کـردن را دارد. در اینجـا مـن خلقـت انسـان را ترشیـح میکنـد: 
»پـس  خـدا انسـان  را شـبیه  خـود آفریـد. ایشـان  را زن و مـرد  آفرید«)پیدایـش ۱: ۲۷(. به تکرار 
سـه بـار کلمه»آفریـد« توجـه کنیـد. بنابراین، موسـی تاکید کرد که انسـان توسـط خـدا آفریده 

شـده و همچنیـن بـه صورت)شـامئل( خـدا آفریده شـد. این حقایـق، تاکیدات او هسـتند. 
در رویا و مالقات اشعیا، رسافین این کلمه را تکرار میکند » قدوس، قدوس، قدوس، است 
خداوند لشکرها« )اشعیا 6: ۳(. تاکید بر قدوسیت خداوند شگفت انگیز است کسیکه حضورش 
معبد را پر میکند. هامنطور که اشعیا در حضور خداوند متعال ایستاده، ما این تقدس را در 
سخنان او می بینیم: »وای بر من که هالک شده ام! زیرا که مردی ناپاک لب هستم«)اشعیا 6: 
۵(. حتی نبی مانند اشعیا وقتی با قدوسیت و ذات خداوند روبرو شد، از ناپاکی خویش بر خود 
پیچید. بنابراین، حتی اینجا، مدتها قبل از آن ما رشح مفصل طبیعت انسانی گناهکار پولس و 
نیاز او به یک ناجی را می بینیم)رومیان ۱ تا ۳(، ما می توانیم ببینیم که کتاب مقدس برروی 

طبیعت گناه آلود برشیت تاکید دارد، حتی برای فرد»نیکویی« مانند اشعیا. 
در دانیـال بـاب ۳، مـا تکـرار یک عبـارت را )با تغییراتـی( داریم»متثال طـال را که نبوکدنرص 
برپـا داشـته اسـت«  )دانیـال ۳: ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۲،(. ده بـار ایـن عبـارت بـا تغییراتـی در آن، در 
ایـن فصـل تکـرار میشـود تا عمـل نبوکدنرص را در مخالفـت با تصویری از خداونـد که از طریق 
دانیـال )دانیـال ۲: ۳۱ تـا ۴۵( بـر او آشـکار کـرد را بیان کنـد. این عبارت در اینجـا این مطلب را 
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تاکیـد میکنـد کـه برشیـت بـه دنبال این اسـت که خـود را در مقـام خداوند برای پرسـتش قرار 
دهـد، در مخالفـت بـا تنهـا خدای حقیقی و یگانه ای که شایسـته پرسـتش اسـت. 

۲۴ اردیبهشت      چهارشنبه      

متون و زمینه ها
کلـامت در کتـاب مقـدس همیشـه در یـک زمینـه اتفـاق مـی افتند. آنهـا بدون زمینـه و به 
تنهایـی نیسـتند. کلمـه، زمینـه بدیهـی و رضوری خـود را در یـک جملـه دارد، و ابتـدا هـر دو 
آنهـا بـا هـم بایـد درک شـوند. سـپس زمینه گسـرتده تـری از این مجموعـه کـه در آن کل جمله 
اتفـاق مـی افتـد وجـود دارد. ایـن ممکـن اسـت بخشـی از نوشـن یـک فصـل  یـا یـک رسی از 
فصلهـای مرتبـط بـا هـم باشـد. تـا آنجاییکـه ممکـن اسـت، درک زمینـه کلـامت و جمـالت بـه 

منظـور جلوگیـری از نتیجـه گیـری نادرسـت، رضوری اسـت. 

پیدایـش بـاب 1: ۲۷ را بـا پیدایش باب ۲: ۷ مقایسـه کنید� سـپس پیدایـش باب ۲: 1۵ تا ۲۳ را 

بـه بخوانیـد� چگونـه میتوانیـم از ایـن آیات مختلـف و مقایسـه آنها تعریـف آدم، کلمه عربی 

برای »انسـان«  را بفهمیم؟ 

 

مـا قبـالً دیدیـم کـه تکرار اصطـالح bara )آفریـد(  در پیدایش ۱: ۲۷ بیانگـر تاکید بر خلفت 
انسـان اسـت. اکنـون مـی بینیـم کـه انسـان در چارچـوب مـن ایـن آیه به عنـوان »مـرد و زن« 
تعریـف شـده اسـت. ایـن بـدان معنـا اسـت کـه واژه عـربی adam آدم در ایـن آیـه بـه عنوان 

مرجـع عمومـی بـرای برش یـا برشیـت باید مفهوم شـود. 
در هـر حـال، در پیدایـش بـاب ۲: ۷ هـامن اصطـالح بـرای اشـاره بـه خلقـت آدم از خـاک 
»زمیـن«  )بـه نقـش adamah در عربی توجه داشـته باشـید( بـه کار رفته اسـت. در اینجا فقط 
بـه آدم مذکـر اشـاره شـده اسـت، زیـرا حوا هنـوز آفریده نشـده تا اینکـه بعداً به شـکلی کامالً 
متفـاوت خلـق میشـود. بنابرایـن، در هـر آیـه حتـی در چارچـوب مـن دو فصـل، مـا متایـز بین 
تعریـف آدم  بـه عنـوان »برشیـت«  )پیدایش ۱: ۲۷( و انسـان آدم )پیدایـش ۲: ۷( را می بینیم. 
این آدم شـخصی اسـت که بعداً در سلسـله]اجداد[ شناسـی ها تایید شـده اسـت )پیدایش ۵: 
۱ تـا ۵، اول تواریـخ ۱: ۱، لوقـا ۳: ۳۸( و بااسـتناد بـه عیسـی، او »دومیـن انسـان« بـه حسـاب 

خواهـد آمد)رومیـان ۵: ۱۲ تا ۱۴(.
درست هامنطور که کلمه آدم در یک زمینه خاص قرار دارد، پس من خلقت آدم و حوا 
در رشح حال مفصل تری در پیدایش باب ۱ و ۲ دیده میشوند. این بدین معناست که در یک 
مجموعه بزرگ تر قرار دارد. این مجموع بیانگر تحوالت، عقاید، و مضامین و مفاهیم بیشرتی 
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است. پیدایش باب ۲: ۴ تا ۲۵ دارای موضوعی است که رشح حال دومین خلقت نامیده میشود، 
بلکه در حقیقت فقط تفاوت در تاکید است)به درس هفته آینده مراجع کنید(. با این وجود 

در هر دو رشح حال)روایت( به ما منشاء قطعی برشیت نشان داده میشود.

همانطور که می بینیم، زن و مرد)بشری( مخلوقاتی هستند که خداوند خود مستقیماً 
آنان را آفرید� این مطلب در مورد حماقت » حکمت این دنیا« چه می آموزد)اول 

قرنتیان 1: ۲۰( که ما صرفاً بر حسب تصادف بوجود آمده ایم؟  

۲۵ اردیبهشت      پنجشنبه      

کتابها و پیغام آنها
بزرگرتین مجموعه ها در آیات آسامنی، کتابهای کتاب مقدس هستند. کتب کتاب مقدسی 
به منظور اهداف  مختلفی در زمینه های مختلف نوشته شده اند. برخی به منظور پیام های 
نبوی نازل شده اند؛ برخی دیگر مانند مزامیر گردآوری ها هستند. کتابهای تاریخی مانند اول 
تواریخ و دوم تواریخ در آن وجود دارند، و نامه هایی به کلیساهای مختلف وجود دارند، مانند 

رساله هایی که توسط پولس و دیگران نوشته شده اند.
از آنجـا کـه مـا بـه دنبـال درک معنـا و پیـام کتـاب هسـتیم، مهم اسـت که بـا چگونگی کار 
نـگارش و محیـط و موقعیـت آن آغـاز کنیـم. بسـیاری از نویسـندگان کتـاب های کتـاب مقدس 
مشـخص هسـتند. موسـی به عنوان نویسـنده پنج کتاب اول عهد عتیق شناسـایی شـده اسـت 
)یوشـع ۸: ۳۱؛ اول پادشـاهان ۲: ۳؛ دوم پادشـاهان ۱۴: 6؛ ۲۱: ۸؛ عـزرا 6: ۱۸؛ نِِحمیـا ۱۳: ۱؛ 
دانیـال ۹: ۱۱ تـا ۱۳؛ مالکـی ۴: ۴(. ایـن مطلـب توسـط عیسـی )مرقـس ۱۲: ۲6؛ یوحنـا ۵: ۴6، 
۴۷؛ یوحنـا ۷: ۱۹( و رسـوالن )اعـامل ۳: ۲۲؛ رومیـان ۱۰: ۵( تاییـد شـده اسـت. در مـوارد دیگر، 
برخـی از نویسـندگان کتب مشـخص نیسـتند. )بـرای مثال، نویسـندگان کتابهای اسـرت و روت و 

همچنیـن نویسـندگان کتـب تاریخـی ماننـد سـموئیل و تواریخ شناسـایی نشـده اند(. 

پیدایـش بـاب 1۵: 1 تـا ۵ و پیدایـش ۲۲: 1۷، 1۸ را بخوانیـد� چـه اهمیتـی بـرای مـا دارد کـه 

موسـی کتـاب پیدایش را نوشـته باشـد؟

 

خـروج تـا تثنیـه البتـه بعـد از خروج)هجرت از مرص( توسـط موسـی نوشـته شـده انـد. اما 
از آنجاییکـه پیدایـش بـه عنـوان مبنـای تاریـخ اقدامـات خداوند از خلقـت تا دوره پدرسـاالری 

اسـت، منطقـی اسـت کـه این کتـاب قبل از خروج نوشـته شـده باشـد. 
» سـال ها گشـت، او]موسـی[ بـا گلـه خـود در مکانی دورافتـاده و پرت رسگـردان بود، و در 
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اندیشـه وضعیـت مـردم مظلـوم خـود بـود، او رفتار خداونـد با پـدران او و قولهایـی که میراث 
قـوم منتخـب خداونـد بودنـد را با جزییات یکایک برمیشـمرد، و شـبانه روز دعای او برای ملت 
ارساییل بسـوی آسـامن بلند بود. فرشـتگان آسـامنی با نور خود پیرامون او را روشـن سـاختند. 
در اینجـا، او بـا الهـام از روح القـدس کتـاب پیدایـش را نوشـت «. اِلـن جـی وایـت، مشـایخ و 

انبیـا، صفحه ۲۵۱. 
در کتـاب پیدایـش، تنهـا بـه مـا دربـاره ریشـه هـا و اصـل و نسـب مـا گفته منی شـود، بلکه 
درمـورد نقشـه نجـات و یـا وسـیله ای کـه خداوند از آن بـرای نجات بـرش گمراه اسـتفاده کرد، 
گفتـه میشـود. ایـن طـرح حتـی با عهـدی که خدا با ابراهیم می بندد، بیشـرت آشـکار میشـود، و 
این شـامل وعده او در مورد خلق ملتی بزرگ بواسـط او اسـت »و نسـلت را همچون سـتارگان 

آسـامن و ماننـد شـنهای کنـاره دریا کثیر خواهم سـاخت« )پیدایـش ۲۲: ۱۷(. 

چــه حقایــق بــزرگ دیگــری را از طریــق کتــاب پیدایــش فــرا مــی گیریــم، حقایقــی 
ــه  ــاره اینک ــب درب ــن مطل ــم؟ ای ــا را ندانی ــود آنه ــن ب ــورت ممک ــر اینص ــه در غی ک

ــرای ایمــان مــا مهــم اســت، چــه مــی آمــوزد؟   چقــدر کالم خــدا ب

۲۶ اردیبهشت      جمعه      

ویکلیــف«،  »جــان   John Wycliffe وایــت،  جــی  بخوانید،اِلــن  فراتــر:  تفکــری 
ــد«،  ــش عقای ــل دادگاه تفتی ــر در مقاب ــا ۹6؛ Luther Before the Diet  »لوت ــات ۷۹ ت صفح
نــربد عظیــم؛ همچنیــن بخوانیــد، بخــش ۴از مقالــه  تــا ۱۷۰ در کتــاب  صفحــات ۱۴۵ 
 »روش هــای مطالعــه کتــاب مقــدس«، کــه آنــرا در وب ســایت زیــر میتوانیــد مطالعــه کنیــد:
www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-interpretation-hermeneutics/

methods-bible-study
» خداوند در کالم خود، دانش الزم برای نجات و رسـتگاری را به انسـان داده اسـت. کتاب 
مقـدس بایـد بـه عنـوان یـک مکاشـفه معتـرب و بـری از خطـای اراده او پذیرفتـه شـود. آیـات 
مقـدس معیـار شـخصیت، بیانگـر تعالیـم، و آزمون زندگی هسـتند... با این وجـود، این حقیقت 
اسـت کـه خداونـد اراده خـود را از طریـق کالم خود آشـکار کرد، ولـی این به معنـای بی نیازی 
انسـان از حضـور مسـتمر و هدایتگـر روح القـدس نیسـت. در مقابـل، منجـی ما وعـده داده تا 
روح القـدس را بـرای واضـح کـردن کالم و تعالیـم و بـکار گیـری آنـان در زندگی بـرای بندگانش 
بفرسـتد. و از آنجاییکـه روح خـدا الهـام بخـش کتـاب مقدس اسـت، پـس غیر ممکن اسـت که 

تعلیـم روح القـدس برخـالف کلمـه باشـد «. اِلـن جی وایـت، مجادله بـزرگ، صفحه ۹. 
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سؤاالتی برای بحث
1� صــرف نظــر از اینکــه چــه تعــدادی ترجمــه کتــاب مقــدس بــه زبــان شــما وجــود دارد، 
چگونــه میتوانیــد از آنچــه کــه داریــد بهتریــن اســتفاده را ببریــد؟ چگونــه میتوانیــد یــاد 
ــان و  ــا ایم ــرا ب ــد و آن ــی بداری ــوان کالم خــدا گرام ــه عن ــدس را ب ــاب مق ــه کت ــد ک بگیری

اطاعــت از آنچــه کــه تعلیــم میدهــد، پیــروی کنیــد؟

۲� دربـاره تفـاوت بیـن آنچـه کالم خـدا در مـورد منشـاء انسـان )اینکـه مـا در روز ششـم 
خلقت توسـط خداوند آفریده شـده ایم(، و آنچه خود بشـریت، تحت عنوان »علم«،اینکه 
مـا در طـی میلیاردها سـال تکامـل یافته ایم، بیندیشـید� چه چیزی را باید تضـاد بزرگ بین 
ایـن دو عقیـده بـه مـا بگویـد، چقـدر مهـم اسـت بـه آنچه کـه کتاب مقـدس به مـا تعلیم 
میدهـد وفـادار بمانیـم و تـا چـه حد بشـریت میتواند از کالم خدا دور شـود وقتـی از کالم 

خـدا و آنچـه که بطور سـاده تعلیـم میدهـد، روی برگرداند؟ 

۳� در صورت امکان، چه ابزارهایی از کتاب مقدس می توانند به شما در درک بهتر آن کمک 
کنند؟ و حتی اگر این امکانات در دسترس شما نباشند، چگونه میتوانید یاد بگیرید که از 

درس هایی که این هفته درباره تفسیر کتاب مقدس آموخته اید، استفاده کنید؟

4� بــه قــوم بنــی اســراییل گفتــه شــد کــه بــه فرزندانشــان حقایــق بزرگــی کــه بــه آنــان 
ــد در  ــت خداون ــری وهدای ــه رهب ــوط ب ــتان های مرب ــد و داس ــم دهن ــده را تعلی داده ش
زندگــی آنهــا را بازگــو کننــد )تثنیــه 4: ۹(� اگــر فوایــد بــارز انتقــال ایمــان بــه دیگــران را 
کنــار بگذاریــم و در نظــر نگیریــم، چــه چیــزی در مــورد تعلیــم و بازگویــی داســتان های 
ــی  ــا م ــان خــود م ــت ایم ــه موجــب تقوی ــا وجــود دارد ک ــی م ــد در زندگ ــری خداون رهب
شــود؟ یعنــی، چــرا بــه اشــتراک گذاشــتن حقیقــت کتــاب مقــدس بــا دیگــران بــرای خــود 

مــا هــم مفیــد اســت؟    
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داستانهای ایامنداران
۲۶ اردیبهشت

“تب و لرز دارم!”
توسط کامیل ِمتز

ــزی  ــان چی ــود، ناگه ــز درحالیکــه در شــهر هیوســن تگــزاس مشــغول کار ب لی
بــه او گفــت کــه بــرای تــکان نخــور. بالفاصلــه پــس از آن، او شــنید کــه کســی در 
مــی زنــد. وقتــی در را بــاز کــرد، بــا ایــن حــال کســی را آنجــا نــــدید. دیویــد پــورچ 
ایــوان منــزل او را تــرک کــرده بــود و داشــت آرام آرام بــه منــزل بعــدی مــی رفــت. 
در حالیکــه دیــد دارد برمیگــردد، لیــز او را صــدا زد تــا بدانــد کــه آیــا او بــود کــه 
آنجــا آمــده بــود. دیویــد صدایــش را شــنید و بــه طرفــش رفــت. لبخنــدی بــه او زد 

و بــه طرفــش مقالــه ای را دراز کــرد و داد.
پرســید: »آیــا ایــن از طــرف فرقــه ای خــاص هســت؟« دیویــد بــه او اطمینــان 
داد کــه از فرقــه خاصــی نیســت و فقــط مقالــه ای مســیحی اســت. لیزگفــت: »مــن 
تــب و لــرز دارم! مــدت زمانــی پیــش رویایــی دیــده بــودم. در آن خــواب دیــدم 
کــه دو نفــر از خادمیــن انجیــل بــه خانــه مــن مــی آینــد و ســخرنانی مــی کننــد. و 

مــی دانســتم کــه از فرقــه ای خــاص نیســتند«.
ــم در میشــیگان  ــوان خــادم کلیســای ادونتیســت روز هفت ــه عن ــد کــه ب دیوی
ــد. او  ــان زده ش ــگفت زده و هیج ــواب ش ــورد خ ــه او در م ــد از گفت ــی کن کارم
ــه  ــود ک ــن ب ــش داشــت، ای ــق آرزوی ــا تحق ــه ب ــا مشــکلی ک ــت، تنه ــا خــود گف ب
ــم  ــه ه ــر، ک ــکل، در تصوی ــور هین ــه تایل ــد از آن بالفاصل ــود. بع ــا ب ــا تنه در آنج
خدمتــی اش در آن خیابــان بــود رســید. تایلــور کــه یــک معــاون و معلــم کتــاب 
مقــدس دردانشــکده ادونتیســت گریــت لِیــک میشــیگان اســت مقالــه هایــش در 
ــا تعــدادی  آن طــرف خیابــان متــام شــده بــود، پــس او رساغ دیویــد آمــده بــود ت

ــد! ــه او بودن ــار درب خان ــل کن ــرد. حــال درآنجــا دو خــادم انجی ــه بگی مقال
ــن از  ــه ای ــاور دارم ک ــت: »ب ــد انداخــت و گف ــورو دیوی ــه تایل ــز نگاهــی ب لی
ــد! و  ــه ام آوردن ــه خان ــد را ب ــه امی ــدم ک ــادم را دی ــم، دو خ ــت. در خواب خداس
صدائــی از آســامن شــنیدم کــه مــی گفت:»ایــن آخریــن فرصتــی اســت کــه داری. 

ــم!«. ــزودی مــی آی مــن ب
»لطفا برایم دعا کنید. من در زندگی ام به عیسی نیازمندم«.
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دو خــادم جــوان کــه بــه همــراه دیگــر جوانــان همزمــان بــا هامیــش ســاالنه 
هوســتون در تاریــخ ٣۰ دســامرب ســال ۲۰۱6خانــه بــه خانــه مــی رفتنــد، بــا کــامل 
ــه کلیســای  ــاب مقــدس ب ــن دروس کت ــرای گرف ــز ب ــد. لی ــا کردن ــش دع ــل برای می

محلــی ثبــت نــام کــرد.
ــر  ــک و دلگی ــای تاری ــن دنی ــه ای ــد دادن ب ــن خــود را جهــت امی خــدا خادمی
ــا بــه جانهــا منبــع امیــد را معرفــی کننــد. الــن جــی وایــت، یکــی  مــی فرســتد ت
ــه کســانی کــه مایــوس  ــد ب از بنیانگــذاران کلیســای ادونتیســت نوشــت: »مــا بای
هســتند خدمــت کنیــم و الهــام بخــش امیــد بــه نــا امیــدان باشــیم« )آرزوی اعصــار 
صفحــه ٣۵۰(. چــرا امــروز تصمیــم منــی گیریــم کــه تــا بــرای عیســی خــادم امیــد 

باشــیم؟
ــه  ــا نورافشــانی ب ــور بشــارتی GLOW ی ــی ام ــن امللل ــر بی ــز  مدی ــل مت کامی

ــان مــی باشــد.  جه
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۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد   درس هشتم   

آفرینش: پیدایش به عنوان بنیان و 
شالوده، بخش اول

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته: یوحنا ۱: ۱ تا ۳؛ پیدایش ۱: ۳ تا ۵؛ خروج ۲۰: ۸ تا ۱۱؛ مکاشفه ۱۴: 
۷؛ متی ۱۹: ۳ تا ۶؛ رومیان ۵: ۱۲.

ــا خــدا بــود و کلمــه خــود خــدا بــود�از ازل  آیــه حفظــی: »در ازل کلمــه بــود� کلمــه ب
ــده  ــزی آفری ــدون او چی ــت و ب ــه وســیلة او هســتی یاف ــز ب ــه چی ــود� هم ــا خــدا ب ــه ب کلم

نشــد� حیــات از او بــه وجــود آمــد و آن حیــات نــور آدمیــان بــود� نــور در تاریکــی می تابــد 

ــا 4(� ــا 1: 1 ت و تاریکــی هرگــز بــر آن چیــره نشــده اســت« )یوحن

فصـل هـای آغازیـن کتـاب پیدایـش بـرای مابقـی کالم نقـش محوری ایفـا می کننـد. مرجع 
تعالیـم اصلـی یـا اصـول عقایـد کتاب مقـدس در این فصـول قـرار دارند.  

در اینجـا مـا ماهیـت کار الوهیـت پـدر، پـر )یوحنـا ۱: ۱ تـا ۳؛ عربانیـان ۱: ۱، ۲(، و روح 
القـدس )پیدایـش ۱: ۲( را مـی بینیـم کـه بـا هامهنگی هم جهـان و هر آنچه که در آن هسـت 
را مـی آفریننـد، کـه ایـن کار در خلقـت بـرش )پیدایـش ۱: ۲6 تـا ۲۸( بـه اوج خـود می رسـد. 
پیدایـش همچنیـن مـا را بـا سـبت )پیدایـش ۲: ۱ تا ۳(، منشـا رشیـر )پیدایش ۳: ۱۵(، مسـیح و 
نقشـه نجـات )پیدایـش ۳: ۱۵(، سـیل فراگیر کل جهان )پیدایـش 6 – ۹(، عهد و پیامن )پیدایش 
۱: ۲۸؛ ۲: ۲، ۳، ۱۵ تـا ۱۷؛ ۹: ۹ تـا ۱۷؛ پیدایـش ۱۵(، پراکندگـی زبان هـا و مـردم )پیدایـش ۱۰ 
و ۱۱(، و تبارشناسـی در چارچـوب تاریـخ کتـاب مقدسـی از آفرینـش تـا ابراهیـم )پیدایش ۵ و 
۱۱( آشـنا میکنـد. رسانجـام، قـدرت کالم ناطـق خداوند )پیدایـش ۱: ۳؛ دوم تیموتائـوس ۳: ۱6؛ 
یوحنـا ۱۷: ۱۷(، رسشـت برشیـت )پیدایـش ۱: ۲6 تا ۲۸(، شـخصیت خداوند )متی ۱۰: ۲۹، ۳۰(، 
ازدواج بیـن مـرد و زن ) پیدایـش ۱: ۲۷، ۲۸؛ پیدایـش ۲: ۱۸، ۲۱ تـا ۲۵(، نظارت و رسپرسـتی بر 
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زمیـن و منابـع آن )پیدایـش ۱: ۲6؛ ۲: ۱۵، ۱۹(، و امیـد وعـده خلقـت نـو )اشـعیا 6۵: ۱۷، 66: 
۲۲؛ مکاشـفه ۲۱: ۱( همـه اینهـا براسـاس فصلهـای آغازین کتاب پیدایش هسـتند کـه ما در این 

هفتـه آنهـا را مطالعـه خواهیم کرد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳ خرداد - May ۲۳  آماده شوید. 

۲۸ اردیبهشت      یکشنبه      

در آغاز ���

پیدایش باب 1: 1 را بخوانید� چه حقایق بزرگی در اینجا برمال میشوند؟ 

 

کتـاب مقـدس بـا کلامتـی متعالـی و  و پـر محتـوا آغـاز میشـود، کلـامت سـاده هسـتند 
امـا همزمـان اگـر بـا دقـت مطالعـه و بررسـی شـوند از عمقی بیکـران برخـوردار میباشـند. در 
حقیقت، بزرگرتین سـؤاالت فلسـفلی درمورد اینکه ما چه کسـی هسـتیم و چرا اینجا هسـتیم، 

و چگونـه بـه اینجـا رسـیدیم، توسـط اولیـن جملـه کتـاب مقـدس پاسـخ داده میشـود. 
ما وجود داریم زیرا خداوند ما را در زمان مشخصی در گذشته خلق کرد. ما از هیچ تکامل 
نیافتیم؛ یا بطور تصادفی و بدون هیچ هدف غایی و بدون یک مسیر برنامه ریزی شده، آنگونه 
که اکنون بسیاری از الگوهای علمی معارص درمورد اصلیت و منشاء ما تعلیم میدهند، به وجود 
نیامده ایم. تکامل داروینی از هر نظر با کتاب مقدس در تناقض است و تالش برخی برای نشان 

دادن هامهنگی آن با کتاب مقدس منجر به سبک مغز جلوه دادن مسیحیان میشود. 
همچنیـن مـا توسـط خـدا در یـک مرحله خاص از زمـان آفریده شـده ایم: »در ابتـدا«. این 
مطلـب حاکـی از ایـن اسـت که خداونـد قبل از خلقـت این »ابتدا« وجود داشـته اسـت. بدین 
معنـی کـه خـدا پیـش از ایـن که زمان خلق شـود و در چرخه روزانه »شـب و صبـح«  و ماه ها 
و سـال ها متجلـی گـردد، همـه اینهـا بـا ارتبـاط جهان به خورشـید و ماه مشـخص شـده اسـت. 
ایـن رشوع مطلـق توسـط آیـات دیگـر کتـاب مقـدس منعکـس و حامیـت میشـوند، کـه بطـور 

مسـتمر ماهیـت و منظـور و  کار خالقانـه خـدا را مجـدداً تاییـد مـی کنند) یوحنـا ۱: ۱ تا ۳(. 

یوحنـا 1: 1 تـا ۳ و عربانیـان 1: 1، ۲ را بخوانیـد� چـه کسـی عامـل خلقـت بود؟ بـه مفهوم این 

مسـئله کـه، او همچنین بـرروی صلیب مرد، بیاندیشـید�

 

کتـاب مقـدس تعلیـم میدهد که عیسـی عامل خلقت بـود. کتاب مقدس مـی گوید که»هر 
چـه هسـت، بوسـیله او آفریده شـده و چیزی نیسـت کـه آن را نیافریده باشـد« )یوحنـا ۱: ۳(. 
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از طریـق عیسـی »او همـه عـامل هسـتی را آفریده اسـت« )عربانیان ۱: ۱، ۲(. زیرا که مسـیح از 
آغـاز مبـداء همـه  چیـز بوده اسـت، ما میتوانیـم امیدوار باشـیم کـه در پایان جهـان او کاری را 
کـه از آغـاز رشوع کـرده کامـل خواهـد کـرد، زیرا کـه او »الف و یـاء«  )مکاشـفه ۱: ۸( و »ابتدا 

و انتها« می باشـد )مکاشـفه ۲۲: ۱۳(. 

چـه فرقـی مـی کنـد کـه بدانیـد توسـط خـدا آفریده شـده ایـد؟ تصـور کنید اگـر این 
بـاور را نداشـتید، چقـدر دیـدگاه شـما از خودتـان و دیگـران متفـاوت مـی بـود، و چرا؟ 

۲۹ اردیبهشت      دوشنبه      

روزهای آفرینش
در سـال های اخیـر ایـن گونـه بـاب شـده کـه بـه هفتـه خلقـت بـه عنـوان مسـئله ای غیـر 
واقعـی، اسـتعاره، یـک حکایـت، یـا حتـی یـک افسـانه نـگاه کـرده شـود. ایـن در پـی نظریـه 
تکامـل بوجـود آمـده، کـه از مدتهـا پیـش بـرای توضیـح فراینـد پیرشفـت و توسـعه حیـات در 

سـیاره زمیـن فـرض شدهاسـت.
کتـاب مقـدس در ایـن بـاره چه تعلیمـی دارد؟ چرا »روزهـای«  آفرینـش در پیدایش باب ۱ 

بایـد بـه عنوان امـری واقعـی و نه مجازی تلقی شـود؟ 

پیدایـش بـاب 1: ۳ تـا ۵ و خـروج بـاب ۲۰: ۸ تـا 11 را بخوانید� از اصطـالح »روز«  چگونه در 

این آیات اسـتفاده شـده اسـت؟ 

 

کلمه عربی yom، یا »روز« بطور مستمر در رسارس روایت آفرینش برای »روز واقعی« بکار 
برده شده است. هیچ چیز در حکایت آفرینش کتاب پیدایش، حاکی از اینکه منظور چیز دیگری 
به جز یک روز واقعی بوده، نیست، هامنطور  که امروز یک تک روز را می فهمیم. در حقیقت 
برخی از پژوهشگرانی که معتقد نیستند روزها واقعی بوده اند، با این وجود، اعرتاف می کنند 

که قصد نویسنده این بوده که روزهای واقعی را به تصویر بکشند. 
جالـب اسـت کـه خـود خـدا ایـن نـام)روز( را بـه عنـوان اولیـن واحد زمـان مشـخص کرده 
اسـت )پیدایـش Yom .)۱:۵، یـا روز، توسـط ایـن واژگان تعریـف شـده انـد  »خدا روشـنایی را 
روز و تاریكـی را شـب  نـام  گذاشـت . شـب  گذشـت  و صبـح  فرا رسـید، این  بـود روز اول«.»خدا 
فلـک  را آسـامن  نامیـد. شـب  گذشـت  و صبـح  فـرا رسـید، ایـن  بـود روز دوم«)پیدایـش ۱: ۵، ۸، 

غیـره(. ایـن اصطـالح مفـرد بـکار برده میشـود نـه مرکب)جمـع(، به مفهـوم یـک روز مجزا.  
بنابرایـن، هفـت روز آفرینـش بایـد بـه عنـوان یـک واحـد کامل زمان درک شـود که توسـط 
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عدداصلـی echad )اول( کـه بـه دنبـال آن اعداد ترتیبی )دوم، سـوم، چهارم، و غیـره( می آیند، 
نشـان داده شـده انـد. ایـن الگـو نشـانگر توالـی پشـت رسهـم روزها اسـت، کـه در روز هفتم 
بـه نقطـه کـامل خـود می رسـد. هیـچ نشـانه ای در هنـگام اسـتفاده اصطالحـات و یـا در خود 
حکایـت وجـود نـدارد کـه فاصلـه ای بیـن ایـن روزهـا وجود داشـته باشـد. در واقـع هفت روز 

آفرینـش، هامننـد هفـت روز اسـت کـه مـا امـروز آن را به حسـاب مـی آوریم. 
همچنین، ماهیت واقعی روز وقتی درک شد که خدا با انگشت خود فرمان چهارم را نوشت، و 
این نشان میدهد که مبنای سبت روز هفتم، بر توالی هفت روز واقعی هفته آفرینش استوار است.

آفرینــش کتــاب پیدایــش تنهــا آفرینــش حیــات در کتــاب مقــدس نیســت� همچنیــن 
در زمــان بازگشــت دوبــاره مســیح بــرروی زمیــن آفرینــش دوباره)حیاتــی نــو( 
ــیپور  ــدای ش ــا ص ــم زدن« ب ــم به ــک چش ــد »در ی ــه خداون ــود، هنگامیک ــد ب خواه
آخــر، مــردگان را بــرای حیاتــی فناناپذیــر زنــده خواهــد کــرد )اول قرنتیــان 1۵: ۵۲(� 
ــاره انجــام دهــد، چــرا  اگــر خــدا میتوانــد اینــکار را در یــک لحظــه در خلقــت دوب
نخســتین خلقــت او میتوانســته میلیاردهــا ســال بــه طــول بیانجامــد، همانطــور کــه 

تئــوری تکامــل تدریجــی تعلیــم میدهــد؟   

۳۰ اردیبهشت      سه شنبه      

سبت و آفرینش
امروزه سـبت روز هفتم در جوامع سـکوالر و مذهبی مورد تهاجم شـدیدی قرار دارد. این 
واقعیـت را می تـوان در مـوارد زیـر مشـاهده کـرد: در برنامه هـای کاری رشکت هـا در جهان؛ و 
در تـالش بـرای تغییـر دادن تقویـم در بسـیاری از کشـورهای اروپایـی که دوشـنبه را بـه عنوان 
اولیـن روز هفتـه و یکشـنبه را بـه عنـوان روز هفتم معرفـی کنند؛ و در خطابه هـای اخیر پاپ 
در مـورد تغییـرات آب و هـوا کـه سـبت روز هفتـم را »سـبت یهـودی« مـی نامـد و جهـان را 
ترغیـب میکنـد تـا یـک روز اسـرتاحت برای کاهش گرمای زمین داشـته باشـند) پاپ فرانسـیس، 

الوداتـو سـی، شـهر واتیکان: انتشـارات واتیکان، ۲۰۱۵، صفحـات ۱۷۲، ۱۷۳(.

پیدایش باب ۲: 1 تا ۳، خروج ۲۰: ۸ تا 11، مرقس باب ۲: ۲۷، و مکاشفه 14: ۷ را بخوانید� چگونه 

درک هفته آفرینش مرتبط با فرمان چهارم است؟ چگونه با پیام سه فرشته ارتباط پیدا میکند؟ 

 

کتـاب مقـدس میگویـد: »خداونـد در روز هفتـم  كار آفرینـش  را متـام  كـرد و از آن  دسـت 
 كشـید« )پیدایـش ۲: ۲(.  »پـس از اسـرتاحت در روز هفتـم، خـدا آن روز را تقدیـس کـرد، یـا 
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آن را بـه عنـوان یـک روز اسـرتاحت بـرای انسـان معیـن کـرد«. اِلـن جی وایـت، مشـایخ وانبیا ، 
صفحـه ۴۷. بـه همیـن دلیـل اسـت که عیسـی مـی فرماید: »سـبت برای انسـان به وجـود آمد، 
نـه انسـان بـرای سـبت« )مرقس ۲: ۲۷(. عیسـی میتوانسـت این جملـه معترب مقتدرانـه را بیان 
کنـد زیـرا کـه او سـبت را بـه عنـوان نشـانه پیـامن ابدی خدا بـا مردمش قـرار داد یـا خلق کرد. 

سـبت فقـط بـرای مـردم یهـود نبـود، بلکه بـرای متام برشیـت بود.    
پیدایـش بـه سـه موضـوع که مسـیح بعد از خلق روز سـبت انجـام داد، اشـاره میکند. اول، 
او »اسـرتاحت کـرد« )پیدایـش ۲: ۲(، بـه مـا یـک منونـه الهـی از متایـل او بـرای اسـرتاحت بـه 
همـراه مـا را میدهـد. دوم، او روز هفتـم را »برکـت داد« )پیدایـش ۲: ۳(. در حکایت آفرینش، 
حیوانـات برکـت داده میشـوند )پیدایـش ۱: ۲۲(، و آدم و حوا برکت داده میشـوند )پیدایش ۱: 
۲۸(، امـا تنهـا روز هفتـم اسـت کـه بطور خاص برکت داده میشـود. سـوم، خـدا »آن را تقدیس 

کـرد« )پیدایـش ۲: ۳( یـا »آن را مقدس سـاخت«.  
هیـچ روز دیگـری در کتـاب مقـدس نیسـت کـه ایـن سـه لقـب را دریافـت کـرده باشـد. 
هرچند، این سـه اقدام در فرمان چهارم تکرار میشـود، زمانیکه خدا با انگشـت خود مینویسـد 

و بـه آفرینـش بـه عنـوان بنیـادی برای روز سـبت اشـاره میکند)خـروج ۲۰: ۱۱(.   

مقایســه مکاشــفه بــاب 14: ۷ بــا خــروج بــاب ۲۰ : 11 نشــان میدهــد فرمــان ســبت 
بایــد بــه عنــوان مبنایــی بــرای پرســتش خالــق باشــد� چگونــه ایــن ارتبــاط مســتقیم 

بــا ســبت مرتبــط بــه اتفاقــات زمــان آخــر میشــود؟ 

۳۱ اردیبهشت      چهارشنبه      

آفرینش و ازدواج
دهـه گذشـته، شـاهد تغییـرات شـگرفی در نحـوه تعریـف جامعـه و دولـت هـا از ازدواج 
بـوده اسـت. بسـیاری از ملـل جهـان ازدواج هـای همجنسـگران را تاییـد کرده انـد، قوانین قبلی 
کـه حامـی سـاختار خانوادگـی کـه متشـکل از یک مرد و یـک زن بودنـد، کالً دگرگون شـده اند. 
ایـن از بسـیاری جهات تحوالت بی سـابقه ای اسـت، و سـؤاالت جدیـدی را درباره نهـاد ازدواج، 
رابطـه کلیسـا و دولـت، و همچنیـن حرمـت ازدواج و خانـواده مطابـق آنچـه که کتـاب مقدس 

تعریـف کـرده، بوجود آورده اسـت. 

پیدایـش بـاب 1: ۲۶ تـا ۲۸؛ و پیدایـش ۲: 1۸، ۲1 تـا ۲4 را بخوانیـد� ایـن متـون چـه چیـزی را 

در مـورد آرمـان و خواسـت خداونـد بـرای ازدواج بـه ما مـی آموزد؟ 
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در روز ششم، خداوند به نقطه اوج آفرینش یعنی خلقت برشیت رسید. جالب است که از 
کلمه مرکب ]جمع[ برای خدا در پیدایش باب ۱: ۲6 استفاده شده است: »اینک انسان را بسازیم. 
ایشان مثل ما و شیبه ما باشد«. همه شخصیت های ربوبیِت تثلیث در یک رابطه محبت آمیز و 
مهربانانه با یکدیگر، اکنون بر روی زمین نهاد الهی رابطه انسانی یعنی ازدواج را خلق می کنند.  

»پـس  خـدا انسـان  را شـبیه  خـود آفریـد. ایشـان  را زن و مرد  آفریـد« )پیدایـش ۱: ۲۷(. آدم 
اظهـار میـدارد: »ایـن  ماننـد خود من  اسـت . اسـتخوانی از اسـتخوانهایم  و قسـمتی از بدنم . نام 
 او نسـاء اسـت ، زیـرا از انسـان  گرفتـه  شـد« )پیدایـش ۲: ۲۳(. و آدم نـام او را »زن«  گذاشـت. 
»بـه  همیـن  دلیـل  مـرد پـدر و مـادر خـود را تـرک  می كنـد و بـا زن  خـود زندگـی می كنـد و هر 

دو یـک  تـن  می شـوند« )پیدایـش ۲: ۲۴(. 
باید میان یک مرد و زن باشد که  این رابطه  کتاب مقدس بطور روشن ترصیح میکند که 
رسچشمه خود آنان از پدر و مادرشان بود که همچنین مرد و زن هستند. این عقیده در فرمانی 
که به اولین والدین روی زمین داده شد بیشرت روشن شده است: آنها را بركت  داد و فرمود: »بارور 
و كثیر شوید« )پیدایش ۱: ۲۸(. در فرمان پنجم، فرزندان )اوالد( باید به پدر و مادرشان احرتام 
بگذارند )خروج ۲۰: ۱۲(. این خویشاوندی منیتواند به جز مشارکت دو جنس مخالف بوجود آید.

ســخنان عیســی را در متــی بــاب 1۹: ۳ تــا ۶ بخوانیــد� او در ارتبــاط بــا ماهیــت و 
حرمــت ازدواج بــه مــا چــه مــی آمــوزد؟ بــا توجــه بــه ســخنان عیســی، و در حالیکــه 
مــا هرگــز عشــق خــدا بــه همــه بشــریت را فرامــوش نمــی کنیــم بــا اینکــه همــه مــا 
گناهــکار هســتیم، چگونــه بایــد موضــع محکــم و وفادارانــه ای را نســبت بــه اصــول 

کتــاب مقدســی ازدواج داشــته باشــیم؟

۱ خرداد      پنجشنبه      

آفرینش، سقوط، و صلیب
کتاب مقدس پیوند ناگسستنی را بین آفرینش، سقوط انسان، و مسیح موعود، و رستگاری 

نهایی بوجود می آورد.این وقایع بزرگ اساس موضوع تاریخ نجاِت نسل برش میشوند. 

پیدایـش بـاب 1: ۳1، پیدایـش بـاب ۲: 1۵ تـا 1۷، و پیدایـش بـاب ۳: 1 تـا ۷ را بخوانیـد� چـه 

اتفاقـی بـرای آفرینـش کامـل و عالـی خداونـد مـی افتد؟ 

 

اکنون خلقت خداوند  اعالم میکند)پیدایش ۱: ۳۱(.  نیکو«   را »بسیار  آفرینش خود  خدا 
کامل شده بود... و باغ عدن روی زمین شکوفا شده بود. آدم و حوا اختیار کامل برای دسرتسی 
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به درخت حیات داشتند. هیچ لکه ای از گناه و سایه مرگ، به آفرینش نیکوی خداوند آسیب 
نرسانده بود . اِلن جی وایت، انبیا و مشایخ، صفحه ۴۷. خداوند به آدم و حوا هشدار داده بود 
که اگر از درخت ممنوعه بخورند، مطمئناً خواهند مرد)پیدایش ۲: ۱۵ تا ۱۷(. ابلیس سخن خود 
را با یک سوال آغاز کرد و سپس کامالً در ضدیت با فرمان خداوند ، گفت: »به یقین نخواهید 
مرد« )پیدایش ۳: ۴(. شیطان به حوا وعده دانش عظیمی را داد و اینکه او خواهد توانست 

مانند خدا شود. بدیهی است که حوا حرف او را باور کرد. 

چگونه پولس اظهارات خداوند در پیدایش باب ۲: 1۵ تا 1۷ را تایید میکند؟ رومیان ۵: 1۲ و 

رومیان ۶: ۲۳ را بخوانید� چگونه این تعالیم با تحول و سیر تکاملی خداشناسی ارتباط دارد؟ 

 

مـا میتوانیـم در کتـاب مقـدس ببینیم کـه نویسـندگان بعدی، گفتـه های نویسـندگان قبلی 
کتـاب مقـدس را تاییـد کـرده و اطالعات بیشـرت و کاملرتی را در مورد آن داده انـد. در رومیان ۵ 
تـا ۸ پولـس درمـورد گنـاه و مزیـت رسـتگاری مینویسـد: »پـس، هامن گونـه که گناه به واسـطۀ 
یـک انسـان وارد جهـان شـد، و بـه واسـطۀ گنـاه، مـرگ آمـد، و بدین سـان مـرگ دامنگیـر همۀ 
آدمیـان گردیـد، از آنجـا کـه همـه گنـاه کردنـد« )رومیـان ۵: ۱۲(. لیکـن یـک دیـدگاه تکاملـی 
)نظریـه تکامـل تدریجـی( میتوانـد میلیـون ها سـال قبل از برشیـت، مرگ را به منایـش بگذارد. 
ایـن نظریـه پیامدهـای جـدی بـرای تعلیم کتاب مقـدس در مورد منشـاء گنـاه دارد، یعنی مرگ 
نیابتـی مسـیح از جانـب مـا بـرروی صلیب و نقشـه نجـات. اگر مـرگ ارتباطی با گناه نداشـت، 
سـپس مـزد گنـاه مـرگ نبود)رومیان 6: ۲۳(، دلیلی نداشـت که عیسـی برروی صلیـب به خاطر 
گناهـان مـا جـان خـود را واگـذار کند. بدینسـان، آفرینش، سـقوط انسـان، و صلیـب بطور جدا 
ناپذیـری بهـم مرتبـط هسـتند. رسنوشـت اولین آدم بـا آخرین آدم بهـم گره خورده اسـت )اول 
قرنتیـان ۱۵: ۴۵، ۴۷(. اعتقـاد بـه نظریـه تکامـل دارویـن، حتـی اگـر برخـی از اهـداف خداوند 

وارد ایـن فرآینـد شـده باشـد، میتوانـد پایـه و اسـاس مسـیحیت را از بین بربد.

۲ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر:  بخوانیـد، اِلـن جـی وایـت، »آفرینـش« ، صفحـات ۴۴ تـا ۵۱؛ »هفتـه 
واقعـی«، صفحـات ۱۱۱ تـا ۱۱6، از کتـاب مشـایخ و انبیـا. 

» شـواهد فزاینـده، مبتنـی بـر اسـاس تطبیقـی، ادبـی، زبانشناسـی و سـایر مالحظـات، در 
هـر سـطحی همسـو شـده و منجـر به بدسـت آمـدن یک نتیجـه میشـود و آن اینکـه منظور از 

مشـخصه yom،»روز«، در پیدایـش بـاب ۱، اسـتمرار یـک روز واقعـی ۲۴ سـاعت اسـت.    
» نویسـنده پیدایـش بـاب ۱ منـی توانسـت روش هـای جامـع و مـرشوح تـری را بـرای بیـان 
ایـده یـک »روز« بـه معنـای واقعـی نسـبت به آن آنچـه در نظر گرفته شـده بود،ارائـه دهد «. 



۸1

گرهـارد اف هاسـل، »روزهـای آفرینـش«  در پیدایـش بـاب ۱:»روزهـای«  بـه معنـای واقعی یا 
متثیـل زمان هـا/دوران زمـان؟ ماخـذ ۲۱ ژانویـه ۱۹۹۴، صفحـات ۳۰ و ۳۱.   

» اندیشـمندترین اذهـان، اگر بوسـیله کالم خـدا هدایت و راهنامیی نشـوند، در تالش خود 
بـرای تحقیـق و بررسـی ارتبـاط بین علم و مکاشـفه ناکام خواهند ماند. خالـق جهان و آثار کار 
خلقت او فراتر از درک آنها اسـت؛ و از آنجاییکه اینها بوسـیله قوانین طبیعی قابل رشح دادن 
نیسـتند، تاریـخ کتـاب مقـدس غیـر قابـل اعتامد اعالم شـده اسـت «. اِلـن جی. وایت، شـهادتی 

برای کلیسـا، جلـد ۸، صفحه ۲۵۸.

سؤاالتی برای بحث 
ــار،  ــد وقــت یکب ــد� چن ــگاه کنی ــاال ن ــن جــی وایــت در ب ــه مطلــب ذکــر شــده از اِل 1� ب
حتــی امــروزه، بــه آنچــه او نوشــته بــا دقــت توجــه مــی کنیــم، حتــی درمیــان مســیحیان 
ــر  ــات علمــی مواجــه میشــوند، ناخــودآگاه ادعاهــای علمــی را ب ــا نظری ــه ب ــه ک فرهیخت
شــرح کتــاب مقــدس ترجیــح میدهنــد، پــس همانطــور کــه او نوشــته، آیــا بــر ایــن داللــت 

دارد کــه تاریــخ کتــاب مقــدس »غیــر قابــل اعتمــاد« اســت؟ 

۲� را غیــر ممکــن اســت کــه ضمــن پذیــرش نظریــه تکامــل، کتــاب مقــدس را بطــور جــدی 
قبــول داشــته باشــیم؟ اگــر شــما یــک متکلــم نظریــه تکامــل را میشناســید کــه ادعــا میکنــد 
مســیحی اســت، چــرا از او نمــی پرســید تــا صلیــب را بــا توجــه بــه آنچــه پولــس درمــورد 
ارتبــاط ســقوط و فریــب آدم و مــرگ و صلیــب عیســی نوشــته اســت)رومیان ۵ را نــگاه 

کنیــد( بــرای شــما توضیــح دهــد؟ او چــه توضیحــی میتوانــد ارائــه کنــد؟

۳� اگــر کتــاب مقــدس وحــی خداونــد اســت، پــس آیــا ایمــان و چشــمان ایمانــداران بــه 
واقعیــت بزرگ تــری کــه در کتــاب مقــدس بیــان شــده، بــاز نمی شــود؟ چگونــه می تــوان 
مســیحیان را در حالیکــه ذهنشــان بــه حقایــق آشــکار شــده توســط خداونــد نامتناهــی در 
کتــاب مقــدس بــاز شــده اســت، »ذهــن بســته«  بنامیــم؟ در حقیقــت، دیــدگاه یــک ملحــد 
مــادی گــرا، نســبت بــه جهــان بســیار محدودتــر از دیــدگاه و جهــان بینــی یــک مســیحی 

اســت�

ــر  ــه کســانیکه درگی ــه میتوانیــم ب ــه کالم خــدا، چگون ــداران وفــادار ب ــوان ایمان ــه عن 4� ب
ســواالت مربــوط بــه هویــت جنســی هســتند، کمــک کنیــم؟ چــرا نبایــد ماننــد کســانی 
باشــیم کــه بــه آن زن در حکایــت کتــاب مقــدس ســنگ پرتــاب کردنــد، حتــی بــا افــرادی 

کــه ماننــد آن زن زنــا کــرده انــد و گناهــکار هســتند؟
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داستانهای ایامنداران
۲ خرداد

حمله قلبی با تاخیر
توسط ایاناکیس کریازیس

سـاعت ۵ صبـح بـا درد وحشـتناکی از خـواب بیـدار شـدم. بـا وجـود اینکـه 
اسـرتاحت کـردم، امـا احسـاس خسـتگی داشـتم و نفسـم بریـده بـود. تقریبـا 6۰ 
سـامل بـود و در سـالمتی خوبـی بـه رس منـی بـردم. پس به یـک بیامرسـتان واقع در 
پایتخـت قـربس، نیکوزیـا رفتـم. دکـرت معاینـه ام کـرد و گفـت کـه همه چیـز رو به 

راه اسـت و گفـت کـه بـه خانـه بـروم.
همـرم، ماربـی، کنـارم بـود. او همچـون ابـزاری بـرای کمـک مـن بوده اسـت 
تـا ازسـیگار کشـیدن دسـت بـردارم کـه روزی پنـج پاکـت بـود. او همچنیـن مـرا با 
عیسـی آشـنا سـاخته بـود و باعـث شـده بـود عضـوی از کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتـم شـوم. او تنهـا موقعـی موافقـت منـود کـه بـا مـن ازدواج کنـد کـه زندگی ام 

عـوض شـد و تعمیـد گرفتم.
حـاال اینجـا هسـتم، تنهـا دو سـال از ایـامن جدیـدم و ازدواجـم مـی گـذرد و 
احسـاس خیلـی بـدی دارم. بـه دکـرت گفتـم: »مـن هیـچ جـا منـی روم«. هنـوز درد 
داشـتم و مـی خواسـتم بدانـم چـرا؟ وقتـی دکـرت سـامجتم را دیـد، موافقـت کـرد 
تـا یـک متخصـص قلـب و عـروق را صـدا کنـد. دکرت کـه خـارج از زمـان کارش بود، 

مدتـی طـول مـی کشـید تـا بیاید. 
یـک سـاعت گذشـت. دو سـاعت. بعـد پنـج سـاعت، هفـت هشـت سـاعت 
گذشـت. نزدیـک سـاعت یـک و ده دقیقـه عـرص ، درد بـه طـور قابـل مالحظـه ای 
شدیدترشـد. در حالـی کـه بـه سـختی نفس می کشـیدم، بلند شـدم و رفتـم بیرون 
تـا نفسـی تـازه کنـم. رسم گیـج رفـت و چشـانم تیـره و تار شـد. یک نفر فریـاد زد: 

»زود باشـید! دچـار حملـه قلبی شـده اسـت«.
در آن لحظـه، متخصـص قلـب و عـروق رسـید. پزشـکان فـوراً مـرا بـه اورژانس 
بردنـد. وقتـی به هـوش آمدم فهمیدم کـه رشیانهای قلبم به وضع فجیعی مسـدود 
شـده بودنـد. متخصـص قلـب و عـروق گفت: »مـا متام سـعی خـود را کردیم«. من 
بـه مـدت سـه هفته در بخش مراقبتهای ویژه بسـرتی شـدم. همینکـه رشایطم بهرت 
شـد، پزشـکان، عمـل جراحـی بـاز را انجـام دادنـد. مـن در اتـاق عمـل بـه مـدت ۹ 



۸۳

سـاعت و نیـم تحـت عمـل جراحـی بـودم. با فیـض خدا عمـل جراحی خـوب پیش 
رفـت و مـن دوباره خوب و شـاد هسـتم.

وقتـی برگشـته و بـه عقـب مـی نگـرم، بـر ایـن بـاور دارم کـه آن دردی کـه مرا 
صبـح زود سـاعت ۵ از خـواب بیـدار کـرد آغـاز حمالت قلبی بـود. من فـوراً منردم. 
بـه خاطـر اینکـه خـدای پرمحبت باعـث تاخیرهشـت سـاعت و نیمی حملـه قلبی 

شـد تـا متخصـص قلـب و عـروق برسـد و زندگـی مرا نجـات دهد.
حـال 6۱ سـال دارم و خـدا را شاکرهسـتم بـه خاطـر اینکـه زندگـی جدیـدی به 
مـن ارزانـی داشـت. مـن سـالهای باقـی مانـده را بـرای خدمت بـه او و دیگـران به 

بسـت. کارخواهم 
بخشـی از سـیزدهمین هدایـای سـبت ایـن ثلـث بـه سـاخت کلیسـای جدید و 
مرکـز اجتامعـات نیکوزیـا بـرای دو جامعـت دیگـر و جامعت ویاناکیـس اختصاص 

یافت. خواهـد 
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۳ – ۹ خرداد   درس نهم   

آفرینش: پیدایش به عنوان بنیان و 
شالوده، بخش دوم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعــه ایــن هفتــه: ایــوب ۲۶: ۷ تــا ۱۰؛ پیدایــش ۱ تــا ۲؛ پیدایــش ۵؛ پیدایــش ۱۱؛ اول 

تواریــخ ۱: ۱۸ تــا ۲۷؛ متــی ۱۹: ۴، ۵؛ یوحنــا۱: ۱ تــا ۳.

آیـه حفظـی: »آسـامن جـالل خـدا را بیـان می کنـد، و َفلَـک از عمـل دسـتهایش سـخن 
�)1  :1۹ می گویـد« )مزمـور 

بســیاری از متفکــران بــزرگ، از کتــاب مقــدس الهــام گرفتــه انــد تــا جهــاِن آفریــدۀ خداونــد 
ــحاق  ــر، اس ــس کپل ــد. یوهان ــد ش ــروزی متول ــدرن و ام ــم م ــه، عل ــد؛ در نتیج ــص کنن را تفح
ــان  ــد کار آن ــه معتقــد بودن ــزرگ اولی ــل و دیگــر دانشــمندان ب ــرت بوی ــن، جــان ری، راب نیوت

حتــی بیشــرت عمــل خلقــت خداونــد را آشــکار ســاخت.
به  الهیاتی  بینی  جهان  یک  از  نوزدهم  قرن  دانش  فرانسه،  انقالب  از  پس  وجود،  بااین 
جهانبینی مبتنی بر طبیعت گرایی و ماتریالیسم)مادیگرایی( رشوع به تغییر کرد، که غالباً در آن 
جایی برای قدرت ماورالطبیعه وجود نداشت. این عقاید فلسفی توسط چارلز داروین در مورد 
مبدا پیدایش گونه ها)۱۸۵۹( رواج پیدا کرد. از آن زمان، علم بطور فزاینده ای از اساس  کتاب 
مقدسی خود فاصله گرفت، و در نتیجه تفسیر مجدد افراطی از داستان پیدایش صورت گرفت. 
آیـا کتـاب مقـدس دیدگاهـی قدیمـی و غیـر علمی از کیهـان شناسـی را تعلیـم میدهد؟ آیا 
رشح حـال کتـاب مقـدس بـه سـادگی برگرفتـه از عقایـد ملل بت پرسـت پیرامون آن اسـت؟ آیا 
کتـاب مقـدس از نظـر فرهنگـی بـه مـکان و زمـان خود مـرشوط و محدود شـده، و یـا ماهیت 
الهـام بخـش آن سـطح بینـش مـا را ارتقـا مـی بخشـد تااسـاس آن را کـه در چارچـوب الهـی آن 

کامل شـده اسـت ببینیم؟ 
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۳ – ۹ خرداد   درس نهم   

آفرینش: پیدایش به عنوان بنیان و 
شالوده، بخش دوم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعــه ایــن هفتــه: ایــوب ۲۶: ۷ تــا ۱۰؛ پیدایــش ۱ تــا ۲؛ پیدایــش ۵؛ پیدایــش ۱۱؛ اول 

تواریــخ ۱: ۱۸ تــا ۲۷؛ متــی ۱۹: ۴، ۵؛ یوحنــا۱: ۱ تــا ۳.

آیـه حفظـی: »آسـامن جـالل خـدا را بیـان می کنـد، و َفلَـک از عمـل دسـتهایش سـخن 
�)1  :1۹ می گویـد« )مزمـور 

بســیاری از متفکــران بــزرگ، از کتــاب مقــدس الهــام گرفتــه انــد تــا جهــاِن آفریــدۀ خداونــد 
ــحاق  ــر، اس ــس کپل ــد. یوهان ــد ش ــروزی متول ــدرن و ام ــم م ــه، عل ــد؛ در نتیج ــص کنن را تفح
ــان  ــد کار آن ــه معتقــد بودن ــزرگ اولی ــل و دیگــر دانشــمندان ب ــرت بوی ــن، جــان ری، راب نیوت

حتــی بیشــرت عمــل خلقــت خداونــد را آشــکار ســاخت.
به  الهیاتی  بینی  جهان  یک  از  نوزدهم  قرن  دانش  فرانسه،  انقالب  از  پس  وجود،  بااین 
جهانبینی مبتنی بر طبیعت گرایی و ماتریالیسم)مادیگرایی( رشوع به تغییر کرد، که غالباً در آن 
جایی برای قدرت ماورالطبیعه وجود نداشت. این عقاید فلسفی توسط چارلز داروین در مورد 
مبدا پیدایش گونه ها)۱۸۵۹( رواج پیدا کرد. از آن زمان، علم بطور فزاینده ای از اساس  کتاب 
مقدسی خود فاصله گرفت، و در نتیجه تفسیر مجدد افراطی از داستان پیدایش صورت گرفت. 
آیـا کتـاب مقـدس دیدگاهـی قدیمـی و غیـر علمی از کیهـان شناسـی را تعلیـم میدهد؟ آیا 
رشح حـال کتـاب مقـدس بـه سـادگی برگرفتـه از عقایـد ملل بت پرسـت پیرامون آن اسـت؟ آیا 
کتـاب مقـدس از نظـر فرهنگـی بـه مـکان و زمـان خود مـرشوط و محدود شـده، و یـا ماهیت 
الهـام بخـش آن سـطح بینـش مـا را ارتقـا مـی بخشـد تااسـاس آن را کـه در چارچـوب الهـی آن 

کامل شـده اسـت ببینیم؟ 

اینها برخی از موضاعاتی هستند که ما در درس این هفته به آنها خواهیم پرداخت.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۰ خرداد – May ۳۰  آماده شوید. 

۴ خرداد      یکشنبه      

زمین مسطح
معمـوالً در دنیـای باسـتان اعتقـاد بر این بود که زمین مسـطح اسـت. با اینحال بسـیاری از 
مـردم بـه دالیـل منطقـی مختلفـی، فهمیـده بودنـد که زمین گـرد اسـت. اگرچه برخـی حتی تا 

بـه امـروز ادعـا کـرده اند کـه کتاب مقدس خـودش این موضـوع را تعلیم داده اسـت.     

مکاشـفه بـاب ۷: 1 و ۲۰: ۷، ۸ را بخوانیـد� پیـش زمینـه این آیات چیسـت؟ مهمرت از همه، آیا 

آنهـا تعلیم میدهند که زمین مسـطح اسـت؟ 

 

یوحنـا، نویسـنده ایـن متـون، نبـوت زمـان آخـر را مینویسـد که چهار فرشـته آسـامنی » در 
چهـار گوشـه زمیـن مسـتقر شـدند و جلوی چهار بـاد زمین را می گرفتنـد تا دیگر بـادی بر دریا 

و خشـکی و یـا هیـچ درختی نوزد
» )مکاشـفه ۷: ۱(. او کلمـه »چهـار«  را سـه بـار تکرار میکند تا فرشـتگان را بـه چهار نقطه 

قطـب منائی زمین ارتبـاط بدهد.  
بطـور خالصـه، او فقـط از زبـان متثیلـی اسـتفاده میکنـد، هامنطور کـه  امروز مـا میگوییم 
»خورشـید در حـال نشسن)غروب(اسـت«  یـا اینکـه »بـاد از رشق برخاسـت« . در تـالش بـرای 
تفسـیر واقعـی مـن هـای نبـوی، وقتـی زمینـه حاکـی از یـک نظریـه متثیلـی از شـامل، جنوب، 
رشق و غـرب اسـت، بایدایـن آیـات را از زمینـه جـدا کنـد و آنهـا را بـرای تعلیـم و بیـان چیـزی 
بـکار میـربد کـه آنـرا آموزش منیدهند. از این گذشـته، وقتی که عیسـی گفت: »زیرا از دل اسـت 
کـه افـکار پلیـد، قتـل، زنا، بی عفتـی، دزدی، شـهادت دروغ و تهمت رسچشـمه می گیرد« )متی 
۱۵: ۱۹(، او در مـورد فیزیولـوژی انسـان و یـا قلـب واقعـی انسـان حـرف منیزنـد. او بـرای بیان 

یـک نکتـه اخالقی از شـکل گفتـاری )متثیل(اسـتفاده میکند.

ایـوب بـاب ۲۶: ۷ تـا 1۰ و اشـعیا 4۰: ۲1، ۲۲ را بخوانیـد� آنهـا چـه چیـزی را درمـورد طبیعت 

زمیـن بـه ما مـی آموزند؟ 

 

در ایوب باب ۲6: ۷ زمین به شـکل معلق و آویزان به تصویر کشـیده شـده اسـت:»دایره ای 
بـر سـطح آبهـا کشـیده اسـت، و آن را حـِد بیـن روشـنایی و تاریکـی قـرار داده اسـت« )ایـوب 
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۲6: ۱۰(.اشـعیا در بـاب ۴۰: ۲۲ اظهـار میکند»اوسـت کـه بـر بـاالی دایرۀ زمین نشسـته اسـت، 
و سـاکنان آن بـه ملـخ می ماننـد. اوسـت کـه آسـامنها را چـون پـرده می گسـرتانَد، و همچـون 

خیمـه ای بـه جهـت سـکونت پهـن می کند« .

خود را در موقعیت کسی قرار بدهید که در هزاران سال پیش زندگی میکند� چه 
مدرکی دارید که ثابت کند زمین میچرخد؟ یا چه شواهدی دارید که هنوز قانع کننده 
تر است؟ یا چه شواهدی میتوانید پیدا کنید که ثابت کند زمین مسطح یا گرد است؟  

۵ خرداد      دوشنبه      

آفرینش در ادبیات باستان
باستانشناسـان متونـی را از مـرص باسـتان و خـاور میانـه کشـف کرده انـد کـه حـاوی تاریخ  
کهـن آفرینـش و رویداد سـیل اسـت. ایـن امر باعث شـگفتی برخی درمورد رشح حـال آفرینش 

از ایـن فرهنگهـا بـود یـا بـه نوعـی وابسـته به آنهـا بود. امـا آیا چنیـن چیزی واقعیـت دارد؟

پیدایش باب 1 تا ۲: 4، و سپس این گزیده ها از شعر حامسی آترا هسیس را بخوانید: »وقتی 

خدایان به جای انسان ها / کار را انجام داده، بارها را حمل منودند/ خدای باربری بسی بزرگ 

، اوالد را خلق کند/ و بگذار  الهه  بود/کار بسیار سخت، دردرس بسیار زیاد/���� بگذار رحم 

تا انسان بار خدایان را حمل کند! ��� ِگشتوعه، خدای هوش و خرد/ آنان در جمع خود ذبح 

منودند/ نیتو گل رس را ورز داد/ با گوشت و خون خود���« استفنی َدلی، افسانه هائی از بین 

النهرین: آفرینش، سیل، گیلگمش و سایرین )نیویورک:انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1۹۸۹(، 

صفحات ۹، 14، 1۵� چه تفاوت هایی میتوانید مشاهده کنید؟

 

اگرچـه بیـن داسـتان ها شـباهت هایی وجـود دارد)به عنوان مثـال: اولین انسـان ها از خاک 
آفریده شـدند(، اما تفاوت ها بسـیار مشـخص تر و مسـلم هسـتند. 

)۱( در داسـتان حامسـی آترا-هاسـیس انسـان بـرای خدایـان کار میکنـد تـا خدایـان بتوانند 
اسـرتاحت کننـد. در پیدایـش، خداونـد زمین و همه آنچه در آن هسـت را برای انسـان ها یعنی 
شـاهکار خلقتـش آفریـد، و سـپس همراه آنان اسـرتاحت کـرد. در پیدایش، انسـان ها نیز در باغ 
عـدن آفریـده شـدند و از آنهـا دعـوت شـد تا بـا خداوند معارشت داشـته باشـند و از خلقت او 

مراقبـت کننـد، منظـور و مفهومی که در داسـتان حامسـی آترا-هاسـیس یافت منی شـود.
)۲( در داسـتان آترا-هاسـیس، یک خدای کوچک کشـته میشـود و با خون او و خاک )گِل( 
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هفـت مـرد و زن شـکل میگیرنـد و بوجود می آینـد. در پیدایش، اول آدم توسـط خداوند بطور 
خصوصی »شـکل می گیرد«، کسـیکه حیات را در او میدمد، و بعدا زن از آدم »خلق«  میشـود 

تـا »یـاور«  او باشـد. خـدا آدم و حـوا را از خون و یک خدای کشـته شـده)مقتول( خلق نکرد.
)۳( در حکایت پیدایش هیچ نشـانه ای از درگیری و یا خشـونت، هامنطور که در داسـتان 

آترا-هاسـیس یافت میشـود، وجود ندارد. 
در حکایت کتاب مقدس خدای قادر متعال به تصور کشیده شده است خدایی که برشیت 
را با هدفی رشافتمندانه در جهانی کامل خلق کرد. این تفاوت بنیادی باعث شده است که 

محققان نتیجه بگیرند که در پایان، اینها دو روایت کامالً متفاوت از خلقت هستند. 

برخــی اســتدالل کرده انــد کــه بــا گذشــت قرنهــا، داســتان های خلقــت و ســیل 
بطورسســت بنیــاد براســاس آنچــه کــه واقعــا رخ داده )از روی برخــی شــباهتها( بطور 
ــا گذشــت زمــان تحریــف شــده اند�  نامنظــم و ســطحی نوشــته شــده اســت، امــا ب
در عــوض آن، موســی تحــت الهــام از روح القــدس آنچــه کــه واقعــا رخ داده بــود را 
بیــان کــرد� چــرا ایــن توضیحــات در بیــان شــرح حــال چنــد شــباهت از نظریــه ای 
ــر اســت؟   ــه، موثرت ــت پرســتی برگرفت ــا را از داســتان های ب ــد موســی اینه ــه می گوی ک

۶ خرداد      سه شنبه      

پیدایش درمقابل بت پرستی 
بـه نظـر می رسـد پیدایـش بـه دور از وابسـتگی بـه افسـانه هـای خلقـت بـت پرسـتی عهد 
کهـن، بـه گونـه ای نوشـته شـده اسـت کـه وجـود اسـطوره ها را رد میکنـد و خـدا را بـه عنوان 

خالـق، از آنـان جدا میسـازد.

پیدایـش بـاب 1: 14 تـا 1۹ را بخوانیـد� موجوداتی کـه در روز چهارم آفریده شـده اند، چگونه 

توصیف میشـوند و وظیفه آنها چیسـت؟ 

 

اصطالحـات »خورشـید«  و »مـاه«  مطمئنـاً بـه ایـن دلیـل حـذف شـده اند کـه ایـن کلامت 
در زبـان عـربی اسـامی)یا خیلـی مرتبـط بـه نـام های( خدایـان خورشـید و ماِه خـاور نزدیک و 
مـرص باسـتان بودنـد. اسـتفاده از اصطالحـات »نـور اکرب«  و »نوراصغر« نشـان دهنده اینسـت 
کـه آنهـا بـرای عملکـرد خاصـی خلـق شـده اند، »اجـرام نورانـی در آسـامن بـه وجـود آمدنـد تا 
روز را از شـب جـدا کننـد و روزهـا، سـال ها و فصلهـا را بـه منایـش بگذارنـد. آنهـا در آسـامن 
بدرخشـند تـا برزمیـن روشـنایی دهنـد« )پیدایـش ۱: ۱۴، ۱۵(. ایـن مـن کامـالً بطـور واضـح و 
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شـفاف نشـان میدهـد کـه خورشـید و مـاه، خدایـان نبودنـد، بلکـه مخلوقاتی با عملکـرد خاص 
هسـتند، هامنطـور کـه امـروزه آنهـا را می شناسـیم.

پیدایش باب ۲: ۷، 1۸ تا ۲4 را بخوانید� نقش محبت خدا در خلقت آدم و حوا چگونه است؟ 

 

متـام افسـانه های باسـتان خاورمیانـه، خلقـت انسـان را به عنـوان تحولی به تصویر کشـیده 
انـد، کـه در نتیجـه تـالش بـرای رهایـی خدایـان از زحمـت و کار سـخت اسـت. ایـن برداشـت 
اسـطوره ای بـا نظریـه کتـاب مقدسـی که انسـان را نایب الهی بـرای حکمرانی بـر جهان معرفی 
میکنـد، مغایـرت دارد. هیـچ چیـز در آفرینـش انسـان یـک اتفاق نبـود. در هر صـورت، من به 
خلقـت آنهـا بـه عنوان شـاهکار خلقـت در داسـتان آفرینش اشـاره میکند، حتـی واضحرت از آن 

نشـان میدهـد چگونـه رشح حـال بت پرسـتی و کتـاب مقدسـی واقعاً متفاوت هسـتند.  
بنابراین، در مقابل آن کتاب پیدایش افسانه های جهان باستان را تصحیح می کند. موسی از 
اصطالحات و نظریات خاصی متناقض با معانی بت پرستی استفاده کرد. و او اینکار را با بیان 

ساده درک کتاب مقدسی از واقعیت، نقش خدا و هدف از آفرینش انجام داد. 

هــزاران ســال پیــش، داســتان آفرینــش کتــاب مقدســی بــا فرهنــگ متــداول حاکــم 
مغایــرت داشــت� امــروز، داســتان آفرینــش کتــاب مقدســی بــا فرهنــگ رایــج 

ــم؟  ــب کنی ــد تعج ــرا نبای ــرت دارد� چ مغای

۷ خرداد      چهارشنبه      

آفرینش و زمان

پیدایـش بـاب ۵ و 11 را بخوانید�چگونـه کتـاب مقـدس، تاریخ برشیت را از زمـان آدم تا نوح، 

و از زمـان نـوح تا ابراهیـم دنبال میکند؟ 

 

عاملـی وجـود دارد کـه ایـن تبارشناسـی هـا را در کتـاب مقـدس منحـرص بفـرد میکنـد: 
تبارشناسـی هـا دارای عنـرص زمان هسـتند که باعث میشـود برخـی از محققان آنها را بدرسـتی 
»رویدادشناسـی بـر اسـاس ترتیـب زمانـی«  بنامنـد. آنهـا حـاوی سـازوکاری بهـم پیوسـته از 
اطالعـات نسـل و تبـار همـراه بـا دامنـه زمانـی اسـت بدین ترتیـب کـه  هنگامیکه فـرد اول به 
مـدت X سـال زندگـی کـرد،او پـدر فـرد دوم میشـود. و فـرد اول بعـد از اینکـه پـدر فـرد دوم 
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میشـود، بـرای مـدت زمـان Y یعنـی سـال های بیشـرتی زندگی خواهد کـرد، و فرزندان بیشـرتی 
خواهـد داشـت . پیدایـش بـاب ۵ ایـن موضـوع را بـا بیـان یـک عبـارت تکـرار میکنـد، و متـام 
روزهـای عمـر شـخص اول Z سـال بودند . این پیوسـتگی سلسـله ها مانع از قلـم افتادن برخی 
از سلسـله هـا یـا اضافـه شـدن آنهـا میشـود. پیدایـش ۵ و ۱۱ حـاوی تـداوم و پیوسـتگی تبـار 
اسـت، هامنطـور کـه اول تواریـخ بـاب ۱: ۱۸ تا ۲۷ آنـرا تایید میکند، که در آن هیچ سلسـله ای 

اضافـه و یـا از قلـم نیافتـاده اسـت. بدیـن ترتیـب کتـاب مقـدس خـود را تفسـیر میکند.
نزدیـک بـه ۲۰۰۰ سـال، مفـران یهـودی و مسـیحی ایـن متون را تفسـیر کرده اند تـا تاریخ 
و روش دقیقـی را بـرای تعییـن تاریـخ سـیل و عمـر زمیـن نشـان دهنـد، حداقـل از هفـت روز 

آفرینـش، هامنطـور کـه در پیدایـش بـاب ۱ تـا ۲ به تصویر کشـیده شـده اسـت.  
در دهـه هـای اخیـر، تـالش هایـی بـرای تفسـیر مجدد کتـاب پیدایـش بـاب ۵ و ۱۱ صورت 
گرفتـه تـا مـدت زمـان طوالنـی عمرها)سـنین طوالنـی( را اصـالح کننـد، هامنطـور کـه برخی از 
اطالعـات باسـتان شناسـی و تاریخـی که)توسـط بـرش جایزالخطا(پیشـنهاد گردیـده اسـت. ایـن 

موضـوع سـؤاالت مهمـی را درمـورد اعتـامد به اسـناد کتـاب مقـدس بوجود آوردهاسـت.      
اما اگر بخواهیم منظور خداوند را از زمان و فرایند آن در طول تاریخ  بفهمیم، باید بدانیم که 
این دو باب نشان دهنده  »تاریخ و هم اصول الهی هستند، و آدم را با بقیه برشیت، و خدا را 
با انسان در حیطه نزدیک شدن فضا و زمان پیوند میدهند. پیدایش باب ۵ و باب ۱۱: ۱۰ تا ۲6، 
چارچوب زمان و سلسله برش را نشان میدهند که قوم خداوند را با انسانی که خداوند به عنوان 
 شاهکار خلقت خود در وقایع شش روز این سیاره آفرید، پیوند میدهند . گرهارد اف. هاسل،

and ۵ The Meaning of the Chonoenalogi Genesis ۱۱  ماخذ ۲/۷ ]۱۹۸۰[، صفحه 6۹.

گرچــه ایــن متــون در عهــد عتیــق بــه دالیــل مهــم و خوبــی وجــود دارنــد، پولــس در 
اول تیموتائــوس بــاب 1: 4 و تیطــس ۳: ۹ در خصــوص گفتگــو در بــاره چنیــن متونــی 

چــه هشــداری مــی دهــد؟ 

۸ خرداد      پنجشنبه      

آفرینش در کتاب مقدس

آیـات زیـر را از کتـاب مقـدس بخوانید و بنویسـید که چگونه هـر کدام از این نویسـندگان به 

پیدایـش بـاب 1 تا 11 ارجـاع کرده اند:

متی 1۹: 4، ۵  

مرقس 1۰: ۶ تا ۹  

لوقا 11: ۵۰، ۵1  

یوحنا 1: 1 تا ۳  
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اعامل 14: 1۵  

رومیان 1: ۲۰  

دوم قرنتیان 4: ۶  

افسیسیان ۳: ۹  

اول تیموتائوس ۲: 1۲ تا 1۵  

یعقوب ۳: ۹  

اول پطرس ۳: ۲۰  

یهودا 11، 14  

مکاشفه ۲: ۷؛ ۳: 14؛ ۲۲: ۲، ۳  

مسیح و همه نویسندگان کتاب مقدس از پیدایش باب ۱ تا ۱۱ به عنوان تاریخ قابل اعتامد 
یاد کرده اند. عیسی به نوشته های موسی و خلقت مرد و زن در )متی ۱۹: ۴( اشاره می کند. 
پولس مرتب از داستان آفرینش برای اثبات موارد مهم تعالیم الهی در رساله هایش می گوید. 
او برای مردان فاضل و دانای آتن اظهار میکند: »خدایی که جهان و هرآنچه را در آن است 
آفرید، مالک آسامن و زمین است و در معابد ساخته دست برش ساکن منی شود« )اعامل ۱۷: 
۲۴(. بدین ترتیب، نویسندگان عهد جدید براساس ماهیت بنیادین پیدایش بر آن شدند تا به 

خوانندگان امروزی اهمیت این رویداد واقعی را نشان دهند. 
بـرای مثـال رومیـان ۵ را بخوانیـد. بیـش از نیمـی از مواقـع، پولس مسـتقیم پُلـی بین آدم و 

مسـیح میزنـد و آنـان را بهم ربـط میدهد)رومیـان۵: ۱۲، ۱۴ تا ۱۹(. 
بـه عقیـده پولـس بـر اسـاس آیات فـوق الذکـر، هنگامی کـه نظریـه تکامل تدریجـی مبنی 
بـر ایـن کـه یـک آدم در طـول تاریخ قبـل از پیدایش وجـود داشـته، وارد موضوع بشـود، آنگاه 

مبـداء آفرینـش را بـر اسـاس متـون کتـاب مقدس به زیر سـوال مـی برد.

اگــر نویســندگان عهــد جدیــد، کــه از روح القــدس الهــام یافتــه انــد و همچنیــن خــود 
عیســی مســیح،روایت آفرینــش را بــه عنــوان تاریــخ قابــل اعتمــاد در نظــر گرفتــه 
باشــند، چــرا بایــد بــرای مــا احمقانــه باشــد – بــر اســاس ادعاهــای بشــر منحــط و 

خطــاکار- تــا همــان ایــده را نپذیریــم؟ 

۹ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخوانیـد جرالـد ا. کلینگبیل، رسمقاله نویـس، پیدایش، داسـتان آفرینش 
و طنین آن در عهد عتیق)برین اسـپیرینگ، میشـیگان، انتشـارات دانشـگاه اندروز، ۲۰۱۵(. 

» کتـاب مقـدس جامـع تریـن و آموزنده ترین کتاب تاریخی اسـت که بـرش در اختیار دارد. 
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آن از حقیقـت جـاودان رسچشـمه میگیـرد، و دسـتان الهـی خلـوص و پاکـی آنرا در متـام اعصار 
حفـظ کرده اسـت .... مـا فقـط در اینجـا میتوانیـم تاریخچـه نژاد خـود را بیابیم، کـه از آلودگی 

تعصـب و یا غرور انسـانی مرباسـت.   
» به من نشان شده که بدون تاریخ کتاب مقدس، علم زمین شناسی منیتواند هیچ چیزی 
را ثابت کند.آثار باستانی که از زمین پیدا شده شواهدی را نشان میدهند که وضعیت مسائل 
در گذشته از بسیاری جهات با زمان حارض متفاوت بوده است. اما تاریخ وجود آنها و مدت 
زمان عمر این شواهد برروی زمین، فقط میتواند از طریق کتاب مقدس قابل درک باشد. ممکن 
است حدس فراتر از تاریخ کتاب مقدس عاری از خطا باشد، اگر فرضیات ما با واقعیت های 
موجود در کالم مقدس الهی مغایرت نداشته باشد. اما هنگامی که انسان ها کالم خدا را با توجه 
به آنچه تاریخ آفرینش می گوید ترک کرده، و در پی این باشند که کار خلقت خدا را براساس 
اصول طبیعی توضیح داده و توجیه کنند، آنها در اقیانوس بیکران بی اعتامدی غرق میشوند. 
فقط او چگونگی کار تکمیل آفرینش در شش روز واقعی را هرگز برای انسان های فانی آشکار 
نکرد. کار خالقانه خلقت به اندازه موجودیت او غیر قابل درک و فهم است «. اِلن جی وایت، 

عطایای روحانی، جلد ۳، صفحه ۹۳. 

سؤاالتی برای بحث
ــد حمــل  ــه بتوان ــت موجــود – آنچــه ک ــورد واقعی ــه توضیحــات علمــی درم 1� هنگامیک
شــود، شــنیده و دیــده شــود و آزمایــش و دوبــاره امتحــان شــود – پــر از بحــث و جــدل 
و مناقشــه اســت، چــرا بســیاری از مــردم بــدون هیــچ پرسشــی همــه اظهــارات و نظریــه 
هــای علمــی در مــورد اتفاقاتــی کــه ظاهــراً میلیــون هــا و یــا حتــی میلیاردهــا ســال پیــش 

اتفــاق افتــاده اســت را قبــول دارنــد؟

ــد  ــی توانی ــما نم ــه ش ــول آن( ک ــه معق ــرض )بگون ــن ف ــر روی ای ــروزی ب ــم ام ۲� عل
ــد�  ــد، کار میکن ــتفاده کنی ــی اس ــع طبیع ــح وقای ــرای توضی ــی را ب ــوق طبیع ــی ف معان
ــن یــک جادوگــر و  ــر نفری ــال قحطــی در اث ــد، مث ــد ســعی کنی ــی شــما نمــی توانی یعن
ــرح  ــت از ش ــه صحب ــال، هنگامیک ــد� بهرح ــح دهی ــیله او را توضی ــن بوس ــت زمی لعن
ــاب پیدایــش آمــده اســت، محدویــت  حــال آفرینــش مــی شــود همانطــور کــه در کت
هــای ایــن رویکــرد چیســت؟ بــه عبــارت دیگــر، داســتان پیدایــش یــک واقعــه کامــالً 
فــوق طبیعــی بــوده اســت� اگــر بــا ایــن حــال، شــما خودبخــود نقــش فــرا طبیعــی را 
بــه عنــوان موجبــات خلقــت رد میکنیــد، پــس چــرا پذیرفتــن الگــوی دیگــری از روی 

ــود؟ ــر، اشــتباه خواهــد ب جب
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داستانهای ایامنداران
1۰ خرداد

مبرّشی می پرسد: »چرا؟«
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

لِئیـف هونگیسـتو کـه بـه مـدت نه سـال به عنـوان رئیـس دانشـگاه خاورمیانه 
در بیـروت پایتخـت لبنـان خدمـت مـی کـرد رسدرنیـاورد کـه چـرا به خانـه اش در 

کشـور فنالنـد بـاز مـی گردد.
او دانشـگاه ادونتیسـت روز هفتـم را، کـه آب و هـوای مدیرتانـه ای داشـت و 
هومـوس تـازه کـه غـذای محلـی آنجـا بـود را دوسـت داشـت. از همـه مهمـرت، او 
احسـاس کـرد کـه بـه چشـم انـداز کامـل دانشـگاه پی نـربده اسـت و تصمیـم رفن 
بـه خانـه باعـث شـگفتی او شـد. او گفـت: »مـن ترجیحـاً بیشـرت حالـت رسدرگمی 
داشـتم کـه چـرا خـدا زندگـی مـرا داشـت به سـمتی سـوق مـی داد که متـام زندگی 

ام بـود و خیلـی نزدیـک بـه قلبـم شـده بود«.
بـا دعاهـای بسـیار و قلبـی سـنگین، او وهمـرش چمدانهایشـان را بسـتند، 
جعبـه هـا را پـر از وسـایل کردنـد و بـه سـمت فنالنـد پـرواز کردنـد. بـه عنـوان 
قسـمتی از خدمـت بشـارتی کـه بـه خانـه برمـی گشـت، لِئیـف مـی بایسـت در 
بیامرسـتان تحـت آزمایشـات پزشـکی مـی رفـت. در طـی مراحـل طبیعـی، دکـرتش 
تشـخیص داد کـه سـطح پـی اس ای خونش که احتامال نشـانه رسطان بـود در خون 

لِیئـف وجـود دارد.
دکـرت از او پرسـید: »آیـا تـا بحـال عـوارض سـالمتی داشـته ای؟« لیئـف رسش را 
تـکان داد و گفـت: »احسـاس خیلـی خوبـی دارم«. در هـر حال دکرتش آزمایشـاتی 
را بـرای او ترتیـب داد تـا انجـام شـود. چنـد ماه بعد، سـطح ماده پـی اس ای  حتی 
بیشـرت نیـز افـزوده شـده بـود و دکرت مضطربـش آزمایشـات جدید و بافـت برداری 
را ترتیـب داد. طولـی نکشـید کـه لیئـف به صـورت اضطراری به یـک عمل جراحی 

پنـج سـاعته بـرده شـد و دکـرت صد گـرم )٣ و نیم اونـس( تومور را برداشـت.
لیئــف گفــت: »ایــن همــه آزمایشــات پزشــکی موجــب شــد تــا رسطــان 
خطرناکــی کــه در حــال رشــد بــود تشــخیص داده شــود. حــاال مــی فهمــم کــه چــرا 
خــدا مــرا بــه ســمت فنالنــد هدایــت کــرد؛ جائیکــه درمانــی بــا تکنولــوژی پیرشفتــه 

ــه ای دارد«. و حرف
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لیئـف 6۲ سـاله بـه عنـوان مبـرّش باقـی مـی مانـد. او از لحـاظ سـالمتی خـوب 
اسـت و بـه عنـوان رئیس دانشـکده تازه کارفنالنـد خدمت می کند؛ آکادمی شـبانه 
روزی و مدرسـه روزانـه بـا ۱۸۵ دانـش آمـوز بـه سـنین بیـن 6 تـا ۱۸ سـال در پـی 
ایکیو، شـهری در جنوب غربی فنالند، واقع شـده اسـت. بسـیاری از دانش آموزان 
در مدرسـه کـه در سـال ۱۹۱۸ تاسـیس شـد، از خانـواده هـای غیـر ادونتیسـت می 
آینـد. فنالنـد دارای جامعـه ای سـکوالر مـی باشـد کـه در آن آزادی بیـان فکـر و 
عقیـده بـدون دخالـت هیـچ دیـن خاصـی انجام می شـود و تنهـا ۴۸۰۰ نفـر از کل 

۵ و نیـم میلیـون نفـر جمعیت آن ادونتیسـت هسـتند.
بـا یـادآوری بازگشـت او بـه فنالنـد، لیئـف موعظـه ای را کـه در مراسـم فـارغ 
التحصیلـی در دانشـکده فنالنـد در مـی سـال ۲۰۱۸ انجـام داده بـود را بـه خاطـر 
آورد. او در آن مراسـم بـه فـارغ التحصیـالن گفتـه بـود: » شـام فکـر مـی کنیـد کـه 
زندگـی در پیـش روی شامسـت و تصـور دیـد و رویایـی از آن را داریـد. هیـچ کدام 
بـه حقیقـت نخواهـد پیوسـت. زندگی خیلـی متفاوت تـر از آنچیزی اسـت که فکر 
مـی کنیـد و روی دیگـری را از خـود بـه شـام نشـان خواهـد داد. امـا وقتـی آنرا به 
خـدا مـی سـپارید،  یـک زندگـی در ایـامن آنرا بیشـرت مهیّج، پـر معنی و پایـه ای تر 

از آنچـه کـه تـا بـه حـال تصور کـرده ایـد، خواهد سـاخت«.
لیئـف ، کـه عکـس او در اینجاسـت مـی گویـد: » آن در زندگـی ام بـه حقیقت 
پیوسـت. زندگـی یقینـاً هـر روز یـک سـورپرایز جدیـد را بـه من نشـان مـی دهد و 

بهـرت از آنچـه کـه قبـالً تصـور مـی کردم بـه پیش مـی رود«.
را  کـه سـیزدهمین هدایـای سـبت  اروپاسـت  فـرا  از بخـش  فنالنـد قسـمتی 

کـرد. خواهـد  دریافـت 



۹4

۱۰ – ۱۶ خرداد   درس دهم   

کتاب مقدس به عنوان تاریخ

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه: اول سـموئیل ۱۷؛ اشـعیا ۳۶: ۱ تا ۳، اشـعیا ۳۷: ۱۴ تـا ۳۸؛ دانیال ۱، 
۵؛ متـی ۲۶: ۵۷ تـا ۶۷؛ عربانیـان ۱۱: ۱ تا ۴۰.

آیـه حفظـی: »مـن یهـوه خـدای تـو هسـتم، کـه تـو را از رسزمیـن مـرص، از خانـه بندگی، 
بیـرون آوردم  )خـروج ۲۰: ۲(�

کتـاب مقـدس در تاریـخ تشـکیل گردیدهاسـت. تاریـخ کتـاب مقـدس از ابتـدای خلقـت، 
هنگامیکـه خداونـد همـه چیـز را آفرید، در مسـیری طوالنی در حرکت اسـت، برای رسـیدن به 

هـدف نهایـی کـه بـا آمـدن دوبـاره مسـیح و احیـای زمیـن به آن می رسـد.  
ماهیـت تاریخـی کتـاب مقـدس یکـی از خصوصیاتـی اسـت کـه آن را از سـایر کتـب ادیـان 
الهـی متامیـز میکنـد. کتـاب مقـدس وجـود خدایـی کـه شـخصاً در تاریـخ عمـل میکنـد را بـه 
تصویـر میکشـد؛ و سـعی در اثبـات وجود آن نـدارد. در آغاز، خدا گفـت، و زندگی برروی زمین 
خلـق شـد )پیدایـش ۱: ۱ تـا ۳۱(. او ابراهیـم را فراخوانـد تـا رسزمیـن اور کلده را تـرک کند. او 
قـوم خـود از یـوغ اسـارت مرصیـان نجـات داد. او بـا انگشـتان خـود ده فرمـان را بـرروی لـوح 
سـنگی نوشـت )خـروج ۳۱: ۱۸(. او انبیـا را می فرسـتد. او قضاوت میکند. او مـردم را به حیات 
و بـه مشـارکت گذاشـن احـکام الهـی، و بـه طـرح نجـات همراه سـایر ملـل دعـوت میکند. در 
نهایـت، او پـر خـود عیسـی مسـیح را به جهان میفرسـتد، تـا تاریخ را برای همیشـه مجزا کند.       
ایـن هفتـه، مـا بـه برخی از موضوعـات اصلی تاریـخ خواهیم پرداخت کـه در کتاب مقدس 
به تصویر کشـیده شـده اسـت، و همچنین به برخی از شـواهد باسـتان شناسـی برای کمک به 

اثبـات تاریـخ مـی پردازیم، هامنطور کـه کتاب مقدس بیان کرده اسـت. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۷ خرداد  - June ۶  آماده شوید. 
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۱۱ خرداد      یکشنبه      

داود، سلیامن، و پادشاهی
سـلطنت داود و سـلیامن دوران طالیـی تاریـخ ارساییـل را بیـان مـی کنـد. امـا اگـر داود و 
سـلیامن هامنطـور کـه برخـی ادعـا کرده اند، وجود نداشـتند چه می شـد؟ اگر پادشـاهی آنها به 
آن صـورت کـه کتـاب مقـدس توصیـف میکند پهنـاور و بزرگ نبـوده، هامنطور کـه برخی ادعا 
کرده انـد، چـه می شـد؟ بـدون داود،اورشـلیم پایتخـت قـوم ارسائیـل، منیتوانسـت وجود داشـته 
باشـد )دوم سـموئیل ۵: 6 تا ۱۰(. بدون وجود داود، هیچ معبدی منیتوانسـت توسـط سـلیامن 
پر او سـاخته شـود)اول پادشـاهان ۸: ۱۷ تا ۲۰(. و باالخره، بدون وجود داود، بعدها مسـیح 
منیتوانسـت وجود داشـته باشـد، زیرا که مسـیح موعود باید از طریق داود و نسـل داود باشـد 
)ارمیـا ۲۳: ۵، 6؛ مکاشـفه ۲۲: ۱6(. تاریـخ ارسائیـل میتوانسـت نیـاز به بازنویسـی کامل داشـته 
باشـد. بـا ایـن حـال، ایـن تاریـخ هامنگونه که در کتـاب مقدس آمده اسـت، دقیقاً چیزی اسـت 

کـه بـه ارسائیـل و کلیسـای آن نقـش و رسـالت بی نظیـری را میدهد.

اول سـموئیل بـاب 1۷ را بخوانیـد� چگونـه خداونـد یـک پیـروزی قاطـع را بـرای ارساییـل در 

نظـر می گیـرد؟ از چـه کسـی بـرای فراهـم آمـدن ایـن پیـروزی اسـتفاده میشـود؟ در کجا این 

پیـروزی رخ میدهـد؟

 

بـه رشح دقیـق جغرافیایـی خطـوط نـربد کـه در اول سـموئیل ۱۷: ۱ تـا ۳ رشح داده شـده 
توجـه کنیـد. موقعیـت مکانـی »خربه قیافـه«، دقیقاً در ناحیـه ای از اردوگاه ارسائیل اسـت که 
بـر تپـه ای، هامنگونـه کـه در ایـن فصـل مـرشوح گردیده، واقع شـده اسـت. حفاری هـای اخیر 
وجـود یـک شـهر نظامـی )پـادگان( عظیـم و مسـتحکم از دوران شـائول و داود را نشـان مـی 
دهنـد کـه مـرشف بـه دره بـوده اسـت. دو دروازٔه حفـاری شـده هم عـرص هسـتند. از آنجا که 
بیشـرت شـهرهای ارسائیـل باسـتان فقـط یک دروازه داشـتند، ایـن ویژگی کمک میکنـد که محل 
شـعریم )اول سـموئیل ۱۷: ۵۲( شناسـایی شـود که در زبان عربی به معنای »دو دروازه« اسـت.      
اگر این موضوع درسـت باشـد، پس ما برای اولین بار این شـهِر کتاب مقدسـی را شناسـایی 
می کنیـم. در سـال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳، دو کتیبـه پیـدا شـده اند کـه بسـیاری معتقد هسـتند قدیمی 
تریـن نوشـتار عـربی هسـتند کـه تاکنـون کشـف شـده اند. در کتیبه دوم نام اشـبعل ذکر شـده 

اسـت )اول تواریخ ۹: ۳۹(. 
یک کتیبه یادبود در حفاری های سال ۱۹۹۳، در شامل شهر تل دن]تل القاضی[ کشف شد 
که توسط حزائیل شاه دمشق نوشته شده است، او در آن ظفر خویش بر »پادشاه ارساییل«  
و پادشاه »اهل بیت داود«  را ثبت کرده است. این به هامن طریقی است که سلسله داود 
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در کتاب مقدس توصیف شده است، شواهد باستانی قویرتی را به آن اضافه میکند که نشان 
میدهد داود در تاریخ موجودیت داشته است، هامنطور که کتاب مقدس می گوید.

در مــورد دالیلــی کــه برخــی افــراد بــرای واقعــی نبــودن وجــود داود پادشــاه دارنــد، 
فکــر کنیــد، مفهــوم آن بــرای ایمــان مــا چــه میتوانــد باشــد؟

۱۲ خرداد      دوشنبه      

اشعیا، حزقیا، و سنحاریب

اشـعیا بـاب ۳۶: 1 تـا ۳ و اشـعیا بـاب ۳۷: 14 تـا ۳۸ را بخوانید� در این رشح حـال از مبارزات 

گسـرتده آشـوریان علیـه یهـودا، خدا چگونـه قوم خود را نجـات میدهد؟ 

 

در سـال ۷۰۱ قبـل از میـالد، سـنحاریب نربد خـود را علیه یهودا رشوع کـرد. این موضوع در 
کتاب مقدس ثبت شـده اسـت. این واقعه توسـط خود سـنحاریب نیز به چندین روش نوشـته 
شـده اسـت. وی در سـالنامه وقایع تاریخی که در پایتخت شـهر نینوا کشـف شـده اسـت، در 
سـتایش از خـود می گویـد »چهـل و شـش شـهر از شـهرهای حزقیـا بـا دیوارهـای مسـتحکم و 
روسـتاهای کوچک بیشـامری را در همسـایگی آنان محارصه و فتح کردم« . در کاخ سـنحاریب 
در نینـوا، او پیـروزی خـود بـر شـهر یهـودا الکیش را بـا پوشـاندن دیوارهای اتاق مرکـزی کاخ با 

تصاویـر منظـره محـارصه و نـربد خود بر علیه شـهر جشـن گرفت.
کاوشـهای اخیـر در الکیـش از آواره هـای گسـرتده بـه جا مانده از این شـهر پـس از به آتش 
کشـیده شـدن توسـط سـنحاریب پـرده برداشـته اسـت. امـا اورشـلیم بـه طـرز معجـزه آسـایی 
نجـات پیـدا کـرده اسـت. سـنحاریب فقط قادر اسـت در مورد این پیـروزی به خـود ببالد: »در 
مـورد حزقیـای یهـودا، مـن او را ماننـد پرنـده ای در قفس در شـهر خودش اسـیر کـردم« . هیچ 
توضیحـی در مـورد تخریـب اورشـلیم، و رشح حالـی از به اسـارت گرفـن بردگان وجـود ندارد.

ایـن حقیقـت وجـود دارد کـه اورشـلیم در محـارص بوده اسـت، امـا در کتاب مقـدس آمده 
اسـت کـه محـارصه فقـط یـک روز طول میکشـد، زیرا فرشـته خـدا اورشـلیم را نجـات میدهد. 
هامنطـور کـه اشـعیا پیـش بینـی کرده بـود، خداونـد دربارٔه پادشـاه آشـور چنني می گويـد: »او 
بـه ایـن شـهر داخـل نخواهـد شـد و حتّـی یـک تیـر هم بـه طـرف آن نخواهـد انداخـت. هیچ 
رسبـاز مسـلّحی بـه شـهر نزدیـک نخواهـد شـد و بـرای محـارصه آن، سـنگری در اطـراف آن 
سـاخته نخواهـد شـد. او بـدون آنکـه وارد شـهر شـود، از هـامن راهـی کـه آمده بـود برخواهد 
گشـت. به خاطـر حرمـت خـودم و به خاطـر قولی که به خـادم خود داوود داده ام، از این شـهر 

دفـاع و از آن محافظـت خواهـم کـرد« )اشـعیا ۳۷: ۳۳ تـا ۳۵(. 
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جالـب اسـت کـه فقط شـهر الکیـش به صورت نقاشـی برجسـته در نینوا، پایتخت آشـور به 
تصویر کشـیده شـده اسـت. تصویر اورشـلیم برروی دیوارهای قرص یافت منی شـود. سـنحاریب 
فقـط بـا تعریـف از پیـروزی خـود بـر الکیـش میتوانـد بـر خـود ببالـد. صحنـه نربد بیـن خدای 
آسـامن و خدایان آشـوریان در نجات قوم او نشـان داده میشـود. او اعامل تجاوزگران آشـوریان 

را مـی بینـد. او دعاهـای حزقیـا را میشـنود. و خـدا در تاریخ عمـل می کند.    

چگونــه میتوانیــد بــه یــاد داشــته باشــد کــه خدایــی کــه در آن زمــان بــه طــور معجزه 
ــما را  ــای ش ــروز دع ــه ام ــت ک ــی اس ــان خدای ــات داد، هم ــرائیل را نج ــایی اس آس

ــد؟  ــه و اعتمــاد کنی ــه آن تکی میشــنود، و ب

۱۳ خرداد      سه شنبه      

دانیال، نبوکدنرص، و بابل
در ژوئـن سـال ۲۰۰۷، یـک محقـق از دانشـگاه وین مشـغول کار برروی پـروژه ای در موزه 
انگلیـس بـود، در آن هنـگام او لوحـی از زمـان نبوکدنـرص پادشـاه بابل پیدا کـرد. او نام »نرجل 
رشارص«  یکـی از مقامـات بابـل کـه در ارمیـا بـاب ۳۹: ۳ ذکـر شـده اسـت را بـرروی آن یافت. 
نرجـل رشارص در زمـره یکـی از پادشـاهان و مقامـات اسـت، که)بـه لطـف باسـتان شناسـی(از 

زمـان دانیـال و نبوکدنرص کشـف شـده اند. 

دانیـال بـاب 1 و ۵ را بخوانیـد� چگونـه اولیـن تصمیـامت دانیال با اقدام خداونـد در بکارگیری 

او بـه عنـوان خـادم و نبـی خـود مرتبـط می باشـد، تـا بتوانـد در طول تاریـخ، میلیون انسـان  

را تحـت تاثیر قـرار دهد؟ 

 

دانیـال »تصمیـم گرفـت« )دانیـال ۱: ۸( تـا در مـورد دعـا و آنچـه کـه میخـورد بـه خداونـد 
وفـادار مبانـد. ایـن عادتهـای خـوب کـه در دوران جوانـی او شـکل گرفتنـد، الگویـی شـد تـا در 
دوران طوالنـی زندگیـش بـه او قـوت و قـدرت ببخشـد. نتیجـه آن درک، خـرد و تفکری روشـن 
بـود کـه از آسـامن بـه او داده شـده بـود. نبوکدنـرص و بلشـرص ایـن ویژگیهـارا در او تشـخیص 
دادنـد، بنابرایـن او بـه باالترین مقام در پادشـاهی ارتقا یافت. اما، شـاید مهمـرت از آن، این بود 

کـه او باعـث تحـول خـود نبوکدنرص شـد )دانیـال ۴: ۳۴ تـا ۳۷(. 
نبوکدنـرص پـر نبوپلـرص بـود. آنهـا همـه بـا هم یک شـهر باشـکوه و بـی نظیـر در دنیای 
باسـتان بنـا کردند)دانیـال ۴: ۳۰(. بابـل شـهر بزرگی بـود با بیش از ۳۰۰ معبـد، یک کاخ مجلل، 
کـه بـا دیوارهـای قطـور ٣6۵ و 6۷۰ سـانتیمرتی مسـتحکم و مرتفـع احاطه شـده بـود. دیوارها 
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دارای هشـت دروازه اصلـی بودنـد، کـه همـه آنهـا بـه نـام خدایـان مهم بابـل نامگذاری شـده 
بودنـد. معروفرتیـن آنهـا دروازه ایشـتار هسـت کـه توسـط آملانی هـا کشـف شـده و در مـوزه 

پرگامـوم برلیـن احیا و ترمیم شـده اسـت.
در دانیال باب ۷: ۴، بابل به عنوان شیری با بالهای عقاب توصیف شده است. در پردازش 
آن، راه منتهی به دروازه ایشتار با متثال های ۱۲۰ شیر به تصویر کشیده شده است. همچنین 
متثالی از یک شیر عظیم که بر مردی چنگ انداخته در حین کاوشگریها پیدا شده و هنوز تا 
اینها شهادت خوبی برای مناسب بودن شیر به عنوان  امروز در بیرون شهر قرار دارد. همه 
منادی از عظمت بابل است. بدین وسیله تاریخ کتاب مقدسی و پیغام نبوی آن تایید میشوند.

دانیــال بــاب 1: ۸ می گویــد »دانیــال تصمیــم گرفــت« � ایــن بــه چــه معنــا اســت؟ 
ــه کاری را انجــام  ــورد اینک ــد« درم ــه ای ــم گرفت ــه شــما »تصمی ــواردی ک برخــی از م

بدهیــد یــا نــه، چــه هســتند؟  

۱۴ خرداد      چهارشنبه      

عیسای تاریخی

متـی بـاب ۲۶: ۵۷ تـا ۶۷؛ یوحنـا 11: 4۵ تـا ۵۳؛ یوحنـا 1۸: ۲۹ تـا ۳1 را بخوانیـد� قیافـا چـه 

کسـی بـود، و چـه نقشـی در مرگ مسـیح داشـت؟ پیالطوس چه کسـی بود، و چگونـه تصمیم 

وی بـرای شـورای عالـی یهـود در رسـیدن بـه اهدافشـان پر اهمیـت بود؟ 

 

قیافـا کاهـن اعظـم و محـرک توطئه مرگ عیسـی بـود. وجـود او همچنین بوسـیله جوزف، 
تاریـخ نویـس یهـودی از جانـب رومیـان گـزارش شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، وی همچنیـن به 
یوسـف کـه بـه او هـم قیافـا کاهـن اعظـم گفتـه می شـد و جاناتـان پـر آنانوس کاهـن اعظم 
 ،Grand Rapids( Josephus Complete Works . سـابق به عنوان جانشـین او اشـاره میکند

میشـگان: انتشـارات کـرگل، ۱۹6۹(، جلـد ۱۸، فصـل ۴، صفحه ۳۸۱.
در سال ۱۹۹۰، یک آرامگاه خانوادگی در جنوب اورشلیم کشف شد که حاوی دوازده تابوت 
یا جعبه استخوان بود. تاریخ سکه ها و ظروف سفالی مقربه تا اواسط قرن اول بعد از میالد 
تخمین زده شده است. بیشرتین تزیینات تابوت ها، همراه با چندین مجموعه استخوان در آن، 
حاوی اسم »یوسف پر قیافا«  می باشد. بسیاری از محققان معتقد هستند که این مقربه و 

تابوت استخوان قیافا بوده ، کاهن اعظمی که مستقیامً در مرگ مسیح دخیل بوده است. 
در سـال ۱۹6۱، کتیبـه ای بـه نـام پیالطـس، بخشـدار یهـودا در زمـان امپراطـوری تیربیوس، 

بـرروی سـنگی در تئاتـر مارتیـام سـزار پیدا شـد. 
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بنابرایــن، در هــر دو مــورد، برخــی از چهــره هــای اصلــی پیرامــون مــرگ مســیح بوســیله 
ــد شــده اند.  ــخ تایی تاری

همچنین مورخان سکوالر دو قرن اول از عیسی نارصی سخن گفته اند. تاسیتیوس، مورخ 
رومی در مورد مسیح و به صلیب کشیدن او توسط پونتیوس پیالطس در زمان سلطنت تیربیوس 
و مسیحیان اولیه مینویسد. پلینی جوان، فرماندار رومی، بین سال های ۱۱۲ و ۱۱۳ بعد از میالد 
به امپراتور تراجان مینویسد و از او میخواهد  که چگونه باید با مسیحیان رفتار کند. او از آنها 

به عنوان رسودخوانانی تعریف می کند که قبل از طلوع گرد آمده اند.
این اکتشـافات باسـتان شناسـی و منابع تاریخی یک چارچوب اضافه و غیر کتاب مقدسـی 
را بـرای اثبـات وجـود مسـیح، کسـیکه ۵۰ سـال بعـد از مرگـش عبـادت مـی شـده را فراهـم 
میکننـد. خـود انجیل هـا مهم تریـن منابـع اصلـی دربـاره مسـیح هسـتند، و مـا بایـد آنهـا را بـه 

دقـت مطالعـه کنیـم تـا در مـورد عیسـی و زندگـی او بیشـرت بدانیم. 

اگرچــه داشــتن شــواهد باســتان شناســی کــه ایمــان مــا را تقویــت میکننــد، همیشــه 
خــوب اســت، چــرا بایــد یــاد بگیریــم کــه اســاس ایمــان خــود را بــر روی ایــن چیزهــا 
قــرار ندهیــم، بــا اینکــه ممکــن اســت تــا انــدازه ای در برخــی از مــوارد مفیــد باشــند؟ 

۱۵ خرداد      پنجشنبه      

ایامن و تاریخ
مـا در عزلـت زندگـی منیکنیـم. انتخابهـای مـا نـه تنهـا بـر خودمـان بلکـه بـر دیگـران نیـز 
تاثیـر میگـذارد. بـه همیـن ترتیـب، زندگـی هـای بسـیاری از امت خـدا در عهد کهـن، عالوه بر 
زندگـی خودشـان تاثیـر بزرگـی در آینـده بسـیاری داشـته اسـت. در عربانیـان بـاب ۱۱، کـه بـه 
فصـل »ایـامن«  نیـز معـروف اسـت، بطـور خالصـه تاثیـر ایـامن بسـیاری از این قهرمانـان کهن 

را مشـاهده مـی کنیم. 

عربانیـان بـاب 11: 1 تـا 4۰ را بخوانیـد� چـه درس هایـی را از مطالعـه زندگـی ایـن قهرمانـان 

باسـتان مـی توانیـم، یـاد بگیریم؟ 

خنوخ  

نوح  

ابراهیم  

ساره  

یوسف  

موسی  
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راحاب  

سامسون  

ایـامن رصفاًاعتقـاد بـه چیـزی یا شـخصی نیسـت؛ بلکه عمل بـه آن عقیده اسـت. این ایامن 
اسـت کـه کار میکنـد؛ ایـن هـامن چیـزی اسـت کـه بـه عنـوان عدالت و راسـتی محسـوب می 
شـود.این اعـامل ایامنـی هسـتند کـه تاریـخ را تغییـر میدهنـد. هر یـک از این اقدامـات متکی 

بـر اعتامد بـه کالم خداوند اسـت.
هنگامیکـه نـوح کشـتی را سـاخت براسـاس ایامن عمـل کرد و به جـای تجربه و اسـتدالل، به 
کالم خـدا اعتـامد کـرد. از آنجاییکـه هرگـز بارانـی در کار نبـود، تجربه و دالیل نشـان میدادند که 
آمـدن سـیل کامـالً بی معنا اسـت. امـا نوح از خداونـد اطاعت کرد، و نسـل برش زنده مانـد. اَبرام 
کـه پـس از آن ابراهیـم نامیـده شـد، ابراهیـم شـهر اور را در جنوب بیـن النهرین واقع شـده و از 
مرفـه تریـن شـهرهای آن دوران بود ترک میکند و از آن خارج میشـود، بـدون اینکه بداند که خدا 
او را بـه کجـا میـربد. امـا او تصمیـم گرفـت تـا بـه کالم خـدا بـا ایامن عمل کند. موسـی عـزم منود 
تـا شـبانی شـود کـه قوم خدا را بسـوی رسزمین موعـود رهربی کند، تـا اینکه پادشـاه متامی مرص، 
بزرگرتیـن امپراتـوری زمـان خـود بشـود. او بـه ندای خـدای الیتناهی کـه از میان بوته آتـش او را 
فـرا میخوانـد، اعتـامد کـرد. راحـاب تصمیـم گرفت بـه روایـات و حکایـات نجات خداونـد اعتامد 
کنـد، و دو جاسـوس را پنهـان کنـد و جزو دودمان عیسـی شـود. چقدر ما کـم میدانیم که چگونه 

تصمیـامت مـا بـر زندگی افراد بیشـامری در نسـل حـارض و آینده تاثیر خواهد گذاشـت!

ــه چــه  ــد ک ــم میگیری ــه تصمی ــش روی شماســت؟ چگون چــه تصمیمــات مهمــی پی
ــرا؟ ــد، و چ کاری بکنی

۱۶ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: اِلن جی وایت، »داوود و جلیات« ، صفحات 6۴۳ تا 6۴۸، در مشـایخ و انبیا 
؛ »حزقیـا« ، صفحـات ۳۳۱ تـا ۳۳۹؛ »رهایـی از آشـور« ، صفحـات ۳۴۹ تا ۳66 در انبیا و پادشـاهان؛ 

بخـش ۴ ک، در»روش هـای مطالعـه کتاب مقدس«  که در وب سـایت زیر یافت میشـوند: 
http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-interpretation-
hermeneutics/methods-bible-study

» کتـاب مقـدس قدیمـی تریـن و جامـع تریـن کتـاب تاریخـی اسـت کـه انسـان در اختیـار 
داشـته اسـت. ایـن منبـع از رسچشـمه حقیقـت ابـدی منشـاء گرفتـه اسـت و دسـتان الهـی در 
طی اعصار خلوص و قدوسـیت آن را حفظ کردهاسـت. کتاب مقدس تاریخ گذشـته دور را در 
جایـی کـه تحقیقـات عبث و بیهوده برشی در پی دسـت یافن به آن هسـتند، شـفاف و روشـن 
میسـازد. مـا تنهـا در کالم خـدا قدرتـی را کـه پایـه هـای زمیـن را بنـا و آسـامن ها را برافراشـته 
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اسـت، مـی بینیـم. فقـط در کتـاب مقـدس میتوانیـم روایـت معتـرب ظهـور ملـت  هـا را بیابیـم. 
فقـط در  کتـاب مقـدس اسـت کـه بـه مـا تاریخـی از نژاد ما کـه مربااز غـرور و تعصب انسـانی 

بـوده، داده میشـود «. اِلـن جـی وایـت، آموزش، صفحـه، ۱۷۳.
» هـر کـس کـه بـه خـدا و کالم او یقیـن داشـته باشـد، بـه الوهیـت کتـاب مقـدس ایامنـی 
خالـص و مطلـق دارد. او کتـاب مقـدس را با نظریه های دانش انسـانی امتحـان منی کند و منی 
سـنجد. او ایـن نظریـه هـا را بـا الگـوی خطاناپذیر)کتـاب مقدس( محـک میزند و میسـنجد. او 
میدانـد کـه کالم خـدا حقیقـت اسـت، و حقیقت هرگـز منیتواند ناقـض خودش باشـد؛ هر آنچه 
در تعلیـم بـه اصطـالح علـم نامیـده میشـود، مغایـر بـا حقیقـت وحـی خداونـد اسـت، و رصفاً 

حـدس و گـامن برشی اسـت.
» در خـرد واقعـی، تحقیقـات علمـی زمینه های گسـرتده فکـری و اطالعاتـی را ایجاد میکند 

«. اِلـن جـی وایت، شـهادت هایی برای کلیسـا، جلـد ۸، صفحه

سؤاالتی برای بحث
1� بــه ســوال پرســیده شــده در پایــان مطالعــه روز چهارشــنبه برگردیــد� بلــه، ایــن زمانــی 
ــاب مقــدس را تاییــد  ــه شــده تاریــخ کت خــوب اســت، کــه شــواهد باســتان شناســی یافت
کننــد� امــا چــه اتفاقــی میافتــد، هنگامــی کــه شــواهد باســتان شناســی بــه روشــی تفســیر 
شــوند کــه متناقــض بــا داســتان کتــاب مقــدس باشــند؟ ایــن چــه چیــزی را بایــد دربــاره 
ایــن واقعیــت کــه بایــد بــه کالم خــدا بــه عنــوان کالم خــدا اتــکا داشــته باشــیم و  فقــط بــه 
آن اعتمــاد کنیــم، بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه ادعاهــای باســتان شناســی یــا هــر دانــش 

انســانی دیگــر چــه میگویــد؟

ــد  ــدا کرده ان ــاب مقــدس کــه در گذشــته تحقــق پی ــاره تمــام پیشــگویی هــای کت ۲� درب
بیندیشــید، از نقطــه نظــر مزیــت زمانــی کــه امــروز داریــم، میتوانیــم مشــاهده کنیــم کــه 
همگــی تحقــق یافتــه انــد� بــرای مثــال، در مــورد بیشــتر پادشــاهی هــای دانیــال بــاب ۲ و 
۷ فکــر کنیــد� چگونــه میتوانیــم از ایــن نبوتهــا کــه در تاریــخ تحقــق یافتــه انــد، بیاموزیــم 
کــه بــه نبوتهــای مربــوط بــه آینــده کــه هنــوز تحقــق نیافتــه انــد قابــل اعتمــاد هســتند؟
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داستانهای ایامنداران
1۷ خرداد

از ارمنستان تا قربس
توسط ارمینه اورفانیدی

مـن در ارمنسـتان از پـدری یونانـی و مـادری ارمنـی بـه دنیـا آمـدم. از بـدو 
کودکـی بـه خـدا اعتقـاد داشـتم و همیشـه می خواسـتم یـک کتاب مقدس داشـته 
باشـم. امـا آن زمـان کتابهـای مقـدس بـه سـختی یافـت مـی شـد و در ارمنسـتان 

خیلـی گـران بود.
یــک روز یــک همســایه ادونتیســت روز هفتــم مــرا بــه یــک رسی از جلســات 
دعــوت کــرد. بــه کســانی کــه وفادارانــه در جلســات حضــور پیــدا مــی کردنــد یــک 
کتــاب مقــدس بــه رایــگان دریافــت مــی کردنــد. در آخــر بــه ایــن تصمیــم رســیدم 
کــه بایــد یــک کتــاب مقــدس داشــته باشــم. مــرگ همــواره برایــم آزاردهنــده بــود. 
برایــم همچــون یــک پایانــی بــی معنــا بــرای زندگــی بــه نظــر مــی رســید. بعدهــا 
واعــظ در مــورد بازگشــت ثانــی عیســی گفــت. فــوق العــاده بــود. مــن بــه وضــوح 
آن تصویــری را کــه او نشــان داد و در آن مــردم قیــام کــرده و از قربهــا بیــرون مــی 
ــن نفــری  ــد شــد، مــن اولی ــه تعمی ــه خاطرمــی آورم. وقتــی دعــوت ب ــد را ب آمدن

بــودم کــه در صــف ایســتادم.
چیـزی اتفـاق افتـاد. قبـل از تعمیـد، سـعی کردم کتـاب مقدس را کمـی هم که 
شـده بخوانـم؛ امـا منی توانسـتم درکش کنـم. رسدرمنـی آوردم که چرا برخـی افراد، 
سـاعتها آنـرا مطالعـه مـی کننـد. پـس از تعمیـد همـه چیزمعنادار شـد. مـن این را 

بـه حسـاب یکـی از آن معجـزات خـدا مـی بینم کـه در زندگی ام رخ داده اسـت.
چهار ماه پس از تعمیدم، به قربس نقل مکان کردم. با وجود آنکه کمی زبان 
یونانی می دانستم منی توانستم یونانی حرف بزنم و خود را مانند یک بیگانه می 
پنداشتم. به مدت ۱6 سال چیزی در مورد کلیسای ادونتیست واقع در قربس منی 

دانستم. خیلی سختی ها در مسیر راهم قرار گرفت، اما خدا در کنارم ایستاد.
بعدهـا از طریـق یـک دوسـت به کلیسـا رفتـم. پر از دلهـره بـودم وقتیکه برای 
اولیـن بـار از آنجـا دیدارکـردم. چگونـه اعضای کلیسـا با مـن ارتباط برقـرار کردند؟ 
همـه آن دلهـره از بیـن رفـت، وقتـی اعضـا مـرا بـا محبـت احاطـه کردند. تـا بدین 

روز کلیسـایم خانـواده ام اسـت، خانـه دوم من.
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پنـج سـال اسـت کـه از آن اولیـن دیـدارم مـی گـذرد و دمل بـرای سـبّت تنـگ 
شـده اسـت. حـال زبـان یونانـی را راحت صحبـت می کنـم. از تعلیم بـه نوجوانان 
و جوانـان در مدرسـه سـبت لـذت مـی بـرم. بیشـرت از هـر چیـزی که اهمیـت دارد 
مـادرم، خواهرشـوهرم و دو بـرادر زاده ام، بـه همـراه مـن بـه کلیسـا مـی آینـد. 
محبـت اعضـا آنـان را احاطـه کـرد. مـن منتظـرم و دعـا مـی کنـم، بـرای روزی کـه 
پـرم نیـز بـرای عیسـی بایسـتد. من خـدا را بـرای نیکوئی اش شـکر می کنـم و به 
آینـده بـه چشـم امیـد مـی نگرم که با خدا در شـادی تـا ابد زندگی کنم. بخشـی از 
سـیزدهمین هدایـای سـبت بـه سـاخت کلیسـای جدید و مرکـز اجتامعـات نیکوزیا 
واقـع در قـربس اختصـاص خواهـد یافـت. از شـام بخاطـر کمـک در نـرش انجیل در 

رسارس دنیـا تشـکر مـی کنم. 
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۱۷ تا ۲۳ خرداد   درس یازدهم   

کتاب مقدس و نبوت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: دانیال ۲: ۲۷ تا ۴۵؛ یوحنا ۱۴: ۲۹؛ اعداد ۱۴: ۳۴؛ دانیال ۷: ۱ تا ۲۵؛ 

دانیال ۸: ۱۴؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱ تا ۱۳.

آیـه حفظـی: او بـه مـن گفـت:» تـا دو هزار و سـیصد شـام  و صبح ، آنـگاه  َمْقـَدس  تطهیر 
خواهد شـد« )دانیـال ۸: 14(�

نبوت کتاب مقدس برای نشان دادن هویت و رسالت ما بسیار حیاتی است. نبوت سازوکاری 
درونی و بیرونی را در تایید صحت کالم خدا مهیا ساخته است. عیسی گفت، »من همه چیز را 
از پیش به شام گفتم تا وقتی واقع میشود به من ایامن آورید« )یوحنا ۱۴: ۲۹ همچنین یوحنا 
۱۳: ۱۹ را بخوانید(. سوال اساسی در اینجا این است: چگونه ما نبوت را بدرستی تفسیر کنیم 

تا بدانیم که در واقع، چه زمانی نبوت به حقیقت می پیوندد؟
در جریـان اصالحـات، اصـالح طلبـان از روش تاریخگرایـی تبعیـت کردنـد. ایـن روش هامن 
روشـی اسـت کـه دانیـال و یوحنـا بـه عنـوان کلیـد و روش تفسـیر خـود از آن اسـتفاده کردند. 
روش تاریخگرایانـه، نبـوت را بـه عنـوان فرآینـد رو بـه جلو و مـداوم تاریخ که از گذشـته رشوع 

میشـود و بـه پادشـاهی ابـدی خـدا ختم میشـود، مـی بیند.  
ایـن هفتـه، ارکان تفسـیر نبـوی بـر اسـاس رویدادهـای تاریخـی را بررسـی خواهیـم کـرد. 
»بایـد در تاریـخ تحقـق نبـوت را ببینیـم و عملکردهـای مشـیت الهـی در جنبش هـای بـزرگ 
اصـالح طلـب را مطالعـه کنیـم، تـا پیرشفـت وقایع را بـرای آماده سـاخن قوم هـا بخاطر جنگ 
نهایـی »نـربد عظیـم« را بفهمیـم. اِلن جی وایت، شـهادتهایی برای کلیسـا، جلـد ۸، صفحه ۳۰۷. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۴ خرداد – June ۱۳  آماده شوید. 



1۰۵

۱۸ خرداد      یکشنبه      

تاریخگرایی و نبوت
شیوه بنیادینی که ادونتیست های روز هفتم برای مطالعه نبوت های کتاب مقدس بکار میربد، 
تاریخگرایی یا مطالعه رویدادها بر اساس روند تاریخی نامیده میشود.این عقیده وجود دارد که 
بسیاری از نبوت های اصلی و مهم کتاب مقدس یک مسیر ناگسسته از تاریخ را از گذشته به حال 
و تا به آینده دنبال می کنند. این مشابه نحوه مطالعه تاریخ در مدرسه است. ما به این طریق 

عمل می کنیم، زیرا بدینگونه، خود کتاب مقدس این نبوت ها را برای ما تفسیر میکند. 

دانیـال بـاب ۲: ۲۷ تـا 4۵ را بخوانیـد� کدام جنبـه از رویای دانیال حاکی از تـداوم بدون وقفه 

سلسـله هـای قـدرت در طـول تاریـخ اسـت؟ از چـه طریقـی، خـود کتـاب مقدس به ما نشـان 

میدهـد کـه چگونه نبـوت آخرالزمانی )پایـان زمان( را تفسـیر کنیم؟  

 

توجه داشـته باشـید که پادشـاهی نبوکدنرص با مناد طال شـناخته میشـود. بنابر این، دانیال 
بابـل را بـه عنـوان اولیـن پادشـاهی معرفی میکند )دانیال ۲: ۳۸(. سـپس دانیـال می گوید »بعد 
از تـو، سـلطنت دیگـری روی کار خواهـد آمـد ... پس از آن سـومین سـلطنت که ماننـد آن برنز 
اسـت، روی کار خواهـد آمـد« )دانیـال ۲: ۳۹( و پـس از آن چهارمین سـلطنت اسـت )دانیال ۲: 
۴۰(. ایـن سلسـله هـا یکـی پـس از دیگـری بـدون هیـچ فاصلـه زمانـی و بهـم پیوسـته در خود 
مجسـمه هـم نشـان داده شـده اند، هریـک از پادشـاهی ها در مجسـمه بوسـیله بخـش بزرگی 
از بدن، از رس تا انگشـتان پا نشـان داده شـده اسـت. آنها بهم متصل هسـتند، دقیقاً هامنطور 

کـه زمـان و تاریـخ بهم پیونـد میخورند. 
در دانیـال بـاب ۷ و ۸، بـه جـای تصویر مجسـمه، از منادهای جانوران خاص اسـتفاده شـده 
اسـت، امـا هـامن موضـوع تعلیـم داده میشـود. به ما یک توالی پشـت رس هم از سلسـله های 
چهار پادشـاهی زمینی داده میشـود )دانیال ۸(. آنها از دوران باسـتان رشوع میشـوند، در طول 
تاریـخ ادامـه مـی یابنـد و بـه حـال می رسـند و تـا بـه آینده و زمـان بازگشـت دوباره مسـیح و 

اسـتقرار پادشـاهی ابـدی او بـر روی زمین ادامـه می یابند. 
بنابرایـن، مجسـمه دانیـال بـاب ۲ و رویاهـای پـی در پـی دانیال بـاب ۷ و ۸ بنیانـی را برای 
تفسـیر مورخـان پروتسـتان از نبـوت فراهم میسـازند، که کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم هنوز 

بـه آن معتقـد و وفادار اسـت. 

یوحنـا بـاب 14: ۲۹ را بخوانیـد� عیسـی چـه می گویـد کـه بـه درک مـا از چگونگـی عملکـرد 

نبـوت کمـک میکند؟ 
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مــا امــروز چــه مزیــت بزرگــی ، بــا زندگــی در زمانیکــه بســیاری از حــوادث تاریخــی 
ــل زندگــی مــی  ــم، کــه آن مزیــت را فــردی کــه در زمــان باب ــد داری اتفــاق افتاده ان

کــرده، نمیتوانســته داشــته باشــد؟ 

۱۹ خرداد      دوشنبه      

قاعده روز - سال
یکـی از کلیدهـای تفسـیری مطالعـه رویدادهای تاریخی، اصل روز – سـال اسـت. بسـیاری 
از محققـان طـی قرنهـا ایـن اصـل را بـرای زمـان هـای نبوتی دانیـال و مکاشـفه بکار بـرده اند.  
آنهـا ایـن قاعـده را از چندیـن مـن کلیـدی و رشایـط و بسـرت محیطـی همزمان مرتبـط به خود 

نبوتهـا اقتباس کـرده اند.

اعـداد بـاب 14: ۳4 و حزقیـال بـاب 4: ۶ را بخوانیـد� چگونـه خداوند قاعده روز – سـال را در 

ایـن متـون خاص بیـان میکند؟ 

 

در ایـن متـون میتوانیـم بـه وضـوح اصـل روز – سـال را ببینیـم. امـا چگونـه میتوانیـم بـا 
اسـتفاده از ایـن اصـل برخـی از زمـاِن نبوتهـا، ماننـد دانیـال ۷: ۲۵، و دانیـال ۸: ۱۴، و همچنین 

مکاشـفه ۱۱: ۲، ۳؛ مکاشـفه ۱۲: 6، ۱۴؛ مکاشـفه ۱۳: ۵ را توجیـه کنیـم؟ 
سه عنرص دیگر که قاعده روز – سال را در نبوتهای دانیال و مکاشفه تایید میکنند عبارتند 

از: استفاده از منادها، دوره های زمانی دراز مدت، و اظهارات و کلمه بندی های نامعمول. 
اول، ماهیـت منادیـن جانـوران و شـاخها کـه منایانگـر پادشـاهی ها هسـتند، ابـراز می کنند 
کـه عبـارات زمانـی نیـز بایـد بـه صـورت منادین درک شـود. جانـوران و شـاخها نباید بـه معنای 
واقعـی کلمـه اسـتنباط شـوند. آنهـا منـاد چیـز دیگـری هسـتند. از آنجاییکـه بقیـه نبـوت هـم 
منادیـن اسـت و نـه واقعـی، چـرا مـا بایـد مـدِت زمانی نبـوت را رصفـاً به معنـای واقعـی کلمه 
بدانیـم؟ البتـه، پاسـخ ایـن اسـت کـه نبایـد بدانیـم ]در غیـر اینصـورت بایـد بطـور واضـح و نه 

بصـورت منادیـن ابـراز می شـدند[.
دوم، بسـیاری از وقایـع و پادشـاهی هـای بـه تصویـر کشـیده شـده در نبوتهـا، فاصلـه ای 
زمانـی از قرنهـا را پوشـش مـی دهنـد، کـه اگر مـدت زمانی نبوت های به تصویر کشـیده شـده 
از کلـامت بطـور تحـت اللفظـی ترجمـه شـوند آنـگاه وقـوع و وجود آنهـا غیر ممکـن خواهند 
بـود. بـه مجـرد ایـن که اصل روز – سـال اِعامل شـود زمان بطـور قابل توجه و دقیقـی با وقایع 
تطابـق مـی کنـد کـه ایـن اگر زمان پیشـگوئی ها با معنی تحـت اللفظی کلمه ترجمه و تفسـیر 

شـود، تحقق پیشـگوئی هـا محـال خواهد بود.
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رسانجـام، عبـارات غیـر معمـول و عجیـب و غریـب بـکار بـرده شـده بـرای تعییـن ایـن 
دوره هـای زمانـی، بیانگـر تعبیـر سـمبولیکی هسـتند. بـه عبـارت دیگر، طرقـی که بیانگـر زمان 
در ایـن نبوتهـا میباشـند )بـرای مثال: ۲٫۳۰۰ شـام و صبح، در دانیـال ۸: ۱۴(، روش هایی متداول 
و معمـول بـرای بیـان زمـان نیسـتند، و بـه مـا نشـان میدهـد کـه دوره هـای زمانـی بیـان شـده 

منادیـن هسـتند و بـه معنـای واقعـی کلمه نیسـتند. 

ــه:  ــم ک ــا میخوانی ــد� م ــگاه کنی ــا ۲۷ ن ــاب ۹: ۲4 ت ــال ب ــه دانی ــوت ۷۰ هفت ــه نب ب
»از زمــان صــدور فرمــان بنــای مجــدد اورشــلیم تــا ظهــور پیشــوای برگزیــده خــدا« 
)دانیــال ۹: ۲۵(، ۶۹ هفتــه واقعــی، یــا فقــط یــک ســال و چهــار مــاه و یــک هفتــه 
خواهــد بــود� نبــوت بــه ایــن صــورت معنائــی نــدارد، آیــا دارد؟ بهرحــال، چــه اتفاقــی 
مــی افتــد هنگامیکــه مــا قاعــده روز – ســال کتــاب مقــدس را بــکار میبریــم، و ۷۰ 

هفتــه بــه مفهــوم 4۹۰ ســال میشــود؟  

۲۰ خرداد      سه شنبه      

شناسایی شاخ کوچک 
بـرای قرنها،اصالح طلبـان پروتسـتان قـدرت شـاخ کوچـک دانیـال بـاب ۷ و ۸ را بـه عنـوان 

کلیسـا روم شـناخته انـد. چـرا؟ 

دانیـال بـاب ۷: 1 تـا ۲۵ و ۸: 1 تـا 1۳ را بخوانید� مشـخصات مشـرتک شـاخ کوچـک در هر دو 

بـاب چیسـت؟ و چگونـه آن را تعیـن هویـت می کنیم؟ 

 

هفت مشخصه مشرتک بین شاخ کوچک دانیال باب ۷ و ۸ وجود دارد: ۱. هر دو به عنوان 
یک شاخ توصیف شده اند؛ ۲. هر دو قدرتهای جفاکاری هستند )دانیال ۷: ۲۱، ۲۵؛ ۸: ۱۰، ۲۴(؛ 
۳. هر دو از خود متجید و تجلیل به عمل می آورند و سخنان کفرآمیز میگویند )دانیال ۷: ۸، 
۲۰، ۲۵؛ ۸: ۱۰، ۱۱، ۲۵(؛ ۴. هر دو، قوم خدا را مورد هدف قرار میدهند )دانیال ۷: ۲۵، ۸: ۲۴(؛ 
۵. جنبه هایی از اقدامات هر دو توسط زمان نبوی نشان داده شده است )دانیال ۷: ۲۵؛ ۸: ۱۳، 
۱۴(؛ 6. هر دو تا آخر زمان ادامه دارند )دانیال ۷: ۲۵، ۲6؛ ۸: ۱۷، ۱۹(؛ و ۷. هر دو به دست 

قدرت خارق العاده آسامنی از بین میروند )دانیال ۷: ۱۱، ۲6؛ ۸: ۲۵(.
تاریخ، بابل را به عنوان نخستین پادشاهی )دانیال ۲: ۳۸(، و پارس – ماد را به عنوان دومین 
)دانیال ۸: ۲۰(، و یونان را به عنوان سومین )دانیال ۸: ۲۱( پادشاهی معرفی میکند. تاریخ بدون 

ابهام مشخص میکند که بعد از این امپراطوریهای جهان، حکومت روم می آید. 
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در دانیـال بـاب ۲، آهـن بـه عنـوان منـاد روم تـا بـه انگشـتان پـا از مخلـوط آهـن بـا گِل 
اسـتمرار پیـدا میکنـد؛ بدیـن معنـا که، تا زمـان آخر ادامه خواهد داشـت. شـاخ کوچـک دانیال 
بـاب ۷ از جانـور چهـارم بوجـود مـی آیـد اما به عنوان بخشـی از جانـور چهارم باقـی می ماند. 
چه قدرتی از حکومت روم بیرون آمد و تاثیرات سیاسی – مذهبی خود را حداقل برای 
با تاریخ و نبوت است و آن  ۱۲6۰ سال ادامه داده؟ )دانیال ۷: ۲۵( تنها یک قدرت منطبق 
سیستم پاپ اعظم است. این سیستم از میان ده تبار بربری اروپا به قدرت رسید و سه تا از 
آنها را ریشه کن و رسنگون میکند )دانیال ۷: ۲۴(. سیستم یا رژیم پاپ  از دیگران متفاوت بود 
)دانیال ۷: ۲۴(که نشانگر متامیز بودن او از سایر کشورها بود. رژیم پاپ بر ضد خدای متعال 
سخن می گوید )دانیال ۷: ۲۵(، و بوسیله غصب نقش مسیح و جایگزین کردن آن با پاپ حتی بر 
ضد فرمانروای لشکر آسامنی قیام کرده )دانیال ۸: ۱۱(. پاپ پیش بینی جفای مقدسین برگزیده 
خدا را تحقق بخشید )دانیال ۷: ۲۵( و در طی دوران اصالحات هنگامیکه پروتستانها قربانی 
میشدند آنقدر نیرومند شد که علیه لشکر آسامنی برخاست و بعضی از ستارگان را پایامل کرد 
)دانیال ۸: ۱۰(. پاپ در پی  تغییر متام قوانین و جشن های مذهبی )دانیال ۷: ۲۵( بوسیله 

حذف فرمان دوم خداوند و تغییر روز سبت به یکشنبه بود.

در دانیـال بـاب ۲، ۷ و ۸ و بعـد از یونـان، یـک قـدرت ظهور میکند که تـا پایان زمان 
وجـود خواهـد داشـت� امروز چـه قدرت دیگری به غیر از روم میتوانسـت در سـطح 
پـاپ باشـد؟ مهم نیسـت که چقدر از نظر سیاسـی نادرسـت اسـت، از اینـرو، چرااین 

تعلیـم مهـم از پیام های سـه فرشـته، جـزء مهم حقیقت کنونی اسـت؟ 

۲۱ خرداد      چهارشنبه      

بررسی برای داوری
موضـوع نبـوت، مطلـب مـورد مطالعـه ایـن هفتـه، در میـان تاریـخ نویسـان پروتسـتان از 
زمـان اصالحـات مـورد حامیـت گسـرتده ای بـوده اسـت. امـا تا قبـل از زمـان جنبـش میلری در 
اوایـل دهـه ۱۸۰۰ کـه نبـوت ۲۳۰۰ روز و »بررسـی بـرای داوری« مجـدداً بـا دقت مـورد توجه 

و مطالعـه قـرار گرفـت، بـه این صـورت نبوده اسـت.

دانيال٨دانيال٧

-------------بابل )شیر(

ماد – فارس )قوچ(ماد – فارس )خرس(

یونان )بز نر(یونان )پلنگ(
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روم بت پرست )شاخ بطور افقی حرکت میکند(روم بت پرست )جانور چهارم(

روم پاپی )شاخ بصورت عمودی حرکت میکند(روم پاپی )شاخ کوچک(

دانیـال بـاب ۷: ۹ تـا 14؛ و ۸: 14، ۲۶ را بخوانیـد� در بهشـت بـر طبـق آنچـه کـه در این متون 

بـه تصویر کشـیده شـده چـه اتفاقی مـی افتد؟ 

 

پـس از دوره جفـا در قـرون وسـطایی، که در سـال ۱۷۹۸ با دسـتگیری و زندانـی کردن پاپ 
توسـط برتیـر، ژنـرال ناپلئـون پایـان یافـت، )مکاشـفه ۱۳: ۳(، دانیال بـاب هـای ۷ و ۸ در مورد 
داوری صحبـت میکنـد. داوری در آسـامن انجـام خواهـد گرفـت، جاییکـه دیـوان برپـا شـد و 
دفرتهـا گشـوده گردیـد )دانیـال ۷: ۱۰(و... در خـواب موجـودی را دیـدم کـه شـبیه پر انسـان 

بـود. او بـر ابرهـای آسـامن آمـد و بـه حضـور موجود ازلـی رفت
)دانیـال ۷: ۱۳(. ایـن صحنـه ای از داوری اسـت کـه پـس از سـال ۱۷۹۸ و قبـل از بازگشـت 

دوبـاره مسـیح رخ میدهد.
ایـن صحنـه داوری در دانیـال ۷ کامـال بـا تطهیر معبد مقدس در دانیال باب ۸: ۱۴ همسـان 
اسـت. آنهـا هـر دو در مـورد موضـوع یکسـانی صحبـت میکننـد. براسـاس دانیـال بـاب ۸: ۱۴، 
مـدت زمـان تطهیـر معبـد ، روزهـای بـه اصطـالح کفـاره، ۲۳۰۰ شـام و صبـح و یـا ۲۳۰۰ روز 

میباشـد. بـر اسـاس قاعـده روز – سـال، ایـن روزها نشـانگر ۲۳۰۰ سـال می باشـند. 
نقطـه آغـاز ۲۳۰۰ سـال در دانیـال بـاب ۹: ۲۴ یافت میشـود، کـه در نبـوت ۷۰ هفته )۴۹۰ 
سـال( chatak، یـا از رویـای ۲۳۰۰ روز منقطـع گردیـده اسـت )دانیـال ۹: ۲۴(. در حقیقـت 
بسـیاری از محققـان بـه درسـتی نبـوت ۲۳۰۰ روز )سـال( دانیال بـاب ۸: ۱۴ و نبـوت ۷۰ هفته 
)۴۹۰ سـال( دانیـال بـاب ۹: ۲۴ تـا ۲۷ را بـه عنـوان دو بخـش از یـک نبـوت مـی داننـد. آیـه 
بعـدی، نبـوت ۷۰ هفتـه در دانیـال بـاب ۲۵ آغاز دوران صـدور فرمان جهت مرمت و بازسـازی 
اورشـلیم  اسـت، تاریخ این رویداد در سـال هفتم اردشـیر پادشـاه )ِعزرا ۷: ۷(، یا در سـال ۴۵۷ 
قبـل از میـالد تـا رسـیدن بـه ۲۳۰۰ سـال به حسـاب مـی آید، سـپس ما به سـال ۱۸۴۴ میرسـیم 
که مدت زیادی بعد از سـال ۱۷۹۸ و قبل از دومین بازگشـت مسـیح نیسـت. این زمانی اسـت 
کـه عیسـی وارد مقـدس تریـن مکان الهی )قدس االقداس( میشـود و کار شـفاعت خـود را برای 
تطهیـر مـکان مقـدس آسـامنی )قـدس( آغـاز میکند. به منـودار مطالعـه روز جمعه نـگاه کنید.

۲۲ خرداد      پنجشنبه      

نشانه شناسی به عنوان نبوت
منادهـای نبوتهـای زمـان آخـر، ماننـد مـواردی کـه در دانیـال و مکاشـفه یافت میشـود، هر 
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کـدام منـاد تحقـق یـک چیز هسـتند. بـه عنوان مثـال، بز نـر تنها تحقق پادشـاهی یونان اسـت 
)دانیـال ۸: ۲۱(. از ایـن گذشـته، متنـی اسـت که بـرای آگاهی ما مسـتقیم به نام اشـاره میکند، 

چقـدر بیشـرت از ایـن میتواند واضح باشـد؟
با اینحال، الگوها براساس افراد واقعی، رویدادها، و یا آداب و رسوم ترشیفاتی عهد عتیق 
هستند که در واقعیت تاریخی وجود دارند، اما منادها و منونه ها در واقع به واقعیت بزرگ تری به 
آن آینده اشاره دارند. استفاده از منادگرایی و تشبیه به عنوان روش تفسیری به عیسی و نویسندگان 
عهد جدید برمیگردد، و حتی در خود عهد عتیق هم دیده میشود. تنها راهنام برای شناسایی الگو 

و منونه، وقتی است که یک نویسنده از کتاب مقدس الهام گرفته و آنها را شناسایی کند. 

اول قرنتیـان بـاب 1۰: 1 تـا 1۳ را بخوانیـد� پولـس در ضمـن توصیه به کلیسـای قرنتیان به چه 

رویـداد تاریخـی اشـاره میکند؟ و چگونـه امروز به ما مرتبط میشـود؟ 

 

پولس به واقعیت تاریخی خروج ارجاع میکند و براساس تجربه یهودیان باستان در بیابان 
الگویی را به آنان میدهد. بدین ترتیب، پولس نشان میدهد که موسی از خداوند الهام گرفته 
و این وقایع را نوشت، و هدف خداوند این بود که »این چیزها برای ما عربتی باشند«  )اول 
قرنتیان ۱۰: 6(، بدین ترتیب، به ماکه ارساییل روحانی هستیم توصیه میشود که هامنطور که 

در روزهای آخر زندگی می کنیم در برابر وسوسه ها و آزمون ها )یا مشقات( مقاوم باشیم. 

آیـات زیـر را بخوانیـد و هـر الگـو و منونـه تحقـق یافتـه را هامنطور که مسـیح و نویسـندگان 

عهـد جدیـد رشح داده اند، یادداشـت کنید�

متی 1۲: 4۰  

یوحنا 1۹: ۳۶  

یوحنا ۳: 14، 1۵  

رومیان ۵: 14  

یوحنا 1: ۲۹  

در هـر مـورد، عیسـی و نویسـندگان عهـد جدیـد از نوعـی تشـبیه و منونه اسـتفاده میکنند 
تااهمیـت نبـوت را برجسـته تـر و مهمـرت جلـوه بدهنـد. بدیـن ترتیـب، آنها به تحقـق واقعیت 

تاریخـی بزرگ تـری اشـاره میکنند. 

دربــاره خدمــات تشــریفاتی خیمــه مقــدس زمینیفکــر کنیــد، کــه بــه عنــوان الگویــی 
از کل نقشــه نجــات عمــل میکنــد� ایــن مطلــب دربــاره اهمیــت پیــام محــراب بــرای 

مــا در حــال حاضــر چــه مــی آمــوزد؟ 
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۲۳ خرداد      جمعه      

)بویزی،  آسان ساخت«،   ۱۸۴۴« کتاب  گلدشتاین،  کلیفورد  از  بخوانید،  فراتر:  تفکری 
یافن  برای  همچنین  بسیاری،  از  جا  یک  عنوان  به   )۱۹۸۸ پرس،  پاسفیک  انتشارات  آیداهو: 

 .۱۸۹۹madesimple.org مطالب بیشرت در مورد نبوت ۲۳۰۰ روز نگاه کنید
این منودار را مطالعه کنید:

دانيال٨دانيال٧
-------------بابل )شیر(

ماد – فارس )قوچ(ماد – فارس )خرس(
یونان )بز نر(یونان )پلنگ(

روم بت پرست )شاخ که بطور افقی حرکت میکند(روم بت پرست )جانور چهارم(
روم پاپی )شاخی که به طور عمودی حرکت می کند(روم پاپی )شاخ کوچک(
داوری در آسامنتطهیر )قدس( آسامنی

نکتـه مهمـی کـه در اینجـا مـی بینیم این اسـت که صحنـه داوری در دانیال بـاب ۷ که پس 
از ۱۲6۰ روز جفـا اتفـاق مـی افتـد )دانیـال ۷: ۲۵(، هـامن چیـزی اسـت کـه در دانیـال ۸: ۱۴ 
بـه عنـوان تطهیـر محـراب آمـده اسـت. و این صحنـه داوری در آسـامن هامن چیزی اسـت که 
رسانجـام منجـر بـه برپایـی و پادشـاهی ابـدی خدا در پایـان تاریخ غـم انگیز این زمین سـقوط 
کـرده در گنـاه میشـود. از ایـرنو، مـا شـواهد کتـاب مقدسـی قدرمتنـدی بـرای بزرگـی اهمیـت 

آنچـه را داریـم کـه کتـاب مقـدس در دانیـال بـاب ۸: ۱۴ و واقعـه آن نشـان میدهد.

سؤاالتی برای بحث
1� به عقب برگردید و دانیال باب ۲ را مرور کنید� ببینید که چگونه روش تاریخ گرایانه )روند 
مطالعه ادواری تاریخ( در اینجا واضح و شفاف است: سلسله های پشت سرهم امپراطوری های 
جهان، که از دوران باستان شروع میشوند با برپایی پادشاهی ابدی خداوند پایان میگیرند� خداوند 
کلید تفسیر این نبوتها را میدهد� با اینحال این چه چیزی را در مورد وضعیت امروز جهان مسیحی 
که فقط تعداد معدودی از مسیحیان روش تاریخ گرایی را بکار می گیرند، بیان میکند؟ چرا این 
واقعیت به برقراری ارتباط پیام کلیسای ادونتیست با جهانیان در این موقعیت زمانی کمک میکند؟

۲� چگونه میتوانیم نبوت ۲۳۰۰ روز دانیال باب ۸: 14 را به خوبی درک کنیم؟ اگر آنرا درک 
نمی کنید، چرا زمانی را برای یاد گرفتن آن صرف نمی کنید و آنرا در کالس به اشتراک نمی 
گذارید؟ ممکن است تعجب کنید که چقدر واقعاً تعبیر ما از این نبوت محکم و استوار است�

۳� دانیال باب ۷: 1۸، ۲1، ۲۲، ۲۵، ۲۷، را بخوانید� به آنچه که بر سر مقدسین می آید، 
توجه کنید� قدرت شاخ  کوچک  با آنان چه میکند؟ در مقابل، خداوند برای آنان چه میکند؟ 
خبر خوب برای مقدسین درمورد داوری چیست؟ حکم داوری در نهایت برای آنان چیست؟ 
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داستانهای ایامنداران
۲4 خرداد

دویدن برای خدا
توسط ماریان کازمی یرزاک

دویـدن مـرا بـه کلیسـای لهسـتان آورد. بـه عنوان یک مـرد جـوان، رشوع کردم 
بـه بـدن سـازی، چـون دکرت به مـن اخطـار داده بود کـه مواظب بهبود سـالمتی ام 
باشـم. پـس خود را وقف دو اسـتقامت منودم.از آن خوشـم می آمـد! دوی ماراتون 
انجـام مـی دادم، مسـابقات بـه طـول 6۲ مایـل)۱۰۰ کیلومـرت(، و حتـی دوی ۲۴ 

سـاعت بیشـرت از ۱۲6 مایـل)۲۰٣ کیلومرت(.
بـه یـک گـروه از دونـدگان پیوسـتم که درطـول هفته بـا هم مترین مـی کردند.  
پس از مدتی، متوجه شـدم که پیاتر، یک دونده در گروهامن، هر شـنبه مترینامتان 

را از دسـت مـی دهـد. منی توانسـتم بفهمـم چرا و در آخر از او سـوال کردم.
پیاتـر پاسـخ داد: »مـن همـواره بـه مفهـوم زندگی اندیشـیده ام. کتـاب مقدس 
را خوانـده ام و بـه کلیسـاهای بسـیاری رفتـه ام تـا یکـی را پیـدا کنـم تـا از کتـاب 
مقـدس تبعیـت کنـد. و حـاال کلیسـای مورد نظـر را پیدا کـردم. آیا دوسـت داری با 

مـا کتـاب مقـدس بخوانی؟«
مطالعـه کتـاب مقـدس توسـط یـک شـبان ادونتیسـت  رهربی می شـد کـه مرا 
رسدرگـم منـود. مـن خـودم را به عنوان یک مسـیحی پایبنـد می دانسـتم و به فرقه 
ای دیگـر تعلـق داشـتم. یکـروز وقتـی داشـتیم مـی دویدیـم، پیاتـر مـرا با سـوالش 
شـگفت زده کـرد: »آیـا مـی دانسـتی کـه رهرب کلیسـای شـام واقعیت را بـه تو منی 
گویـد؟« گفتـم: »حـاال دیگـر خیلـی از موضـوع منحـرف شـده ای! قاطـی کـردی« 
پیاتـر گفـت: »دفعـه بعـد کـه جلسـه داریم یک کتـاب مقـدس خواهـم آورد. و تو 

کتـاب اصـول عقایـد کلیسـایتان را بیـاور. خواهیـم دیـد که حقیقت چیسـت «.
پیشـنهاد بـه نظر خوب می رسـید. همواره سـعی داشـتم یک زندگـی وفادارانه 
داشـته باشـم و حقیقتـی را کـه مـی دانسـتم دنبـال کنم. در دیـدار بعدیـامن پیاتر 
و مـن دو کتـاب مذکـور را مقایسـه منودیـم. از اینکـه تعالیـم کتـاب، کلیسـایامن با 
تعالیـم کتـاب مقـدس همخوانـی نداشـت در شـگفت شـدم. ماههـا بعـد تعمیـد 
گرفتـم. ۴۵ سـال داشـتم. خیلـی احسـاس خوبـی بـود ازاینکـه بـه یـک کلیسـائی 
بپیونـدی کـه در آن اعضایـش، مثـل مـن، بـه سـالمتی شـان اهمیـت مـی دهنـد. 
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طولـی نکشـید کـه متوجه شـدم چندین نفر از اعضای کلیسـا گوشـت منـی خورند. 
در مـورد رژیـم گیاهـی تحقیـق کردم و من هم از گوشـت خوردن دسـت کشـیدم. 
قبـالً بدنـم رامتعلـق بـه خـودم مـی دیـدم و هرطـور دمل مـی خواسـت بـا آن رفتار 
مـی کـردم. حـاال مـی فهمـم که بدنـم متعلق به من نیسـت. سـعی می کنـم به آن 

آسـیب نرسـانم. آن معبد خداسـت.
امـروز در سـن ۷۱ سـالگی، ورزش دو قسـمت بزرگـی از زندگـی ام اسـت بـا 
وجـود آنکـه از متریـن و رقابـت در سـبت دسـت کشـیده ام. دوندگـی، عالـی ترین 
راه برای انتشـار پیام انجیل اسـت. بعد از ماراتون، هرکس احسـاس خوبی نسـبت 
بـه موفقیتهایشـان دارد و در مـورد خـدا صحبـت کـردن راحـت تـر اسـت. مـن بـه 

دیگـران مـی گویمکـه چـه کسـی بـه مـن قـوت مـی دهـد تـا در این سـن بدوم.
مـن حداقـل سـه بـار در هفتـه مـی دوم، هر بـار 6 مایـل )۱۰ کیلومـرت(. چیزی 
حـدود ۵۵ دقیقـه طـول مـی کشـد. در طبیعت و جنـگل مـی دوم. در حین دویدن 
بـه خـدا و زندگـی مـی اندیشـم. رسودهـای پرستشـی را زمزمـه مـی کنـم و آیـات 
کتـاب مقـدس را بـه یـاد مـی آورم. دعا مـی کنم که خـدا شـخصی را رس راهم قرار 

دهـد تـا در مـورد او برایـش صحبـت کنـم. او مـردم را رس راهـم قرار مـی دهد.
بـه خاطـر سـیزدهمین هدایای سـبت ۲۰۱۷سپاسـگزارم و اینکه یک اسـتودیوی 
تلویزیونی برای کانال امید لهسـتان سـاختند و بشـارت انجیل را به زبان لهسـتانی 

بـه دنیا پخـش می کند سپاسـگزارم.
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۲۴ – ۳۰ خرداد   درس دوازدهم   

چگونگی مواجهه با آیات مشکل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: دوم تیموتائوس ۲: ۱۰ تا ۱۵؛ اول تواریخ ۲۹: ۱۷؛ یعقوب ۴: ۶ تا ۱۰؛ 

غالطیان ۶: ۹؛ اعال ۱۷: ۱۱.

آیــه حفظــی: » خاطرجمــع باشــید کــه صــرب و حوصلــه خداونــد مــا بــرای نجــات شامســت� 
همچنــان کــه بــرادر عزیــز مــا پولــس نیــز بــا اســتفاده از حکمتــی کــه خــدا بــه او عنایــت کــرد بــه 

ــن نامه هــا  ــن چیزهــا می نویســد: در ای ــاره ای شــام نوشــته اســت� او در متــام نامه هــای خــود درب

ــد،  ــا تفســیر غلــط می کنن ــدار از آنه گاهــی مطالــب دشــواری هســت کــه مردمــان جاهــل و ناپای

هامن طــور کــه بــا قســمت های دیگــر کتــاب مقــّدس هــم رفتــار می کننــد و از ایــن راه هالکــت را 

ــرس ۳: 1۵، 1۶(� ــازند« )دوم پط ــود می س ــب خ نصی

هنگام بحث در مورد نامه های پولس رسول، پطرس آن را به آنها می نویسد، و در آیاتی 
دیگری در سایر جاهای کتاب مقدس در این مورد وجود دارد که »مطالبی است که درکش 
دشوار است« )دوم پطرس ۳: ۱6(. این سخنان توسط »مردم جاهل و ناپایدار« آنرا تحریف و 
مفهوم آنان عوض می کنند)دوم پطرس ۳: ۱6(که موجب ویرانی آنان می شود. پطرس منیگوید 

که درک همه سخنان دشوار است، بلکه می گوید فقط برخی از آنان دشوار هستند.  
و مـا ایـن را میدانیـم، اینطـور نیسـت؟ کـدام خواننده صـادِق کتاب مقدس اسـت که متون 
بـه نظـر پیچیـده ای را پیدا نکرده باشـد که درک آن سـخت و دشـوار باشـد؟ مطمئنـاً در برخی 

مواقـع، همـه ما چنیـن تجربه ای را داشـته ایم.
بـه همیـن دلیـل، ایـن هفتـه نگاهـی خواهیـم انداخـت، نـه خیلـی زیـاد فقـط بـه آیـات 
سـخت، بلکـه بـه آنچـه کـه ممکـن اسـت دالیلـی بـرای ایـن چالش هـا باشـد، و اینکـه چگونه 
بـه عنـوان جوینـدگان حقیقـت کالم خـدا، میتوانیـم از طریق ایـن متون سـخت در راه ملکوت 
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خـدا کار کنیـم. و باالخـره، برخـی از ایـن عبـارات سـخت چالـش انگیـز ممکـن اسـت هرگز در 
ایـن سـمت گیتـی قابـل درک نباشـند. در عیـن حال،اکریـت قریب بـه اتفاق متـون موجود در 
کتـاب مقـدس بـه هیـچ وجـه دشـوار نیسـتند، پس نبایـد اجـازه دهیم تا تعـداد کمـی از موارد 
غیـر قابـل فهـم، اعتـامد و ایـامن  ما را نسـبت به اعتبـار و اقتـدار کّل کالم خـدا تضعیف مناید.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۱ خرداد – June ۲۰  آماده شوید. 

۲۵ خرداد      یکشنبه      

دالیل احتاملی برای تناقضات آشکار

دوم تیموتائـوس ۲: 1۰ تـا 1۵ را بخوانیـد� پولـس بـه تیموتائوس توصیه میکند که کوشـش کند 

تـا »پیـام حقیقـت را بـه درسـتی تعلیم دهـد« � چه پیام مهمـی در اینجا به ما داده میشـود؟ 

 

هیـج شـاگرد اندیشـمند و صـادِق کتـاب مقدس ایـن حقیقت را انـکار منی کند کـه مطالبی 
در کتـاب مقـدس وجـود دارنـد کـه درک و فهـم آنان دشـوار هسـتند. ایـن وضعیت نبایـد ما را 
آشـفته و پریشـان کنـد. در حقیقـت، بـه یـک معنا آن عبـارات دشـوار را باید انتظار داشـت. از 
ایـن گذشـته، مـا موجودات ناقص و فانی هسـتیم، و هیچ انسـانی آگاهی و علـم کاملی از متام 
جنبـه هـای یادگیـری نـدارد، چـه رسـد بـه مسـائل الهـی. از ایـرنو، وقتـی انسـان فانی و نـاآگاه 
سـعی در فهـم حکمـت خـدای ابـدی کتـاب مقـدس داشـته باشـد، ایـن مسـئله آسـان نخواهد 
بـود. اگرچـه، چنیـن دشـواری در درک تعالیـم کتـاب مقدسـی، بـه هیچوجه صحت آنچـه را که 

کتـاب مقـدس تصدیـق میکند، بـی اعتبار منی سـازد.
کسـانیکه تعالیـم کتـاب مقـدس را در مـورد الهـام و وحـی الهـی  رد مـی کننـد، اغلـب 
مطالـب دشـوار را جـزو تناقضـات و اشـتباهات کتـاب مقـدس اعـالم مـی کننـد. از آنجاییکـه 
بـرای آنهـا کتـاب مقـدس کـم و بیش یک کتاب انسـانی اسـت، آنهـا معتقدند که کتـاب مقدس 
بایـد حـاوی اشـتباهات و نواقصـی باشـد. بـا چنیـن طـرز فکـری، اغلب تـالش جدی بـرای یافن 
توضیحـی صـورت منـی گیـرد، تـا وحـدت و اعتبار کتاب مقـدس را مـورد توجه قرار دهـد که از 
الهـام الهـی آن ناشـی میشـود. بـه عنـوان مثـال افرادی کـه صفحـات اول کتاب مقـدس، روایت 
آفرینـش را بـه زیـر سـوال مـی برند، ممکن اسـت خیلی رسیع به سـمت شـک و تردیـد و عدم 

اطمینـان نسـبت بـه بخش هـای دیگـر کتـاب مقـدس گرایش پیـدا کنند.
برخـی اختالفـات در کتـاب مقدس ممکن اسـت بـه دلیل اشـتباهات جزیی تکثیـر کنندگان 
یـا مرتجـامن باشـد. خانـم اِلـن جـی وایـت اظهـار میـدارد: برخـی بـا نـگاه عاقـل اندر سـفیه ما 
را مـی بیننـدو مـی گوینـد، فکـر منـی کنید ممکن اسـت در نسـخه بـرداری خطایـی رخ داده و 
یـا مرتجـامن اشـتباه کـرده  باشـند؟  همـه اینهـا احتـامالت اسـت، و ذهنـی کـه نازک بین اسـت 
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بـا اتـکا بـر ایـن احتـامالت دچـار شـک و تردیـد میشـود و بـه گمراهـی مـی افتـد و یـا احتامالً 
بـه هـامن انـدازه آمـاده اسـت تـا در برابـر ارسار کالم الهـام بخـش خداونـد دچـار لغزش شـود، 
زیـرا کـه ذهن هـای ضعیـف منـی تواننـد اهـداف خداوند را تشـخیص دهنـد. بله، آنهـا براحتی 
در برابـر حقایـق سـاده ای کـه ذهـن  عـوام خواهـد پذیرفـت، و الهی بـودن آنرا در مـی یابد به 
لغـزش مـی افتنـد، سـخنان خـدا سـاده، زیبا، پر معنا و رسشـار از برکت اسـت. همـه این خطایا 
بـرای روح مشـکلی ایجـاد منـی کنـد و یـا باعـث لغـزش آن منی شـود، و از سـاده تریـن حقیقت 

آشـکار، دشـواری پدیـد منـی آید . پیامهـای برگزیـده، جلـد اول، صفحه ۱6.

ــدس  ــاب مق ــه کت ــع ب ــن و مطی ــه ای فروت ــا روحی ــه ب ــت ک ــم اس ــدر مه ــرا اینق چ
ــویم؟ ــک ش نزدی

۲۶ خرداد      دوشنبه      

برخورد صادقانه و محتاطانه با آیات دشوار
آیـا تـا بـه حـال تجربـه برخـورد بـا مـن یا متونـی  را داشـته ایـد کـه آن را درک نکـرده اید، 
یـا اینکـه تناسـب آن بـا سـایر متـون یـا بطـور کلی بـا واقعیت، سـخت باشـد؟ در عیـن حال در 
برخـی مواقـع، ایـن دشـوار اسـت کـه تصـور کردکـه بااین مشـکل مواجه نشـده باشـید. سـؤال 
ایـن اسـت، عکـس العمـل شـام چـه بـوده؟ یـا حتـی مهمـرت از آن، چگونه بایـد برخـورد کنید؟

اول تواریـخ بـاب ۲۹: 1۷؛ امثـال ۲: ۷؛ اول تیموتائـوس 4: 1۶ را بخوانید�ایـن متـون در مـورد 

چگونگـی برخـورد مـا بـا این آیـات پیچیـده، چـه می گویند؟

 

فقـط وقتـی نیتـی امیـن و درسـت داشـته باشـیم، آنـگاه مـی توانیـم بامشـکالت بطـور 
منصفانـه برخـورد کنیـم. خـوش نیتـی از مـا حامیـت مـی کنـد، بـه طـوری کـه از هیـچ مـن 
مشـکلی دوری منـی کنیـم و سـعی منـی کنیـم آنهـا را مبهـم سـازیم. همچنیـن نیـت درسـت ما 
را از دادن جـواب هـای سـطحی بـاز مـی دارد کـه در واقع به موشـکافی نیازی نـدارد. خداوند 
از درسـتی و صداقـت خرسـند میشـود. بنابرایـن، مـا بایـد ویژگـی هـای او را در هـر کاری کـه 

میکنیـم، حتـی در مطالعـه کتـاب مقـدس در نظـر داشـته باشـیم.
افـراد صـادق بـا پیچیدگیهـای کتـاب مقـدس بـه گونـه ای محتاطانـه برخـورد مـی کننـد، و 
مراقـب هسـتند کـه اطالعاتـی را خـارج از زمینـه ارائـه ندهنـد کـه حقیقـت را بـا زبـان بـارز 
تحریـف کنـد، یـا با دسـتکاری در شـواهد و مدارک باعـث لغزش و گمراهی دیگران بشـوند. به 
مراتـب بهـرت اسـت کـه منتظـر جـواب قابـل قبول بـرای مسـئله بود تـا در پـی ارائه یک پاسـخ 



11۷

نامطلـوب، غیـر قابـل قبـول و طفره آمیز بـود. یکی از اثـرات مثبت صداقـت در مطالعه کتاب 
مقـدس ایـن اسـت کـه باعـث اعتامد میشـود و اعتامد پایه و اسـاس همه روابط سـامل شـخصی 
اسـت. ایـن امـر مـردم را بسـیار بیشـرت از پاسـخهای غیرقابل قبـول، متقاعـد میکند. بهرت اسـت 
فقـط بگوییـد، شـام منـی دانیـد کـه چگونه به سـوال پاسـخ دهیـد یا توضیـح دقیق مـن را منی 

دانیـد، بـه جـای اینکـه بگوییـد، زمانی، شـاید، یا واقعـاً اینگونه نیسـت.
افـراد محتـاط بطـور جـدی میخواهنـد تـا حقیقـت کالم خـدا را بداننـد، بنابرایـن، بطـور 
مـداوم اطمینـان حاصـل میکننـد تـا از نتیجـه گیریهـای عجوالنه کـه مبتنی بر دانـش محدود یا 
شـواهد و دالیـل سسـت و بـی اسـاس، اجتناب کننـد. افراد محتاط مصمم هسـتند تـا از جهاتیا 
جزییاتـی کـه میتوانـد مهـم باشـد غفلت و چشـم پوشـی نورزنـد. آنهـا در تفکر عجلـه منیکنند 
بلکـه در مطالعـه کالم خـدا و متـام اطالعـات مرتبـط بـا آن کامـالً دقت، تـالش و تامـل میکنند.

شــما بــا متونــی کــه کامــالً آنهــا را درک نمــی کنیــد یــا بــه نظــر نمــی رســد کــه بــا 
حقیقــت جــور در بیاینــد، چــه مــی کنیــد، یــا چــه کار بایــد بکنیــد؟

۲۷ خرداد      سه شنبه      

با عبارات دشوار، با بی آالیشی برخورد کنید

یعقـوب 4: ۶ تـا 1۰؛ دوم تواریـخ ۷: 14؛ صفنیـا ۳: 1۲ را بخوانیـد� چـرا در هنـگام تـالش برای 

رویاروئـی بـا آیـات مشـکل کتاب مقـدس فروتنی مهم اسـت؟

 

بسـیاری از افـراد بـه ایـن بینش شـگفت انگیز و فروتنانه رسـیده اند که آنها متکی بر کسـی 
یـا چیـزی خـارج از خودشـان هسـتند. آنهـا فهمیـده اند که آنهـا معیار همـه چیز نیسـتند. این 
افـراد بـه حقیقـت بیش از نیازهای خودشـان ارزش و اهمیت میدهند و مـی دانند که حقیقت 
آن چیـزی نیسـت کـه آنهـا خودشـان بوجـود می آورنـد بلکه چیزی اسـت که آنان بـا آن مواجه 
میشـوند. شـاید بزرگرتیـن حقیقتـی کـه ایـن افـراد درک میکننـد، فقـط اینسـت که آنـان چقدر 
کـم راجـع بـه حقیقـت مـی داننـد. هامنطـور کـه پولـس نوشـت، آنچـه آنهـا مـی داننـد مثـل 

»تصویـر تیـره و تـار آیینه اسـت« )اول قرنتیـان ۱۳: ۱۲(
فوایـد ایـن سـادگی و بـی ادعایـی در تفکـر متعـدد اسـت: ُخلق و خـوی تحقیق و بررسـی 
فروتنانـه اسـاس رشـد دانـش اسـت زیـرا آزادی را بوجـود می آورد کـه خودبخود روحـی تعلیم 
پذیـر را منجـر میشـود. البتـه ایـن بدیـن معنا نیسـت که افراد بی آالیش و سـاده اغلب اشـتباه 
مـی کننـد و یـا اینکـه همیشـه عقیـده خـود را تغییـر داده و هرگـز دارای یک عقیـده محکم و 
راسـخ نیسـتند. بلکـه ایـن بـدان معناسـت کـه آنهـا مطیع حقیقـت کتاب مقـدس هسـتند. آنها 



11۸

از نواقـص و محدویتهـای دانـش خـود آگاه هسـتند و بـه همیـن دلیـل قـادر بـه رشـد دانش و 
درک خـود از کالم خـدا هسـتند بـه گونـه ای که فـردی با افکار اندیشـمندانه ، متکـرب و مغرور 

قـادر بـه فهم آن نیسـت. 
» همـه کسـانیکه بـا ذهنـی بی ادعا و پژوهشـگر برای هدایت شـدن بـه کالم خدا روی می 
آورنـد، و مصمـم بـرای دانسـن رشایـط رسـتگاری هسـتند، خواهنـد دانسـت که کتـاب مقدس 
چیسـت. امـا کسـانیکه کالم خـدا را با داشـن روحـی که از طـرف خداوند تایید منی شـود، مورد 
تحقیـق و بررسـی قـرار میدهند، واز نائل شـدن به آن دور خواهند شـد زیرا کـه از روح القدس 
بهـره نگرفتـه انـد. پـروردگار بـا ذهنی که بی تفاوت و بی اشـتیاق اسـت سـخن نخواهد گفت. 
او احـکام خـود را بـرروی کسـانیکه متایـل به بی حرمتـی و ناپاک کردن آن دارنـد، هدر و ضایع 
منـی کنـد. امـا وسوسـه کننده]رشیر[ هر ذهنی را که در برابر وسوسـه های او تسـلیم میشـود، 

تعلیـم میدهـد و مایـل اسـت که از احـکام مقدس خداوند هیچ تاثیرپذیری نداشـته باشـد.
» مـا بایـد قلـب خـود را بـی آالیـش کنیـم و با صداقـت و تکریـم در پی کالم حیـات بخش 
 Advent Review and .» باشـیم؛ زیـرا تنهـا ذهـن سـاده و متواضـع مـی توانـد نـور را ببینـد

Sabbath Herald ، ۲۲ اوت ۱۹۰۷. 

ــوان  ــه عن ــد؟ ب ــی کنی ــرار م ــن را برق ــع و یقی ــن تواض ــب بی ــوازون مناس ــه ت چگون
ــه ادونتیســت هســتید  ــد، شــما ک ــی دهی ــه پاســخ م ــک حمل ــه ی ــه ب ــال، چگون مث
چگونــه میتوانیــد مطوئــن باشــید کــه عقیــده شــما در مــورد ســبت درســت و صحیــح 

ــاً هــر کــس دیگــری اشــتباه میکنــد؟  اســت و تقریب

۲۸ خرداد      چهارشنبه      

عزم و صرب

غالطیـان بـاب ۶: ۹ را بخوانیـد� در حالیکـه پولـس در اینجـا دربـاره پایـداری مـا در نیکویـی 

کـردن بـه دیگـران صحبـت می کند، درسـت هـامن پایـداری و رفتـار هنگامیکه ما با سـواالت 

سـخت روبـرو میشـویم، الزم اسـت� چـرا عـزم و صـرب در حل سـواالت سـخت مهم اسـت؟

 

دسـتیابی بـه موفقیـت واقعـی همیشـه مسـتلزم پایداری اسـت. چیـزی که مـا خیلی راحت 
بـه دسـت مـی آوریـم، غالباً برای مـا ارزش و اعتبار کمـی دارد.عبارت پیچیده و مشـکل موجود 
در کتـاب مقـدس بـه مـا ایـن فرصـت را میدهنـد تـا ذهـن خـود را بـا عـزم و پایـداری بـرای 
جسـتجوی راه حـل بـه کار گیریـم و ایـن نشـان مـی دهـد کـه چقـدر دانسـن مسـئله بـرای ما 
مهـم اسـت. هـر مـدت زمانـی را کـه رصف مطالعـه کتـاب مقدس کنیم و سـعی کنیم تا بیشـرت 
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در مـورد معانـی و پیـام آن بدانیـم، زمانـی اسـت که به خوبی رصف شـده اسـت. شـاید تجربه 
جسـتجوی صمیامنـه و صادقانـه کتـاب مقـدس بـرای یافـن جـواب، حتی بـرای مـدت طوالنی، 
در نهایـت حاصلـش یـک برکـت بزرگ تـری از حـل خود مسـئله باشـد. از این گذشـته، وقتی ما 
راه حلـی بـرای یـک مسـئله آزار دهنـده پیـدا مـی کنیم، برای ما آن مسـئله با ارزشـرت میشـود.

ایـن واقعیـت کـه شـام منـی توانید به رسعت یک مسـئله را حـل کنید ثابت منـی کند که آن 
مسـئله حـل شـدنی نیسـت. قابل توجه اسـت کـه چقـدر از این واقعیـت بارز و مشـهود غافل 
مـی شـویم. بسـیاری هسـتند کـه وقتی بـا موضوع دشـواری در کتـاب مقدس روبرو می شـوند 
و کمـی بـه آن فکـر مـی کننـد و هیـچ راه حلـی ممکـن بـرای آن پیـدا منی کننـد، به یکبـاره به 
ایـن نتیجـه میرسـند کـه مسـئله قابـل حل نیسـت. برخـی از زیر سـوال بـردن اعتبـار کل کتاب 
مقـدس رشوع مـی کننـد. امـا نبایـد فراموش کنیم که ممکن اسـت راه حل بسـیار آسـان باشـد، 
گرچـه آن را بـا خـرد و دانـش ناقـص و محدود انسـانی نبینیـم. درباره یک مبتـدی در علم جرب 
کـه بـا نیـم سـاعت تـالش بیهـوده برای حـل مسـئله ای دشـوار، اعالم کـرده که راه حلـی وجود 
نـدارد چـه فکـری مـی کنیم؟ چون او هیـچ راه حلی را نتوانسـته پیدا کند، بدین معنا اسـت که 
راه حلـی وجـود نـدارد؟ در مطالعـه مـا درباره کتـاب مقدس نیـز همین موضوع صادق اسـت.

هنگامیکـه برخـی از مسـائل حتـی بـا سـعی و تـالش سـخت شـام بـرای حـل آنهـا، بـدون 
جـواب بـر جـای خـود باقـی مباننـد، آنها را بـرای مدتی کنـار بگذاریـد، و در آن هنـگام آنچه را 
انجـام بدهیـد کـه خداونـد قبـالً به شـام گفتـه بود. برخـی از دیدگاه هـای روحانی تنهـا پس از 
آنکـه متایـل بـه انجـام آنهـا پیدا می کنیم، بدسـت مـی آینـد. بنابرایـن در مطالعه خـود درباره 
کتـاب مقـدس کوشـا و صبـور باشـید. و رس انجـام بردبـاری، در آخـر زمـان بـرای ایامنـداران 

فضیلـت اسـت )مکاشـفه ۱۴: ۱۲(. 

ــدس را  ــاب مق ــز کت ــر انگی ــش ب ــات چال ــوری آی ــت و صب ــا جدی ــه ب ــرادی ک از اف
ــران را  ــم دیگ ــی توانی ــه م ــم؟ چگون ــم بیاموزی ــی توانی ــد، چــه م ــی کنن ــه م مطالع
ــا یــک آیــه  ــا از جســتجوی حقیقــت دســت نکشــند؟ چــرا وقتــی ب ترغیــب کنیــم ت
ــیم؟   ــته باش ــراس داش ــد از آن ه ــویم، نبای ــی ش ــرو م ــدس روب ــاب مق ــخت در کت س

۲۹ خرداد      پنجشنبه      

کنار آمدن با عبارات مشکل، طبق منت کالم خدا و با دعا

اعـامل بـاب 1۷: 11؛ اعـامل ۸: ۳۵ و اعامل 1۵: 1۵، 1۶ را بخوانید� رسـوالن و اعضای کلیسـای 

اولیـه هنـگام مواجهـه بـا آیـات مشـکل چـه مـی کردنـد؟ چـرا بـا اینحال هنـوز کتـاب مقدس 

بهرتیـن منبـع بـرای تفسـیر خودش می باشـد؟ 
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بهرتین راه حل برای درک آیات مشکل کتاب مقدس هنوز خود کتاب مقدس می باشد. 
آیات مشکل کتاب مقدس زمانی به بهرتین وجه می توانند مورد بررسی قرار گیرند تا در پرتو 
کل کتاب مقدس مورد مطالعه قرار گیرند، به جای آنکه فقط خود آیه و به دور از ارتباط با 
دیگر آیات یا کل کتاب مقدس مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. در واقع، باید از خود کتاب 
مقدس استفاده کنیم تا به ما در درک کتاب مقدس کمک کند. یادگیری کشف حقایق بزرگی 
که در خود کتاب مقدس یافت میشوند یکیاز مهم ترین کارهاییاست که میتوانیم انجام دهیم.

اگـر آیاتـی از کتـاب مقـدس را منـی فهمیـد، سـعی کنیـد اطالعاتـی را از دیگـر آیـات کتاب 
مقـدس کـه بـا هـامن موضـوع رس و کار دارنـد بدسـت آورید. همیشـه سـعی کنیـد توضیحات 
واضـح و شـفافی از کتـاب مقـدس بـرای کمک بـه درک آن دسـته از آیات که مفهـوم آنان کمرت 
واضـح و روشـن اسـت پیـدا کنیـد. همچنیـن بسـیار مهـم اسـت کـه هرگـز بیانـات و اظهـارات 
روشـن و قابـل فهـم کتـاب مقـدس را بـا مرتبـط کـردن بـا آیاتـی کـه درک و فهـم آنـان سـخت 
اسـت، مبهـم و پیچیـده نکنیـم. به جـای یافن منابع خـارج از کتاب مقدس، مانند فلسـفه، و یا 
علمـی بـرای توضیـح معنـی کتـاب مقـدس، باید اجـازه دهیم تا مـن کتاب مقدس خـود معنای 

آنـرا برای ما آشـکار و روشـن سـازد.
گفتـه شـده اسـت کـه بـا دعـااز دیدگاهـی جدیـد بـه معانـی واقعـی آیـات سـخت نـگاه 
کنیـم. زیـرا در دعـا، نشـان میدهیـم کـه در تفسـیر و درک کتـاب مقـدس بـه کمـک الهـی 
نیازمنـد هسـتیم. در دعـا، در پـی تنویـر ذهـن خـود از طریق هامن روح القدسـی هسـتیم که 

نویسـندگان کتـاب مقـدس از آن الهـام گرفتنـد تـا آنچـه را بنویسـند کـه نوشـتند. 
در دعا، انگیزه های ما بارور میشوند و میتوانیم به خدا بگوییم که چرا میخواهیم آنچه را 
که می خوانیم بفهمیم. در دعا، از خداوند می خواهیم تا چشامن ما را به روی کالم او باز کند و 
به ما روحی اعطا کند تا از حقیقت او پیروی و به آن عمل کنیم.)این بسیار حیاتی است( وقتی 
خدا ما را در پاسخ به دعاهایامن از طریق روح القدس هدایت میکند، آنچه او انجام میدهد 
با آنچه که در کتاب مقدس برای ما آشکار شدهاست مغایرت ندارد. اراده خداوند همیشه در 
راستای کتاب مقدس و هامهنگ با آن است، و آنچه را که نویسندگان کتاب مقدس با الهام 

گرفن از او برای برقراری ارتباط با ما نوشتند را تایید و بنا میکند. 

چگونــه دعــا بــه شــما کمــک میکنــد تــا در یــک چارچــوب درســت ذهنــی بــرای درک 
بهتــر از کالم خــدا قــرار گیریــد و آنــرا پیــروی کنیــد؟

۳۰ خرداد      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخوانیـد، اِلـن جی وایت، »با شـک و تردیـد چه کنیـم؟« ، صفحات ۱۰۵ 
تـا ۱۱۳ در گامهایـی بسـوی مسـیح. و بخوانیـد، بخـش ۸ در مقالـه »روش هـای مطالعـه کتـاب 

مقـدس« کـه در لینـک زیـر یافت می شـود:  
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http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible-interpretation-
hermeneutics/methods-bible-study.

در کتـاب مقـدس ارسار بسـیاری وجـود دارد کـه نوع بـرش از درک آن عاجز اسـت و مفهوم 
آنهـا عمیـق تـر از آن هسـتند کـه بشـود آنهـا را کامـالً توضیـح داد. بـه همیـن دلیل مـا نیاز به 
یـک ذهـن بـی آالیـش و سـاده داریـم، و بایـد متایـل داشـته باشـیم تـا با دعـا از کتـاب مقدس 
تعلیـم بگیریـم. ایـامن بـه کتـاب مقـدس اجازه میدهـد تا من کتـاب مقدس - حتی اگـر معنای 
آن بـر ضـد رشایـط مـا باشـد – بگوید، آنچـه را که در واقـع باید بگوید. ایامن بـه کتاب مقدس، 
باعـث حرمـت و ارج نهـادن بـه مـن آن میشـود، بـه جـای اینکه باعـث تحریف آن بشـود)بله، 

برخـی واقعـاً خـود متـون را تغییـر مـی دهند( یـا از معنـای واقعی آن مـی گریزند.      
»وقتی کالم خدا بدون حرمت به آن و دعا باز میشود؛ وقتی افکار و عالیق بر روی خداوند 
بنا نشوند، یا با اراده او هامهنگ و سازگار نباشند، ذهن دچار ابهام و شک و تردید میشود؛ و در 
هامن ابتدا مطالعه کتاب مقدس، شک و تردید تقویت میشود. دشمن کنرتل افکار را به دست می 
گیرد، و او تعابیری را به ذهن پیشنهاد می کند که صحیح نیستند. هرگاه انسان در کالم خدا و عمل 
به دنبال هامهنگی با خدا نباشد، هرچند که آنها ممکن است بدانند که در قبال درک اشتباهشان 
از کتاب مقدس مسئول هستند، اعتامد به توضیحات آنان صحیح نیست. کسانیکه به هدف یافن 
تضاد در کتاب مقدس به آن مراجعه می کنند، بینش روحانی ندارند. آنان با دیدگاه تحریف شده 
ای که دارند بسیاری از دالیل را به عنوان شک و تردید و بی اعتامدی در چیزهایی می بینند که در 
واقع بسیار ساده و آسان هستند«. اِلن جی وایت، گامهایی به سوی مسیح، صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۱. 

سؤاالتی برای بحث
ــرای درک  ــاب مقــدس ب ــه کت ــه مــا نســبت ب 1� چــرا نگرشــهای مــورد مطالعــه ایــن هفت
صحیــح از کتــاب مقــدس اساســی هســتند؟ بــه نظــر شــما چــه نگرشــهای دیگــری نســبت 
بــه کتــاب مقــدس بــرای کمــک بــه فهــم بهتــر آن وجــود دارنــد کــه بســیار حیاتــی هســتند؟

۲� چرا نباید از یافتن مطالبی در کتاب مقدس که توضیح و درک آن سخت باشد، متعجب 
شویم؟ از این گذشته، چه مواردی از جهان طبیعی در برخی مواقع وجود دارند که درک آنها 

دشوار است؟ به عنوان مثال، تا به امروز، وجود آب )بلی آب!( پر از اسرار است�

۳� بــه عنــوان یــک ادونتیســت، چگونــه مــی توانیــم ســؤال لوقــا بــاب ۲۳: 4۳، جایــی کــه 
) براســاس  بیشــتر ترجمــه هــا( عیســی بــه دزد مــی گویــد کــه در آن روز بــا او در بهشــت 
ــه  ــت؟ ب ــن موضــوع چیس ــه ای ــه جــواب ب ــم؟ روش صادقان ــود، را پاســخ دهی ــد ب خواه
عنــوان مثــال، چگونــه متونــی مثــل یوحنــا ۲۰: 1۷، جامعــه ۹: ۵، و اول قرنتیــان 1۵: 1۶ تــا 
۲۰ مــی تواننــد بــه مــا کمــک کننــد تــا مســئله مــورد نظــر در ایــن ســؤال را درک کنیــم؟ 
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داستانهای ایامنداران
۳1 خرداد

کارخانه ای که به مدرسه تبدیل می شود
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

یـک تاجـر ثرومتنـد ادونتیسـت روز هفتـم از خود پرسـید که چگونـه می تواند 
ثروتـش را بـرای توسـعه شـهرش، تیاچیـو، در غرب اوکراین بـه کار برد.

او هـزاران کپـی از کتـاب الـن جـی وایـت به نـام »گام هایی به سـوی مسـیح« 
را خریـد و آنهـا را بـه خانـه هـای مردمـی بـه تعـداد ۹۰۰۰ نفـر پخش منود. سـپس 
او هـامن کار را بـا »آرزوی اعصـار« و »نـربد عظیـم« انجـام داد. کلیسـای محلـی 
ادونتیسـت از یـک شـهرت محلـی خوبـی لـذت می بـرد و تعـداد نفراتـی که عضو 

آن مـی شـوند بـه ۷۰ نفـر می رسـد.
ــا خــود اندیشــید: »چــه کار دیگــری  امــا تاجــر مذکــور، اســتپان دوردیایــی، ب
مــی توانــم انجــام دهــم؟« یکــروزاو راز خــود را بــه والدمیــر کاچــک مطــرح منــود؛ 
کســی کــه مدیــر بعــدی آمــوزش بــرای بخــش اروپــا- آســیای کلیســای ادونتیســت 
شــد و محدودیــت کاری اش شــامل اوکرایــن و نواحــی بیشــرتی از اتحــاد جامهیــر 

شــوروی ســابق بــود.
کاچـک پاسـخ داد: »مـدارس یکـی از بهرتیـن راه برای دسـتیابی به دنیـا در این 

روزهاسـت«. تاجرمدتی بـه کاچک زل زد.
گفـت: »مـن یـک سـاختامن دارم. ایـن دقیقاً هامن کاری اسـت کـه می خواهم 
بکنـم«. تنهـا در عـرض سـه مـاه، دوردیایـی سـاختامن یـک کارخانـه را بـه یـک 
مدرسـه سـه طبقـه با زمین های زیبای ورزشـی مبـدل کرد. مدرسـه ای که عنوانش 
»مدرسـه شـادی ادونتیسـت هـای روز هفتـم« بـود که درهـای خود را در سـپتامرب 

۲۰۱6 بـه روز ٣6 کـودک گشـود.
درسـت در طـی تنهـا یک سـال، مدرسـه کـه ازکالس اول تـا چهـارم را تعلیم می 
دهـد و یـک پیـش دبسـتانی دارد، بـه دو برابـر ظرفیت یعنـی کالس ۷۰نفـر تبدیل 

شـد، که ظرفیـت کالس را پر سـاخت.
زمیـن هـای ورزشـی یکـی از بهرتینهـا در شـهر بـه حسـاب مـی آیـد و مـدارس 
دیگـر کودکانشـان را می فرسـتند تا در فضائی دوسـتانه مشـارکت کننـد. هر دفعه 
کـه بچـه هـا می رسـند قوانین ادونتیسـت اعالم می شـود: »این یک مدرسـه خاص 
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اسـت. مـا کتـاب مقـدس را اینجـا مطالعه مـی کنیم و نا سـزا گوئی منـی کنیم. پس 
قبـل از بـازی، مایلیـد چند آیـه از کتاب مقدس بشـنوید؟«

بچـه هـا بـا صـدای بلنـد فریـاد زدنـد: »بلـه!« در روز اخیـر بچـه ها مشـتاقانه 
یوحنـا بـاب ۱۰ آیـه ۱۰ را حفـظ مـی کننـد کـه عیسـی می گویـد: » من آمـده ام تا 

آدمیـان حیـات یابنـد و آن را بـه طـور کامل داشـته باشـند «. 
کاچـک کـه آنجـا حـارض بـود و وقایـع اتفـاق افتـاده در مدرسـه را بازگـو کـرد 

گفـت: » بچـه هـا رسیعـاً یـاد گرفتنـد و تکـرار کردنـد. سـپس بـازی کردنـد«.
۴۵ مایل دورتر)۷۵ کیلومرت(، کلیسـای بزرگرت ادونتیسـت با ٣۰۰ عضو، مدرسـه 
شـکوفا را دیدنـد و از همدیگـر پرسـیدند »چـرا مـا منی توانیم مدرسـه بـاز کنیم؟« 
پـس آنهـا یـک مدرسـه بـه تعـداد گنجایـش ۲۲ کـودک درشهرشـان ایلنیتزیـا بـاز 
کردنـد.  ایـن داسـتانی شـگفت انگیـز اسـت کـه در بخـش اروپا-آسـیا پخـش مـی 
شـود؛ جائیکـه شـامر مـدارس کلیسـا از ۱۴ عدد در سـال ۲۰۱۲ به بیـش از 6۰ عدد 

در امروز رسـیده اسـت.
میخائیـل کامینسـکی، رئیـس بخش اروپا-آسـیا، گفت: »علل زیـادی وجود دارد 
کـه چـرا مـدارس رسیـع بـاز مـی شـوند؛ امـا یکـی از آن علـل در زمـان مناسـب و 

مـکان مناسـب بـودن اسـت تـا خداونـد نقشـه هایـش را تحقق بخشـد«.
سـیزدهمین هدایـای سـبت ۲۰۲۱ بـه گسـرتش چندیـن مـدارس کلیسـائی در 
ناحیـه اروپـا- آسـیا کمـک خواهـد کـرد. بـرای پیـروی از خـدا و بکار بردن شـام در 

گسـرتش انجیـل سپاسـگزاریم.
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۳۱ خرداد تا ۶ تیر   درس سیزدهم   

زندگی با کالم خدا

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: فیلیپیـان ۲: ۱۲ تا ۱۶؛ لوقـا ۴: ۴، ۸، ۱۰ تا ۱۲؛ مزامیـر ۳۷: ۷؛ مزامیر 

۴۶: ۱۰؛ مزامیر ۶۲: ۱، ۲، ۵؛ کولیسـیان ۳: ۱۶.

آیـه حفظـی: »شـام بایـد بـر طبـق کالم عمـل کنیـد و فقـط بـا شـنیدن خـود را فریـب 
�)۲۲  :1 )یعقـوب  ندهیـد« 

بهرتین روش مطالعه کتاب مقدس فایده ای نخواهد داشت، اگر مصمم نباشیم با آنچه از 
کتاب مقدس می آموزیم زندگی کنیم. آنچه بطور کلی در مورد تعلیم و تربیت صادق است، 
مخصوصاً در مورد مطالعه کتاب مقدس نیز صادق است: شام همه چیز را نه فقط با خواندن 
و نوشن، بلکه با عمل به آنچه که آموخته اید، به بهرتین صورت یاد می گیرید. اطاعت از کالم 
خدا درهای گنجینه های برکات الهی را کامالً برروی ما باز می کند که در غیر این صورت بر 
روی ما بسته خواهد ماند، و آن ما را به طریقی شگفت انگیز و متحول کننده در جهت درک 
و علم بیشرت هدایت می کند. اگر مایل به پیروی لز کالم خدا نباشیم و حارض نباشیم به آنچه 
که مطالعه کرده ایم عمل کنیم، از نظر روحانی رشد نخواهیم کرد. و کسانیکه شاهد زندگی ما 

هستند، دچار رسدرگمی خواهند شد زیرا که زندگی ما با سخنان ما مطابقت ندارد.
مـا از طریـق الگوهـای الهـام گرفتـه از خداونـد کـه بـه مـا مفهـوم زندگـی بـا کالم خداونـد 
را نشـان میدهنـد، در فیـض و حکمـت الهـی رشـد میکنیـم. هیـچ الگویـی بهرت و هیـچ نیرویی 
الهـام بخـش تـر از عیسـی مسـیح وجود ندارد. او بـه ما الگویی بـرای پیروی در زندگـی داد. او 

در هامهنگـی و مطابقـت کامـل بـا اراده خداونـد زندگـی کرد.  
مـا ایـن هفتـه مفهـوم زندگـی بـا کالم خـدا و تحت اقتـدار الهی را مـورد مطالعه و بررسـی 

قـرار خواهیم داد. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷ تیر – June ۲۷  آماده شوید. 
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۱ تیر      یکشنبه      

زندگی با کالم خدا و روح القدس
مطالعـه کالم خـدا بـا دقـت و بـا روش صحیح بسـیار مهم اسـت. اما هامنقدر کـه این مهم 
اسـت، شـاید حتـی بیشـرت از آن، ایـن مهـم باشـد کـه بـه آنچـه آموخته ایـم عمـل کنیـم. هدف 
نهائـی از مطالعـه کتـاب مقـدس دسـتیابی بـه دانش بیشـرت در مورد آن نیسـت، کتـاب مقدس 
بـه هـامن انـدازه کـه بایـد شـگفت انگیـز باشـد، هسـت. هدف تسـلط ما بـر کالم خدا نیسـت 
بلکـه در مـورد تسـلط کالم خـدا بـر ما و تغییر نحـوه زندگی و تفکر ماسـت. این مسـئله واقعاً 
مهـم اسـت. آمادگـی بـرای زندگـی بـا حقیقتـی کـه آموخته ایـم، بـدان معناسـت کـه حـارض به 
تسـلیم در برابـر حقیقـت کتاب مقدس هسـتیم. ایـن انتخاب برخی اوقات مسـتلزم یک مبارزه 
سـخت مـی باشـد، زیـرا مـا در حـال نربدی هسـتیم که چه کسـی بـر افـکار و زندگی ما تسـلط 

و چیرگـی یابـد. و، در پایـان، تنهـا یکـی از ایـن دو جبهـه را میتوانید انتخـاب کنید.

فیلیپیان ۲: 1۲ تا 1۶ را بخوانید� این آیات درباره اینکه ما چگونه باید زندگی کنیم، چه می گویند؟ 

 

بلـه، خـدا در زندگـی مـا حضـور دارد و کار میکنـد، امـا او اینـکار را از طریـق روح القـدس 
انجـام میدهـد، تنهـا کسـیکه بـه مـا خـرد مـی بخشـد تـا کتـاب مقـدس را درک کنیـم. عـالوه 
برایـن، اغلـب مـا بـه عنوان انسـان گناهـکار، با حقیقـت خداونـد مخالفیم و از نفـس خودمان 
رهایـی منـی یابیـم کـه از کالم خدا پیروی کنیم)رومیان ۱: ۲۵؛ افسسـیان ۴: ۱۷، ۱۸(. بدون روح 
القـدس، هیچگونـه محبـت و اشـتیاقی بـرای پیـام خدا وجـود نـدارد. و در نتیجه نـه امیدی، نه 
اعتـامدی و نـه محبتـی وجـود خواهـد داشـت. از طریـق روح القـدس، خـدا حقیقتـاً »بـا عمل 
نیرومنـد خـود، هـم تصمیـم و هم قدرت انجام آنچه را که خشـنودش می سـازد، در شـام پدید 

مـی آورد«  )فیلیپیـان ۲: ۱۳(.
از کتاب مقدس و  را به سوی درک عمیقرت  القدس معلمی است که می خواهد ما  روح 
تکریم شادمانه کالم خدا سوق دهد. او حقیقت کالم خدا را مورد توجه ما قرار می دهد و 
به ما دیدگاه تازه ای در مورد این حقایق می بخشد، به گونه ای که زندگی ما با وفاداری و 
اطاعت از روی عشق به اراده خدا توصیف میشود. هیچکس بدون کمک روح القدس قادر به 
رشح دادن کتاب مقدس نیست. اما وقتی شام کالم خدا را با قلبی بی آالیش و تعلیم پذیر قبول 
کنید، فرشتگان خدا در کنار شام خواهند بود تا شام را با شواهد و دالیل حقیقت تحت تاثیر 
قرار دهند . اِلن جی وایت، پیامهای برگزیده، جلد اول، صفحه ۴۱۱. بدین سان حقایق روحانی 
با کلات روحانی بیان ]تفسیر[ میشوند )اول قرنتیان ۲: ۱۳، ۱۴( و ما با اشتیاق و خوشحالی 

می توانیم کالم خدا را هر صبحگاه دنبال کنیم )اشعیا ۵۰: ۴، ۵(. 
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فیلیپیــان ۲: 1۶ مــی گویــد کــه مــا بایــد کالم حیــات بخــش  را حفــظ کنیــم و از آن 
پیــروی کنیــم� فکــر مــی کنیــد ایــن بــه چــه معناســت؟  و مــا چگونــه اینــکار را بایــد 
انجــام دهیــم؟ همچنیــن بــه تثنیــه بــاب 4: 4 مراجعــه کنیــد، کــه موضــوع مشــابهی 

را تعلیــم میدهــد� نقــش مــا در کل ایــن فراینــد چیســت؟  

۲ تیر      دوشنبه      

آموخنت از عیسی
الگویـی بهـرت و الهـام بخـش تـر از عیسـی مسـیح برای پیـروی وجود نـدارد. او بـا کالم خدا 

آشـنا بـود، و مشـتاق بـود از کالم مکتـوب خـدا پیـروی و از آن اطاعت کند. 

لوقـا بـاب 4: 4، ۸، 1۰ تـا 1۲ را بخوانیـد� عیسـی چگونـه از کالم خـدا بـرای مقابله با وسوسـه 

هـای شـیطان اسـتفاده مـی کنـد؟ ایـن مطلب دربـاره اینکـه کتاب مقـدس به ویـژه در مواقع 

وسوسـه بایـد محـور ایامن باشـد، چه مـی گوید؟ 

 

عیسـی مسـیح کالم خـدا را بـه خوبـی مـی دانسـت. او آنقدر با کالم خدا آشـنا بـود که می 
توانسـت آنـرا از حفـظ بیـان کنـد. این آشـنایی بـا کالم مکتوب خدا باید ناشـی از سـپری کردن 

زمانـی ارزشـمند و روحانـی بـا خـدا در مطالعه کتاب مقدس باشـد. 
اگـر او کلـامت کتـاب مقـدس و متنـی را کـه در آن قـرار داشـت، دقیقـاً منیدانسـت و منـی 
شـناخت، او میتوانسـت بـه راحتـی از شـیطان قـرار گیرفریب بخورد. حتی شـیطان بـا نقل قول 
از کتـاب مقـدس بـرای رسـیدن بـه اهـداف فریبنـده خـود اسـتفاده کـرد. بنابرایـن، فقـط قادر 
بـه نقـل قـول از کتـاب مقـدس بـودن، هامنطـور کـه شـیطان انجـام داد، کافـی نیسـت. پـس 
همچنیـن مـا بایـد بدانیـم کـه کتـاب مقـدس چـه موضـوع دیگـری را بایـد و میخواهـد بـه مـا 
بگویـد و مفهـوم صحیـح آن چیسـت. فقـط آشـنایی بـا کالم خدا به مـا کمک خواهد کـرد، باید 
مانند عیسـی باشـیم که توسـط دشـمن خدا اغفال نشـد، بلکه قادر باشـیم حمالت شـیطان را 
دفـع کنیـم. مـا بارهـا میخوانیم که عیسـی ذهـن پیروانش را بـه روی درک کالم خـدا ارجاع داد 
و گفـت آنطـور کـه »مکتـوب اسـت« )لوقـا ۲۴: ۲۵، ۴6؛ متـی ۱۱: ۱۰؛ یوحنـا 6: ۴۵ و غیـره(. 
وی بـاور دارد کـه آنانـی کـه  کالم خـدا را مـی خواننـد، مـی توانند بـه درک صحیحـی از معنای 
»آنچـه کـه در کتـاب تورات نوشـته شـده اسـت« برسـند )لوقـا ۱۰: ۲6(. برای عیسـی، آنچه در 

کتـاب مقـدس نوشـته شـده اسـت، قاعـده و معیـاری اسـت کـه باید براسـاس آن زندگـی کرد.
در یوحنـا ۷: ۳۸، عیسـی آن کلمـه کـه مجسـم شـد پیـروان خـود را بـه آنچـه کـه کالم گفته 
اسـت ارجـاع داد. تنهـا از طریـق کتـاب مقـدس اسـت کـه مـا مـی دانیـم عیسـی هامن مسـیح 
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موعـود اسـت.  ایـن کالم خداتـس کـه دربـاره او شـهادت میدهـد )یوحنـا ۵: ۳۹(. خود عیسـی 
مشـتاق بـود تـااز کتـاب مقدس، کالم مکتوب خـدا اطاعت کند. اگر او مشـتاق بـه انجام چنین 
کاری بـود، ایـن مطلـب چـه چیـزی را در مورد کارهایی مـی گوید که ما هم بایـد انجام دهیم؟

تجربـه شـخصی شـما در بـکار گیری کالم خـدا در مبارزه با وسوسـه چه بوده اسـت؟ 
در زمـان مواجهـه بـا وسوسـه، آیا شـما شـروع بـه خواندن کتـاب مقدس یـا نقل قول 

از آن کـرده ایـد؟ در نتیجـه چـه اتفاقـی رخ داد، و از آن تجربه چـه آموخته اید؟ 

۳ تیر      سه شنبه      

عیسی در مقابل کتاب مقدس؟ 

یوحنـا ۵: 4۵ تـا 4۷ را بخوانیـد� عیسـی در اینجـا چه پیام قدرمتندی دربـاره رابطه اش با کتاب 

مقدس به مـا میدهد؟ 

 

برخی ادعا میکنند که وقتی عیسی صحبت می کرد کالم او در تضاد با کالم خدا بوده، هامنطور که 
ما آنها در عهد عتیق پیدا میکنیم. آنها می گویند که سخنان عیسی حتی باالتر از کتب مقدس است.

در عهد جدید می خوانیم که عیسـی مسـیح می گوید: »شـام شـنیده اید که گفته شـده... 
امـا مـن بـه شـام مـی گویم کـه...  )متـی ۵: ۴۳، ۴۴؛ را بـا متـی ۵: ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۳۳، ۳۴، ۳۸، 
۳۹ مقایسـه کنیـد(. زمانیکـه عیسـی سـخنان معـروف خـود را در موعظـه باالی کوه بیـان کرد، 
او چنانکـه برخـی از مفـران ادعا می کنند، سـعی نداشـت تـا عهد عتیق را رد یا منسـوخ کند. 
در عـوض، او براسـاس تعابیـر مختلـف از کتاب مقدس و براسـاس روایات شـفاهی که برخی از 
مفـران روزگار او از طـرز رفتـارش بـا دیگـران توجیـه کرده اند کـه خداوند دیگـران را نکوهش 

نکـرد و هرگـز، مثـالً فرمان نداد که از دشـمن خود نفرت داشـته باشـید )متـی ۵: ۴۴(.
مسیح عهد عتیق را به هیچوجه نسخ نکرد و به هیچوجه اقتدار آنرا کم اهمیت نشان نداد. 
بلکه واقعیت برعکس این بود. در واقع، این عهد عتیق است که ثابت می کند که او کیست. در 
عوض، او با اشاره به اهداف اصلی خداوند، مفاهیم بیانات عهد عتیق را تاکید و تصدیق کرد. 
اسـتفاده از اعتبـار و قـدرت مسـیح بـرای رد صالحیت کتاب مقدس یا نفی بخشـی از آن به 
عنـوان غیرالهامـی بـودن آن، شـاید یکـی از انتقادهای ظاملانـه و در عین حـال از خطرناک ترین 
عیبجویـی هـا از کتـاب مقـدس باشـد، زیـرا که این امر به عیسـی مسـیح نسـبت داده میشـود. 
مـا عیسـی را بـه عنـوان الگویـی قلمـداد می کنیـم که چقدر بـه اقتـدار و اعتبار کتـاب مقدس 
اهمیـت میـداد ، کـه در روزگار او فقـط عهـد عتیـق را در بـر مـی گرفـت. مـا بـه چـه شـواهد 

بیشـرتی بـرای دیدگاهـی کـه باید از عهد عتیق داشـته باشـیم، نیـاز داریم؟
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عیسی بدون تضعیف اعتبار کالم مقدس، آن را به عنوان یک راهنامی قابل اعتامد و اتکا 
تأیید کرد. در حقیقت، او به طور واضح در هامن موعظه باالی کوه می گوید که: »فکر نکنید 
که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ منایم. نیامده آن تا منسوخ کنم، بلکه 
تا به کامل برسانم«  )متی ۵: ۱۷(. و او همچنان می گوید که »هرگاه کسی حتّی كوچكرتین 
احكام رشیعت را بشكند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسامن پست ترین فرد 
محسوب خواهد شد. حال آنكه هرکس رشیعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، 

در پادشاهی آسامن بزرگ خوانده خواهد شد« )متی ۵: ۱۹(.

برخــی از تعالیــم اصلــی و مهــم کــه تــا امــروز، پایــه و اســاس آنهــا در عهــد عتیــق 
ــا ۲( و  ــاره آفرینــش )پیدایــش 1 ت ــال، درب ــوان مث ــه عن ــد؟ ب یافــت میشــوند کدامن
ســقوط و فریــب انســان )پیدایــش ۳(� حقایــق مهــم دیگــر مســیحی کــه مــا میتوانیم 

در عهــد عتیــق بیابیــم کــه بعــداً در عهــد جدیــد بســط داده میشــوند، کدامنــد؟

۴ تیر      چهارشنبه      

زمانی توأم با آرامش با کالم خدا
زندگـی مـا بـه سـمت تشـویش و ناآرامـی گرایـش پیـدا کـرده و پـر از تنـش و اسـرتس مـی 
باشـد. برخـی اوقـات بایـد بـرای رسپـا و زنده مانـدن و آوردن خوراک بر رس سـفره مان سـخت 
کار کنیـم. در سـایر مواقـع، حتـی هنگامیکـه دارای رضوریـات زندگی هسـتیم، هنـوز در تکاپو 
هسـتیم زیراکـه میخواهیـم بیشـرت و بیشـرت داشـته باشـیم. مـا چیزهایـی را میخواهیـم که فکر 
میکنیـم باعـث شـادی مـا و بـه کامل رسـیدن ما میشـوند. امـا، هامنطـور که سـلیامن در کتاب 

جامعـه بـه ما هشـدار مـی دهد، همیشـه اینطـور نخواهـد بود.
ــان  ــن، در می ــامن باشــیم، و بنابرای ــه شــدت رسگــرم زندگی ــم ب ــی، مــی توانی ــه هــر دلیل ب
ایــن مشــغله بســیار آســان اســت کــه خــدا را کنــار بگذاریــم. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه مــا 
معتقــد نیســتم، امــا فقــط همینقــدر کــه مــا وقــت مناســبی را رصف خوانــدن کالم خــدا، دعــا 
و رفــن بــه حضــور خــدا منــی کنیــم، او کــه »جــان تــو و متــام کارهایــت در دســت اوســت« 
)دانیــال ۵: ۲۳(. مــا آنقــدر خــود را مشــغول چیزهــای دیگــر مــی کنیــم کــه، زمانــی مناســب 
بــرای خــدا کنــار منــی گذاریــم. همــه مــا نیــاز بــه لحظاتــی داریــم کــه در آن عمــداً آرام بگیریم 
تــا کســی را کــه منجــی ماســت یعنــی عیســی مســیح را مالقــات کنیــم. اگــر مــا بــرای گــوش 
دادن بــه روح القــدس آرام نگیریــم، آنــگاه او چگونــه مــی توانــد بــا مــا صحبــت کنــد؟ زمــان 
ویــژه ای بــرای خلــوت بــا خــدا، در ضمــن خوانــدن کالم او و برقــراری ارتبــاط بــا او از طریــق 

دعــا، منشــاء زندگــی روحانــی مــا اســت. 
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مزمور ۳۷: ۷؛ و مزمور 4۶: 1۰؛ و مزمور ۶۲: 1، ۲، ۵ را بخوانید� این متون درباره زمان خلوت 

با خدا، چه چیزی را به ما می آموزند؟ چرا زمان سکوت و خلوت با خدا بسیار مهم است؟ 

 

اگـر شـام عاشـق کسـی باشـید، از گذرانـدن زمانـی بـه تنهایـی بـا آن شـخص محبـوب لذت 
مـی بریـد. مکانـی را انتخـاب کنیـد کـه بتوانیـد بـدون اینکه کسـی مزاحم شـام باشـد در مورد 
کالم خـدا بخوانیـد و تامـل کنیـد. در زندگـی پرمشـغله مـا، ایـن موفقیـت فقـط زمانی بدسـت 
مـی آیـد کـه شـام از روی اراده زمان خاصـی را برای آن تعییـن کنید. اغلب اوقـات، دقایق آرام 
رشوع روز بهرتیـن زمـان بـرای تامـل کـردن اسـت. چنین لحظاتـی قبـل از رشوع کار روزانه می 
توانـد تبدیـل بـه برکتـی بـرای بقیه روز بشـود، زیرا شـام افکار مثبت و ارزشـمندی بدسـت می 
آوریـد کـه متـام روز بـا شـام خواهد بود. اما خالق باشـید و زمان مناسـب و مطلـوب را که نیاز 

داریـد تـا بـدون اینکـه کسـی افـکار شـام را بهم بریـزد، برای مالقـات با خـدا بیابید.
ارتبـاط بـا خـدای زنـده کتاب مقـدس از طریق دعا، چنـان تاثیری در زندگی شـام می گذارد 
کـه هیـچ چیـز دیگـری منیتوانـد ایـن تاثیـر را داشـته باشـد. رسانجام، این به شـام کمـک میکند 

تا بیشـرت شـبیه به مسـیح شوید.

چقــدر خــود خواســته و آگاهانــه در پــی گذرانــدن وقــت بــا خداونــد هســتید؟ ایــن 
ــا واقعیــت و  ــد ت ــه شــما کمــک مــی کن ــه ب ــه چیســت، و چگون وقــت هــا شــبیه ب

محبــت خــدا را خیلــی بهتــر درک کنیــد؟ 

۵ تیر      پنجشنبه      

حفظ کردن و رسودن

» کالم تو را در دل نگاه می دارم تا مرتکب گناه نشوم « )مزمور 11۹: 11(� 

حفـظ کتـاب مقـدس بـرکات فراوانـی را بـه ارمغـان مـی آورد. وقتـی ماآیات ارزشـمند کالم 
خـدا در ذهـن حفـظ مـی کنیـم، مـی توانیـم آنچـه را کـه در ذهـن داریـم در رشایـط جدیـد و 
متغیـر زندگـی بـکار گیریـم. از این طریق، کتاب مقدس مسـتقیامً برروی افـکار و تصمیامت ما 
تاثیـر مـی گـذارد و ارزش هـا و رفتـار ما متاثـر از آن میشـود. حفظ کالم خدا، بـه کتاب مقدس 
در تجربیـات روزانـه زندگـی مـا حیـات مـی بخشـد. عـالوه بر ایـن، به مـا کمک میکنـد تا خدا 

را سـتایش کنیـم و یـک زندگـی ایامنی براسـاس کتـاب مقدس را تجربـه کنیم.
بـه خاطـر سـپردن کلمـه به کلمه کتـاب مقـدس اقدامی فوق العـاده برای محافظـت از آن 
در برابـر تفسـیرهای دروغیـن و فریبکارانـه اسـت. یادگیـری کتـاب مقـدس از طریـق به خاطر 
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سـپردن، مـا را قـادر مـی سـازد که در مواقـع الزم به کتاب مقدس اسـتناد کنیم، حتـی اگر کتاب 
مقـدس در دسـرتس نباشـد. ایـن مـی تواند بـه یک قدرت فـوق العاده بـرای مقاومـت در برابر 
رشایـط وسوسـه انگیـز و یـا وقتـی بـا چالـش هـای مـر و در جهـت مخالـف ایاممنـان روبـرو 
میشـویم، تبدیـل شـود. بـا یادآوری وعده هـای خداوند، و بـا مترکز ذهنامن بـرروی کالم خدا و 
نـه مشـکالمتان، افکارمـان را بـه سـوی خداوند معطـوف می کنیم، کسـیکه درسـت در زمانیکه 

مـا راهـی بـرای کمـک منـی بینیم، هـزاران درب را بـرای کمک بـه روی ما می گشـاید.

افسیسـیان ۵: 1۹ و کولسـیان ۳: 1۶ را بخوانیـد� چگونـه رسودن کالم خـدا مـی تواند کالم خدا 

را در ذهـن بنـا و بـه ما قوت بخشـد؟ 

 

رسود، کلـامت کتـاب مقـدس  نیـز مـی توانـد روش کارآمـدی بـرای حفـظ کردن مـن کتاب 
مقـدس باشـد. بـا رسود خوانـدن ، کلـامت کتـاب مقـدس خیلـی آسـان تر در یـاد مـی مانـد. 
ترکیـب کلـامت کتـاب مقـدس بـا ملودی هـای زیبـا، آنهـا را در تفکرات مـا ماندگارتـر می کند، 
و روش موثرتـری بـرای برطـرف کـردن دلهـره و اضطـراب مـا می باشـد. آیات کتـاب مقدس که 
بـا آهنـگ هـای سـاده امـا مـوزون بیان میشـوند، می تواننـد به راحتی توسـط کـودکان کوچک 
و بزرگسـاالن خوانـده و حفـظ شـود. کتـاب مقدس الهـام بخش بسـیاری از رسودها، سـمفونی 
هـا و دیگـر موسـیقی هـای مشـهور جهان اسـت کـه در طـول قرنها شـکل گرفته و تحـت تاثیر 
فرهنـگ مسـیحی بوده انـد. قطعـه هـرنی کـه ذهـن مـا را ارتقـا بدهـد و اندیشـه هـای مـا را 
بسـوی خـدا و کالم او هدایـت کنـد، نعمتـی فـوق العـاده بـوده و تاثیـری مثبـت در زندگـی ما 

میگذارد.
» موسـیقی بخشـی از پرسـتش خداوند در آسـامن اسـت، و ما باید در رسودهای پرستشـی 
خـود تـالش کنیـم تـا هرچـه بیشـرت بـه هارمونی گـروه هـای کر آسـامنی نزدیـک و ماننـد آنان 

شـویم «. اِلـن جـی وایـت، مشـایخ و انبیـا ، صفحه ۵۹۴. 

۶ تیر      جمعه      

تفکـری فراتـر: پیشـگویی ها، سلسـله وقایـع متفاوتی را نشـان می دهند کـه منجر به 
آغـاز داوری خـدا مـی شـوند. ایـن به ویـژه در مورد کتاب دانیال صادق اسـت. امـا در مورد آن 
بخـش از نبـوت دانیـال کـه مربوط به روزهای گذشـته بودنـد، او موظف بود کـه آن را تا پایان 
زمـان، ُمهرومـوم کنـد و چیـزی از آن بـر زبـان نیـاورد.  بعـد بـه مـن گفت: »اّمـا تـو ای دانیال، 
ایـن پیشـگویی را در دلـت مخفـی نگـه دار و کتـاب را ُمهـر کـن تا آخر زمان فرا رسـد. بسـیاری 

از مـردم بیهـوده تـالش می کننـد تـا بفهمند که چـه حوادثـی رخ خواهد داد« )دانیـال ۱۲: ۴(.
پولـس رسـول بـه کلیسـا هشـدار مـی دهـد کـه در پـی آمـدن مسـیح در روز او نباشـند. او 
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می گویـد: » نگذاریـد هیچ کـس بـه هیچ عنوانی شـام را فریـب دهد، زیـرا آن روز نخواهد آمد، 
مگـر اینکـه اول شـورش عظیمـی علیـه خـدا روی دهـد و مظهـر رشارت،  یعنی آن مـردی كه از 
ابتـدا مقـّرر بـود بـه جهنم بـرود، ظهور كنـد « )دوم تسـالونیکیان ۲: ۳(. تا بعـد از ارتداد بزرگ 
و دوران طوالنـی سـلطنت » مـرد گنـاه «، منـی توانیم در انتظـار ظهور پروردگار خود باشـیم. » 
مـرد گنـاه «، کـه » رِس بـی عدالتـی « هـم نامیده می شـود، » پر هالکـت و آن رشور « بیانگر 
پـاپ اسـت، و هامنطـور کـه در نبـوت پیـش بینـی شـده پـاپ برتـری و حکومـت خـود را برای 
۱۲6۰ سـال حفـظ مـی کنـد. ایـن دوران در سـال ۱۷۹۸ بـه پایان می رسـد. آمدن دوباره مسـیح 
منـی توانـد قبـل از آن زمـان اتفـاق بیفتد. پولس بـا احتیاط، متام سـال های مسـیحی را تا ۱۷۹۸ 
را در نظـر می گیـرد. ایـن بخشـی از زمـان یـا دوره ای اسـت که پیـام آمدن دوباره مسـیح اعالم 

مـی شـود «. اِلـن جی وایت، نـربد بـزرگ، صفحه ۳۵6.

سؤاالتی برای بحث

1� چگونــه واقعیــت اراده و انتخــاب آزاد مــی توانــد در همــه تصمیمــات مــا درارتبــاط 
بــا ایمــان و اطاعــت نقــش داشــته باشــد؟ اگرچــه بســیاری از زمینــه هــای زندگــی مــا، در 
رابطــه بــا مســایل مهمــی کــه مربــوط بــه زندگــی ابــدی اســت، از کنتــرل مــا خــارج اســت، 
ــه شــما داده  ــد ب ــه خداون ــه شــما از آزادی اراده ک ــم� چگون ــا آزادی انتخــاب داری ــا م ام

اســت اســتفاده مــی کنیــد؟  چــه نــوع انتخــاب روحانــی مــی کنیــد؟ 

۲� در مــورد نقشــی فکــر کنیــد کــه ســبت میتوانــد و بایــد از نظــر گذرانــدن زمانــی بــا 
ــایل  ــام مس ــردن و انج ــما را از کار ک ــبت ش ــت روز س ــه رعای ــد� چگون ــا کن ــد ایف خداون
دیگــر کــه مانــع شــما از گذرانــدن زمانــی کــه نیــاز داریــد تــا بــا خداونــد داشــته باشــید، 
محافظــت مــی کنــد؟  چگونــه مــی توانیــد یــاد بگیریــد تــا ســبت را بیشــتر از نظــر بــرکات 

روحانــی مــورد توجــه قــرار دهیــد؟ 

۳� تجربیــات شــما از گذرانــدن مــدت زمانــی تنهــا بــا خداونــد در دعــا و مطالعــه کتــاب 
مقــدس چیســت؟ تاثیــر ایــن تجربــه روحانــی بــرروی ایمــان شــما چگونــه بــوده اســت؟ 
ــی مــی  ــر احســاس راحت ــر بگــذارد؟ در کالس، اگ ــر روی ایمــان شــما تاثی ــد ب ــه بای چگون
کنیــد، در مــورد زمانــی کــه شــخصاً دعــا و مطالعــه مــی کنیــد و آنچــه را کــه حاصــل مــی 
ــره  ــد به ــن اســت از آنچــه شــما آموخته ای ــران، ممک ــه دیگ ــد� چگون ــت کنی ــد، صحب کنی

منــد شــوند؟ 

4� برخــی از آیــات مــورد عالقــه شــما، کــه آنهــا را حفــظ کرده ایــد، کدامنــد؟ چــه چیــزی 
را در مــورد آنهــا دوســت داریــد؟ چگونــه حفــظ آنهــا باعــث برکــت شــما بــوده اســت؟

پیروز و بهروز باشید�
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داستانهای ایامنداران
۷ تیر

فرار از سقوط هواپیام
توسط اندرو مک چسنی، امور بشارتی ادونتیست

پیـوس کابـادی تشـیومبی یـک مبرش تازه کار ۵٣ سـاله سـوار بر یـک هواپیامی 
آنتونـوف-۲ تـک موتوره شـد تا از یک کلیسـایی که او در منطقـه ای دورافتاده در 

جمهـوری خلـق کنگو بود دیـدن کند.
امـا هواپیـامی سـاخت شـوروی کـه توسـط کینشاسـا کاسـائی بـکار مـی رفـت 
موتـورش کوتـاه مدتـی پـس از بلند شـدن هواپیام دچار مشـکل شـد. ایـن هواپیام 
از کاماکـو و طـی مسـیری ۹۰ مایلـی)۱۵۰ کیلومـرتی( و پـرواز بـه تشـیکاپا، محلـی 
نزدیـک بـه مـرز بیـن آنگـوال بـود کـه دچار مشـکل شـد. همچنانکـه خلبـان دنبال 
مکانـی بـرای فـرود مـی گشـت، هواپیـام ارتفـاع از دسـت مـی داد و دود داخـل 
کابیـن را فـرا مـی گرفـت. پیـوس خلبـان را دیـد کـه از کابیـن خلبـان پدیدارشـد. 

صدائـی بـه نظـر رسـید کـه بـه او گفـت: »از خلبـان پیـروی کـن«.
پیـوس رسیـع از جـا پریـد. خلبـان در خروجـی را باز کـرد و بیرون پریـد. پیوس 
نیـز بـا او پریـد. لحظـه ای بعـد آنتونـوف-۲ بر بیشـه زارسـقوط کرد وآتـش گرفت. 
سـقوط تقریبـا در ۲ مایلـی) ٣ کیلومـرتی(از فـرودگاه کاماکـو در ۲۷ جـوالی ۲۰۱۸ 

اتفـاق افتـاد. تنهـا پیـوس و خلبـان نجـات یافتند؛ پنج مسـافر دیگـر مردند.
همـر پیـوس، نیکولـی، کـه در مـورد رشایط شـوهرش و توسـط عکسـهای نرم 
افـزار واتـس اپ کـه یکـی از دوسـتان پـس از صانحـه فرسـتاده بـود خـرب دریافـت 
کـرد گفـت: »او تنهـا بـا تلفـن همراهـش نجـات یافـت. پـا و رسش زخمـی شـد اما 

هیچیـک از اسـتخوانهایش نشکسـت«.
در بیـن عکسـها یکـی از تـی رشتهـای خونی به همـراه موبایل در دسـتش بود. 
نیکولـی نتوانسـت بـه مـدت سـه روز بـا او صحبـت کند؛ امـا اولین کلامتـی که در 
پـای تلفـن گفـت سـتایش خدا بـود: »من هرگـز این خـدا را فرامـوش نخواهم کرد. 
او فـوق العـاده اسـت«. پیـوس خواسـته بـود تـا از یـک کلیسـای کوچـک ۱۵ نفـره 
واقـع در کابونگیوکـه پـس از جلسـات بشـارتی اش بـاز کـرده بـود دیـدن کنـد. اما 
رس از یـک هواپیـامی آنتونـوف-۲ در روز جمعـه آورد کـه آرزوداشـت پـرواز روز 

شـنبه باشد.
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همـرش گفـت: »آنهـا بـه او گفتند که مجبور خواهد بود تا سـبت پـرواز کند. 
او گفتـه بـود کـه منی تواند چون روز سـبت پرسـتش مـی کند. اما آنهـا گفته بودند 
کـه پـرواز تنهـا روز شـنبه موجـود اسـت. او هـم گفـت کـه مـن راه دیگـری بـرای 
رفـن بـه مقصـد خواهـم یافـت« پیـوس کـه در تصویـر دیده می شـود از فـرودگاه 
بـه همـرش زنـگ زد تـا بـه او تغییـرات در برنامه را گـزارش دهد. او امیـدوار بود 

تـا راه جدیـدی برای رسـیدن به کابونگیـو بیابد.
نیکولـی در رسش سـواالت زیـادی راجع بـه اینکه چه اتفاقی افتـاد دارد. رس در 
منـی آورد چـرا تنهـا پیـوس و او نجـات یافتنـد. او منی داند که آیـا تصمیم پیوس در 
نگـه داشـن سـبت نقشـی در ایـن داسـتان داشـته یا نـه. اما بر بـاور دارد کـه او بر 
اسـاس مزامیـر بـاب ۹۱ آیـه ۱۴ نجـات یافـت؛ جائیکـه خداوند مـی گویـد: »آنانی 
کـه مـرا دوسـت مـی دارنـد نجـات خواهـم داد«. او گفـت: » بـه خدا وفـادار باش 

چـون او هـر لحظـه از مـا محافظت مـی کند «.
بخشـی از سـیزدهمین هدایـای سـبت بـه توسـعه کلینیـک در کینشاسـا واقـع 
در جمهـوری خلـق کونگـو اختصـاص مـی یابـد. بـرای سـیزدهمین هدایـای سـبت 
شـام کـه کمـک خواهـد کـرد تا خـرب خـوش انجیـل در بخش فـرا اروپا منترش شـود 

سپاسگزاریم.


