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کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم )جرنال کنفرانس(
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ترجمه گردد. حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین )ادونتیستهای روز هفتم(

و )ادونتیست( و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و

استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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عهد
در سـال ۱۵۸۸، یک زن جوان انگلیسـی 
کـه هفـت ماهـه بـاردار بـود وقتی بـه دریا 
نـگاه مـی کـرد، نـاوگان اسـپانیایی آرمـادا با 
۱۳۰ کشـتی مجهز و مسـلح را دید که قصد 
حملـه بـه جزیره را دارد. تـرس از این واقعه  

منجـر به زایامن زودرس او شـد.
در حقیقـت ترس بـرای فرزنـدش توماس 
هابـز، كه به یكی از بزرگرتیـن نظریه پردازان 
سیاسـی اروپـا تبدیـل شـد، تصویری مناسـب 
بـود. هابـز در زمانـی زندگـی مـی کـرد کـه 
انگلسـتان درگیـر جنگ هـای داخلـی و نـزاع 
هـای بـی پایـان مذهبی بـود، او می نویسـد، 
نـوع برش بدون داشـن یک دولـت قدرمتند و 
مقتـدر همه جانبـه در یک حالت ترس دامئی 
یعنـی تـرس از بی ثباتـی، ترس از شکسـت و 

بیـش از همـه تـرس از مـرگ زندگـی خواهد کـرد. مردم در آنچـه که او »جنگ همه علیـه همه« می نامد 
زندگـی مـی کردنـد و او هشـدار مـی دهـد تـا زمانیکه اصالحـات بنیـادی و اساسـی انجام نگیـرد، زندگی 

انسـان جـز »انـزوا، فقـر، کراهـت،  دد منشـی، و مـدت زمانـی کوتاه« چیـز دیگری نخواهـد بود.     
راه حل چه بود؟ هابز گفت که تنها یک راه وجود دارد: 

مـردم بایـد خـود را تحـت یک قـدرت واحد قـرار داده تـا بتواند متامی خواسـته هایشـان به اراده 
ای واحـد کاهـش یافتـه و بـر آنان اقتـداری کامل اعـامل مناید.

 ایـن قـدرت و حاکمیـت خـواه فـردی یـا شـورائی، اگرچـه بـر ملـت سـلطه و حاکمیـت مطلـق 
خواهـد داشـت، امـا مـی توانـد بـه رشایط وحشـتناک زندگی آنها که بسـیار ترسـناک و ناپایدار اسـت، 
پایـان دهـد. بـه عبـارت دیگـر، مـردم در عـوض از دسـت دادن کلیـه حق و حقـوق خـود از آرامش و 
امنیـت برخـوردار مـی شـوند. ایـن انتقـال قـدرت و اختیـار از مـردم به حاکمیـت، هامن چیزی اسـت 

کـه هابـز »عهـد و پیـامن« مـی نامد.      
بـا اینحـال، ایـن ایـدۀ عهد از هابز نشـات نگرفته اسـت. برعکس، هزاران سـال پیـش از آن، خدا با 
ارساییـل عهـد و پیامنـی بسـت، عهـدی که در واقع ریشـه های آن حتی به گذشـته هـای خیلی دورتر 
بـر مـی گـردد. برخـالف عهـد هابز، که توسـط مردم آغاز و اعالم شـد، ایـن عهد و پیامن توسـط حاکم 
حقیقـی، خالـق آسـامن و زمیـن آغـاز و اعـالم شـد. همچنیـن، گرچـه میثاق هابـز فقط ناشـی از ترس 
بـود، امـا انگیـزه عهـد خداونـد محبـت بود، عشـق و محبت او نسـبت به نژاد سـقوط کـرده در گناه، 

محبتـی که او را به سـوی صلیب کشـاند.     
بنابرایـن، بـه دلیـل آنچـه کـه مسـیح بـرای ما انجـام داده اسـت، ما خواهـان حامیت و پشـتیبانی 



۳

خـدا هسـتیم، و درسـت هامننـد عهـد هابـزی کـه افـراد بایـد تسـلیم حاکـم شـوند، ما نیـز باید 
خودمـان، راه هـای گنـاه آلـوده مـان، تـرس هایامن، برداشـت ها و تصـورات اشـتباه خودمان در 
مـورد حـق و باطـل را تسـلیم او کنیـم. مـا اینـکار را در ازای بدسـت آوردن چیـزی انجـام منـی 
دهیـم بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه از قبـل بهرتین چیـزی را که یـک حاکم مـی تواند به مـا بدهد به 

مـا داده شـده اسـت، یعنـی عیسـی مسـیح و رسـتگاری کـه تنهـا در او یافت می شـود.  
عملکـرد ایـن کار چگونـه اسـت؟ اینـکار بـه سـادگی یک مبادله اسـت: مسـیح گناهـان ما را 
بـر خـود مـی گیـرد و پارسـایی خـود را بـه مـا اعطـا می کنـد، بنابرایـن، ما بواسـطه او بـه اندازه 
خـود خداونـد عـادل و صالـح شـمرده مـی شـویم. بدیـن ترتیـب دیگـر گناه بـه ما نسـبت داده 
منـی شـود و گنهـکار محسـوب منـی شـویم؛ دیگـر گناهی نیسـت تـا مـا را از او جـدا و دور کند. 
قاتـالن، زنـاکاران، مغـروران و متعصبـان، دروغگویـان، سـارقان، و حتـی زانیـان بـا محـارم، همـه 
مـی تواننـد هامننـد پـروردگار عادل و صالح شـمرده شـوند. و ایـن موهبت شـگفت انگیز، عادل 
شـمرده شـدن، تنهـا و تنهـا بواسـطه ایـامن حاصـل می شـود. هامنطور کـه کتاب مقـدس اذعان 

داشـته: »عدالت بواسـطه ایامن اسـت«.
امـا داسـتان بـه همین جا ختـم منی شـود. قاتالن، زنـاکاران، ریـاکاران، دروغگویان، سـارقان، 
و حتـی زانیـان بـا محـارم مـی تواننـد بواسـطه عیسـی مسـیح بـا خـدا رابطـه برقـرار کننـد، زیرا 
خـون عیسـی مسـیح نـه تنهـا، عفو و بخشـش آنان را بـه ارمغان مـی آورد، بلکه آنـان را تقدیس 
کـرده، شـفا مـی بخشـد و حیاتـی نـو مـی دهـد. مـا بواسـطه مسـیح تولـد تـازه پیـدا کـرده و از 
طریـق ایـن تجربـه تـازه، خداونـد رشیعـت مقـدس خـود را نـه بـر لوح سـنگی بلکـه بر لـوح دل های 
گوشـتین مـا نقـش می بنـدد. بنابرایـن، قاتالن، زنـاکاران، ریـاکاران، دروغگویان، سـارقان و زنـاکاران و 
زانیـان بـا محـارم دیگـر اعاملـی را که قبال انجـام می دادند را انجام نخواهند داد. بر اسـاس و بوسـیله 
ایـن رشیعـت باطنـی و طبـق آن، کل زندگی ایامندار شـکل می گیـرد. این افراد متایل دارنـد تا آنچه را 
کـه خداونـد در باطـن آنهـا قـرار داده انجـام دهنـد و این میـل و آرزوی آنـان با وعده الهـی مطابقت 

دارد. ایـن اصـل و جوهـره آنچـه کـه بـه معنـای زندگـی در رابطه عهد با خداسـت، می باشـد. 
در ایـن سـه ماهـه، عهـد خـدا را از نزدیـک بررسـی منـوده تـا ببینیم که چـه چیزی ارائـه می کند، 
و حتـی چـه چیـزی مطالبـه مـی کنـد. گـر چـه ایـن دروس از مراجـع متفاوتی اقتبـاس گردیده اسـت، 
لیکـن تـا حـد زیـادی بـه کار دکـرت جرالـد هاسـل فقیـد تکیـه دارد، کـه بینـش وی در کالم )جایـی کـه 
وعـده هـای عهـد آشـکار می شـود( باعث تشـویق، دلگرمـی، امید و درکی می شـود تـا بتوانیم چیزی 
را یـاد بگیریـم کـه شـاید هابـز هرگـز یـاد نگرفته باشـد: »در محبـْت ترس نیسـت، بلکه محبـِت کامل 
تـرس را بیـرون می رانـد؛ زیـرا تـرس از مکافـات رسچشـمه می گیـرد و کسـی کـه می ترسـد، در محبـت 

به کـامل نرسـیده اسـت« )اول یوحنـا ۴: ۱۸(.   

جرالـد اِف. هاسـل )پرفسـور دانشـگاه مندربیلـت( اسـتاد جان نیوینز اندروز اسـتاد عهـد عتیق و 
الهیـات کتـاب مقـدس در دانشـکده الهیات کلیسـای روز هفتم ادونتیسـت در دانشـگاه انـدروز بود. 
وی از سـال ۱۹۸۱ تـا ۱۹۸۸ بـه عنـوان رسپرسـت دانکشـده الهیـات، و بـه مـدت ۲۷ سـال بـه عنـوان 

مدیـر دوره phd و دکـرای الهیـات خدمـت کرد. 
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۷ – ۱۳ فروردین  درس یکم  

بحران هویت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: مزمـور ۱۰۰: ۳؛ اعـال ۱۷: ۲۶؛ پیدایـش ۲: ۷، ۱۸- ۲۵؛ پیدایـش ۱: ۲۸، 

۲۹؛ پیدایـش ۳: ۱۵.

آیـه حفظـی: »آنـگاه خـدا گفـت: انسـان را به صـورت خود و شـبیه خودمـان بسـازیم، و او بر 
ماهیـان دریـا و بـر پرنـدگان آسـامن و بـر چارپایـان و بـر همـۀ زمین و همـۀ خزندگانی کـه بر زمین 

می خزنـد، فرمـان برانـد� پـس خـدا انسـان را بـه صـورت خـود آفریـد، او را بـه صـورت خـدا آفریـد؛ 

ایشـان را مـرد و زن آفریـد« )پیدایـش 1: ۲۶، ۲۷(�

روایـت کتـاب مقـدس از آفرینـش برشیت پر از امید، سـعادت و کامل اسـت. هـر روز از آفرینش 
بـا بیانیـه الهـی مبنـی بـر اینکـه »نیکوسـت« به پایـان می رسـد. مطمئنـا خلقت شـامل توفـان، زمین 

لـرزه، قحطـی و بیـامری ها نبـود. چه اتفاقـی رخ داد؟
روز ششـم خلقـت بـا اعـالن الهی بـه پایان رسـید مبنی بـر اینکه »بسـیار نیکوسـت«. خامته دلیل 
ایـن امـر اینسـت کـه در آن روز خداونـد انسـان را بـه شـکل و صـورت خـود آفریـد کـه در خصـوص 
خلقـت موجـودات دیگـر چنیـن نکـرده بـود. ایـن موجـودات از هـر لحـاظ کامـل بودنـد؛ آنهـا مـی 
بایسـتی چنیـن باشـند. از ایـن گذشـته، آنهـا بـه صورت خـود خدا آفریده شـده بودنـد. بنابرایـن، آنها 
در بـدو خلقـت در زمـره قاتـالن، دزدان، دروغگویان، ریاکاران، و افراد پسـت و زبون قرار داده نشـده 

بودنـد، پـس چه شـد؟     
در درس ایـن هفتـه بـه آفرینـش نگاهـی مـی اندازیـم و بـه آنچـه کـه خـدا در ابتـدا خلـق کـرده 
بـود، و سـپس بـه آنچـه کـه در ایـن آفرینـش کامـل و نیکـو رخ داد. و در نهایـت، در ایـن سـه ماهـه 
ایـن موضـوع را بررسـی مـی کنـد: آنچـه که خـدا برای اصـالح و احیـا دوبـاره خلقت انجام مـی دهد.     
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: کتـاب مقـدس در مـورد اصل خلقت چـه چیزی به ما مـی آموزد؟ 
خـدا مـی خواسـت تـا بـا برشیـت چه رابطه ای داشـته باشـد؟ هـدف از درخـت دانش خیـر و رش چه 

بـود؟ بالفاصلـه پـس از سـقوط آدم و حـوا در گناه چـه امیدی به آنها داده شـد؟  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۴ فروردین – ۳ آوریل آماده شوید. 



۵

۸ فروردین      یکشنبه      

الک پشت ها همگی بر پشت هم سوارند ����
»در آغاز، خدا آسامنها و زمین را آفرید« )پیدایش 1: 1(

پژوهشـگری سـخرنانی خود را در خصوص گردش سـیارات به دور مدار خورشـید و چرخش خورشـید 
بـه دور مرکـز کهکشـان بـه پایـان رسـانید کـه در ایـن هنـگام پیرزنـی از جـا بلند شـد و گفـت، زمین یک 
صفحه صاف اسـت که بر پشـت یک الک پشـت قرار دارد. پژوهشـگربه شـوخی پرسـید، آنوقت آن الک 
پشـت برروی چه چیزی نشسـته اسـت، و پیرزن پاسـخ داد، او برروی الک پشـت دیگری نشسـته اسـت. 
دانشـمند بـه شـوخی ادامـه داد، خانـم، »پـس آن یکـی الک پشـت بـرروی چـه چیـزی نشسـته اسـت؟«. 
پیـرزن پاسـخ داد، بـر »الک پشـت دیگـری«، امـا قبـل از اینکه دانشـمند بتواند دوباره بپرسـد کـه آن الک 
پشـت برروی چه چیزی نشسـته اسـت، پیرزن با انگشـت خود را تکان داد و به صورت پژوهشـگر رضبه 

ای زد و گفـت، »پـر جـان خـودت را خسـته نکـن، الک پشـت هـا همینطور تا بـه آخر ادامـه دارند«.  
هرچنـد بامـزه بـود ولـی ایـن داسـتان بـه مهمرتیـن مسـئله حیـات انسـان یعنـی ماهیـت جهـان 
هسـتی مـی پـردازد. ایـن چگونـه دنیایی اسـت که بدون انتخـاب خود در آن قـرار گرفته ایـم؟ از کجا 

آمـده ام؟ آمدنـم بهـر چـه بـود؟ بـه کجا مـی روم آخـر، ننامئـی وطنم؟ 
اینهـا بنیـادی تریـن سـؤاالتی هسـتند کـه مـردم مـی تواننـد بپرسـند، زیـرا درک مـا از اینکـه چـه 
کسـی هسـتیم و چگونـه بـه ایـن جهـان آمده ایـم بـر شـناخت مـا از نحـوه زندگـی و عملکـرد مـا در 

حالـی کـه در ایـن دنیـا هسـتیم تاثیـر خواهـد گذاشـت.  

بـه مطالعـه متـون ذیـل بپردازیـد:  پیدایـش 1: 1؛ مزمـور 1۰۰: ۳؛ اشـعیا 4۰: ۲۸؛ اعـامل 1۷: ۲۶؛ 

افسسـیان ۳: ۹؛ عربانیـان 1: ۲، 1۰� چگونـه هریـک، بـه روش خـاص خـود، به برخی از سـواالت فوق 

پاسـخ مـی دهنـد؟ نقطـه مشـرکی کـه در متـام آنها وجـود دارد چیسـت؟ 

 

آنچـه کـه در خصـوص پیدایـش بـاب ۱: ۱ )یـا حتی سـایر آیات( جالب توجه اسـت، این اسـت که 
خداونـد تـالش منـی کنـد تـا ثابـت کند که او خالق اسـت. هیـچ اسـتدالل و توضیح مفصلی بـرای بیان 
ایـن موضـوع وجـود نـدارد. در عوض، این آیه بدون هیچ تالشـی بـرای توجیه، توضیـح، و یا اثبات آن، 
بـه سـادگی و شـفافیت بیـان شـده اسـت. ما این موضـوع را یا با ایـامن می پذیریم، و یـا رد می کنیم. 
در حقیقـت، ایـامن تنهـا راهی اسـت که بواسـطه آن مـی توانیم این مسـئله را بپذیریـم، آن هم فقط 
بـه یـک دلیـل سـاده: هیچیـک از مـا در ایـن جهـان نبوده ایـم تا خود شـاهد فرآینـد آفرینش باشـیم. 

در واقـع، بطـور منطقـی غیـر ممکن اسـت  که در خلقـت خودمان در آنجا بوده باشـیم. 
حتـی سکوالریسـت هـا، بـا هـر دیدگاهـی نسـبت بـه مبـداء، مجبورنـد هـامن عقیـده را در مورد 
ایـامن داشـته باشـند، بـه هـامن دلیلـی کـه ما بـه عنـوان باورمندان بـه آفرینش بـه آن عقیـده داریم: 

هیـچ یـک از مـا برای مشـاهده ایـن رویـداد نبودیم. 
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بـا ایـن وجـود، حتی اگر خداوند از ما خواسـته اسـت کـه به او به عنـوان خالق ایمان 
داشـته باشـیم، او از مـا نمـی خواهد بدون اینکـه دالیلی خوبی برای پذیرفتن داشـته 
باشـیم بـه او ایمـان بیاوریـم� بـا درک ایـن مطلـب کـه اعتقـاد بـه هـر چیزی نیـاز به 
ایمـان کافـی دارد، دالیلـی را بنویسـید کـه نشـان دهـد، چرا منطقی اسـت کـه ایمان 
داشـته باشـیم، مـا در ایـن جهـان هسـتیم چون خالـق ما هدفـی از خلقت ما داشـته 

اسـت، و بنابرایـن سرچشـمه و اصـل مـا مبنی بر تصـادف محض نبوده اسـت�         

۹ فروردین      دوشنبه      

به شکل]صورت[ خود خالق )پیدایش 1: ۲۷(
در کتـاب مقـدس آمـده اسـت کـه خداونـد انسـان – زن و مرد – را به »شـکل خود« آفریـد )پیدایش 

1: ۲۷(� بـر اسـاس ایـن ایده به سـواالت زیر پاسـخ دهید:

1�اینکه خدا ما را به شکل خودش آفریده است، به چه معناست؟ چگونه »شبیه خود او« هستیم؟ 

 

۲�طبـق روایـت کتـاب پیدایـش، آیـا خداونـد غیـر از نـوع بـر موجـود دیگـری را »بـه شـکل خود« 

آفریـد؟ در غیـر اینصـورت، ایـن موضـوع در خصـوص منحـر بـه فرد بـودن ما در مقایسـه بـا بقیه 

مخلوقـات زمینـی، چـه مـی گویـد؟ از ایـن مقایسـه چـه درسـی می تـوان گرفت؟  

 

۳�از رشح حـال خلقـت بریـت کـه نـژاداو را از هـر مخلـوق دیگـری کـه خداونـد خلق کرده اسـت 

متامیـز مـی کنـد چـه چیـز دیگـری مـی توان یافـت؟ )بـه پیدایـش ۲: ۷، 1۸ تـا ۲۵ نـگاه کنید(� 

 

بـا اینکـه در زمانـی کـه دربـاره خداونـد صحبـت مـی کنیـم بایـد از اصطالحات انسـانی اسـتفاده 
کنیـم، امـا نبایـد فرامـوش کنیم که او موجودی روحانـی )یوحنـا ۴: ۲۴(، و دارای خصوصیات و صفات 
الهـی اسـت. تنهـا چیـزی کـه مـی توانیـم بگوییـم اینسـت کـه ما بـه نوعـی خالق خـود را بـا طبیعت 
جسـمی]فیزیکی[، فکری]ذهنـی[ و روحانـی خودمان منعکـس می کنیم، هرچند هنـوز، حداقل برای 
مـا، در مـورد او ارسار پنهـان زیـادی باقـی مانـده اسـت. بـا ایـن حـال، کتـاب مقـدس بـر جنبـه هـای 
روحانـی و ذهنـی فکـر مـا تاکیـد دارد. مـا مـی توانیـم این جنبه هـا را توسـعه و بهبود ببخشـیم. این 
ذهـن منحـر بـه فـرد و بـی نظیر انسـان اسـت کـه رابطه ای عمیـق و ارزشـمند را با خـدا میر می 

سـازد، کاری کـه بـه نظـر می رسـد بقیـه موجـودات آفرینـش قادر بـه انجام آن نیسـتند.           
همچنیـن بـه روایـت بـی نظیر و منحـر بفرد نحوه خلقت زن از سـوی خداوند توجـه کنید. هم 



۷

زنـان و هـم مـردان از امتیـاز خـارق العاده خلق شـدن بـه صورت و شـکل خداوند برخوردار هسـتند. 
در رشح حـال خلقـت آنهـا، هیـچ اشـاره ای بـه برتـری یا پسـتی یکی نسـبت بـه دیگری وجـود ندارد. 
خـدا خـودش هـر دو را از یـک جنـس خلـق کرد. خداوند هـر دو را از هـامن بدو آفرینـش برابر خلق 
کـرد و آنهـا را در یـک رابطـه خـاص بـا خـود قـرار داد. هـر دو از یـک فرصـت و موقعیـت برخـوردار 
بودنـد تـا شـخصیت خـدادادی خـود را بـه گونه ای رشـد دهنـد که باعث شـکوه و جالل نام او شـود.   
»خداونـد مونـس و همدمـی بـرای آدم آفریـد. خداونـد فرمـود، »یـک همـدم مناسـب بـرای او 
بسـازم تـا او را کمـک کنـد«، کسـی کـه شایسـته مصاحبـت بـا او بـود و مـی توانسـت در محبـت و 
دلسـوزی بـا او یکـی شـود. حـّوا از دنـده ای کـه از پهلوی آدم گرفته شـده بود خلق شـد و این نشـان 
مـی داد کـه او نـه بـه عنـوان رئیـس بـر او حاکمیـت داشـته باشـد و یـا بـه عنـوان زیر دسـت در زیر 
پاهـای او لگـد مـال شـود. حـوا بایـد به عنوان مشـابه آدم در کنار او باشـد و از سـوی او مورد محبت 

و حامیـت قـرار گیـرد« )اِلـن جـی وایـت، مشـایخ و انبیا، صفحـه ۴۶(. 

۱۰ فروردین      سه شنبه      

خدا وانسان با هم )پیدایش 1: ۲۸، ۲۹(
بـه اولیـن کلامتـی کـه خداونـد بـه انسـان گفـت، حداقـل بـه هـامن صورتـی کـه در کالم خداوند 
آمـده اسـت، توجـه کنیـد. خداونـد از آنـان مـی خواهـد تا بـارور و کثیـر شـوند و تولید مثـل کنند. او 
همچنیـن بـه آنـان اشـاره مـی کنـد که در متـام زمینی کـه او آفریده زندگـی کنند و آن را تحت تسـلط 
خـود درآورنـد. همچنیـن او بـه آنـان نشـان داد کـه مـی تواننـد از هر نـوع گیاهی که غـالت و دانه و 
میـوه حاصـل مـی کنـد، بخورنـد. بطور خالصه، براسـاس کتـاب مقدس، اولین سـخنان خداونـد به مرد 

و زن بطـور ویـژه در رابطـه بـا تعامـل و رابطـه بـا جهان طبیعی اسـت.     

پیدایـش 1: ۲۸، ۲۹ دربـاره نحـوه نگـرش خداونـد بـه جهـان مـادی چـه مـی گویـد؟ آیا آنها بـه معنا 

ایـن هسـتند کـه مـوارد بـدی در چیزهای مـادی و برخـورداری از آنها وجـود دارد؟ چـه درس هایی از 

ایـن صحنـه هـای اولیـه تاریخ بر مـی توانیم دربـاره چگونگی برقـراری ارتباط با آفرینـش بگیریم؟       

 

 

 

خداونـد همچنیـن بـا ایـن کلـامت اولین قـدم ها را بـرای ایجاد رابطه با نـوع برش بر مـی دارد. او با 
آنـان صحبـت مـی کنـد، بـه آنـان فرامینـی را مـی دهد، و بـه آنان مـی گوید که چـه کاری انجـام دهند. 
بطور ضمنی ]تلویحی[ در میان سـخنان او مسـئولیتی هم وجود دارد. خداوند از آنها خواسـته اسـت تا 
بر این آفرینش شـگفت انگیز که او خلق کرده، تسـلط داشـته باشـند و بر آن نظارت و رسپرسـتی کنند. 

پیدایـش 1: ۲۸ مـی گویـد کـه خدوانـد آدم و حوا را برکـت داد� این به چه معناسـت؟ چه نوع رابطه 



۸

ای میان آنها و خالقشـان وجود دارد؟ 

 

 

خداوند آدم و حوا را به عنوان موجوداتی باهوش خطاب می کند که می توانند به مهربانی او 
واکنش نشان بدهند و با او ارتباط برقرار کرده و معارشت کنند. همچنین، آدم و حوا به عنوان فرزندان 
و مخلوق خداوند به برکات، حامیت، و مراقبت پدر و خالقشان وابسته بودند. او متام نیاز آنان را مهیا 
و تامین کرد. آنها کاری نکرده بودند که شایسته و سزاوار آنچه او به آنها داده بود، باشند. آنان کامال 

دریافت کننده چیزی بودند که خود بدست نیاورده بودند بلکه به آنان داده شده بود

هنگامیکـه در مـورد خلقـت زن و مـرد مـی خوانیـم، مـی توانیـم عوامـل و عناصر نوع 
رابطـه ای را کـه خداونـد مـی خواهـد بـا او در حـال حاضـر، بعـد از ورود گناه، داشـته 
باشـیم را در قبـل از ورود گنـاه ببینیـم� مطلـب مـورد مطالعـه امـروز را مـرور کنیـد و 
ببینیـد چـه عوامـل مشـابهی را می توانید پیـدا کنید که به ما کمک مـی کند تا بفهمیم 
چگونـه حتـی در شـرایطی کـه مـا قصـور کرده ایـم، می توانیـم بـا او ارتباط برقـرار کنیم�

۱۱ فروردین      چهارشنبه      

در پای درخت
»و خداونـد آدم را امـر کـرده، گفـت: »تـو می توانـی از هـر یـک از درختـان بـاغ آزادانه بخـوری؛ اما 

از درخـت شـناخت نیـک و بـد زنهـار نخـوری، زیـرا روزی کـه از آن بخـوری بـه  یقیـن خواهـی ُمرد« 

)پیدایـش ۲: 1۶، 1۷(�

ایـن آزمـون فرصتـی را در اختیـار آدم و حـوا قرار داد تـا اراده آزاد خویش را تجربـه و بکار گیرند. 
همچنیـن آنهـا را بـه چالـش کشـید تـا بـه رابطـه خـود بـا خالـق پاسـخ مثبـت یـا منفـی بدهنـد. این 
مطلـب همچنیـن نشـان مـی دهد کـه خداوند آنان را بصـورت موجوداتـی آزاد و با سـیرت خلق کرد. 
از ایـن گذشـته، اگـر آنهـا فرصتـی بـرای نافرمانی پیـدا منی کردنـد، چرا در هـامن وهلـه اول،  خداوند 

نسـبت بـه بی اطاعتـی به آنـان هشـدار داده بود؟  
»هـر آنچـه کـه پیـش از ایـن در ایـن فصل آمده راه را برای رسـیده بـه اوج مطلـب در پیدایش ۲: 
۱۶، ۱۷ آمـاده کـرده اسـت. آینـده نسـل آنـان فقـط متمرکـز برایـن ممنوعیت بـود. انسـان نباید خود 
را بـا مسـایل مختلـف گیـج کنـد و بـه دنبـال علـل مختلـف بگـردد. فقـط باید یـک فرمان الهـی را در 
خاطـر داشـت. بـا اینکـه یهـوه متام فرامیـن را در یک حکم محدود می کند، اما نشـانه هـا و کلید رمز 
رحمـت و بخشـش خـود را هـم مـی دهـد. عالوه بر این، پـروردگار برای نشـان دادن اینکـه اطاعت از 
ایـن فرمـان سـخت و تـامل آور نیسـت، آنـرا در ازای دادن یـک مجـوز شـفاف و واضـح قرار مـی دهد: 
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»از هـر یـک از درختـان باغ آزادانـه بخورید«.
خداونـد بـا دعـوت از آدم و حـوا بـرای اطاعـت از اراده او مـی خواهـد بگوید که: من خالق شـام 
هسـتم و شـام را شـبیه خـود آفریـده ام. زندگـی شـام توسـط مـن ادامـه مـی یابـد، زیـرا مـن به شـام 
حیـات بخشـیده ام و موجودیـت داده ام. مـن همـه چیـز را بـرای رفاه و سـعادت و خوشـبختی شـام 
)رزق و روزی، خانـه، تامـل و معـارشت انسـانی( فراهـم کـرده ام و شـام را به عنوان حاکـم این جهان 
تحـت کنـرتل خـود قـرار داده ام. اگـر شـام رابطه بـا من را به علت اینکـه من را دوسـت دارید تایید و 
تصدیـق کنیـد، پـس مـن خـدای شـام خواهم بود و شـام فرزندان مـن خواهید بـود. و مـی توانید این 

رابطـه را بپذیریـد و ایـن اعتـامد قطعـا فقـط بسـتگی به اطاعـت از این فرمان خـاص دارد.    
در پایـان، رابطـه مـا بـا خـدا تنهـا در صورتـی مـی توانـد تاثیرگـذار و پایـدار باشـد کـه مـا آزادانه 
اراده و خواسـت او را بپذیریـم. انـکار اراده او، در اصـل، ادعـای اسـتقالل از او و عـدم وابسـتگی بـه 
اوسـت. و ایـن بیـان کننـده ایـن موضوع اسـت که مـا معتقدیم کـه نیازی بـه او نداریم. ایـن انتخابی 
اسـت کـه نتیجـه اش علـم و شـناخت رش اسـت، و رش انسـان را بـه سـوی بیگانگـی، جدایـی، تنهایی، 

رسخوردگـی و مـرگ سـوق مـی دهد.  

آزمونـی کـه خداونـد آدم و حـوا را در آن قـرار داد، وفـاداری و ایمـان بـود� آیـا آنـان 
بـه خالـق خـود وفـاودار ماندنـد، کسـی کـه همـه آنچـه را کـه آنـان نیـاز داشـتند 
برایشـان مهیـا، و عـاوه بـر آن دنیایی از شـادمانی به آنـان داده بود، یا آنها مسـتقل 
از اراده و خواسـت او بـه راه خـود رفتنـد؟ آیـا آنهـا بـه انـدازه کافـی بـه او ایمـان 
داشـتند کـه بتواننـد او و سـخنان او را بـاور داشـته و بپذیرند؟ وفـاداری و ایمان آنان 
توسـط درخـت شـناخت خیـر و بـد آزمایـش شـد� بـه چـه صورتهایـی هـر روز مـا بـا 
آزمایش هایـی مشـابه آن مواجـه هسـتیم؟ چگونـه شـریعت خداوند مـوازی و مطابق 

بـا فرمـان داده شـده در پیدایـش بـاب ۲: 1۶، 1۷ عمـل مـی کنـد؟ 

۱۲ فروردین      پنجشنبه      

شکسنت رابطه
مـا متایـل داریـم تـا افـرادی را کـه مـی شناسـیم بـاور کنیـم و بطـور غریـزی و طبیعی به کسـانی که 

منـی شناسـیم اعتـامد نکنیـم� حـوا طبعـا بـه شـیطان بـی اعتـامد بـود� عـاوه بـر آن، هرگونـه حملـه 

مسـتقیم شـیطان علیـه خداونـد باعـث حالـت تدافعـی حـوا می شـد� پـس شـیطان چـه اقداماتـی را 

انجـام داد تـا بـا حالـت دفاعـی حـوا مواجـه نشـود؟ )پیدایـش ۳: 1 تـا ۶(�      

 

»هامنطـور کـه تخطـی حـوا اسـفناک و بـرای خانـواده و نسـل بـرش بسـیار ناخوشـایند و مملو از 
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مصیبـت هـای احتاملـی بـود، لزومـا انتخـاب او باعـث نشـد تا نسـل برش مشـمول مجـازات تخطی و 
نافرمانـی او بشـود. ایـن انتخـاب آگاهانـه آدم در درک کامـل فرمـان رصیـح خداونـد و نـه فرمان حوا 
بـود کـه گنـاه و مـرگ را بـه عنـوان بخـش اجتنـاب ناپذیـر زندگی برش قـرار داده اسـت. این حـوا بود 
کـه فریـب خـورد؛ امـا آدم آگاهانه انتخـاب کرد« )کتاب مقدس تفسـیری SDA جلـد ۱، صفحه ۲۳۱(.    
در نتیجـه ایـن رسپیچـی و گنـاه آشـکار و بی توجهی به فرمـان پروردگار، اکنـون رابطه بین خدا و 
نـوع بـرش شکسـته شـده اسـت. این رابطه از مشـارکت آشـکار و آزاد به فـرار از ترس حضـور در برابر 
خداونـد تغییـر یافـته اسـت )پیدایـش ۳: ۸ تـا ۱۰(. دوری و جدایـی جایگزیـن معارشت و مشـارکت 
شـد. گناه آشـکار شـد و همه مثرات زشـت و ناخوشـایندش را به دنبال داشـت. مگر اینکه کاری انجام 

می شـد، برشیـت به سـوی نابـودی ابدی پیش مـی رفت. 

در میـان ایـن مصیبـت و فاجعـه، خداونـد چـه سـخنان امیـدوار کننده و وعـده ای را بیان کـرد؟ )به 

پیدایـش ۳: 1۵ نـگاه کنید(� 

 

کالم غافلگیـر کننـده نبـوی امیدبخش خداوند، از خصومت مقدر الهی بین مـار و زن و بین فرزندان 
آنهـا صحبـت مـی کنـد. ایـن نقطه عطـف پیروزمندانه، آشـکار کننـده مناینده ای از سـالله زن اسـت که 

رضبـه مهلکـی بـر رس شـیطان وارد مـی کنـد، در حالی که او فقط می تواند پاشـنه مسـیح را بکوبد. 
آدم و حـوا در ناتوانـی مطلـق خـود مـی بایسـتی از وعده آمدن مسـیح امید گرفته باشـند، امیدی 
کـه مـی توانسـت وجـود آنـان را دگرگـون کنـد، زیـرا ایـن امیـد از طـرف خداونـد بـه آنان داده شـده 
بـود و مـورد حامیـت او بـود. هرچنـد در آن زمـان، وعـده آمدن مسـیح و پیـروزی نهایی بطـور مبهم 

و رسبسـته بیـان شـد، امـا تاریکـی گنـاه را کنـار زد کـه آنـان را در بـر گرفته بود. 

گویـد:  مـی  حـوا  و  آدم  بـه  خداونـد  کـه  جایـی  بخوانیـد،  را   ۹  :۳ بـاب  پیدایـش 
»کجاهسـتید؟«� البتـه خـدا می دانسـت آنها کجاهسـتند� سـخنان وی، بـه جای مملو 
بـودن از کلمـات محکـوم کننـده، بـرای دعـوت بـه بازگشـت انسـان های گناهـکار به 
سـوی او بودنـد� بطـور خاصـه، اولیـن سـخنان خداونـد خطـاب بـه بشـریت سـقوط 
کـرده همـراه بـا امیـد و رحمت او بـود� به چه روش هایـی، حتی اکنـون، خداوند می 

خواهـد مـا را بـه سـوی لطـف و رحمـت خـود فـرا خواند؟     

۱۳ فروردین      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: کتـاب مقدس مملـو از فراخوان و دعـوت گناهـکاران و روی گردانان از 
خداونـد اسـت. مزمـور ۹۵: ۷، ۸؛ اشـعیا ۵۵: ۱، ۲، ۶ ، ۷؛ لوقـا ۱۵: ۳ تـا ۷؛ لوقا ۱۹: ۱۰ را مالحظه کنید.

چه آیـات دیگری می توانیـد بیابید؟  
از نوشـته هـای خانـم اِلـن جـی وایت فصل هـای ذکر شـده را بخوانیـد: »آفرینـش«، صفحات ۴۴ 
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تـا ۵۱؛ »وسوسـه و سـقوط در گنـاه«، صفحـات ۵۲ تـا ۶۲؛ و »نقشـه نجات و رسـتگاری«، صفحات ۶۳ 
تـا ۷۰، از کتـاب مشـایخ و انبیا. 

در ایـن پرسـش الهـی موعظـه انجیـل وجود داشـت که در آن بیشـه زار در هم تنیده رسـوخ کرده 
و در گوشـهای فراریان طنین انداز شـد- »کجا هسـتید؟«

خدای شـام مایل نیسـت تا شـام را از دسـت بدهد؛ او آمده اسـت تا شـام را بیابد، دقیقا هامنطور 
کـه بـزودی مـی آیـد، هـدف او این اسـت که در شـخصیت پر خود آشـکار شـود، نه تنها بـرای یافن 
گمشـدگان بلکـه بـرای نجـات آنانـی کـه اکنـون گمـراه گشـته انـد«، چارلـز هـددان اسـپرجن، گنجینه 
کتـاب مقـدس )گرنـد رپیدز، میشـگان: انتشـارات زانـدرون، ۱۹۶۲( عهد عتیق، جلـد اول، صفحه ۱۱. 

سواالتی برای بحث:

1� از آنجا که خداوند مهربان و دلسـوز و در جسـتجوی نوع بشـر اسـت، چگونه می 
توانیـم بـه ایـن ابـراز محبت پدر و عیسـی مسـیح حتـی در حال حاضر پاسـخ دهیم؟ 

خداونـد از ما انتظار چه واکنشـی دارد؟  

۲� وصـف کتـاب مقـدس از بشـری کـه از مقـام و مکانـی واال در خلقـت خداونـد 
برخـوردار بـود و سـپس در گنـاه افتـاده و نیازمنـد نجـات و رسـتگاری شـده را بـا 
فرضیـه تکامـل تدریجـی مقایسـه کنیـد� کدامیـک امیـد بیشـتری را مـی دهنـد، و چرا؟ 

۳� چقـدر روابـط محبـت آمیـز در سـعادت و خوشـبختی انسـان ضروری اسـت؟ چرا 
ارتبـاط موفـق و سـعادتمند بـا خـدا نیازمنـد چنیـن رابطـه ضـروری و مهمـی اسـت؟ 
دربـاره تاثیـر روابط انسـانی سـالم بر افـراد موجود در ایـن روابط )والدیـن با فرزند، 

دوسـت بـا دوسـت، زن و شـوهر، کارمنـد و کارفرمـا( بحث و گفتگـو کنید� 

خاصـه مطلـب:  وقتـی قوم خداونـد او را فراموش مـی کنند و برکات او را حق مسـلم خود 
مـی داننـد، او بـه آنـان یـادآوری می کنـد که برابر عهد و پیامن خود با او پاسـخگو هسـتند. او با ترحم 
بـه وضعیـت آنـان اشـاره مـی کنـد، و بـه پیامدهای مخـرب دور بـودن از حفاظـت خود به آنـان ارصار 

مـی ورزد تـا بـه او اجـازه دهند تا آنـان را شـفا داده و تطهیر مناید. 
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داستانهای ایامنداران
۱۴ فروردین

اولین شاگرد الهیات ناشنوا
توسط خوزه رُدریگو مارتیِنز پاترون

مـادر ادونتیسـت روزهفتمـی ام متوجـه شـد که مـن، به عنـوان نـوزاد، در خانه مان 
در شـهر مریـدا در کشـور مکزیـک عکـس العمـی نشـان منـی دهـم. اونـام مرا صـدا می 

زد و مـن متوجـه منی شـدم.
وقتـی دو سـاله شـدم مـادرم بـه دنبـال کمـک بـود. او مـرا بـه مدرسـه مخصـوص 
نیازمنـدان فرسـتاد کـه در آنجـا زبـان اشـاره مـی آموختنـد و بـه مـا یـاد مـی دادنـد کـه 
چطـور حـرف بزنیـم. آمـوزگارم بـه من صـدای حروف و کلـامت را می آموخـت. وقتی او 
حـرف مـی زد مـن دسـتم را بـه گلویش می گذاشـتم و بعد سـعی می کردم صـدای آنچه 

کـه او مـی گفـت را در گلـوی خـودم تکرارکنـم.
مـادرم همیشـه گریـه مـی کرد چراکه پـرش منی توانسـت صدایش را بشـنود. معلم 

گفت:»نگـران نبـاش، صبـور باش. همه چیز درسـت خواهد شـد.«
مـن هـر روزبـه مـدت دو سـاعت به مدرسـه نیازمنـدان مـی رفتم. همچنیـن در یک 
مدرسـه ادونتیسـت روزانـه بـه مـدت دو سـاعت درس مـی خوانـدم. مدرسـه کلیسـا بـه 
مـن مـی آموخـت کـه چطـور بخوانـم و بنویسـم و مهمرتاز همـه در مورد خـدا آموختم.
مـن تـا سـن ۸ سـالگی در مدرسـه ادونتیسـت بـودم؛ امـا مدرسـه مذکـور معلامنـی 
نداشـت کـه زبـان اشـاره بداننـد، بنابرایـن مـادرم مجبور شـد تا مرا بـه مدرسـه دولتی با 

معلامنـی کـه مـی توانسـتند بـا مـن ارتبـاط برقرارمنایند بفرسـتد.    
اولیـن بـاری کـه دیگـر افـراد جوان ادونتیسـتی را که نا تـوان بودند مالقـات کردم در 
کلیسـا- هامیشـی که در دانشـگاه ادونتیسـت لیندا ویسـتا سـازماندهی شـد- بود. فوق 
العـاده بـود وقتـی بـه جمـع دیگـر جوانـان می پیوسـتم کـه نیازهایشـان دقیقا بـه مانند 
مـن بـود. دو سـال بعـد را هـم برای هامیش سـاالنه دعوت شـدم تـا رشکت کنـم. بعدها 
ناحیـه آمریـکا اولیـن هامیـش نیازمنـدان مخصـوص خـود را سـازماندهی منـود وآنـرا در 
دانشـگاه ُمْنِتُمرِلـوس واقـع در شـهر مونـرِتِی مکزیـک برگزار کـرد. در هامیـش یک عالقه 
ای در مـن بـرای خدمـت بـه خـدا بـه عنوان شـبان رشـد کرد. امـا چطورممکن بـود؟ منی 

توانسـتم از پـس مخـارج شـهریه برآیم.
همینکـه هامیـش بـه پایـان رسـید، اسـامعیل کاسـتیوبه عنـوان رئیـس دانشـگاه بـا 
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بیـان یـک اعـالن سـورپرایزمنود. او پرسـید:»آیا از بین شـام کسـی می خواهـد اینجا درس 
بخواند؟«

او بـرای ایـن اعـالن بورسـیه کامـل درنظرگرفـت. متوجـه شـدم کـه خـدا مـرا بـرای 
شـبانی دعـوت مـی کنـد، پـس بلنـد شـدم.

مـن اولیـن شـاگرد ناشـنوای الهیـات دانشـگاه منتمرلـوس هسـتم. ایـن سـال دوم 
تحصیلـم در ایـن دانشـگاه هسـت. خیلـی سـخت هسـت چـون کسـی زبـان اشـاره 
منـی دانـد. خیلـی سـخت مـی توانـم مترکـز کنـم و لبهـای معلمها را بـه هنـگام تدریس 
بخوانـم. مـن از چندیـن کالس در سـال اول منـره قبولـی نگرفتم و دوباره در آن کالسـها 

کـردم. رشکت 
مـن چندیـن جلسـه بشـارتی را رهـری منـودم کـه ایـن شـامل  معلولیـن ناشـنوا بـه 
همـراه مکزیکـو سـیتی مـی شـود. کلیسـاهایی که افـراد ناشـنوا دارند از مـن دعوت می 

کننـد تـا برایشـان موعظـه کنم.
آرزوی قلبـی مـن اسـت تـا فـارغ التحصیل شـوم و به عنوان شـبان خدمـت کنم. دید 
و رویایـم ایـن اسـت کـه بـه دفرت خدمتی بروم؛ شـاید به اسـپانیا بـه عنـوان مبرشبروم و 

بـه افراد ناشـنوا خدمـت کنم.
لطفـا بـرای افـرادی کـه در شـنوایی اختـالل دارنـد دعـا کنیـد. همگـی مـا رویایـی 

داریـم. مـا مشـتاق آنیـم کـه چیزهـای بـزرگ بـرای خداونـد انجـام دهیـم.
هدایـای سـیزدهمین سـبت ایـن بخـش از مـاه اختصـاص دارد بـه گشـایش مرکـز 

منتمرلـوس. دانشـگاه  در  مبرشیـن  آموزشـی 
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۱۴ – ۲۰ فروردین   درس دوم   

آغازگر عهد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۹: ۱۵؛ اشـعیا ۵۴: ۹؛ پیدایـش ۱۲: ۱ تـا ۳؛ غالطیـان ۳: ۶ تا ۹ و 

۲۹؛ خـروج ۶: ۱ تـا ۸؛ ارمیـا ۳۱: ۳۳، ۳۴. 

آیـه حفظـی: »حـال اگـر واقعـاً صـدای مـرا بشـنوید و عهـد مـرا نـگاه داریـد، از میـان جمیـع 
قومهـا، ِملـک خـاص مـن خواهیـد بـود، زیـرا متامـی زمیـن از آِن مـن اسـت« )خـروج 1۹: ۵(� 

درس هفتـه گذشـته را بـا سـقوط برشیـت در گناه به دلیـل تخطی، رسپیچی، و گنـاه والدین اولیه 
مـا، بـه امتـام رسـاندیم. درس ایـن هفتـه نگاهـی گـذرا و رسیـع بـه خالصـه کل دروس ایـن سـه ماهه 
اسـت، زیـرا کـه هـر روز نگاهـی بـه عهـد و پیـامن های اولیـه مـی اندازیم، پیـامن هایی کـه همه به 
شـیوه خودشـان نشـان دهنـده مظاهر و جلوه های درسـت و واقعـی عهد حقیقی بودنـد، پیامنی که 
در جلجتا بوسـیله خون عیسـی مسـیح تایید و به تصویب رسـید، و عهدی که ما به عنوان مسـیحیان 

بـا پـروردگار خود مـی بندیم.
مـا درس ایـن هفتـه بـا بررسـی عهـدی کـه خـدا با نوح بسـت تـا مانـع نابـودی او و خانـواده اش 
شـود، رشوع مـی کنیـم. و بـا عهـد خداونـد بـا ابراهیـم ادامـه مـی دهیـم، عهـدی که بسـیار بـا ارزش 
و مملـو از وعـده بـرای همـه مـا بـود؛ سـپس بـه عهـدی کـه در کوه سـینا بسـته شـد و اهمیـت آنچه 
در آنجـا اعـالم شـد مـی رسـیم؛ و رسانجـام بـه بررسـی عهـد جدیـد خواهیم پرداخـت، عهـدی که متام 
عهدهـای دیگـر بـه آمـدن آن اشـاره داشـتند. البتـه همه اینهـا را طی چنـد هفته آینده بطـور دقیق تر 
و عمیقـرت مـورد بررسـی قـرار خواهیـم داد. ایـن هفتـه فقط یـک پیش مطالعه سـطحی در مـورد آنها 

خواهیم داشـت. 
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: معنـا و مفهـوم عهـد چیسـت؟ عهـد از چـه مفادی تشـکیل شـده 
اسـت؟ عهـدی کـه خداونـد بـا نـوح بسـت چه بـود؟ چه امیـدی در عهد بـا ابراهیـم یافت می شـود؟ 
ایـامن و اعـامل چـه نقشـی را در عهـد بـرش ایفا می کنند؟ آیا پیـامن فقط یک معامله اسـت، یا دارای 

جنبـه هـای ارتباطـی بـا آن اسـت؟ ماهیت واسـاس »عهد جدید« چیسـت؟  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۱ فروردین – ۱۰ آوریل آماده شوید. 
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۱۵ فروردین      یکشنبه      

مبانی عهد
»عهـد خویـش را میـان خـود و تـو خواهـم بسـت و تـو را بسـیار بسـیار کثیـر خواهـم گردانیـد« 

 �)۲  :1۷ )پیدایـش 

کلمـه عـری ترجمـه شـده بـه عنـوان »عهـد« )کـه در عهـد عتیـق حـدود ۲۸۷ بـار آمـده اسـت( 
Berith اسـت. همچنیـن مـی توانـد بـه عنـوان »وصیـت نامـه« یـا »آخریـن خواسـته« ترجمـه شـود. 
مبـدا آن نامشـخص اسـت، امـا بـه معنـای اینسـت که دو طرف یـا دو گـروه را بهم پیوند مـی دهد. با 
اینحـال، بـرای انـواع مختلـف »پیونـد«، هـم بیـن انسـان با انسـان و هم بین خدا و انسـان بـکار برده 
میشـود. در جایـی کـه هـر دو طـرف انسـان هسـتند، عهد کاربرد مرسـوم بـرای هر دو طـرف را دارد، 
و زمانیکـه عهـد بیـن خدا و انسـان اسـت کاربـرد متامیـز روحانی دارد. اسـتفاده مذهبـی آن در واقع 
اسـتعاره یـا تشـبیهی مبتنـی بر عملکرد متداول و مرسـوم بود امـا مفهوم عمیقرتی داشـت«. ال. آرتور 
تامسـون، »عهـد عتیـق«، نسـخه ویرایش شـده، دایره املعارف نسـخه بیـن املللی کتاب مقـدس، )گرند 

رپیـدز، میشـگان: انتشـارات ویلیام بـی. ایردمانـز، ۱۹۷۹(، جلـد اول، صفحه ۷۹۰. 
هامننـد پیـامن ازدواج، عهـد کتـاب مقـدس هـم رابطه و مقراراتـی را تعریف و مشـخص می کند. 

بـه عنـوان توافقنامـه، عهـد کتاب مقدس شـامل این مفاد اصلی و اساسـی اسـت:
۱. خداوند وعده های عهد را با سوگند تایید می کند )غالطیان ۳: ۱۶؛ عرانیان ۶: ۱۳، ۱۷(.

۲. التـزام و تعهـد بـه پیـامن، اطاعـت از اراده و خواسـت خـدا بـود کـه در ده فرمـان بیـان شـده 
اسـت )تثنیـه ۴: ۱۳(.

۳. تنهـا راه چـاره ای کـه بـه موجـب آن در نهایـت تعهـد بـه عهـد خـدا از طریـق او محقـق مـی 
شـود، عیسـی مسـیح و نقشـه نجات اسـت )اشـعیا ۴۲: ۱، ۶(.  

بـه سـه عامـل یـا عنـر ذکر شـده در بـاال نگاه کنیـد )وعده هـای خدا، اطاعـت ما و نقشـه نجات(� 

چگونـه مـی توانیـد در معـارشت خـود بـا خداوند، عمـا این عوامـل را مشـاهده کنیـد؟ پاراگرافی را 

بنویسـید کـه چگونگـی آشـکار شـدن و بـروز آنهـا را در زندگی شـام توصیف کند� 

در عهـد عتیـق، سیسـتم قربانـی هـا، مـردم را در مـورد کل نقشـه نجـات  راهنامیـی مـی کردنـد. 
مشـایخ و بنـی ارسائیـل از طریـق منادهـای این سیسـتم آموختند که به نجات دهنـده ای که در آینده 
خواهـد آمـد ایـامن بیاورنـد. نـادم و توبـه کننـده مـی توانسـت از طریـق این مراسـم مـورد آمرزش و 
عفـو قـرار گیـرد و از گنـاه رهایـی یابـد. بدیـن ترتیب، برکات عهد می توانسـت حفظ شـود و با رشـد 
روحانـی، تصویـر خـدا در زندگـی ترمیم شـود، حتـی زمانی که برشیت نتوانسـت تعهـد و هدف خود 

را در توافـق حفـظ کند. 

اگرچـه پیمـان هایی بین مردم بسـته شـده اسـت، اما کاربـرد کلمـه berith در کتاب 
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مقـدس عبـری بـه رابطـه بین خدا و بشـریت مربوط می شـود� با توجه به شـخصیت 
خداونـد و مقایسـه آن بـا شـخصیت انسـان، چـه نـوع رابطـه ای را چنیـن عهـدی می 

توانـد به تصویر بکشـد؟ 

۱۶ فروردین      دوشنبه      

عهد با نوح
»لیکـن عهـد خـود را بـا تـو اسـتوار خواهم سـاخت، و تـو به کشـتی در خواهی آمد؛ تـو و پرسانت و 

زنـت و زنان پرسانـت، همراه تـو« )پیدایش ۶: 1۸(� 

در آیـه فـوق، کلمـه عهـد بـرای اولیـن بـار در کتـاب مقـدس آمـده اسـت، و در این مـن، خداوند 
تـازه درمـورد تصمیـم خـود بـرای نابـودی زمین به دلیل گسـرتش و رواج گنـاه با نوح سـخن می گوید. 
اگرچـه ایـن ویرانـی در قالـب یـک سـیل جهان گیـررخ می دهـد، اما خداونـد دنیایی را کـه آفریده به 
حـال خـود رهـا منـی کنـد. او همچنـان پیشـنهاد ادامـه رابطه در عهـد و پیامنـی را می دهد کـه برای 
اولیـن بـار پـس از سـقوط انسـان در گنـاه آغـاز شـد. »مـن« یزدانـی، کسـی کـه عهـد را پیشـنهاد می 

دهـد، خـودش مقدمـات و زمینـه امنیـت و حفاظت نـوح را فراهم می سـازد. 
خداونـد بـه عنـوان نگاهدارنـده عهـد، وعـده داد تـا از اعضـای خانـواده ای کـه مایـل بـه زندگـی 
متعهدانـه در قبـال او باشـند محافظـت منایـد، عهـدی کـه منجـر بـه اطاعـت و فرمانـرداری می شـد. 

آیـا پیـامن بـا نـوح یـک پیـامن یـک طرفه بود؟ به یاد داشـته باشـید کـه ایده عهـد دربردارنـده بیش 

از یـک طـرف مـی باشـد� آیـا نـوح به تعهـد معاملـه خویش عمل کـرد؟ چه درسـی برای مـا در اینجا 

در پاسـخ این سـواالت وجود دارد؟ 

 

خداونـد بـه نـوح مـی گویـد کـه طوفانـی رخ خواهـد داد و دنیـا نابـود خواهـد شـد. امـا خداوند 
بـا او معاملـه ای انجـام مـی دهـد، کـه در آن قـول مـی دهـد تـا نـوح و خانـواده اش را نجـات دهـد. 
بنابرایـن، خطـر بسـیار زیـاد بـود، زیـرا اگـر خدا بـه قول خـود پایبند منی مانـد، نوح هـر کاری هم که 

مـی کـرد، با بقیـه جهـان نابود می شـد. 
خـدا گفـت کـه بـا نـوح »عهـد« خواهـد بسـت. ایـن کلمه بـه خودی خـود داللـت بـر ارج نهادن 
بـه آنچـه شـام مـی گویید کـه انجـام خواهیـد داد، دارد. ایـن اظهارات فقط کلامتی سـطحی نیسـتند. 
خـود کلمـه عهـد مملـو از تعهـد اسـت. فـرض کنیـد خداوند بـه نوح گفتـه بود، »نـگاه کـن، جهان در 
یـک طوفـان وحشـتناک بـه پایـان مـی رسـد، و مـن ممکن اسـت شـام را نجـات بدهـم و یا شـاید نه. 
در همیـن حـال، ایـن کارهـا را انجـام دهیـد، و سـپس خواهیـم دیـد کـه چه اتفاقـی خواهد افتـد، اما 
مـن هیـچ تضمینـی در مـورد آن منـی دهـم«. چنین اظهاراتی به سـختی با نـوع اطمینـان و تضمین و 

وعـده موجـود در خـود واژه عهـد همخوانی و سـازگاری دارد. 
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برخـی از مـردم اسـتدالل کرده انـد کـه سـیل نـوح در سراسـر جهـان نبـوده و فقط یک 
طوفـان و سـیل محلـی بـوده اسـت� اگـر چنین اسـت، پـس در چارچـوب و زمینه آنچه 
خداونـد در پیدایـش ۹: 1۵ قـول مـی دهد)نگاه کنید به اشـعیا ۵4: ۹(، هر بار که سـیل 
محلـی دیگـری اتفـاق مـی افتد )و به نظر می رسـد که آنها همیشـه اتفاق مـی افتند(، 
وعـده عهـد خداونـد شکسـته مـی شـود� در مقابـل، ایـن حقیقت که سـیل دیگـری در 
ابعـاد جهانـی هرگـز رخ نـداده اسـت، صحـت وعـده عهد خـدا را ثابت می کنـد� بطور 

خاصـه، ایـن مطلـب دربـاره چگونگـی اعتماد بـه وعده هـای او، چه مـی گوید؟

۱۷ فروردین      سه شنبه      

عهد ابراهیم
»برکـت خواهـم داد بـه کسـانی کـه تـو را برکت دهنـد، و لعنت خواهم کرد کسـی را که تـو را لعنت 

کنـد؛ و همـۀ طوایـف زمین به واسـطۀ تو برکـت خواهند یافـت« )پیدایش 1۲: ۳(� 

پیدایش 1۲: 1 تا ۳ را بخوانید� وعده های خاصی که خداوند به ابراهیم داده است را بنویسید� 

 

توجـه کنیـد کـه در میـان ایـن وعـده هـا خداونـد بـه ابراهیـم مـی گویـد کـه »همه مـردم دنیـا از تو 

برکـت خواهنـد یافـت« )پیدایـش 1۲: ۳(� ایـن به چه معناسـت؟ چگونه همه طوایـف زمین از طریق 

ابراهیـم برکـت یافتنـد؟ بـه غاطیـان بـاب ۳: ۶ تـا ۹ مراجعه کنیـد� از چـه طریقی می توانیـد در این 

وعـده کـه در قبـل آمـده وعـده آمدن عیسـی مسـیح را ببینیـد؟ به غاطیـان ۳: ۲۹ مراجعـه کنید� 

 

در نخسـتین مکاشـفه الهـی داده شـده بـه ابراهیم آمده اسـت، خداونـد قول می دهـد که رابطه 
نزدیـک و پایـداری بـا او برقـرار کنـد، حتـی قبـل از اینکـه او از هـر زبانـی کـه در مورد عهـد و پیامن 
صحبـت مـی کنـد، اسـتفاده کند. اشـاره مسـتقیم به عهدی کـه خداوند بعـدا خواهد بسـت )پیدایش 
۱۵: ۴ تـا ۲۱، پیدایـش ۱۷: ۱ تـا ۱۴(. بـرای لحظـه ای، خداونـد پیشـنهاد رابطـه ای الهـی و انسـانی را 
مـی دهـد کـه از اهمیـت و مفهومـی عالی برخوردار اسـت. خداونـد در پیدایش ۱۲: ۱ تـا ۳ تکرار می 
کنـد »مـن خواهـم«، در اینجـا خداونـد عمیـق تریـن و عالی تریـن وعده خـود را پیشـنهاد می دهد.   

عالوه بر این، ابراهیم یک فرمان دریافت می کند که برای امتحان است، »به پیش بروید«. 
»او بـا ایـامن اطاعـت کـرد« )عرانیـان ۱۱: ۸( امـا نه بـه منظور بدسـت آوردن بـرکات وعده داده 
شـده. اطاعـت او پاسـخ ایـامن او بـه رابطـه محبانه ای بـود که خداونـد خواهان برقرار شـدن آن بود. 
بـه عبـارت دیگـر، ابراهیـم از قبـل بـه خـدا ایـامن داشـت، و اعتامد کـرده بـود، و همچنین بـه وعده 
هـای خـدا ایامن داشـت. او مجبـور بود؛ در غیر اینصـورت، او هرگز خانـواده و رسزمین اجدادی خود 
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را بـرای آغـاز راه خـود و رفـن به رسزمینهای ناشـناخته ترک منـی کرد. اطاعت او ایـامن او را هم برای 
انسـانها و هم برای فرشـتگان آشـکار کرد.  

ابراهیـم، حتـی در آن زمـان، رمـز اصلـی رابطـه بین ایامن و عمل را آشـکار کرد. ما بـا ایامن نجات 
مـی یابیـم، ایامنـی کـه نتیجـه اش اطاعـت و عمـل بـه آن اسـت. ابتـدا، ایامن بـه وعده رسـتگاری می 
آیـد؛ و بـه دنبـال آن عمـل مـی آیـد. اگرچـه مشـارکت در عهـد و بـرکات آن بـدون اطاعـت حاصـل 
نخواهـد شـد، اطاعـت پاسـخ ایـامن بـه آنچـه خداونـد از پیـش برای مـا انجام داده اسـت، می باشـد. 
چنیـن ایامنـی اصـل موجـود در اول یوحنـا ۴: ۱۹ را بـه تصویـر مـی کشـد، »مـا ]خـدا[ را محبـت 

می کنیـم زیـرا او نخسـت مـا را محبـت منـود«. 

پیدایـش بـاب 1۵: ۶ را بخوانیـد� چگونـه ایـن آیـه، از بسـیاری جهـات، اسـاس همـه 
وعـده هـای عهـد را نشـان مـی دهـد؟ چـرا ایـن نعمـت بـا ارزش تریـن بـرکات اسـت؟ 

۱۸ فروردین      چهارشنبه      

عهد با موسی
خروج باب ۶: 1 تا ۸ را بخوانید و سپس به سواالت ذیل پاسخ دهید:

1�در اینجا درباره چه عهدی صحبت می کند؟ به پیدایش 1۲: 1 تا ۳ مراجعه کنید� 

 

 

۲�چگونـه بایـد خروج]مهاجـرت فرزنـدان ارسائیـل از مـر بـه کنعـان[  بـه نوبـه خـودش بـه عنـوان 

وعـده هـای عهـد، تحقـق مـی یافت؟ 

 

 

۳� چـه تشـابهی را مـی توانیـد بیـن آنچـه خداونـد بـه مـردم در اینجـا وعـده داده و آنچـه قبـل از 

طوفـان بـه نـوح وعـده داد، پیـدا کنیـد؟ 

 

پـس از خـروج، بنـی ارسائیـل عهـد و پیامنـی را در کوه سـینا از طـرف خداوند دریافـت می کنند، 
کـه در زمینـه و در راسـتای رسـتگاری و نجـات از اسـارت )خروج ۲۰: ۲( و مراسـم قربانـی برای کفاره 
و آمـرزش گناهـان بـه آنـان داده مـی شـود. بنابرایـن، آن عهـد مانند همـه عهدها، پیامنـی از لطف و 

رحمـت خداوند نسـبت به قومـش بود. 



1۹

این عهد از بسیاری جهات مفاد اصلی تاکید شده در عهد با ابراهیم را تکرار می کند:
۱.رابطه ویژه خدا با قومش )پیدایش ۱۷: ۷، ۸ را با خروج ۱۹: ۵، ۶ مقایسه کنید(.

۲.آنان ملتی بزرگ خواهند شد )پیدایش ۱۲: ۲ را با خروج ۱۹: ۶ مقایسه کنید(.
۳.الزمـه آن اطاعـت بـود )پیدایـش ۱۷: ۹ تـا ۱۴ و پیدایـش ۲۲: ۱۶ تـا ۱۸ را بـا خـروج ۱۹: ۵ 

مقایسـه کنیـد(.
بدیـن ترتیـب توجـه داشـته باشـید: خداوند ابتـدا بنی ارسائیـل را نجات می دهد، سـپس رشیعت 
خـود را بـه آنـان مـی دهـد تـا از آن پیـروی کننـد. بـه همیـن ترتیـب، ایـن حکـم در مـورد انجیل هم 
صـادق اسـت. مسـیح ابتـدا مـا را از گناهامنـان نجـات مـی دهـد )نـگاه کنیـد بـه یوحنـا ۱: ۲۹؛ اول 
قرنتیـان ۱۵: ۳؛ غالطیـان ۱: ۴(، و سـپس احـکام و تعالیم او در وجود مـا زندگی خواهند کرد )غالطیان 
۲: ۲۰؛ رومیـان ۴: ۲۵؛ ۸: ۱ تـا ۳؛ اول پطـرس ۲: ۲۴(. کتـاب مقـدس تفسـیری کلیسـای روز هفتـم 

ادونتیسـت، جلـد یکم، صفحـه ۶۰۲.    

خـروج بـاب ۶: ۷ را بخوانیـد� چـه چیـزی را از طریـق بخش اول این آیـه در جایی که 
خداونـد مـی گویـد، آنهـا را قـوم خـود خواهـد سـاخت و او خـدای آنها خواهـد بود، 
دریافـت مـی کنیـم؟ در اینجـا بـه پویایی موجـود دقت کنیـد� آنها جایگاهـی در نزد 
خداونـد خواهنـد داشـت، و خداونـد هـم برای آنـان مفهومی خواهد داشـت� نه تنها 
خـدا مـی خواهـد بـا آنـان رابطـه خاصـی برقـرار کنـد بلکه مـی خواهـد که آنهـا با او 
رابطـه خاصـی داشـته باشـند� آیا خداونـد امروز در پـی همان نوع رابطه ما نیسـت؟ 
آیـا بخـش اول خـروج ۶: ۷ مـی توانـد بیانگـر رابطـه شـما بـا خداونـد باشـد، یا شـما 
بـرای او فقـط کسـی هسـتید کـه نامتـان در لیسـت کتـاب اعضـای کلیسـا ثبت شـده 

اسـت؟ اگـر پاسـخ شـما به بخـش اول سـوال مثبت اسـت، دلیـل آنرا بیـان کنید�      

۱۹ فروردین      پنجشنبه      

عهد جدید )ارمیا ۳1: ۳1 تا ۳۳(
ایـن آیـات بـرای اولیـن بـار در عهـد عتیـق بـه عنـوان »عهـد تـازه« یـاد شـده اسـت. ایـن آیـات 
متمرکـز بـر زمینـه بازگشـت بنـی ارسائیـل از تبیعد می باشـد، و در مـورد برکاتی که از طـرف خداوند 
بـه آنـان خواهـد رسـد، سـخن مـی گویند. مجـددا، مانند سـایر مـوارد، ایـن خداوند اسـت کـه آغازگر 
پیـامن اسـت، و ایـن خداونـد اسـت کـه آنـرا بـه سـبب فیـض و رحمـت خویش محقـق خواهـد کرد.  
همچنیـن، بـه زبـان اسـتفاده شـده در این آیـات توجه کنید. خـدا از خودش به عنوان شـوهر آنها 
یـاد مـی کنـد؛ او دربـاره نوشـن احـکام خود بر قلبهـای آنان صحبت می کنـد. و با اسـتفاده از بیانات 
عهـد ابراهیمـی، مـی گویـد کـه او خدای آنها خواهد بـود، و آنها قـوم او خواهند بـود. بنابراین، مانند 
قبـل، ایـن میثـاق فقط شـامل برخـی از توافقنامـه هـای الزم االجرا قانونـی مانند دادگاههـای امروزی 

نیسـت، بلکـه این عهـد با چیزی بیـش از آن رسوکار دارد.  



۲۰

ارمیـا ۳1: ۳۳ را بخوانیـد� آنـرا بـا خـروج ۶: ۷ کـه در مـورد بخشـی از عهـد و پیامنـی کـه بـا ارسائیل 

بسـته شـده توضیـح مـی دهـد، مقایسـه کنیـد� مجـددا، چـه عامـل یا عنـر کلیـدی در اینجـا وجود 

دارد؟ خـدا خواهـان چـه چیـزی بـا قومش می باشـد؟ 

 

ارمیـا ۳1: ۳4 را بخوانیـد� آنچـه در آنجـا گفته می شـود را بـا یوحنا 1۷: ۳ مقایسـه کنید� خداوند چه 

کار مهـم و کلیـدی را انجـام مـی دهـد که پایه و اسـاس این رابطه را ایجـاد می کند؟ 

 

در ارمیـا ۳۱: ۳۱ تـا ۳۴، مـی تـوان حضـور عنـارص فیـض و اطاعت، هـر دو را درسـت مانند حضور 
آنهـا در عهدهـای قبلـی مشـاهده کـرد. خداونـد گناهان آنهـا را خواهد بخشـید، با آنان رابطـه برقرار 
خواهـد کـرد و لطـف و رحمـت خـود را بـه آنـان اعطـا خواهد کـرد. در نتیجه، مـردم به راحتـی از او 
اطاعـت مـی کننـد؛ نـه بر اسـاس عـادت و مانند ماشـین، بلکه رصفا به دلیل شـناختی کـه از او دارند، 
و محبتـی کـه بـه او دارنـد، پـس آنـان مـی خواهنـد بـه او خدمـت کننـد و خـادم او باشـند. این اصل 

رابطـه عهـدی اسـت کـه خداونـد می خواهـد با قوم خود داشـته باشـد.

چگونـه مـی توانیـم ایـن ایـده را که احکام خدا بر قلبهای ما نقش بسـته شـده اسـت 
درک کنیـم؟ آیـا ایـن بـدان معناسـت کـه احـکام خصوصی و فـردی می شـوند، چیزی 
کـه بایـد مطابـق محاسـبات خصوصیـات فـردی قلـب مـا تفسـیر و تعبیـر و بـه آنهـا 

عمـل شـود؟ یـا معنـای دیگـری دارد؟ اگـر چنین اسـت، به چه معناسـت؟

۲۰ فروردین      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: »اعـامل رشیرانـه چنـان در میـان همه قرشها رایج شـده بود کـه اندکی 
معـدود بـه پـروردگار وفـاودار باقـی مانـده بودنـد و اغلب وسوسـه می شـدند تـا دل از دسـت داده و 
خـود را تسـلیم یـاس و نومیدی کنند. بنظر می رسـید کـه گویی اهداف خداوند بـرای ارسائیل در رشف 

انحطـاط و شکسـت بـوده و بـه موجـب آن قـوم متمرد دچار هامن رسنوشـت سـدوم و غموره شـد.    
»در مواجهـه بـا چنیـن رشایطی، تعجب آور نیسـت که در آخرین سـال های سـلطنت ُعّزیا، اشـعیا 
فراخوانـده شـد تـا پیـام هشـدار و توبیـخ خـدا را بـه یهـودا برسـاند، او از بار مسـئولیتی کـه بر عهده 
داشـت بـر خـود پیچیـد. او بدرسـتی مـی دانسـت کـه بـا مقاومـت رسسـختانه ای روبرو خواهد شـد. 
هامنطـور کـه او عـدم توانایـی خـود بـرای روبـرو شـدن بـا آن رشایـط را مـی دیـد و  رسسـختی و بی 
اعتـامدی و بـی ایامنـی مـردم را درک مـی کـرد، بـه نظـر مـی رسـید که امیـدی به مثـر رسـیدن کار او 
نیسـت. آیـا او بایـد بـا نـا امیـدی ماموریـت خـود را رهـا کنـد و یهـودا را با بت پرسـتی به حـال خود 
رهـا سـازد؟ آیـا خدایـان نینـوا در مخالفـت بـا خـدای آسـامن ها بـر زمیـن حکومت مـی کردنـد؟« اِلن 

جـی وایـت، انبیا و پادشـاهان، صفحـات ۳۰۶، ۳۰۷. 
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سواالتی برای بحث:

1� آیـا پیمـان خـدا بـا نـوح، ابراهیـم، موسـی، و مـا در ادامـه عهـد او با آدم بـود، یا 
ایـن عهـدی جدیـد بـود؟ پیدایـش ۳: 1۵؛ پیدایـش ۲۲: 1۸؛ و غاطیـان ۳: ۸، 1۶ را 

کنید� ماحظـه 

۲� چـرا جنبـه شـخصی رابطـه عهـد بسـیار مهـم اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، شـما مـی 
توانیـد بـا کسـی بدون هیچگونه تعامل شـخصی و رابطه نزدیک، یک قـرارداد قانونی 
الـزام آور و اجبـاری، یـک »عهـد و پیمـان« بسـته باشـید� با اینحـال، این نـوع توافق 
چیـزی نیسـت کـه خداونـد در عهـد خـود بـا قومش بـه دنبال آن باشـد� چـرا اینگونه 

اسـت؟ موضـوع را مـورد بحـث و گفتگو قـرار دهید� 

۳� از چـه طرقـی ازدواج، تشـبیه خوبـی بـرای میثـاق اسـت؟ از چـه طریقی مقایسـه 
ازدواج در توصیـف عهـد نارسـا و نامناسـب اسـت؟

خاصـه: ورود گنـاه بـه جهـان رابطـه ای کـه خالـق در ابتـدا از طریـق والدیـن اولیـه مـا بـا 
خانـواده بـرشی ایجـاد کـرده بـود را شکسـت و از بیـن بـرد. اکنون خداونـد می خواهـد از طریق یک 
عهـد جدیـد هـامن رابطـه محبـت آمیز را برقـرار کند. این پیـامن هم به مفهـوم یک رابطـه متعهدانه 
بیـن خـدا و مـا )مانند پیوند ازدواج(اسـت، و توافقی برای نجات و همسـویی ما با سـازنده آن اسـت. 
خـود خداونـد، بـا انگیزه عشـق عظیـم خود به مـا، آغازگر رابطه عهد اسـت. او با وعده هـای رئوفانه 

و اقدامـات مهربانانـه و خیرخواهانـه اش مـا را وا میـدارد تـا با او متحد شـویم.



۲۲

داستانهای ایامنداران
۲۱ فروردین

کشاورزی که چند کلیسا بنا می کند
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

یـک خـادم ادونتیسـتی از هوآنْـگ ِون مینـگ، یـک کشـاورزی که هرگـز تعلیم کتاب 
مقـدس نداشـت، خواسـت تـا یـک کلیسـا را در دهکـده ای کوچـک واقـع در تایـوان 

جنوبـی بنـا کنـد کـه از خانـه اش دو سـاعت ونیـم تـا آنجـا راه بـود.
ون مینگ شگفتزده شد. او عضو کلیسا نبود، اما هر سبت در دهکده خودش پرستش 
می کرد. او موافقت کرد تا کمک کند. او با یکی دیگر از اعضای کلیسا که در دهکده 
ای دیگر به نام بااییائوکه هیچ ادونتیستی در آنجا زندگی منی کرد وفامیل داشت صحبت 
کرد. او اجازه داد تا یک کلیسای خانگی در خانه اش تشکیل دهد. ون مینگ و شبان 
به نوبت هر سبت درکلیسای خانگی موعظه می کردند و شش نفر در عرض شش ماه 

تعمید گرفتند. حدودا پس از نیم سال بعداز آن، ون مینگ خودش هم تعمید گرفت.
رهـران ادونتیسـتی از اینکـه خـدا تالشـهای ون مینگ را درتایوان جنوبـی، منطقه ای 
کـه در آن کلیسـا به دشـواری توسـعه می یافت، برکـت داده بود تحت تاثیـر قرارگرفتند. 
هامیـش تایـوان از او خواسـت تـا یـک کلیسـایی را در دهکـده جنوبـی دیگـر بـه نـام 
سـانتی نیـز بنـا کنـد. شـش سـال بعـد کلیسـای مذکـور برکـت مـی یافـت و از ون مینگ 
خواسـته شـد تـا کلیسـای دیگری را در سـیاتِیا دوباره باز کنـد. برای اولین بـار، ون مینگ 
نگـران بـود. اوبـه خاطرفقـدان تعالیـم کامـل الهیاتـی اش بـه فکر فـرو رفت و دعـا کرد.

ون مینـگ کـه درهـای کلیسـا را دوبـاره بـاز کرد دو نفـر در اولین سـبت آمدند. اوآن 
دو را تشـویق منـود تـا در خانه خودشـان همسـایه های خـود را برای برنامـه های جمعه 
دعـوت کننـدو از آنهـا بخواهنـد تـا به برنامه روز دیگر کلیسـا کـه برگزار می شـد بیایند. 

در طی هشـت سـال کلیسـا ۷۴ اعضا داشت.
بعـد از هفـده سـال از بنـای کلیسـاها، ون مینـگ ابـراز داشـت کـه راز نهفتـه در 
موفقیـت تنهـا در پیـروی از روش عیسـی اسـت؛ روشـی کـه الـن جـی وایـت اینگونـه 
خالصـه کرد:»تنهـا روش مسـیح در دسرتسـی به مـردم، موفقیت حقیقی را بـه بار خواهد 
آورد. منجـی مـان کـه بـه جمـع انسـانها مـی رفت کسـی بـود که نیکـی آنـان را خواهان 
بـود. اودلسـوزی اش را بـه آنـان نشـان مـی داد، بـه نیازهایشـان خدمـت مـی کـرد  و 
اعتامدشـان را جلـب مـی کـرد. سـپس از آنـان دعوت می کـرد و می گفت:"بـه دنبال من 

بیا”«)خدمـت شـفا صفحـه ۱۴۳.(



۲۳

ون مینگ که ۷۵ سـال دارد گفت که سـعی می کند تا ببیند نیازهای مردم چیسـت. 
در سـیاتِیا، او هـر سـبت هندوانـه، انبـه ونوعـی میـوه بـه نام گـوآوا را از مزرعـه اش می 
آورْد و بـه عنـوان پذیرایـی از مهـامن بـه آنـان مـی داد. پـس از سـه سـال، پرسـتندگان از 

رفتـار او الگـو گرفتند.
شـبان جوانـی کـه ون مینـگ را بـه عنـوان رهـر در سـیاتیا منصـوب کـرد با شـگفتی 
پرسـید:»چطور توانسـتی این کلیسـا را گسـرتش دهی؟ چطور می توانم کلیسـا را گسرتش 

دهـم چنانچه تـو کردی؟«
ون مینـگ گفت:»مهربـان بـاش، صبوربـاش، فروتـن بـاش و دیگـران را دوسـت بدار. 

دقیقـا بـه مانند عیسـی.«
قسـمتی از هدایـای سـیزدهمین سـبت سـال ۲۰۱۸ بـه بازگشـایی "کانـون فعالیـت 
شـهری" متمرکـز بـه سـالمتی در کلیسـا هـای ادونتیسـت در تایـوان کمـک کـرد. بـه 

خاطرهدایـای خدمتـی تـان کـه بـه گسـرتش انجیـل کمـک کـرد سپاسـگزارم.«
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۲۱ – ۲۷ فروردین   درس سوم   

»متامی نسلهای آینده«

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۳: ۶؛ پیدایـش ۶: ۵، ۱۱؛ پیدایـش ۶: ۱۸؛ پیدایـش ۹: ۱۲ تـا ۱۷؛ 

اشـعیا ۴: ۳؛ مکاشـفه ۱۲: ۱۷. 

آیه حفظی: »اما نوح در نظر خداوند فیض یافت« )پیدایش ۶: ۸(�

باکرتی ها ارگانیسـم های]موجودات زنده[ گیاهی بسـیار کوچکی هسـتند که بدون میکروسـکوپ 
قـادر بـه دیـدن آنهـا نیسـتیم. به نظر می رسـد، یـک توده عـادی باکرتی حتـی بعد از ۱۰۰۰ بـار بزرگ 
منایـی ریزتـر از نـوک مـداد باشـند. و در اثـر رشایـط مناسـب و مسـاعد رشـد از نظـر گرمـا، رطوبـت، 
و مـواد غذایـی کافـی بـا رسعـت فـوق العـاده زیـادی تکثیـر مـی شـوند. بـه عنـوان مثـال، برخـی از 
باکرتی هـا فقـط با شکسـته شـدن هسـته آنهـا تولید مثل کـرده و تکثیر می شـوند: یک سـلول بالغ به 
سـادگی به دو سـلول ماده تقسـیم می شـود. وقتی شکسـته شـدن و تقسـیم هسته سـلول هر ساعت 
اتفـاق مـی افتـد، یـک باکـرتی مـی توانـد در عـرض ۲۴ سـاعت ۱۸۰۰۰۰۰۰ بـار تکثیـر یافتـه و باکرتی 

جدیـدی را تولیـد کنـد. در پایـان ۴۸ سـاعت صدهـا میلیـارد باکرتی بوجود مـی آیند.        
این پدیده میکروسـکوپی در جهان طبیعی نشـان دهنده رشـد و نرش رسیع رشیر پس از سـقوط 
در گنـاه اسـت. ایـن نـژاد رذیـل بـا توانایـی و اسـتعداد ادراک فـوق العاده، سـالمتی و توانایـی قوی و 
طـول عمـر، خـدا را انـکار و رهـا کـرد و قدرتهـای عالـی و بـی نظیر خـود را در پی پیـروی از هر گونه 
از اشـکال و جنبـه هـای رشارت و بـی عدالتـی پسـت و زبـون سـاختند. در حالی کـه باکرتی ها ممکن 
اسـت در اثـر نـور خورشـید، مـواد شـیمیایی یـا دمـای بـاال نابـود شـوند، خداونـد تصمیم می گیـرد تا 

ایـن متـرد و عصیـان گسـرتده را بـا یک سـیل جهان گیـر مهار و متوقـف کند.         
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: گنـاه بـا خلقـت خداونـد چه کـرد؟ برخـی خصوصیات شـخصیتی 
نـوح چـه بودنـد؟ چـه عنـارصی در عهـد بـا نـوح دخیـل بودنـد؟ بـه چـه صورتهایـی فیـض و رحمـت 
خداونـد در عهـد بـا نـوح در قبـل از طوفـان آشـکار مـی شـود؟ عهـدی کـه خداونـد پـس از طوفان با 

برشیـت بسـته اسـت، چـه چیـزی را بـه مـا در مـورد محبـت جهانـی او بـه مـا مـی آموزد؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۸ فروردین – ۱۷ آوریل آماده شوید. 
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۲۲ فروردین      یکشنبه      

اصل گناه )پیدایش ۶: ۵(
ایـده و نظـر الهـی در پایـان خلقـت ایـن بـود کـه متامـی آنچـه کـه آفریدهشـده بـود، »بسـیار 
نیکـو« بـود )پیدایـش ۱: ۳۱(. سـپس گنـاه وارد شـد، و آن خلقـت منونـه و کامـل تغییـر کـرد. دیگـر 
همـه چیـز »بسـیار نیکـو« نبـود. آفرینـش منظم خداوند توسـط گناه و همـه مثرات منفور آن آسـیب 
دیـد. رسکشـی و عصیـان در روزگار نـوح در ابعـاد بسـیار مهیـب و هولناکی گسـرتش یافتـه بود؛ رشیر 
نسـل بـرش را نابـود کـرده بـود. گرچـه کتـاب مقدس جزییـات زیـادی در این مـورد در اختیـار ما قرار 
منـی دهـد )بـرای اطالعـات بیشـرت بـه کتـاب مشـایخ و انبیا، خانـم اِلن جی وایـت، صفحـات ۹۰ تا ۹۲ 
مراجعـه کنیـد(، واضـح بـود کـه گنـاه، عنـاد و رسکشـی چیـزی بود کـه حتی خـدای مهربـان، صبور، و 

بخشـنده آنـرا تحمـل منـی کند. 
چطـور ممکـن اسـت اوضـاع اینقـدر رسیـع بـد و خراب شـود؟ شـاید پاسـخ بـه این سـوال چندان 
سـخت نباشـد. چـه تعـدادی از مـردم امـروزه، بـه گناهـان خـود توجـه مـی کننـد، و هـامن سـوال را 

نپرسـیده انـد: چگونـه اوضـاع خیلـی رسیـع خراب شـد؟ 

بـه آیـات آمـده در ذیـل نـگاه کنیـد� نکتـه ای اصلـی را کـه بیـان مـی کننـد، یادداشـت کنیـد� بـه 

پیرفـت و گسـرش مـداوم و پیوسـته گنـاه توجـه کنیـد:

1�پیدایش ۳: ۶  

۲� پیدایش ۳: 11 تا 1۳  

۳� پیدایش 4: ۵  

4� پیدایش 4: ۸  

۵� پیدایش 4: 1۹  

۶� پیدایش 4: ۲۳  

۷� پیدایش ۶: ۲  

۸� پیدایش ۶: ۵، 11  

پیدایش ۶: ۵ و ۱۱ در خال اتفاق نیافته اسـت. پیش از آنها پیشـینه ای برای آنها وجود داشـته اسـت. 
ایـن مثـره هولنـاک علتـی داشـت. گنـاه بـه تدریـج بدتـر شـد. و متایل بـه انجام بیشـرت شـد. گنـاه مانند 
بریدگـی یـا زخـم نیسـت، کـه خـود بخود بهبود و شـفا پیـدا کند. برعکـس، گناه اگـر کنرتل نشـود، چند 
برابـر مـی شـود، هرگـز قانـع منی شـود تـا زمانی کـه منجر بـه هالکت و مرگ شـود. بـرای مشـاهده این 
اصـل الزم نیسـت تـا زندگـی قبـل از سـیل را تصـور کنید. این اصـل هم اکنـون در اطراف ما وجـود دارد.   
جـای شـگفتی نیسـت کـه خـدا از گنـاه انزجـار دارد؛ دیـر یـا زود، گناه ریشـه کن و نابـود خواهد 

شـد. خـدای عـادل و مهربـان دیگـر کاری با آن نخواهد داشـت.
البتـه خـر خـوب اینسـت کـه اگرچـه او مـی خواهـد از رش گنـاه خالص شـود، اما مـی خواهد در 

عیـن حـال گناهـکاران را نجـات دهـد. ایـن هـامن چیزی اسـت که عهـد در مورد آن اسـت. 



۲۶

۲۳ فروردین      دوشنبه      

مردی بنام نوح )پیدایش ۶: ۹(
در میـان متـام متـون دربـاره اهریمـن پیش از سـیل نوح ، مـردی بنام نوح در مقایسـه با انسـان های 

اطرافـش پارسـا و برجسـته بـود� در مـنت فـوق، بـه سـه نکتـه خاصـی کـه کتـاب مقـدس در مـورد او 

ذکـر کـرده اسـت توجـه کنیـد� در حـد توانایـی خـود، آنچه که فکـر می کنیـد مفهوم هر یـک از این 

امتیازات اسـت را بنویسـید:

1�او »مردی عادل« بود  

۲� او »کامل« بود  

۳� او »با خدا راه می رفت«  

تردیـدی نیسـت، نـوح شـخصی بـود کـه بـا خداونـد رابطه ای نجـات بخـش و زاهدانه داشـت. او 
کسـی بـود کـه خـدا مـی توانسـت بـا او کار و روی او حسـاب کنـد، کسـی بـود کـه بـه خداوند گوش 
مـی داد و از او اطاعـت مـی کـرد، و بـه خداونـد اعتـامد داشـت. به همیـن دلیل خداوند توانسـت از 
نـوح بـرای تحقـق اهـداف خـود اسـتفاده کنـد، و بـه همین دلیـل پطرس در عهـد جدیـد او را »واعظ 

عدالـت« خطـاب می کنـد )دوم پطـرس ۲: ۵(. 

پیدایـش بـاب ۶: ۸ را بخوانیـد� چگونـه ایـن آیـه بـه مـا کمک مـی کند تا رابطـه بین نـوح و خداوند 

را درک کنیم؟ 

 

کلمـه »فیـض« بـرای اولیـن بار در اینجا در کتاب مقدس آمده اسـت و واضح اسـت کـه این کلمه 
دارای معـنی مشـابه در منابـع عهـد جدیـد اسـت، جایی کـه لطف، رحمـت، و بخشـش خیرخواهانه 
اعـامل شـده خداونـد نسـبت بـه گناهکاران غیر شایسـته و سـزاوار، توصیف شـده اسـت. بنابراین، ما 
بایـد درک کنیـم کـه نـوح هـر چقـدر هم کـه »کامل« و »پارسـا« باشـد، او باز هـم گناهـکاری بود که 
بـه لطـف و رحمـت خیرخواهانـه خـدای خـود احتیـاج داشـت. از ایـرنو، نـوح بـا هیچیک از مـا که با 

جدیـت و شـوق در پـی پروردگار خود هسـتیم تفاوتـی ندارد.      

بـا درک ایـن مطلـب کـه نـوح مانند همه مـا به فیض و رحمـت خدا احتیاج داشـت، به 
زندگـی خـود نـگاه کنیـد و این سـوال را از خود بپرسـید، آیا می توان گفـت که من هم 
ماننـد نـوح »پارسـا«، »عـادل«، و »کامـل« هسـتم، و »بـا خـدا راه مـی روم؟« بـرای هر 
کـدام از ایـن صفـات کـه شـما می توانید آنرا داشـته باشـید، دالیـل خود را بنویسـید و 

)اگـر احسـاس راحتـی مـی کنید( آنرا بـا کاس در روز سـبت به اشـتراک بگذارید�       
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۲۴ فروردین      سه شنبه      

عهد با نوح
»لیکـن عهـد خـود را بـا تـو اسـتوار خواهم سـاخت، و تـو به کشـتی در خواهی آمد؛ تـو و پرسانت و 

زنـت و زنان پرسانـت، همراه تـو« )پیدایش ۶: 1۸(� 

در ایـن یـک آیـه مـا اصـول و اسـاس عهـد کتـاب مقدسـی که خدا بـا برشیت مـی بنـدد را داریم: 
خـدا و نـوع بـرش وارد یـک توافقنامـه مـی شـوند و بـا هم توافـق می کننـد به همین سـادگی.

با این حال، عنارص بیشرتی نسبت به آنچه که در وهله اول به چشم می خورد، وجود دارند.
بـرای رشوع، عنـر اطاعـت از سـوی برشیـت وجـود دارد. خـدا بـه نـوح مـی گویـد کـه او و 
خانـواده اش بایـد وارد کشـتی شـوند. آنـان وظیفـه ای دارند که اگر به انجام نرسـانند، پیـامن بین آنان 
و خـدا شکسـته مـی شـود. اگـر پیـامن شکسـته شـود، بازنـدگان واقعی آنـان هسـتند، زیـرا در نهایت 
ذینفعـان و بهـره بـرداران عهـد آنـان بودنـد. از ایـن گذشـته، اگـر نـوح به خدا پاسـخ منفی مـی داد و 
مایـل نبـود کـه آنـرا رعایـت و اطاعـت کند و یا پاسـخ مثبـت می داد و بعـد نظرش را عـوض می کرد، 

چـه عواقبـی مـی توانسـت بـرای او و خانـواده اش به همراه داشـته باشـد؟  

خداونـد مـی فرمایـد کـه ایـن »پیـامن من« اسـت� ایـن مطلب چـه چیـزی را در مورد ماهیـت اصلی 

و اساسـی عهـد بـه مـا مـی گویـد؟ اگـر خداونـد آنـرا »پیـامن و عهـد ما« مـی نامیـد، چـه تفاوتی در 

درک مـا از عهـد بوجـود مـی آمد؟ 

هـر قـدر هـم کـه ایـن وضعیـت بحرانـی و خـاص باشـد، در ایـن عهـد مـی بینیـم کـه جنبـش و 
فعالیتـی در میـان خـدا و بـرش وجـود دارد.  

بـا برقـراری »عهـد مـن« یـا نـوح، خداونـد در اینجـا دوبـاره فیـض خویـش را بـه منصه ظهـور می 
رسـاند. او نشـان مـی دهـد کـه او خواهـان ایـن اسـت کـه دسـت بـه ابتـکار بزنـد تـا بـرش را از نتایج 

گناهانشـان نجات بخشـد. 
بطـور خالصـه، ایـن عهـد نبایـد نوعـی اتحـاد و »رشاکـت« پایاپـای دیـده شـود کـه در آن هـر 

»رشیکـی« در پیـامن مسـتقل، بـه دیگـری وابسـته اسـت. 
مـا مـی توانیـم بگوییـم کـه خـدا از عهـد »بهره مند« میشـود، امـا فقط بـه معنای کامـال متفاوت 
بـا آنچـه کـه انسـان بهـره میـرد. او از ایـن نظر نفـع می برد که به کسـانی کـه دوستشـان دارد حیات 
ابـدی داده مـی شـود، ایـن خوشـنودی و خرسـندی ناچیـزی بـرای پـروردگار نیسـت )اشـعیا ۵۳: ۱۱(. 
پـس ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه او به هـامن طریقی که مـا در نهایـت در پایان هامن عهـد بهره مند 

مـی شـویم، نفع مـی برد.           
بـه ایـن مقایسـه)توجه کنیـد: در میان طوفان، مردی از کشـتی به دریا پرت شـده اسـت. شـخصی 
کـه روی عرشـه اسـت مـی گویـد کـه بـرای نجاتش یـک جلیقـه یاتیوپ نجـات پرتـاب خواهد کـرد. با 
ایـن حـال، کسـی کـه در دریـا افتاده اسـت، باید با اجـرای این »اقدام« موافق باشـد، یعنی وسـیله ای 
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را کـه بـرای نجـات او فراهـم و پرتـاب شـده را در آب بگیـرد و بـرای نجـات آنـرا نگـه دارد. عهـد خدا 
بـا برشیـت از بسـیاری جهـات به این مثال شـبیه اسـت.

چگونـه ایـن تشـبیه به شـما کمـک می کند تا مفهـوم رحمت و فیض موجـود در عهد 
خداونـد را درک کنیـد؟ ایـن مطلـب چگونـه بـه شـما کمک می کنـد تـا درک کنید که 

رابطـه شـما بـا خدا حتـی در حـال حاضر باید بر اسـاس عهد باشـد؟ 

۲۵ فروردین      چهارشنبه      

نشان رنگین کامن
»و خـدا گفـت: »ایـن اسـت نشـان عهـدی کـه من میـان خود و شـام و هر جانـداری که با شامسـت، 

بـرای همـۀ نسـلهای آینـده می بنـدم� رنگین کـامن خـود را در ابـر قـرار داده ام، و آن نشـان عهـدی 

خواهـد بـود کـه میـان من و زمیـن اسـت« )پیدایـش ۹: 1۲، 1۳(�

تعـداد کمـی از پدیـده هـای طبیعی هسـتند کـه بتواننـد از رنگین کامن زیباتر باشـند. چه کسـی 
از دوران کودکـی خـود بـه یـاد منـی آورد، اولیـن شـگفتی و تحسـین و تعجـب خـود از دیـدن خطوط 
نورانـی شـگفت انگیـز کـه ماننـد نوعـی اشـاره و نشـانه گرفن بـه دروازه پنهانـی و رّسی آسـامن ها از 
سـویی بـه سـوی دیگـر در آسـامن خـم شـده باشـند؟ حتـی در بزرگسـالی نیـز دیـدن طیـف هـای آن 
رنگ هـای متحیـر کننـده در میـان ابرهـا مـی توانـد نفـس گیـر باشـد. جـای تعجـب نیسـت کـه حتی 
امـروز از رنگیـن کـامن بـه عنوان منادی برای موارد مختلف اسـتفاده می شـود: از سـازمانهای سیاسـی 
گرفتـه تـا فرقـه هـا و گروه های موسـیقی راک تـا آژانس های مسـافرتی )کلمه رنگین کـامن را در وب 
جسـتجوی کنیـد تـا دریابیـد( همه از این مناد اسـتفاده می کنند. بدیهی اسـت کـه آن نوارهای زیبا از 
رنگ هـا هنـوز همچـون آمیـزه ای همنـوا از آهنـگ هـا، تـار و پـود قلب و ذهـن ما را ملس مـی کنند.

البته این هامن اشاره و حرف و منظور خداوند است.

چرا خداوند فرمود، رنگین کامن مناد و نشانه است؟ )پیدایش ۹: 1۲ تا 1۷(� 

 

خداونـد فرمـود کـه از رنگیـن کامن بـه عنوان نشـانه »پیامن من« اسـتفاده خواهد کـرد )پیدایش 
۹: ۱۵(. چقـدر جالـب اسـت کـه او از کلمـه پیـامن در اینجـا اسـتفاده مـی کنـد، زیـرا در ایـن مـورد، 
نحـوه بکارگیـری پیـامن بـا جاهـای دیگـر متفاوت اسـت. در مقابـل، در عهد بـا ابراهیم یا عهد سـینا، 
انجـام هیـچ تعهـد خاصـی از سـوی کسـانی کـه از ایـن عهـد بهره منـد می شـدند )حتی نـوح( مطرح 
نشـده اسـت. سـخنان خداونـد در اینجـا خطـاب بـه همـه مـردم اسـت، بـه »هـر جاندار ذی جسـد« 
)پیدایـش ۹: ۱۵( و بـرای »همـه نسـل هـای آینـده« )پیدایـش ۹: ۱۲( اسـت. سـخنان خـدا جهانـی و 
همـه جانبـه اسـت، رصف نظـر از اینکـه چـه کسـانی تصمیـم به اطاعـت از خداونـد می گیرنـد یا نه. 
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بـه ایـن مفهـوم کـه وقتـی از رابطه خدا و انسـان صحبت می شـود، از مفهوم عهد و پیـامن هامنطور 
کـه در جـای دیگـر در کتـاب مقـدس بکار برده شـده اسـت، اسـتفاده منی شـود.     

چگونـه ایـن پیـامن لطـف و رحمـت خداونـد را نشـان مـی دهـد؟ چـه کسـی آغازگر ایـن پیامن 
اسـت؟ چـه کسـی در نهایـت از ایـن عهـد منتفـع می شـود؟ 

اگرچـه ایـن میثـاق همانطـور کـه در اینجـا بیـان شـده اسـت، از سـوی مـا بـا انجـام 
تعهـدات خاصـی همـراه نیسـت )البتـه از سـوی خـدا ایـن تعهد وجـود دارد کـه دیگر 
هرگـز دنیـا را بـا سـیل نابـود خواهد کرد(، چگونه شـناخت ما از آنچه کـه رنگین کمان 
نمـاد آن اسـت، مـی توانـد در زندگـی مـا در اطاعـت از خداونـد تاثیـر بگـذارد؟ بطور 
خاصـه، آیـا وقتـی بـه آسـمان نـگاه مـی کنیـم و رنگیـن کمـان را مـی بینیم، بـرای ما 
مفهومـی از انجـام برخـی تعهدات وجود دارد؟ به کل مفهـوم و منظوری که در رنگین 
کمـان وجـود دارد و درس هایـی کـه مـی توانیـم از حکایـت آن بیاموزیم بیاندیشـید� 

۲۶ فروردین      پنجشنبه      

» تنها نوح باقی ماند«
»او هـر موجـودی را کـه بـر روی زمین بود، محو کرد، از آدمیان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسـامن� 

آنهـا از زمیـن محـو شـدند؛ تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشـتی بودنـد« )پیدایش ۷: ۲۳(�

بـرای اولیـن بـار در ایـن آیـه به مفهـوم »باقـی مانده« در کتاب مقدس اشـاره شـده اسـت. کلمه 
ترجمـه شـده »باقـی مانـده« از کلمـه دیگـری گرفتـه شـده اسـت کـه فرمهـای مختلـف ریشـه کلمـه 
بارهـا در عهـد عتیـق در جایـی کـه ایده و مفهوم بازمانده را نشـان می دهد، بکار گرفته شـده اسـت.
»امـا خـدا مرا پیشـاپیش شـام فرسـتاد تـا برای شـام باقیاندگانی بـر زمین نـگاه دارد و بـه رهایِی 

عظیـم جانتـان را زنـده نـگاه دارد« )پیدایش ۴۵: ۷(. 
»و هـر کـه در َصهیـون بـر جـا مانَـد و در اورشـلیم باقـی مبانـد، مقدس خوانـده خواهد شـد، هر 

آن کـس کـه در اورشـلیم بـرای حیـات مقرر شـده باشـد« )پیدایـش ۴: ۳(.
»در آن روز، خداوندگار دیگر بار دسـت خود را دراز خواهد کرد تا باقیامندگان قوم خویش را از آشـور 

و مر و فرَتوس و کوش، و از عیالم و ِشـنعار و َحامت، و از سـواحل دریاها باز آورَد« )اشـعیا ۱۱: ۱۱(.
در متـام ایـن مـوارد، کلـامت ایتالیک )بصورت مورب نوشـته شـده(با کلامت مشـابه »باقی مانده« 

در پیدایش ۷: ۲۳ مرتبط هسـتند. 

بـه پیدایـش بـاب ۷: ۲۳ و سـایر مثالهـا نـگاه کنیـد� شـام مفهـوم بازمانـده را چگونه درک مـی کنید؟ 

چـه رشایـط محیطـی منجـر بـه ایجـاد بازماندگان می شـود؟ چگونـه عهد بـا مفهوم بازمانده تناسـب 

پیدا مـی کند؟ 
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در زمـان سـیل، خالـق جهـان بـه عنـوان قاضی جهـان عمل کـرد. نزدیکی قضـاوت جهانـی)از نظر 
زمانی(ایـن سـؤال  را مطـرح مـی کنـد کـه آیـا متـام حیـات بـرروی زمیـن، حتـی حیـات انسـان، از بین 

خواهـد رفـت؟ وگرنـه، چـه کسـانی بازمانـدگان خواهنـد بـود؟ چه کسـی باقـی مانده خواهـد بود؟ 
در ایـن مـورد، ایـن نـوح و خانـواده اش بازمانـدگان بودنـد. بـا ایـن حال، نجـات نوح بـه عهد خدا 
بـا او پیونـد خـورده بـود )پیدایـش ۶: ۱۸(، عهـدی کـه از محبـت، لطـف و رحمت خداوند رسچشـمه 
گرفتـه و اجـرا شـده بـود. آنهـا فقـط بـه خاطـر آنچـه خداونـد بـرای آنـان انجـام داد زنـده ماندنـد، 
هرچنـد همـکاری و مشـارکت آنـان هـم در امـر مهـم بـود. و تعهـدات عهـد از سـوی نـوح هرچه که 
بودنـد، مهـم نبـود کـه چقـدر صادقانـه و بـا ایـامن آنهـا را اجـرا کنـد، زیـرا تنهـا امیـد او بـه لطـف و 

رحمـت خداونـد بود.    

بـا توجـه بـه درک مـا از وقایـع روزهـای دوران آخـر، کـه شـامل زمانـی مـی شـود که 
خداونـد بازمانـدگان را نجـات خواهـد داد )نـگاه کنیـد بـه مکاشـفه 1۲: 1۷(، از چـه 
شـباهتهایی در حکایـت نـوح مـی توانیـم بـرای کمـک بـه آمادگـی عضویـت خود در 
گـروه بازمانـدگان اسـتفاده کنیـم؟ آیا هـر روزه تصمیماتی اتخاذ می کنیـم که بتواند 

بـرای زمان آخـر تاثیرگذار باشـد؟ 

۲۷ فروردین      جمعه      

تفکری فراتر: از نوشتجات خانم اِلن جی وایت بخوانید، فصل »سیل«، صفحات ۹۰ تا ۱۰۴ 
و »بعد از سیل«، صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۰، از کتاب مشایخ و انبیا. 

»رنگیـن کـامن، یـک پدیـده فیزیکـی طبیعـی و منادی مناسـب بـرای وعـده خداوند بـود مبنی بر 
اینکـه دیگـر هرگـز زمیـن را دوبـاره در اثر سـیل نابـود نخواهد کـرد. از آنجاییکه رشایـط آب و هوایی 
زمیـن پـس از طوفـان کامـال تغییـر کـرد و باران ها در بیشـرت نقـاط جهان جـای رطوبت شـبنم را برای 
مرطـوب کـردن خـاک  گرفـت، بـرای آرام کـردن و از بیـن بـردن ترس انسـان در زمـان بارش بـاران نیاز 
بـه چیـزی بـود. افـکار و اندیشـه هـای  روحانـی مـی توانـد در هنـگام پدیـده هـای طبیعی مکاشـفه 
هـای خداونـد دربـاره خـودش را مشـاهده و درک کنـد )رومیـان ۱: ۲۰(. بنابرایـن، رنگیـن کـامن گواه 
و شـاهدی بـرای ایامنـداران اسـت کـه بـاران باعـث برکـت و نـه تخریـب جهـان خواهد بـود« )کتاب 

مقـدس تفسـیری SDA جلـد اول، صفحه ۲۶۵(. 

سواالتی برای بحث:

1� در آن روزها جهان پر بود، مردم تکثیر و چند برابر شده بودند، جهان مانند گاو 
برانگیخته  آنان  اثر هیاهو و غوغای  در  بزرگ  نعره می کشید، و خدای  نر وحشی 
شد� انلیل این هیاهوی و فریاد را شنید و در مجمع مشاوره خدایان گفت: »غوغا 
نیست�  امکانپذیر  بابل دیگر خواب  بخاطر  قابل تحمل است و  و شورش بشر غیر 
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کتاب حماسه  در  داستان سیل  انسان موافقت کردند«،  نابودی  با  بنابراین، خدایان 
گیلگمش، ترجمه ان�کی� سندرز )لندن: گروه پنگوئن، 1۹۷۲(، صفحه 1۰۸� این دلیل 

سیل را با دلیل ذکر شده در کتاب مقدس مقایسه کنید�

۲� نـوح بـرای نسـل خـود کاری بیـش از آگاهی و هشـدار دادن دربـاره نزدیک بودن 
داوری خداونـد انجـام داد� هـدف از هشـدار وی کمـک به مردم بـرای درک نیاز آنان 
بـه نجـات و رسـتگاری بـود� چـرا حقایق رسـتگاری بطور کلـی مورد عاقـه و محبوب 
انسـانها نیسـتند؟ لیسـتی از برخـی از مـواردی که مانع پذیرش نقشـه نجـات خداوند 
مـی شـوند، تهیـه کنیـد و دربـاره آنها بحث و گفتگـو کنید� به یوحنـا ۳: 1۹؛ یوحنا ۷: 

4۷، 4۸؛ یوحنـا 1۲: 4۲، 4۳؛ یعقـوب 4: 4 نـگاه کنید�

خاصـه: مـا در مطالعـه ایـن هفتـه متذکـر شـدیم، پیامنهایی کـه خداوند با نوح بسـته اسـت، 
اولیـن مـواردی هسـتند کـه در کتـاب مقـدس بـه رصاحـت مـورد بحـث قـرار گرفتـه انـد. آنهـا عالقـه 
رئوفانـه و مهربانانـه او را بـه خانـواده برشیـت و متایـل او بـرای برقـراری رابطه نجات دهنـده با آنان 
را نشـان مـی دهنـد. خداونـد عهـد خـود را با نوح دوبـاره تایید کـرد، و این تعهد نوح به خـدا بود که 
او را از ارتـداد غالـب و متـداول محافظـت کـرد، و رسانجام او و خانواده اش را از داوری ویرانگر سـیل 
نجـات داد. »ایـن مناد]رنگیـن کـامن[ در ابرهـا تایید کننده ایـامن و اعتامد آنها به خداوند اسـت، زیرا 
ایـن نشـانه رحمـت و نیکویـی الهـی بـه انسـان اسـت؛ بـا آنکـه خداونـد در اثـر رسکشـی و گنـاه آنان 
برانگیختـه شـده بـود تـا زمیـن را نابـود کنـد، اما لطـف و رحمـت او هنوز زمیـن را در بر مـی گیرد«، 

اِلـن جـی وایت، داسـتان رسـتگاری، صفحه ۷۲.  
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داستانهای ایامنداران
۲۷ فروردین

ساخته شده برای خدمت در مکزیک
توسط اندرومک چسنی، خدمت ادونتیست

گوستاوو تاراِسنا یک شبان نیست، بلکه آرزوی این را دارد تا چند کلیسا بنا کند.
گوسـتاوو کـه ۵۸ سـاله اسـت و شـغلش معـاون خدمـات مشـرتیان در یـک رشکـت 
مخابـرات مکزیـک مـی باشـد، از اینکـه دومیـن کلیسـایش، واقـع در ال هوآْسـِتکا که یک 
جامعـه کوچـک درحومـه ویـال ِهرموسـا واقـع در مکزیـک مـی باشـد، بنـا شـد و در طی 
ده سـال بـه یـک کلیسـای متـام عیارتبدیل شـد خـدا را متجید منـود. اما اومطمـن نبود که 
بعـد از ایـن چـه کار کنـد.او و همـرش، ماریـا هرنانِْدزبـا هـم دعـا کردند:»تـو از ما می 

خواهـی بـرای سـال بعـد چـه کار کنیم؟«
بعـد چنـد هفته دعا، گوسـتاوو ازیک شـبان ناحیـه در مورد امید در بنای یک کلیسـا 
درپالیـاس ِدل ُرزایْروکـه جمعـی کوچک در بیرون از شـهر بود آگاهـی یافت. او به مدت 

سـه هفتـه دعاکـرد و موافقـت کرد تا پـروژه را رهری کند.
امـا کجـا بایـد جلسـه تشـکیل مـی شـد؟ وقتـی یکـی از اعضـای کلیسـا خانه خـود را 
بـرای جلسـات سـبت پیشـنهاد داد مشـکل مذکـور حـل شـد. او آنجـا زندگـی منـی کـرد، 
بنابرایـن گوسـتاوومی توانسـت بـه راحتـی از خانـه اسـتفاده کنـد و ایـن کارحتـی یـک 

پسـوهم هزینـه نداشـت.
دراولیـن سـبت، دو مـادر و دوازده بچـه بـه گوسـتاووو زنـش پیوسـتند تـا پرسـتش 
کننـد. وقتـی او دیـد کـه جمعیت زیادی از مردم در اولین جلسـه جمع شـدند، احسـاس 

کـرد کـه خـدا دارد پـروژه را برکـت مـی دهـد و او مـی توانسـت پیرشفـت کند.
اوجلسـات بشـارتی را در طول هفته درکلیسـای خانگی سـازماندهی می کرد وشـامر 

کودکان به بیسـت نفر رسـید.
بـا وجـود ایـن تعداد کـودک، گوسـتاووتصمیم گرفت تا یک مدرسـه مخصوص سـبت 
را بـرای کـودکان درصبـح هنگام و یک جلسـه پرسـتش برای هم کـودکان و هم نوجوانان 

در بعدازظهرهـا رهری کند.
سـختی بـه رساغ یکـی ازدو مادرانی که هر سـبت به جلسـه می آمدنـد آمد. صاحب 
خانـه ای کـه خانـه را بـه او کرایه داده بود وقتی دید او دارد به جلسـات کلیسـا می رود 
تهدیـد کـرد کـه او بـه همـراه پنـج بچـه اش را از خانـه بیـرون می انـدازد. صاحـب خانه 
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گفت:»اگربـه رفـن بـه جلسـات ادامه دهی مجبور خواهی شـد که خانـه را خالی کنی.«
امـا او بـه رفـن جلسـات ادامـه داد و صاحـب خانـه اش او را مجبور بـه خالی کردن 
خانـه کـرد. امـا او نـا امیـد نشـد. یـک خانـه دیگربـرای کرایـه کـردن یافت و به پرسـتش 

خـود ادامه داد.
در کلیسـای خانگـی، پرسـتندگان دعـا مـی کردنـد و بـرای صاحب خانه رسـمی، روزه 
مـی گرفتنـد. وقتـی کـه در کلیسـا کتابهـا و مجالت مـی دادنـد، او یک مجله ادونتیسـتی 
را گرفـت وخواسـت کـه دعـا کنـد. بعـد از چنـد هفتـه، او تکـه نـان شـیرین را از یکـی 
از اعضاهـا پذیرفـت و درخواسـت دعـای بیشـرتی کـرد. او یـک دوسـت کلیسـای خانگی 

شـده است.
ضمنـا گوسـتاوو دومیـن جلسـه بشـارتی را ترتیـب داد؛ ایـن بـار ایـن جلسـه دریـک 
کلیسـای ادونتیسـت کـه در فاصلـه نیـم مایلی)یـک کیلومـرتی( و در جواریـک کلیسـای 
کوچـک بـود انجـام شـد. یـک زن و یـک پـردر جلسـات  تعمیـد گرفتنـدو ایـن اولیـن 
محصـول و میـوه کلیسـایش شـد. کلیسـای خانگی تنها چهار مـاه پس از بازگشـایی، برای 

رشوع دو عضـو داشـت.
گوسـتاوو اظهـار کرد:»توسـط ایـامن مـی دانیـم خـدا اعضـای بیشـرتی جمـع خواهد 

کـرد و جمـع کوچـک ایامندارمـان بـه کلیسـایی متـام عیـار تبدیـل خواهد شـد.«
بـه خاطـر هدایـای سـیزدهمین سـبت کـه سـه سـال پیـش کمـک کرد تـا بیامرسـتان 
کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم جنـوب رشقـی ویـال هرموسـا در مکزیـک گسـرتش پیـدا 

کنـد سپاسـگزاریم.
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۲۸ فروردین – ۳ اردیبهشت   درس چهارم   

عهدی جاودان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفته: خـروج ۳: ۱۴؛ پیدایش ۱۷: ۱ تـا ۶؛ پیدایش ۴۱: ۴۵؛ دانیـال ۱: ۷؛ پیدایش 
۱۵: ۷ تا ۱۸؛ پیدایش ۱۷: ۱ تا ۱۴؛ مکاشـفه ۱۴: ۶، ۷. 

آیـه حفظـی: »مـن ]خـدا[  پیـامن  خـود را با تـو ]ابراهیـم[ و فرزنـدان  تـو در نسـلهای آینده  به  
صـورت  یـک  پیـامن  ابـدی حفـظ  خواهـم  كـرد� مـن  خـدای تـو و خـدای فرزنـدان  تـو خواهـم  بـود« 

)پیدایـش 1۷: ۷(� 

مسـلام بسـیاری از مادر کودکی به بیامری هایی از قبیل سـینه پهلو مبتال شـده ایم که ممکن است از آن 
بشـدت رنج برده باشـیم.  در یک شـب طوالنی با تب زیاد در نیمه شـب از خواب بیدار میشـویم و مشاهده 
مـی کنیـم کـه مادر یا پدرمـان در زیر تابش ضعیف چراغ خواب برروی صندلی در کنار تخت ما نشسـته اند.
درسـت بـه همیـن صـورت، بطـور تلویحی و حسـی انسـانی،خداوند در کنار بالین دنیـای مبتال به 
بیـامری نشسـت کـه در طـی قـرون پـس از طوفـان نـوح، تاریکـی اخالقـی عمیق تـر گردیده بـود. به 
همیـن دلیـل، او ابراهیـم را فراخوانـد و قصد داشـت تا از طریـق خادم وفادار خویـش قومی را ایجاد 

کنـد تـا بتوانـد علـم و دانـش خود را به آنـان بسـپارد و آنان را رسـتگار کند. 
بنابرایـن، خداونـد بـا ابراهیـم و فرزنـدان وی عهـدی بسـت کـه با جزییات بیشـرتی برروی نقشـه 
الهـی بـرای نجـات برشیـت از نتایـج گنـاه تاکیـد مـی کـرد. خداوند قـرار نبود دنیـای خود را بـا چنین 
نیـاز مهمـی کـه داشـت بـدون حامیـت بـه حـال خـود رهـا کنـد. در ایـن هفتـه مـا وعـده هـای عهد 

بیشـرتی را بررسـی خواهیـم کرد.
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: نـام خداونـد چیسـت؟ بـه چه معنـا می باشـد؟ اهمیـت نامهایی 
کـه خـدا بـرای معرفـی خـود بـه اَبـرام از آنـان اسـتفاده کرد، چـه بودنـد؟ از چه اسـامی بـرای معرفی 
و شناسـاندن خـود اسـتفاده کـرد؟ چـرا خداونـد نـام اَبـرام را بـه ابراهیـم تغییـر داد؟ چرا نـام ها مهم 

هسـتند؟ چـه رشایـط یـا تعهداتـی، مالزمات عهـد بودند؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۴ اردیبهشت – ۲۴ آوریل آماده شوید. 
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۲۹ فروردین      یکشنبه      

عهد ابراهیمی و یهوه
»و خداونـد وی را گفـت: »َمَنـم آن خداونـد کـه تـو را از اوِر کَلدانیـان بیـرون آوردم تـا ایـن رسزمین 

را بـه ملکیـت بـه تو بخشـم« )پیدایـش 1۵: ۷(� 

نـام هـا گاهـی اوقـات مـی توانـد هامننـد عالئم تجـاری باشـند. آنها چنان بـا ویژگی هـای خاصی 
در ذهـن مـا تداعـی مـی شـوند کـه بـا شـنیدن آن نـام بالفاصلـه آن صفـات و ویژگیهـا را بـه یـاد مـی 
آوریـم. بـرای مثـال، وقتـی بـه ایـن نامهـا فکـر مـی کنیـد، چـه خصایـص و ویژگـی هایـی بـه ذهنتان 
خطـور مـی کنـد: آلـرت انشـتاین، مارتین لوتـر کینگ جـوان، گاندی، یـا دورکاس؟ هر یـک از آنها چه 

ویژگیهـا و صفـات خـاص شـخصیتی را تداعـی مـی کنند؟        
در دوران کتـاب مقـدس، مـردم خـاور نزدیـک بـه معنـا و مفهوم اسـم اهمیت زیادی مـی دادند. 
»عرانـی هـا همیشـه اسـمی را در نظـر مـی گرفتنـد کـه بیانگـر خصوصیـات شـخصی فـرد نـام گرفته 
باشـد، یـا افـکار و عواطـف شـخصی فـرد را نشـان دهـد، و یا تداعـی کننده رشایـط و موقعیـت زمان 

نامگـذاری فـرد باشـد« )کتـاب مقـدس تفسـیری SDA، جلد اول، صفحـه ۵۲۳(. 
هنگامـی کـه خـدا بـرای اولیـن بار بـا ابرام عهدی بسـت ، وی خـود را به شـیخ قبیله]بـزرگ قوم[ 
بـه عنـوان یهـوه معرفـی کـرد )و در نسـخه KJV به عنـوان پـروردگار ]پیدایش ۱۵: ۷[ ترجمـه و یهوه 
خوانـده شـده اسـت(. بنابرایـن، در پیدایـش ۱۵: ۷ بـه معنـای واقعی کلمه آمده اسـت، » من هسـتم 

یهـوه کـه تـو را از اور کلدانیان بیـرون آوردم .....«.
نـام یهـوه، اگرچـه ۶۸۲۸ بـار در عهـد عتیق آمده اسـت، امـا تا حـدودی مملو از رمز و راز اسـت. 
بـه نظـر مـی رسـد، شـکلی از فعـل »hayah« باشـد، کـه در اینجـا مـی توانسـت بـه معنـای »ابـدی، 
جـاودان«، »ازلـی«، »قائـم بـه ذات«، »توانـا، قـادر«، یـا »کسـی کـه ابدیسـت« باشـد. بنظر می رسـد، 
صفـات الهـی کـه بـا ایـن لقب  مـورد تاکید قـرار می گیرنـد، ویژگـی وجودی]قائم بـه ذات[ و عینیت 
هسـتند. آنهـا خداونـد را بـه عنـوان خـدای زنـده و رسچشـمه حیـات معرفـی مـی کننـد، بـر خـالف 

خدایـان بـت پرسـتان کـه بـه غیـر از تصـورات پرستشگرانشـان موجودیـت ندارند. 
خـدا خـودش معنـای یهـوه را در خروج باب ۳: ۱۴ توضیح می دهد: »من هسـتم آن که هسـتم«. 
ایـن معنـی واقعیـت وجـود مطلـق خـدا را بیـان مـی کنـد، کـه حاکـی از اقتـدار و حکمرانـی او بـر 

گذشـته، حـال، و آینـده نیز می باشـد. 
یهـوه همچنیـن نـام شـخصی خداسـت. شـناخت یهـوه به عنـوان کسـی کـه ابـرام را از اور بیرون 
آورد، اشـاره بـه اعـالم و معرفـی عهـد خدا بـا او در پیدایش بـاب ۱۲: ۱ تـا ۳ دارد. خداوند می خواهد 
ابـرام نـام او را بشناسـد، زیـرا ایـن نـام جنبـه هایـی از هویـت و ماهیـت شـخصی و شـخصیتی او را 
نشـان مـی دهـد، و بـا علـم به این مـی توانیم یـاد بگیریم که بـه وعده هـای او اعتامد کنیـم )مزمور 

۹: ۱۰، مزمـور ۹۱: ۱۴(. 

وقتـی شـما بـه اسـم یهـوه فکـر می کنیـد و یا آنرا مـی شـنوید، چه صفـات و ویژگی 
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هایـی بطـور ناخـودآگاه بـه ذهنتـان خطـور مـی کند؟ کسـی که بـا محبـت، مهربان، 
نگران و حامی خداترسـان، سـختگیر و تادیب کننده اسـت؟ وقتی به نام عیسـی می 

اندیشـید، چـه افـکاری ناخـودآگاه به ذهن شـما خطـور می کند؟ 

۳۰ فروردین      دوشنبه      

]اِل َشدای אל ׁשדי[ خدای قادر مطلق
»چـون اَبـرام نـود و نـه سـاله بود، خداوند بر او ظاهر شـد و فرمود: »من هسـتم خـدای قادر مطلق 

؛ پیـش روی مـن گام بردار و کامـل باش« )پیدایش 1۷: 1(�

یهـوه چندیـن بـار پیـش از ایـن بـر اَبـرام ظاهـر شـده بـود )پیدایـش ۱۲: ۱، ۷؛ پیدایـش ۱۳: ۱۴؛ 
پیدایـش ۱۵: ۱، ۷، ۱۸(. اکنـون، در آیـه فـوق، یهـوه دوبـاره بر ابرام ظاهر می شـود  و خود را »خدای 
قـادر مطلـق« معرفـی مـی کنـد، نامی که فقـط در کتـاب پیدایش و در کتـاب ایوب بکار رفته اسـت. 
نـام »خـدای متعـال« اولیـن بـار متشـکل از کلمـه اِل»El« بـوده اسـت، نـام اصلـی خـدا کـه در میـان 
سـامی ها اسـتفاده می شـده اسـت. اگرچه معنای دقیق َشـدای Shaddai کامال مشـخص نیسـت، اما 
ترجمـه »قـادر مطلـق« بـه نظـر می رسـید که دقیق تریـن ترجمه بـرای آن باشد)اشـعیا ۱۳: ۶ و یوئیل 
۱: ۱۶ را مالحظـه کنیـد(. بنظـر می رسـد ایـده و دلیـل مهـم بکارگیـری این نـام برای مقایسـه قدرت و 

توانایـی خداونـد بـا ناتوانـی و ضعف برشیت باشـد.  

پیدایـش 1۷: 1 تـا ۶ را بخوانیـد، کـه بـه شـام کمـک مـی کنـد تـا همـه چیـز را در فضایـی بزرگ تـر 

ببینیـد� چـرا خداونـد مـی خواهـد در ایـن زمـان قـدرت و توانایی خـود را به اَبـرام خاطرنشـان کند؟ 

خداونـد چـه مـی گویـد کـه مـی توانسـت اَبـرام را ملزم کند تـا به قـدرت و توانایـی او اعتـامد کند؟ 

بـه ویـژه بـه آیه شـش نـگاه کنید�    

 

ترجمـه واقعـی پیدایـش ۱۷: ۱ تـا ۶ مـی توانـد ایـن باشـد، »یهـوه بـر ابـرام ظاهر شـد، و گفـت، من 
خـدای قـادر مطلـق هسـتم؛ پیـش روی مـن گام بـردار، و کامـل بـاش؛ و مـن عهد خـود را بین خـود و تو 
خواهم بسـت، و تو را کثیر]خواهم کرد ....و تو پدر بسـیاری از ملل خواهی بود، ..... و نسـل تو را بسـیار 
خواهـم کـرد«. همیـن نـام در پیدایـش بـاب ۲۸: ۳ نیـز آمـده اسـت، جایـی که اسـحاق مـی گوید کـه اِل 
َشـدای یعقـوب را برکـت خواهـد داد، او را بـاور می گرداند و از او قومهای بسـیاری را پدیـد خواهد آورد. 
وعـده مشـابهی از سـوی اِل َشـدای در پیدایـش ۳۵: ۱۱، پیدایش ۴۳: ۱۴، و پیدایـش ۴۹: ۲۵ یافت 
میشـود، آیاتـی کـه نشـان دهنـده عفو و بخششـش خداوند هسـتند: اِل El، خـدای توامننـد و مقتدر، 
و َشـدای Shaddai، خـدای گنـج هـای الیـزال، و ثروت هایـی کـه او مایـل اسـت بـه کسـانی اعطا کند 

کـه بـا ایامن و اطاعـت از او پیـروی کنند. 
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گفتـه شـده اسـت کـه گل رز بـا هر نـام دیگری خطاب شـود، بـوی دلپذیـری خواهد 
داشـت، ایـن نظریـه نشـان می دهـد که نام مهم نیسـت� بـا اینحال، اگر نـام خداوند 
»خـدای ناپایـدار« یـا »خدای ضعیف« باشـد، چقدر می توانیم در او آسـایش، آرامش 
و امیـد داشـته داشـته باشـیم؟ بـه مطالعـه امـروز توجـه کنید� »خـدای متعـال« را با 
ایـن دو نـام کـه بیـان شـد، جایگزیـن کنیـد� اگـر خداونـد بخواهـد خـود را بـا چنیـن 
ماهیتـی بـه مـا نشـان دهـد چـه بر سـر ایمان و اعتماد شـما بـه او می آیـد؟ در عین 

حـال، نـام »خـدای قـادر مطلـق« چگونه به مـا آرامش مـی دهد؟    

۳۱ فروردین      سه شنبه      

از اَبرام به ابراهیم )پیدایش 1۷: 4، ۵(
بـا اینکـه نـام هـای خداوند از برجسـتگی روحانـی و الهیاتی برخوردار هسـتند، اما فقـط خداوند 
ختـم منـی شـوند. نـام افـراد در خـاور نزدیـک کهن تنهـا اسـامی بی معنا بـرای معرفـی افـراد نبودند، 
هامنطـور کـه اغلـب آنهـا بـه نظـر ما هسـتند. نامگـذاری یک دخرت بـه مری یا سـوزی امـروزه تفاوت 
زیـادی منـی کنـد. با اینحال، برای سـامی های )نسـل سـام پـر نوح( باسـتان، نام های انسـانی بامعنا 
و پـر از بـار قـوی معنـوی بودنـد. همـه نام های سـامی افـراد دارای معنـا و مفهوم هسـتند و معموال 
از یـک عبـارت یـا جملـه ای کوتاه تشـکیل شـده اند که متضمـن یک آرزو یـا بیانگر قدردانـی والدین 
اسـت. بـه عنـوان مثـال، دانیال به معنـای »خداوند داور اسـت«؛ و یوئیل به معنای »یهوه خداسـت«، 

مـی باشـد؛ و یـا ناتان بـه معنـای »هدیه خدا« می باشـد.    
بـه دلیـل اهمیـت و مفهـوم عجیـن شـده بـا نامهـا، اسـامی اغلـب تغییـر مـی یابنـد تـا منعکـس 

کننـده تغییـری اساسـی و بنیـادی در زندگـی و رشایـط فـرد باشـند. 

بـه آیـات زیـر نـگاه کنیـد� آنهـا بـه چه موقعیـت هائی اشـاره می کننـد، و چـرا در ایـن موقعیت ها 

نـام هـا تغییر کـرده اند؟ 

1� پیدایش ۳۲: ۲۸  

۲� پیدایش 41: 4۵  

۳� دانیال 1: ۷  

هـر چنـد از یـک نظـر، حتـی بـرای اذهـان امـروزی، درک اهمیـت و برجسـتگی نـام فـرد آنچنان 
دشـوار نیسـت. اسـامی تاثیـرات نافـذ و زمانهایـی از تاثیراتـی نـه چنـدان نافـذ برخـوردار اسـت.  اگر 
فـردی بطـور دائـم »احمـق« یـا »زشـت« خطـاب شـود، و اگـر اینهـا لقـب هایـی باشـند کـه همیشـه 
توسـط افـراد زیـادی بـرای خطـاب کـردن آنهـا بـکار گرفتـه شـود، دیـر یـا زود این اسـامی مـی توانند 
در نحـوه دیـدگاه فـرد نسـبت بـه خـودش تاثیـر داشـته باشـند. به همیـن ترتیب، بـا خطاب افـراد به 
اسـامی خـاص یـا تغییـر نـام آنهـا، بـه نظـر می رسـد می تـوان بـر چگونگی دیـدگاه خـود افـراد تاثیر 

گذاشـت و از ایـن طریـق بـر نحـوه عملکـرد آنهـا نیـز تاثیر گذاشـت. 
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بـا در نظـر داشـن ایـن موضـوع، درک اینکـه چـرا خدا مـی خواهد نـام ابـرام را به ابراهیـم تغییر 
دهـد کار چنـدان سـختی نیسـت. ابـرام بـه معنـای »پـدر بزرگـوار« اسـت. خداونـد ایـن نـام را بـه 
ابراهیـم کـه بـه معنـای »پـدر جامعت کثیـر«، تغییر می دهـد. هنگامیکه بـه وعـده درون  عهد نگاه 
مـی کنیـد کـه در آن خداونـد مـی گویـد، »مـن نسـل تـو را تکثیـر خواهم کـرد؛ و»تو را بسـیار بسـیار 
بـارور خواهـم سـاخت؛ از تـو قومهـا پدیـد خواهـم آورد؛ و پادشـاهان از تـو بـه وجود خواهنـد آمد« 
)پیدایـش ۱۷: ۶(، دلیـل تغییـر نـام او را بهـرت درک مـی کنیم. شـاید از ایـن طریق خداوند بـه ابراهیم 
کمـک کـرد تـا بـه وعـده عهـد اعتامد کنـد، )وعـده ای که به یـک پیرمرد ۹۹ سـاله و همـر پیرش که 
دیگـر منـی توانسـت بـاردار شـود، داده شـده بـود(. بطـور خالصه، خـدا اینـکار را برای کمک به رشـد 

روحانـی و افزایـش ایـامن ابراهیـم بـه وعده هـای خداوند انجـام داد.          

۱ اردیبهشت      چهارشنبه      

مراحل عهد )پیدایش 1۲: 1، ۲(
در ایـن دو آیـه، اولیـن مرحلـه از وعـده عهد خداوند به ابرام )از سـه وعده( آشـکار شـده اسـت. 
خداونـد بـه ابـرام نزدیـک مـی شـود، بـه او فرمـان مـی دهـد و سـپس بـه او وعـده مـی دهـد. ایـن 
رویکـرد خداونـد بیانگـر خیرخواهـی و انتخـاب مهربانانـه خداونـد اسـت تـا ابـرام اولیـن چهـره مهم 
و اصلـی پیـامن لطـف و رحمـت او باشـد. ایـن فرمـان شـامل آزمایـش اعتـامد کامل به خداوند اسـت 
)عرانیـان ۱۱: ۸(. اگرچـه ایـن وعـده )پیدایـش ۱۲: ۱ تا ۳، ۷(، به طور خاص به نسـل ابرام داده شـده 
اسـت، امـا در نهایـت کل نـژاد بـرش را در بـر مـی گیرد و شـامل حال همه می شـود )پیدایـش ۱۲: ۳، 

غالطیـان ۳: ۶ تـا ۹(. 

مرحلـه دوم عهـد خداونـد بـا ابـرام در پیدایـش بـاب 1۵: ۷ تـا 1۸ آمده اسـت� در کـدام آیات برخی 

از اقدامـات مشـابهی کـه در مرحلـه اول وجـود دارد را می یابیم؟ 

نزدیکی خدا به انسان؟ آیات؟  

دعوت انسان به اطاعت؟ آیات؟  

وعده الهی؟ آیات؟  

 

در مرحلـه دوم از آئیـن موقـر، خداونـد بـه ابـرام ظاهـر شـد و از میـان قطعـات حیوانـات کـه به 
دقـت مرتـب شـده بودنـد عبور کـرد. هریک از سـه حیوان ذبح شـده به دو پاره تقسـیم شـده بودند 
و هـر تکـه را در مقابـل تکـه دیگـر گذاشـته بودنـد و فاصلـه ای بیـن آنهـا بـود. همـه پرندگان کشـته 
شـده بودنـد، امـا پرنـدگان پـاره نشـده بودنـد. کسـانی کـه به ایـن پیامن مـی پیوسـتند بایـد بین تکه 
هـای تقسـیم شـده گام برمـی داشـتند، و بطـور منادیـن عهـد مـی بسـتند کـه بطـور ابـدی از مقررات 

اطاعـت کننـد، بنابرایـن رسـام بـا آن توافق مـی کردند. 
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آنچه در طی مرحله سوم و آخر عهد الهی با ابراهیم رخ می دهد را رشح دهید )پیدایش 1۷: 1 تا 14(� 

 

 

معنـا و مفهـوم نـام ابراهیـم متایـل و طـرح خداونـد برای رسـتگاری همه مـردم را تاکیـد می کند. 
»بسـیاری از ملتهـا« شـامل یهودیـان و غیـر یهودیـان خواهـد بـود. عهـد جدیـد کامـال ایـن مسـئله را 
روشـن مـی سـازد کـه فرزنـدان واقعـی ابراهیـم کسـانی هسـتند کـه بـه ابراهیم ایامن داشـته باشـند 
و بـه شایسـتگی و لیاقـت مسـیح موعـود اعتـامد کنند)به غالطیـان ۳: ۷، ۲۹ نـگاه کنیـد(. بنابراین، از 
دوران ابراهیـم، هـدف خداونـد ایـن بـود کـه انسـانها را از هـر قوم و ملتـی نجات دهد. بدون شـک، 

امـروز هـم قصـد او همیـن اسـت و فرقـی نکرده اسـت.  

در مکاشـفه بـاب 14: ۶، ۷ پیـام فرشـته نخسـت را بخوانیـد� چـه شـباهتهایی مـی 
توانیـد میـان آنچـه کـه فرشـته نخسـت مـی گویـد و آنچـه کـه در عهـد ابراهیمی رخ 

داده اسـت، پیـدا کنیـد؟ از چـه لحـاظ مسـائل یکسـان هسـتند؟  

۲ اردیبهشت      پنجشنبه      

تعهدات عهد
»زیـرا او را برگزیـده ام تـا فرزنـدان و اهـل خانـۀ خویـش را پـس از خـود، امـر فرمایـد کـه بـا بـه جـا 

آوردن پارسـایی و عدالـت، طریـق خداونـد را نـگاه دارنـد، تـا خداونـد آنچـه را که بـه ابراهیم وعده 

داده اسـت، نصیـب او گردانـد« )پیدایـش 1۸: 1۹(�

هامنطـور کـه تاکنـون دیدیـم، عهـد و پیـامن همیشـه عهـدی از روی لطـف، رحمـت، و فیـض 
خداونـد اسـت و آنچـه را کـه مـا هرگـز منـی توانسـتیم  بـرای خود انجـام دهیـم او برای مـا انجام می 

دهـد. و در عهـد ابراهیـم هـم اسـتثنایی وجـود نـدارد. 
خداونـد از روی لطـف و رحمـت خویـش، ابراهیـم را به عنوان وسـیله و مناینده خـود برای کمک 
بـه اعـالن طـرح رسـتگاری خویـش به جهـان انتخاب کـرد. بهر حـال، تحقق وعـده های عهـد خداوند 
بـه متایـل و خواسـت ابراهیـم بـرای انجـام عدالـت و اطاعـت او از روی ایـامن مرتبـط اسـت. بـدون 

اطاعـت از جانـب ابراهیـم، خداونـد منی توانسـت او را بـکار گیرد.  
پیدایـش ۱۸: ۱۹ نشـان مـی دهـد کـه چگونـه فیـض و رشیعـت بـا هـم مرتبـط هسـتند. و ایـن 
بـا لطـف و رحمـت او رشوع مـی شـود »مـن او را مـی شناسـم« و بـا ایـن واقعیـت کـه ابراهیـم و 
خانـواده اش کسـانی هسـتند کـه از خداونـد اطاعـت خواهنـد کـرد، ادامه می یابـد. بنابرایـن، ایامن و 
عمـل در اینجـا در هامهنگـی و اتحـاد نزدیـک بهـم ظاهر می شـوند، هامنطـور که باید باشـند )نگاه 

کنیـد بـه یعقـوب ۲: ۱۷(.  
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بـا ایـن حـال، بـه طـرز بیـان و کلمه بنـدی پیدایـش 1۸: 1۹ بـه ویژه به قسـمت آخر آن توجـه کنید� 

در اینجـا در خصـوص فرمانـربداری ابراهیـم چـه چیـزی گفتـه شـده اسـت؟ گرچـه اطاعـت عامـل 

رسـتگاری نیسـت، امـا چـرا در اینجـا بـه آن اهمیـت داده شـده اسـت؟ با توجه بـا این آیـه، آیا عهد 

بـدون آن مـی توانسـت تحقـق یابـد؟ پاسـخ خـود را توضیـح دهید�   

 

از بـرکات عهـد منـی تـوان بهـره بـرد و یـا آنان را حفـظ کرد، مگـر اینکـه رشط و رشوط خاص عهد 
توسـط طرفیـن ذینفـع بـرآورده و اجـرا شـود. اگرچـه رشوط و مقـررات الزمـه بـرای برقـراری عهـد و 
پیـامن نبودنـد، امـا قـرار بـود آنها پاسـخی از روی محبـت، ایامن و اطاعت باشـند. رشوط باید آشـکار 
کننـده رابطـه میـان برشیـت و خـدا باشـند. اطاعـت وسـیله ای بـود کـه بـه موجـب آن خداونـد مـی 

توانسـت وعـده هـای عهـد خویـش را برای مـردم محقق سـازد. 
عهدشـکنی از طریـق نافرمانـی، بـی وفایـی بـه رابطـه برقرار شـده اسـت. وقتی عهد شکسـته می 
شـود، آنچه شکسـته می شـود رشطی نیسـت که  قرار اسـت اعطا شـود، بلکه رشط تحقق عهد اسـت 

که شکسـته می شـود. 

آیـا شـما در تجربـه شـخصی خـود با خداونـد می توانیـد ببینید کـه چـرا فرمانبرداری 
بسـیار مهـم اسـت؟ آیـا مـی توانیـد بـه یکـی از نمونـه هـای کتـاب مقدس یـا تجربه 
خودتـان کـه بـه نافرمانـی منجـر شـده تـا تحقـق وعـده هـای عهـد غیرممکـن شـود، 
بیاندیشـید؟ اگـر چنیـن اسـت، آنهـا چـه هسـتند، و از همـه مهمتـر، چاره چیسـت؟  

۳ اردیبهشت      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: از نوشـته هـای خانـم اِلـن جـی وایـت، فصـل »فراخـوان ابراهیـم«، 
صفحـات ۱۲۵ تـا ۱۳۱، از کتـاب مشـایخ و انبیـا؛ فصل »یهـودی و غیر یهودی«، صفحـات ۱۸۸ تا ۲۰۰، 

از کتـاب اعـامل رسـوالن را بخوانیـد. 
»رنگیـن کـامن، نشـانه عهـد خـدا بـا نـوح اسـت. پیدایـش ۱۷: ۱۰ را بخوانیـد تـا دریابیـد که عهد 
و پیـامن خـدا بـا ابراهیـم چـه بـود. »ختنـه« مقدر شـد: )۱( تـا مشـخص کننده نسـل ابراهیـم از غیر 
یهودیـان باشـد )افسسـیان ۲: ۱۱(، )۲( تـا بـرای همیشـهیادآور عهـد یهـوه باشـد )پیدایـش ۱۷: ۱۱(، 
)۳( تـا پـرورش دهنـده تزکیـه خلـوص اخالقـی باشـد )تثنیـه ۱۰: ۱۶(، )۴( تا نشـان دهنده پارسـایی و 
عادل شـمردگی از طریق ایامن باشـد )رومیان ۴: ۱۱(، )۵( تا مناد و سـمبل ختنه قلب باشـد )رومیان 
۲: ۲۹(، و )۶( تـا حاکـی از آداب و رسـوم تعمیـد مسـیحیان باشـد )کولسـیان ۲: ۱۲(«. کتـاب مقـدس 

تفسـیری SDA جلـد اول، صفحـات ۳۲۲، ۳۲۳.  
رنگیـن کـامن بـه عنـوان منـاد و نشـانه وعده خدا تـا پایان جهـان باقی خواهـد ماند، اما نشـانه و 
عالمـت ختنـه نخواهـد مانـد. بنـا به گفتـه پولس رسـول، ابراهیـم ختنه را بـه عنوان منـادی از عدالت 
و ایـامن بـه خـدا دریافـت کـرده بـود. )رومیـان ۴: ۱۱(. بـا ایـن وجـود، طـی قرنهـا، ختنـه بـه مفهـوم 
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و نشـانه رسـتگاری در نتیجـه پیـروی و اطاعـت از رشیعـت بـود.  تـا دوران عهـد جدیـد، ختنـه دیگـر 
اهمیـت خـود را از دسـت داده بـود. در عوض، عامل اساسـی ایامن به عیسـی مسـیح اسـت که منجر 
بـه یـک زندگـی خاضعانـه و مطیـع و متحـول شـده مـی شـود. غالطیـان ۵: ۶؛ غالطیـان ۶: ۱۵؛ و اول 

قرنتیـان ۷: ۱۸، ۱۹ را بخوانیـد.     

سواالتی برای بحث:
1� در خصـوص ارتبـاط ایمـان و عمـل بحـث و گفتگو کنید� آیا مـی تواند یکی بدون 

دیگـری وجود داشـته باشـد؟ اگر نه، بـه چه علت؟ 

۲� »هنـوز هم هسـتند بسـیاری کـه مانند ابراهیم مـورد آزمون قرار مـی گیرند� آنان 
صـدای خداونـد را کـه مسـتقیماً از آسـمان بـا ایشـان سـخن مـی گوید، نمی شـنوند، 
امـا او ایشـان را از طریـق تعالیـم مربـوط بـه کامـش و وقایـع مربـوط بـه مشـّیت 
خویـش فـرا مـی خوانـد� ممکـن اسـت از ایشـان خواسـته شـود تـا یـک زندگـی را که 
نویـد بخـش مقـام و ثروت اسـت رهـا کنند و یا معاشـرت های سـودمند و دلخواه را 
تـرک کننـد و از خویشـاوندان جـدا شـده و به مسـیری قـدم بگذارند که ظاهراً مسـیر 
ایثـار، رنـج و از خـود گذشـتگی اسـت� خداونـد بـرای ایشـان کاری را در نظـر گرفتـه 
اسـت کـه بایـد انجـام دهنـد، امـا یـک زندگـی راحت و بـی دردسـر، نفوذ دوسـتان و 
خویشـاوندان از پـرورش تمامـی خصائلـی که بـرای تحقق یافتن ایـن کار ضروری می 
باشـند، جلوگیـری مـی کننـد� او ایشـان را از مسـاعدت و تأثیرات انسـانی برحذر می 
دارد و ایشـان را وادار مـی کنـد تـا نیـاز بـه کمـک او را احسـاس کـرده و تنهـا بـه او 
تـوکل کننـد، تـا او بتوانـد خـود را بـه آنـان آشـکار کنـد� چه کسـی حاضر اسـت تا در 
مقابـل دعـوت خداونـد از آمـال و آرزوها و معاشـرت دوسـتان صرفنظر کنـد؟« )اِلن 
جـی وایـت، مشـایخ و انبیـا، صفحـات ۶۲1، ۷۲1(� در مـورد افرادیکه شـما در دوران 
معاصـر مـی شناسـید، کـه بـه چنیـن فراخوانـی توجه کـرده اند، بحـث و گفتگـو کنید�

خاصـه:  خداونـد ابراهیـم را بـرای داشـن رابطـه ای ویـژه بـا او فراخوانـد، کسـی کـه مـی 
توانسـت نقشـه و طـرح نجـات و  رسـتگاری را بـرای جهانیـان آشـکار سـازد. 
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داستانهای ایامنداران
۴ اردیبهشت

خدا همواره روشی دارد
توسط اندرومک چسنی، خدمت ادونتیست

بـرای دیویـد خـدا هرگزحائزاهمیت نبود تـا اینکه کارش را به خاطر دوسـت صمیمی 
اش کـه در دادگاه،جنگـی تلـخ داشـت از دسـت داد. به نظر می رسـید همـه امید به باد 
رفتـه باشـد. اوتصمیـم گرفـت تا در کلیسـای ادونتیسـت روزهفتـم فیلیپیـن درس الهیات 
بخوانـد. دیویـد کـه در خانـواده ای دولتمند بزرگ شـد هیچ وقت آرزوی این را نداشـت 
کـه یـک خـادم شـود. او تنهـا خواهـان ایـن بود کـه مفهـوم بهرتی از خـدا دریافـت کند. 
دیویـد از وطـن بـی خدایـش بـه فیلیپیـن نقل مـکان کرد. سـازمان ادونتیسـت نـام کامل 

دیویـد را فـاش منـی سـازدیا جزئیـات دیگـر را به خاطر مسـائل امنیتی منـی گوید.
پـس از گذرانـدن ماهها کالسـهای الهیاتـی، دیوید هنوزازخود می پرسـید که وقتی به 
کمپیـن بشـارتی محلـی کـه بخش رضوری تحصیلش بود پیوسـت آینده ای در آن داشـت 
یـا نـه. عرهـای زیـادی موعظه کـرد و با رشکـت کنندگان یـک به یک صحبـت می کرد. 
یکـی از معلـامن مدرسـه بـه او گفت که او سـالها اشـتیاق این را داشـته اسـت تـا تعمید 
بگیـرد امـا از اینکـه شـوهرش بـه خاطر مسـیحی شـدنش او را می کشـت می ترسـید. به 
خاطـر درخواسـتش، دیویـد تعالیم کتـاب مقدس را رشوع کرد. رسانجـام او تعمید گرفت.
پـس از آن دیویـد پرسـید:»آیا از اینکـه احتـامال شـوهرت تـو را بکشـد منـی ترسـی؟« 
آن زن پاسـخ داد:»شـاید او مـرا بکشـد؛ امـا مـن خواهـان ایـن بـودم کـه تعمیـد بگیرم.«
دیویـد از ایـامن آن زن درحالیکـه کـه بـا مـرگ روبـرو بـود، شـگفتزده شـد. هرگـز 

اینچنیـن ایامنـی ندیـده بـود. شـوهرش او را نکشـت.
دیویـد همچنیـن یـک پررا که هر شـب می آمـد و خواهان تعمید بـود را همراهی 
کـرد. دیویـد بـرای کسـب اجـازه بـه خانـه پـر رفـت؛ امـا والدینش که بـه فرقـه دیگری 
از مسـیحیت تعلـق داشـتند از او روی گرداندنـد. دیویـد بارهـا بازدیـد کـرد امـا دل آنهـا 

نرم نشـد.
شـش ماه بعد، یک شـبان ادونتیسـت در دانشـکده به دنبال دیوید بود تا داسـتانی 
کلیسـایش در روزسـبت حـارض  یـک خانـواده چهارنفـره در  بگویـد.  او  بـه  غیرعـادی 
شـدندو درخواسـت تعمیـد گرفتنـد. او والدیـن، پـر و دخـرت  را در مورد اطالعاتشـان از 
کتـاب مقـدس سـواالتی پرسـید و دیـد که آنهـا عقایـد و باورهـای کلیسـا را فهمیدند؛ اما 
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رسدرنیـاورد کـه چطـور آنهـا بـه ایـن خوبـی کتـاب مقـدس را متوجـه شـدند. هیـچ کدام 
از اعضـای محلـی کلیسـا خانـواده را منـی شـناختند و هیـچ کس بـه آنها کتـاب مقدس را 

تعلیـم نـداده بود.
رسانجام شبان پرسید:»چگونه در مورد کلیسای ادونتیست اطالع پیدا کردی؟«

پـدر خانـواده گفت:»جلسـات بشـارتی شـش ماه قبل در شـهرمان تشـکیل شـد. یک 
نفـر خارجـی بیشـرت اوقـات بـه خانـه مان مـی آمد تـا در مـورد پرمان که می خواسـت 
تعمیـد بگیـرد حـرف بزنـد. مـا شـدیدا مخالـف ایـن بودیم کـه تعمیـد بگیرد. امـا پس از 
شـش مـاه بررسـی، کل اعضـای خانـواده مان تصمیـم گرفتند تا به کلیسـا ملحق شـوند.«
دیویـد آنچـه را کـه شـنید بـاور نکـرد. او پی برد کـه خدا همـواره روشـی دارد؛ حتی 

وقتـی همـه چیزبـه نظـر ناامیدکننده برسـد. اوقلبش را به عیسـی داد و شـبان شـد.
او گفت:»زندگـی مـن به مانند سـفر شـده اسـت. آموختـه ام که به خـدا اعتامد کنم 

و برایـش کار کنم.«
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۴ - ۱۰ اردیبهشت   درس پنجم   

فرزندان وعده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش ۱۵: ۱ تا ۳؛ اشـعیا ۲۵: ۸؛ اول قرنتیان ۲: ۹؛ مکاشـفه ۲۲: ۱ تا ۵؛ 

اول پطـرس ۲: ۹؛ پیدایـش ۱۱: ۴؛ پیدایش ۱۲: ۲. 

آیه حفظی: » و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شام هستم« )متی ۲۸: ۲۰(�

پـدری بـا دخـرت ده سـاله اش در حال گذراندن تعطیالت خود در سـاحل دریا بودنـد. یک روز آنها 
بـرای لـذت بـردن از شـنا بـه اقیانـوس  رفتند و با اینکـه هر دو شـناگران خوبی بودند، بـا فاصله کمی 
از هـم از سـاحل دور شـدند. پـدر، متوجـه شـد کـه تحـت فشـار جریـان جـذر و مـد به دریا کشـیده 
مـی شـوند، و فرزنـد خـود را صـدا کـرد: »مـری، من بـرای کمک گرفن به سـاحل مـی روم. اگر از شـنا 
کـردن خسـته شـدی بـه پشـت بـرروی آب قـرار بگیـر و بدین ترتیـب، متام روز مـی توانی بـرروی آب 

شـناور باشـی. مـن بـرای بردن تـو به سـاحل بر خواهم گشـت«. 
»طولـی نکشـید کـه بـه رسعـت جسـتجوگران و قایق های بسـیاری بـرای نجات دخـرت کوچک، در 
دریـا بـه حرکـت در آمدنـد. صدهـا نفـر در سـاحل دریـا این خر را شـنیده بودنـد و با نگرانـی منتظر 
خـر نجـات و پیـدا کـردن دخـرت کوچـک بودنـد. پـس از چهـار سـاعت جسـتجو، او را دور از سـاحل 
دریـا در حالیکـه آرام بـر پشـت خـود برروی آب شـناور بـود و به هیچوجه نرتسـیده بود، پیـدا کردند. 
وقتـی نجـات دهنـدگان بـا گنجینـه و یافتـه گرانبهـای خـود بـه خشـکی برگشـتند، بـا صدای تشـویق، 
اشـک شـادی، آرامـش خیـال، و خـوش آمدگویـی مـردم مواجه شـدند، اما کـودک با متام ایـن هیاهوی 
شـادی بـه آرامـی برخـورد کـرد. بـه نظـر مـی رسـید کـه او فکـر مـی کند کـه این عکـس العمـل های 
مـردم عجیـب و غیـر عـادی اسـت. دخـرتک ایـن چنیـن تعریـف کـرد، »پـدرم بـه مـن گفـت، مـن می 
توانـم متـام روز بـر پشـتم بـرروی آب شـناور باشـم و او بـرای بـردن مـن بـر خواهـد گشـت، بنابراین 
مـن فقـط بـه پشـت بـرروی آب شـناور ماندم و شـنا کردم، زیراکـه من می دانسـتم او می آیـد« )اچ.
ام.اس. ریچـاردز، فصـل »هنگامیکـه عیسـی برگـردد«، کتـاب صـدای نبـوت، مـارس ۱۹۴۹، صفحه ۵(.         

درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: چـرا خداوند خـود را سـپرابرام نامیـد؟ چگونه »متامی انسـان های 
روی زمیـن« از طریـق ابراهیـم برکـت مـی یابنـد؟ مهمرتیـن و بزرگرتین وعده عهد چیسـت؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۱ اردیبهشت – ۱ مه آماده شوید. 
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۵ اردیبهشت      یکشنبه      

سپر تو
»پـس از ایـن وقایـع، کام خداونـد در رؤیـا بـه اَبـرام رسـیده، گفـت: »ای اَبـرام، مـرس! من سـپر تو 

هسـتم و تـو را پاداشـی بـس عظیـم خواهد بـود« )پیدایـش 1۵: 1(�

پیدایـش 1۵: 1 تـا ۳ را بخوانیـد� بـه وضعیـت و رشایـط زمانـی و مکانـی کـه در آن ایـن آیـات آمـده 

اسـت، بیاندیشـید� چـرا اولیـن چیـزی کـه خداونـد به ابـرام می گوید اینسـت »مـرس«؟ ابـرام از چه 

چیـزی باید ترسـیده باشـد؟ 

 

آنچـه کـه در اینجـا بـه طـور ویـژه ای مهـم و مـورد توجـه اسـت، اینسـت کـه خداونـد بـه ابـرام 
مـی گویـد: »مـن سـپر تـو هسـتم«. بـکار بـردن ضمیر شـخصی بیانگـر ماهیت شـخصی رابطه اسـت. 
خداونـد بـا او یـک ارتبـاط شـخصی ]دو نفـره[ ایجـاد مـی کنـد، نـوع رابطـه ای کـه او مـی خواهد با 

همـه ما داشـته باشـد.
تعییـن خداونـد بـه عنـوان »سـپر« برای نخسـتین بار در کتاب مقـدس در اینجا آمده اسـت و تنها 
بـاری اسـت کـه خـود خداونـد از آن بـرای آشـکار کـردن و معرفی خود اسـتفاده مـی کند، البته سـایر 
نویسـندگان کتـاب مقـدس هنـگام صحبـت در مـورد خـدا از ایـن اصطـالح اسـتفاده مـی کننـد )تثنیه 

۳۳: ۲۹؛ مزمـور ۱۸: ۳۰؛ مزمـور ۸۴: ۱۱؛ مزمـور ۱۴۴: ۲(. 

هنگامـی کـه خداونـد خـودش را سـپر کسـی می نامد، این به چه معناسـت؟ آیـا این برای ابـرام معنا و 

مفهومـی داشـت کـه ممکـن اسـت در حـال حارض بـرای ما آن مفهوم را نداشـته باشـد؟ آیا مـی توانیم 

ایـن وعـده را بـرای خـود از خداونـد بطلبیـم؟ آیـا ایـن بدان معنـا و مفهوم اسـت که هیچ نوع آسـیب 

جسـمی بـه مـا نخواهـد رسـید؟ چگونه خدا می تواند سـپر ما باشـد؟ درک شـام از این تصور چیسـت؟ 

 

»محبـت مسـیح نسـبت بـه مـا یک محبـت معمولی نیسـت، بلکه محبتـی قویرت از محبـت و عالقه 
یـک مـادر نسـبت بـه فرزندش اسـت ...... ناجیـامن، ما را با تحمل رنج و اندوه انسـانی، بـا قبول توهین، 
رسزنـش،  بدرفتـاری، متسـخر، طـرد و مـرگ خریـداری کـرده اسـت. او مراقب شامسـت، که فرزنـد لرزان 
خداونـد هسـتید. او شـام را تحـت حامیـت خـود قرار می دهـد و ایمن می سـازد ..... ضعـف ما بخاطر 
طبیعت انسـانیامن مانع دسـتیابی ما به پدر آسـامنیامن نخواهد بود، زیرا که او ]مسـیح[ مصلوب شـد 

تـا بـرای مـا در نـزد پدر شـفاعت کنـد« )اِلن جـی وایت، پـران و دخرتان خـدا، صفحه ۷۷(. 

روالنـدو براسـاس تمـام ظواهـر یـک پیرو وفـاودار و بـا ایمان پـروردگار بوده اسـت� 
امـا، ناگهـان بطـور غیـر منتظـره ای فوت مـی کند� پس نقـش خداوند به عنوان سـپر 
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او چـه بـوده اسـت؟ آیـا بایـد این نظریه که خداوند سـپر ماسـت را به گونه و شـیوه 
دیگـری درک کنیـم؟ توضیـح دهیـد� از چـه چیـزی خداونـد همیشـه وعـده می دهد 

کـه مـا را محافظت کنـد؟ )اول قرنتیـان 1۰: 1۳(�       

۶ اردیبهشت      دوشنبه      

وعده مسیح: بخش اول
»نسـل  تـو ماننـد غبـار زمیـن  زیاد خواهد شـد� آنها قلمـرو خود را از هـر طرف  توسـعه  خواهند داد� 

مـن  بـه  وسـیلٔه تـو و فرزندان  تـو، همٔه ملّتهـا را بركت  خواهـم  داد« )پیدایش ۲۸: 14(�

»و اگر متعلّق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعدٔه خدا، وارث او هستید« )غاطیان ۳: ۲۹(� 

خداوند بیش از یک بار به ابراهیم فرمود که از طریق نسل و ذریتاو، همه ملتهای روی زمین 
برکت می یابند)نگاه کنید به پیدایش ۱۲: ۳، پیدایش ۱۸: ۱۸، پیدایش ۲۲: ۱۸(. این وعده شگفت 
انگیز عهد، بطور مرتب تکرار می شود، زیرا که این وعده مهمرتین و ماندگارترین وعده اوست و دیگر 
وعده های او را ارزشمند می سازد. به عبارتی، این وعده نوید ظهور قوم یهود را می دهد که خداوند 
از طریق آنان می خواست به »متامی ملتهای زمین« در مورد خدای حقیقی و طرح رستگاری و نجات 
او بیاموزد. با این حال، این وعده فقط در عیسی مسیح، کسی که از نسل ابراهیم است، و برروی 

صلیب تاوان گناهان »همه ملتهای روی زمین« را پرداخت می کند، تحقق کامل می یابد.  

در مـورد وعـده ای بیندیشـید کـه پس از طوفان داده شـده اسـت )خداوند وعده مـی دهد که دیگر 

دنیـا را بـا آب نابـود نکنـد(� ایـن وعـده در نهایـت بـدون وعـده رسـتگاری از طریـق عیسـی مسـیح 

چـه فایـده ای خواهـد داشـت؟ وعـده هـای خداونـد بدون وعـده حیات ابدی که در عیسـی مسـیح 

یافـت می شـود، چـه منفعتی خواهند داشـت؟ 

 

ایـن مفهـوم را کـه در ابراهیـم از طریـق عیسـی »همـه ملتهای روی زمیـن« برکت مـی یابند« را 
چگونـه درک مـی کنیـد؟ ایـن به چه معناسـت؟   

 

بـدون شـک، وعـده عهـد در مـورد نجـات دادن جهـان، بزرگرتیـن وعـده خداونـد اسـت. نجـات 
دهنـده، خـود وسـیله و عاملـی مـی شـود کـه به تعهـدات موجـود در عهد عمـل کرده تا همـه وعده 
هـای دیگـر آن تحقـق یابنـد. همـه، یهـودی یـا غیـر یهـودی، هر که بـا او عهـد ببنـدد و وارد اتحاد  با 
او شـود، خانـواده واقعـی ابراهیـم و وارث وعـده شـمرده خواهـد شـد )غالطیـان ۳: ۸، ۹، ۲۷ تـا ۲۹(، 
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یعنـی وعـده حیـات ابـدی در محیطـی عـاری از گنـاه کـه دیگـر در آن رش و بـدی، درد و رنـج، وجود 
نخواهـد داشـت. آیـا مـی توانیـد به وعـده ای بهـرت و نیکوتـر از این بیاندیشـید؟    

در خصـوص وعـده زندگـی ابـدی در جهانـی عـاری از گنـاه و عـذاب، چـه کشـش و 
جذابیتـی بـرای مـا مـی تواند وجود داشـته باشـد؟ آیـا می توانـد اینگونه باشـد که ما 
مشـتاق آن باشـیم بخاطـر اینکـه در اصـل بـرای آن آفریـده شـده ایم و با اشـتیاق به 

آن خواهـان چیـزی باشـیم کـه در ذات مـا نهفته اسـت؟ 

۷ اردیبهشت      سه شنبه      

وعده مسیح: بخش دوم
»بـرای لـذت بـردن از خوشـبختی هـای واقعـی، ما بایـد به یک رسزمین بسـیار دور دسـت و حتی به 

بیـرون از وجود خودمان سـفر کنیـم« توماس براون� 

به نقل قول باال که در دهه های 1۶۰۰ نوشته شده است، توجه کنید� آیا شام با آن موافق یا مخالف 

هستید؟ آن را در چارچوب اول تسالونیکیان 4: 1۶ تا 1۸ و مکاشفه ۳: 1۳ بخوانید و در نظر بگیرید� 

چنین  با  زندگی  بدرستی  )اگر  ما،  زندگی  »این  است:  نوشته  انسان  مورد وضعیت  در  اگوستین 
نامالیامت و بدبختی های بزرگ را زندگی نامید( شاهد این واقعیت است که برش از هامن آغاز ، یک 
نژاد محکوم شده است. نخست، به ورطه هولناک جهل و نادانی بیاندیشید که همه خطاها از آنجا 
رسچشمه می گیرند، و چنان فرزندان آدم را در گنداب تاریکی و جهل فرو می برد که هیچکس بدون 
متحمل شدن زحمت و سختی و ناله و فغان و هراس منی تواند از آن بگریزد. سپس، عالقه ما به همه 
چیزهایی که ثابت شده بسیار بیهوده و پوچ و سمی هستند متامیل گردیده، و باعث غم و اندوه، 
مشکالت، و حزن بسیار می شوند؛ مانند لذت های احمقانه در مناقشات، درگیری ها و جنگ ها؛ مانند 
کالهرداری و دزدی و غارت؛ مانند زبونی و غرور، حسادت و جاه طلبی، قتل و جنایت، قساوت و 
ظلم، بی قانونی و شهوترانی؛ همه احساسات بی رشمانه ناپاکان – فساد و بی عفتی، زنا با محارم و 
گناهان نارسشت – تجاوز جنسی و ناپاکی های بیشامر دیگر بسیار نامطبوع، زننده، زشت که قابل 
ذکر نیستند. گناهان علیه دین )توهین و بی حرمتی به مقدسات و کفر، ناسزاگویی و پیامن شکنی؛ 
ظلم و بی عدالتی علیه همسایگامنان(، افرتا و فریب و نیرنگ، دروغ و شهادت دروغ، خشونت علیه 
افراد واموال آنان؛ بی عدالتی دادگاه ها و بسیاری دیگر از بدبختی ها و بیامری هایی که جهان را پر 
کرده اند، اما همه از نظرها و مرکز توجه دور افتاده اند«. اگوستین هیپو، شهر خدا، ترجمه جرالد جی 

والش، )نیویورک: کمپانی دابلدای و رشکا، ۱۹۵۸(، جلد ۲۲، فصل ۲۲، صفحه ۵۱۹.
نقـل قـول اگوسـتین مـی تواند در مورد بیشـرت شـهرهای امـروز صدق کنـد. گرچه، او آنـرا بیش از 
هـزار و پانصـد سـال پیـش نوشـت. وضعیـت برشیـت خیلـی کـم تغییـر کـرده اسـت، به همیـن دلیل 

مـردم مـی خواهنـد از آن بگذرنـد و بگریزند. 
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خوشـبختانه، هـر چقـدر اکنـون وضعیـت مـا سـخت و مشـکل باشـد، امـا آینـده مـا روشـن و 
درخشـان اسـت، فقـط بـه خاطـر آنچه که خـدا از طریـق زندگی، مرگ، رسـتاخیز و رسـالت و خدمت 
کاهـن اعظـم مـا عیسـی مسـیح برای مـا انجـام داده اسـت – خدمت کهانتی عیسـی مسـیح – تحقق 
نهایـی وعـده عهـدی اسـت کـه بـه ابراهیـم داده شـد، یعنـی از طریـق نسـل او متامـی ملتهـای زمین 

برکـت خواهنـد یافت.  

بـه نقـل قـول اگوسـتین توجـه کنیـد� مطلبـی در توصیـف اوضـاع غـم انگیـز امـروز 
جهـان از زبـان خـود بنویسـید� هـم زمـان، بـه آیاتـی از کتـاب مقـدس کـه در مـورد 
آنچـه کـه در عیسـی مسـیح بـه ما وعـده داده مـی شـود، مراجعـه کنید)بـرای مثال، 
اشـعیا ۲۵: ۸، اول قرنتیـان ۲: ۹، مکاشـفه ۲۲: ۲ تـا ۵(� بـرروی آن وعـده هـا تامـل 
کنیـد� آنهـا را بـرای خـود در نظـر بگیریـد� فقط در ایـن صورت می توانیـد درک کنید 

کـه عهـد و پیمـان در مـورد چیسـت�    

۸ اردیبهشت      چهارشنبه      

قومی بزرگ و نیرومند ����
خداونـد نـه تنهـا بـه ابراهیـم قـول داد کـه از طریـق نسـل او همـه ملتهـای زمیـن را برکـت مـی 
دهـد؛ بلکـه پـروردگار بـه او گفت کـه از نسـل او »قومی بـزرگ و نیرومند« خواهد سـاخت )پیدایش 
۱۸: ۱۸؛ پیدایـش ۱۲: ۲، پیدایـش ۴۶: ۳(، وعـده ای قاطـع بـه مـردی کـه همـر وی پیـر و در سـن 
نابـاروری اسـت. بنابرایـن، هنگامـی کـه ابراهیـم فرزنـدی نداشـت، حتـی یک پـر هم نداشـت، خدا 

بـه او قـول داشـن هـر دو را داد. 
بـا ایـن حـال، ایـن وعده خداونـد تا زمانی کـه ابراهیم زنده بود بطور کامل محقق نشـد. اسـحاق 
و یعقـوب هـم شـاهد تحقـق آن نبودنـد.  خـدا آن وعـده را بـا اضافـه کـردن ایـن اطالعات کـه وعده 
در مـر تحقـق مـی یابـد، برای یعقوب تکـرار کرد )پیدایـش ۴۶: ۳(، اگرچه یعقوب هـم واقعا تحقق 

آنـرا ندیـد. رسانجـام، البته، آن وعـده تحقق یافت. 

چـرا خداونـد مـی خواسـت از نسـل ابراهیـم ملتـی خـاص ایجاد کنـد؟ آیا خداونـد فقـط رسزمینی با 

منشـا قومـی خـاص مـی خواسـت؟ این قـوم چـه اهدافی را بایـد محقق می منـود؟ خـروج 1۹: ۵، ۶؛ 

اشـعیا ۶۰: 1 تـا ۳ و تثنیـه 4: ۶ تـا ۸ را بخوانیـد؛ و در خطـوط زیـر پاسـخ خود را بنویسـید: 

 

از شـواهد کتـاب مقـدس بـه نظـر می رسـد کـه خداوند قصـد داشـته ملتهای جهـان را به واسـطه 
فرزنـدان ارساییـل بـه عنـوان شـاهدان او بسـوی خود جلـب کند، و به برکت او، مردمی شـاد، سـامل، و 
مقـدس باشـند. چنیـن ملتـی مـی توانسـت آشـکار کننـده برکاتی باشـد که مثـره پیـروی از اراده خالق 
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اسـت. بسـیاری از ملتهـای روی زمیـن ]زمینـی هـا[ بـرای پرسـتش خـدای حقیقی به سـوی او کشـیده 
خواهنـد شد)اشـعیا ۵۶: ۷(. بنابرایـن، توجـه برشیت به سـوی فرزندان ارسائیل و خدای آنان و عیسـی 

مسـیح، یعنـی منجـی جهـان کـه قرار بـود در میان آنان سـاکن باشـد، جلب می شـد.         
»فرزنـدان اســـرائیل بایـد همـه قلمروهایـی را کـه خداونـد بـرای آنـان تعیـن کـرده بـود تـرف 
مناینـد. قومهایی کـه از پرسـتش و خدمـت بـه خـدای حقیقـی سـرباز زدنـد، آواره و محـروم شـدند. 
ولـی ایـن هـدف خـدا بـود کـه بـا کشـف صفـات او از طریـق اسـراییل، انسـانها مجـذوب او شـوند. 
تـا دعـوت و بشـارت انجیـل بـه همـه دنیا داده شـود. بواسـطه تعلیــم خدمـات قربانی، قــرار بود تا 
مسـیح در برابـر اقـوام و همـه کسـانی کـه پیـرو او هسـتند متعالـی گردیـده و آنـان که نگاهشـان بر 
اوسـت حیـات یابنـد]در قدوسـیت احـکام او زندگی کنند[« )اِلـن جی وایت، پندهای آموزنده مسـیح، 

 .)۲۹۰ صفحه 

آیـا مـی توانیـد، بیـن آنچـه خداونـد مـی خواسـت از طریـق اسـرائیل انجـام دهـد و 
آنچـه کـه مـی خواهـد بواسـطه کلیسـای مـا انجام دهـد، شـباهت هایی را مشـاهده 
کنیـد؟ اگـر چنیـن اسـت، چـه شـباهتهایی وجـود دارنـد؟ اول پطـرس ۲: ۹ را بخوانیـد� 

۹ اردیبهشت      پنجشنبه      

»نام تو را بزرگ خواهم ساخت« 
»از تـو قومـی بـزرگ پدیـد خواهـم آورد و تـو را برکـت خواهـم داد؛ نام تـو را بزرگ خواهم سـاخت 

و تـو برکـت خواهـی بود« )پیدایـش 1۲: ۲(�

در پیدایش 1۲: ۲، خداوند وعده می دهد که نام ابرام را بزرگ خواهد ساخت – به همین دلیل، او 

را در میان ملتها معروف و مشهور می سازد� چرا خداوند می خواهد اینکار را برای هر گناهکاری 

انجام دهد، بدون در نظر گرفنت اینکه چقدر مطیع و مومن است؟ چه کسی شایسته نامی »بزرگ« 

است؟ )نگاه کنید به رومیان 4: 1 تا ۵، یعقوب ۲: ۲1 تا ۲4(� آیا خداوند به ابراهیم برای منفعت 

شخصی خود او عظمت بخشید، یا آن معرف چیزی بیشر بود؟ توضیح بدهید�

 

پیدایش 11: 4 را با پیدایش 1۲: ۲ مقایسه کنید� چه تفاوت بزرگی بین این دو آیه وجود دارد؟ چگونه 

یکی بیانگر »رستگاری از طریق اعامل« و دیگری نشان دهنده »رستگاری از طریق ایامن« است؟

بدیـن سـبب، هـر کـه هسـتیم، هـر چـه بگوئیـم، هـر چـه انجـام دهیـم، هـر چنـد کـه قسـمت 
اعظـم برنامـه نجـات تنهـا بسـتگی به کار مسـیح بخاطر مـا دارد، با وجـودی که ما به عنـوان دریافت 

کننـدگان فیـض خـدا هسـتیم، همچنـان درگیر ایـن برنامه هسـتیم. 
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ما نقشی برای ایفا کردن بر عهده داریم؛ که با انتخاب آزاد ما به اوج می رسد.
منایـش دراماتیـک اعصـار یعنـی جـدال بیـن مسـیح و شـیطان، همچنـان و از طریـق مـا نقـش 
آفرینـی مـی کنـد. بـرش و فرشـتگان هـر دو در ایـن نـرد نظارگـر مـی باشـند )اول قرنتیـان ۴: ۹(. 
بنابراین، هر که باشیم، هر آنچه که بگوییم، و هر آنچه که انجام دهیم، به غیر از تاثیرات آنی آنها 
در پیرامون زندگی خودمان، فراتر از پیامدهای مهمی هستند که می توانند به نوعی در رسارس جهان 
طنین انداز شده و تاثیر گذار باشند. ما با گفتار، کردار، حتی نگرشهایامن می توانیم به جالل خداوند 
کمک کنیم، برای او که کارهای بسیاری برای ما انجام داده است، و یا می توانیم او و نام او را خوار 
کنیم. بنابراین، هنگامی که خداوند به ابراهیم گفت که نام او را بزرگ خواهد ساخت، مطمئنا او به 
هامن روشی که دنیا در مورد بزرگی نام کسی صحبت می کند، سخن نگفت. آنچه باعث می شود یک 
نام در نزد خداوند بزرگ شود، شخصیت، ایامن، اطاعت، فروتنی و محبت او به دیگران است، صفات 
و ویژگی هایی که اغلب ممکن است در جهان مورد احرتام قرار بگیرند ولی معموال عواملی نیستند 

که باعث شود جهان به خاطر آنها نام کسی را بزرگ شامرد.

به برخی از مردان و زنانی که امروز در جهان نامشان »بزرگ« و مشهور و معروف 
هستند نگاه کنید، خواه بازیگر، سیاستمدار، هنرمند، و یا ثروتمند باشند� چه چیزی 
در مورد این افراد باعث شهرت آنان شده است؟ شهرت آنها را با »بزرگی« ابراهیم 
و  بزرگی  مفهوم  درباره  دنیا  رداشت  اینکه  در خصوص  مقایسه  این  کنید�  مقایسه 
عظمت به بیراهه رفته، چه چیزی به ما می گوید؟ همچنین، این نگرش دنیوی به 

مفهوم عظمت و بزرگی، بر دیدگاه ما در مورد آن چقدر تاثیر می گذارد؟

۱۰ اردیبهشت      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: »دل هـر پـدر بـرشی بـرای پـرش شـدیداً مشـتاق، نگـران و در التهاب 
اسـت. او بـه سـیامی فرزنـد کوچکـش می نگـرد و با اندیشـیدن به خطـرات زندگی بر خـود می لرزد. 
چنیـن پـدری از اعـامق دل مـی خواهـد تـا فرزند عزیـزش را از قدرت شـیطان مصون و از وسوسـه ها 
و نـزاع دور نگـه دارد.  خداونـد فرزنـد یگانـه خویـش را ارزانـی منـود تـا در ایـن مبارزه جـدی و پر از 
خطـر فرزندامنـان را یـاری کـرده و مسـیر حیـات را بـرای ایشـان ایمـن سـازد. این اسـت محبـت خدا، 

محبتـی کـه آسـامن و زمیـن را حیـرت زده مـی کنـد« )اِلن جـی وایـت، آرزوی اعصـار، صفحه ۴۹(. 
»مسـیح کسـی بـود کـه بـا رضایت خـود پذیرفت تا رشایـط الزم را برای نجات و رسـتگاری انسـان 
مهیـا کنـد. هیـچ فرشـته ای، هیچ انسـانی، بـه اندازه کافی الیق و شایسـته بـرای انجام ایـن کار بزرگ 
نبـود. پـر انسـان بایـد بـه تنهایـی بـه آسـامن بـرده می شـد؛ فقـط یـک ذات الیتناهی می توانسـت 
کار نجـات را انجـام دهـد. مسـیح بـا رضایـت و اراده خـود آمـد تـا همـدم و همنشـین ناسپاسـان و 
گناهـکاران شـود، طبیعـت انسـانی به خود گیرد، قربانی شـود، و جـان خود را کفاره گنـاه کند. در در 
جلسـات ملکوت آسـامن، سـنگینی بار گناه انسـان سـنجیده شـد، مکافات گناه تعیین شـد، و مسـیح 
تصمیـم خـود را اعـالم کـرد مبنـی بـر اینکـه او مسـئولیت فراهـم کـردن رشایطـی کـه باعـث گسـرتش 
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امیـد بـرای نسـل سـقوط کـرده مـی شـود را بر عهـده می گیـرد« )اِلن جـی وایت، نشـانه هـای زمان، 
پنجـم مارس سـال ۱۸۹۶(.

سواالتی برای بحث:

1� وعـده خداونـد بـرای خلـق زمینـی جدیـد، چـه تاثیـری بایـد در زندگـی شـخصی 
مسـیحی مـا داشـته باشـد؟ )متـی ۵: ۵؛ دوم قرنتیـان 4: 1۷، 1۸؛ مکاشـفه ۲1: ۹، 1۰؛ 

مکاشـفه ۲۲: 1۷ را ماحظـه کنیـد(� 

۲� »بزرگـی و شـهرت واقعـی، ناشـی از انطبـاق بـا دسـتورات خداونـد و همـکاری 
و مشـارکت در هـدف الهـی او بـود« کتـاب مقـدس تفسـیری کلیسـای روز هفتـم 
ادونتیسـت، جلـد اول، صفحـه ۲۹۳� در مـورد معنـا و مفهـوم جملـه فـوق بحـث و 

گفتگـو کنیـد�

خاصـه: وعـده هـا! چقـدر بـرای ایامنـداران گرانبهـا و بـاارزش هسـتند! آیـا آنهـا تحقـق مـی 
یابنـد؟ ایـامن پاسـخ مـی دهـد، بلی.
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داستانهای ایامنداران
۱۱ اردیبهشت

اعتامد به خدا یا علم
توسط اندرومک چسنی

پزشـک عمومی تصاویر سـه بعدی سـونوگرافی را به دکرت ِهرناندو دیاز نشـان داد و 
او گفت:»شـام یک پزشـک هسـتید. این هم مـدرک. به حاملگی پایـان دهید.«

همرحاملـه دکـرت هرنانـدو، اریـکا، رشوع به گریه کرد. تصاویر نشـان مـی دادند که 
پرشـان دچـار نوعـی سـندرم به نام پاتر شـده اسـت؛ این نوع سـندرم به نوعـی اختالل 
در کارکـرد کلیـه، انـدام غیـر عـادی وظاهرغیرعـادی چهره که شـامل چشـامن جدا شـده 

و پهـن می باشـد مربوط اسـت.
بـه عنـوان یـک پزشـک، ِهرنانـدو فهمیـد کـه حـق بـا پزشـک عمومـی اسـت. امـا به 
عنـوان یـک مسـیحی منـی دانسـت چه کار کنـد. اگر زمـان ۳۲ هفتـه به پایان منی رسـید 
نـوزاد منـی توانسـت زنـده مبانـد؛ اما اگـر صر می کردنـد امیدی بـود. آیا او بایـد به علم 

متکـی مـی شـد یا بـه خـدا؟ او گفت:»نتیجه در دسـتان خداسـت«
حاملگـی بـا پیچیدگـی روبرو بود وپزشـک عمومی سـزارین را پیشـنهاد کـرد تازندگی 
اریـکا در خطـر نباشـد. هرنانـدو و اریـکا دعـا کردنـد. کلیسایشـان نیز دعا کـرد. خانواده 
و پرسـنل بیامرسـتان از اینکـه اریـکا سـقط جنیـن را انجـام منـی داد او را رسزنش کردند.

دو روز قبـل ازسـزارین یـک سـونوگرافی سـه بعـدی نشـان مـی داد که چیـزی عوض 
نشـده اسـت.آن شـب اریـکا یـک خـواب دیـد. او دیـد کـه یـک پربچـه نـوزاد در یـک 
سـبد بـازی مـی کنـد و صدایـی شـنید کـه بـه شـوهرش مـی گویـد» پـرت را بگیـر. او 
هدیـه ای از سـوی خداسـت.  تـو اسـمش را داووْد سـموئیل بگـزار. او را بـر اسـاس کالم 

خـدا بزرگـش کن.«
اریـکا وهرناندوخـواب را اینچنیـن دیدنـد کـه ممکن اسـت نـوزاد نجات بیابـد. برای 
اولیـن بـار پوشـک بچـه و لـوازم دیگـر راتهیـه کردنـد. بـا ایـن حـال روزبعـد بـا بدتریـن 
سـناریو مواجـه شـدند. پزشـک عمومـی توضیـح داد کـه سـزارین را انجـام خواهـد داد 

ونـاف نـوزاد را خواهـد بریـد و بعـد نـوزاد در عـرض چنـد دقیقـه خواهـد مـرد.
سـزارین معمـوال بـه مـدت ۲۰ تـا ۳۰ دقیقـه طـول مـی کشـد. هرناندو بـه مدت ۳۰ 
دقیقـه در اتـاق انتظـار منتظـر مانـد... ۴۰ دقیقـه گذشـت... ۵۰ دقیقـه گذشـت. وقتـی 
۶۰ دقیقـه گذشـت اضطرابـش بـه اوج رسـید. ناگهـان او صـدای فریـاد شـنید. این صدای 
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همـرش نبـود. نـوزاد آنهـا نبـود. این صـدا، صـدای فریاد شـادمانی پرسـتاران و پزشـک 
بـود کـه غـرق در شـگفتی بودنـد. آنهـا انتظار داشـتند کـه پربچه ناقـص به دنیـا بیاید 

امـا برعکـس، کامـال سـامل و کامـل به دنیـا آمد.
پزشک اظهارکرد:»این غیرممکن است! این یک معجزه است!«

والدیـن قصـد داشـتند تـا نـوزاد را بـر اسـاس گفتـه خـدا داووْد سـموئیل نامگـزاری 
کننـد و امروزبـراو اعتـامد دارنـد کـه آنها و افـراد زیادی را به سـمت عیسـی رهری کند. 
درحالیکـه بـه دنبـال معالجـه مشـکل کلیـه هـای فرزندشـان بودنـد، در مـورد کلیسـای 
ادونتیسـت روز هفتـم شـنیدند و بـه آن پیوسـتند. امروزهرنانـدو بـه عنـوان یک پزشـک 
عمومـی در دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا در دانشـکده مرکزی ادونتیسـت واقع در شـهر 
ِمِدلیـن در کشـور کلمبیـا کارمـی کنـد. حـاْل سـموئیل بچـه ای ۸ سـاله و سـامل اسـت. 
هرنانـدو گفـت:» بـا وجـود اینکـه تقریبـا همگـی بـا مـا مخالفت مـی کردند  مـا تصمیم 
گرفتیـم تـا بـه خـدا اعتـامد کنیـم. راههـای خدا بـه ماننـد راههای مـا نیسـت، و افکارش 
افکار ما نیسـت. بسـیاری از مردم وقتی در مورد داسـتان سـموئیل می شـنوند به طرف 

عیسـی مـی آیند.«
هدایـای سـیزدهمین سـبت ایـن بخـش بـه بازگشـایی مرکـز آموزشـی مبرشیـن در 

دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا کمـک خواهـد منـود.
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۱۱ – ۱۷ اردیبهشت   درس ششم   

نسل و ذریت ابراهیم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: حزقیـال ۱۶: ۸؛ تثنیـه ۲۸: ۱، ۱۵؛ ارمیـا ۱۱: ۸؛ پیدایـش ۶: ۵؛ یوحنـا ۱۰: 

۲۷، ۲۸؛ غالطیـان ۳: ۲۶ تـا ۲۹؛ رومیـان ۴: ۱۶، ۱۷. 

آیـه حفظـی: »اّمـا شـام ملتی برگزیـده و مملکتـی از کاهنان و اّمتـی مقّدس و قومـی که ملک 
خـاص خداسـت مـی باشـید، تـا فضایـل او را اعـام کنیـد کـه شـام را از تاریکـی بـه نـور حیرت انگیز 

خـود فرا خوانـده اسـت« )اول پطـرس ۲: ۹(�  

روزی در یـک شـهر کوچـک، عقربـه هـای سـاعت ویرتین جواهرسـازی برروی یک ربع به سـاعت 
نـه متوقـف شـد. بسـیاری از شـهروندان بـرای دانسـن زمـان بـه ایـن سـاعت وابسـته بودنـد. در ایـن 
صبـح خـاص، مـردان و زنـان تاجـر و کاسـب نگاهـی بـه ویرتیـن انداختنـد و متوجـه شـدند کـه فقط 
پانـزده دقیقـه تـا سـاعت نـه مانده اسـت؛ کودکانـی که به مدرسـه می رفتنـد با کامل تعجـب متوجه 
شـدند کـه هنـوز وقـت زیـادی بـرای پرسـه زدن و درنـگ کـردن دارنـد. بسـیاری از افـراد در صبح آن 
روز بـه دلیـل توقـف عقربـه هـای آن سـاعت کوچـک در ویرتیـن جواهرفروشـی دیـر بـه محـل کار و 
درس خـود رسـیدند« از سـی.ال. پـادداک، دقایـق خداوند )نشـویل، تنسـی: انجمن انتشـارات جنوب، 

۱۹۶۵(، صفحـه ۲۴۴، اقتباس شـده اسـت. 
ایـن مثـال، منایشـی دقیـق از شکسـت و ناکارآمـدی ارسائیـل کهن اسـت. خداوند، ارسائیـل را »در 
کانـون قومهـا قـرار داد« )حزقیـال ۵: ۵(، بـه عنـوان یک پـل ارتباطی مهم بین سـه قاره)آفریقـا، اروپا، 

آسـیا(. آنهـا می بایسـتی »سـاعت« روحانی جهان باشـند.   
بـه هـر حـال، بـه تعبیـری ارسائیل مانند سـاعت ویرتیـن جواهرفروشـی از کار ایسـتاد. بـا اینحال، 
ایـن یـک شکسـت مطلـق و کامل نبـود؛ زیرا پـس از آن، تا امروز، خداونـد همچنان بازمانـده وفاودار 
و ایامنـدار خـود را حفـظ کـرده اسـت. مطالعـه مـا در ایـن هفتـه بـرروی هویـت و نقـش فرزنـدان 

ارسائیـل حقیقـی خـدا در هـر عـر و دورانـی از جملـه عر حـارض متمرکز اسـت.       
درس هفتـه در یـک نـگاه: پـروردگار چـه وعـده هایـی را در عهـد خـود بـه فرزنـدان ارسائیل می 



۵۵

دهـد؟ چـه رشوط و الزاماتـی بـه همـراه آنهـا آمـده اسـت؟ قـوم خداونـد چقـدر بـه اطاعـت از ایـن 
وعـده هـا پایبنـد بودنـد؟ چـه اتفاقـی در اثـر نافرمانی آنهـا رخ داد؟   

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۸ اردیبهشت – ۸ ماه مه آماده شوید. 

۱۲ اردیبهشت      یکشنبه      

»برتر از متامی قومها �����«
»زیـرا شـام بـرای یهـوه خدایتان قومی مقدسـید� او از میان متامی قومهای روی زمین، شـام را برگزید 

تـا قوم خاص او باشـید« )تثنیه ۷: ۶(� 

در ایـن مـورد هیـچ سـوالی وجـود نـدارد: خداونـد بطـور خاص قـوم یهود را بـه عنـوان منایندگان 
ویـژه خـود در زمیـن برگزیـد. کلمه ترجمه شـده »خاص« در آیـه فوق، segulah، مـی تواند به معنای 
»دارایـی ارزشـمند« و یـا »گنجینـه خـاص« باشـد. نکتـه مهمـی که باید به یاد داشـته باشـیم، اینسـت 
کـه ایـن انتخـاب کامـال بر اسـاس خواسـت و اقدام خـدا و بیانگر لطـف و رحمت اوسـت. هیچ چیزی 
در ایـن مـردم یافـت منـی شـد کـه آنهـا را شایسـته و مسـتحق ایـن لطـف کـرده باشـد. در ضمـن منی 
توانسـت وجـود داشـته باشـد، زیـرا فیـض یـک هدیـه رایـگان اسـت و نـه چیزی کـه فردی اسـتحقاق 

آن را داشـته باشد. 

حزقیـال 1۶: ۸ را بخوانیـد� چگونـه ایـن آیـه بـه شـام کمـک مـی کنـد تـا انتخـاب ارساییـل از طـرف 

خداونـد را توضیـح دهیـد؟ 

 

گروه  قوم  این  است.  ارسارآمیز  و  درک  قابل  غیر  این  شد؟  برگزیده  یهوه  توسط  ارسائیل  »چرا 
کوچکی از مردم بودند که فرهنگ و قدر منزلت بزرگی نداشتند. آنها هیچ ویژگی شخصی خاصی 
نداشتند که بتواند گواه لیاقت آنان برای چنین انتخابی باشد. گزینش آنان فقط عمل و اراده خدا بود 
.... دلیل اصلی این انتخاب در محبت و عشق ارسارآمیز الهی نهفته بود. با اینحال، واقعیت اینست 
که خداوند ارسائیل را دوست داشت و او را برگزید، و بدین وسیله وعده خود به پدران او را ارج نهاد 
و به آن وفا کرد .....او بواسطه عالقه یهوه به وی انتخاب شده بود. او با آشکار کردن قدرت یهوه و 
به منایش گذاشن آن از بردگی در مر رهایی یافته بود. خداوند به آنان اجازه داد تا برای یکبار این 
حقایق بزرگ را درک کنند و متوجه شوند که آنان براستی قوم مقدس، ارزشمند، و محبوب خاص او 
هستند. بنابراین، هرگونه متایلی از سوی ارساییل برای رد و رصفنظر از چنین جایگاه واالیی سزاوار 

رسزنشی سخت و شدید بود«.
براسـاس طـرح و نقشـه الهـی، فرزنـدان ارسائیـل بایـد نـژادی هم از پادشـاهان و هـم کاهنان می 
بودنـد. در دنیـای شـیطانی آنـان بایـد پادشـاهانی معنـوی و روحانـی مـی بودند، بـه دلیـل اینکه آنها 
بایـد بـر سـلطه گنـاه غلبـه کننـد )مکاشـفه ۲۰: ۶(. به عنـوان کاهنـان، آنها باید بـا دعا، شـکرگزاری و 
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قربانـی بـرای شـفاعت بـه خداونـد نزدیـک مـی شـدند. آنهـا بـه عنوان واسـطه بیـن خدا و مـرشکان، 
بایـد بـه عنـوان راهنامیـان، معلـامن، ُمبلغان، و انبیـا خدمت می کردنـد، و مقرر بود تـا الگوهای یک 

زندگـی پـاک و مقـدس، و ُمبلغـان ملکـوت مذهب حقیقی باشـند.     

به متن آیه امروز توجه کنید، که در آن خداوند می گوید، آنان باید »برتر از همه 
ملتها ����� روی زمین« باشند� با توجه به آنچه کام درباره فضیلت فروتنی و خطر 
غرور و مباهات تعلیم می دهد، به نظر شما مفهوم و منظور این آیه چیست؟ در 
چه صورتی قرار بود آنها »باالتر« از همه مردم باشند؟ آیا ما باید این ایده را به عنوان 

یک کلیسا در مورد خودمان نیز بکار گیریم؟ اگر چنین است، چگونه؟

۱۳ اردیبهشت      دوشنبه      

معامله رسزمین )پیدایش ۳۵: 1۲(
وعـدٔه دادن رسزمینـی بـه قـوم خـدا، ابتـدا بـه ابراهیم داده شـد و سـپس هامن وعده به اسـحاق 
و یعقـوب تکـرار شـد. یوسـف در آخرین سـخنانش در بسـرت مرگ این وعـده را دوباره تکـرار می کند 
)پیدایـش ۵۰: ۲۴(. بـا اینحـال، خداونـد ابراهیـم را آگاه کـرد که »چهارصد سـال« طول خواهد کشـید 
تـا فرزنـدان ابراهیـم بتواننـد رسزمیـن را تصاحـب کننـد )پیدایـش ۱۵: ۱۳، ۱۶(. روند تحقـق وعده از 
دوران موسـی و یوشـع آغـاز شـد. موسـی این فرمـان الهی را تکرار کـرد: »من این رسزمیـن را در برابر 

شـام نهـادم؛ وارد شـوید و آن را تـرف کنید....«)تثنیه ۱: ۸(. 

تثنیـه ۲۸: 1، 1۵ را بخوانیـد� ایـن آیـات چـه چیـزی را بیـان مـی کند؟ بطـور خاصه، زمیـن به عنوان 

بخشـی از مفـاد عهـد بـه آنهـا داده مـی شـود� عهد و پیـامن متضمن اجـرای تعهدات اسـت� ارسائیل 

چه تعهداتی داشـت؟    

 

بخش اول تثنیه باب ۲۸ برکاتی را بیان می کند که ارسائیل در صورت اطاعت و پیروی از اراده خدا 
به دست می آورد. بخش دیگر این باب به لعنت و نفرین هایی می پردازد که در صورت نافرمانی 
نصیبشان خواهد شد. این لعن ها، »عمدتا«، البته نه بطور کامل، خودشان رصفاً با دامن زدن به گناه 
کافیست تا مثرات بد آن پدیدار شود، ’کسی که برای نَْفِس خود می کارد، از نَْفس تباهی درو خواهد 
کرد؛ ..... ‘)غالطیان ۶: ۸(. مانند آب، که به حال خود رها شود و در جریان است تا زمانی که سطح 
خود را پیدا نکند، متوقف نخواهد شد؛ هامنند ساعت شنی، که به حال خود رها شود، تا زمانیکه همه 
شن آن کامال پایین نرود، روند رو به پایین آن ادامه خواهد داشت؛ مانند درختی که به حال خود رها 
شده تا رشد کند، اما، منی تواند میوه مطلوب خودش را به بار آورد؛ بنابراین، گناه سطحی دارد که در 
پی رسیدن به آن است، روند و مسیری که باید طی کند، مثره ای که کامل شود، و اعاملی که نتیجه و 
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پایان آنها مرگ و نیستی است! )رومیان ۶: ۲۱(« )خطابه تفسیری: تثنیه، اچ.دیی.ام اسپنس و جوزف. 
نسخه اکسل، پیبادی، ماساچوست: انتشارات هندریکسون، ۱۸۹۰، جلد ۳، صفحه ۴۳۹(.

علیرغـم همـه وعـده هـای موجـود در مـورد رسزمیـن موعـود، کسـب ایـن وعـده هـا بـدون قید 
و رشط نبودنـد. آنهـا جـزو بخشـی از مفـاد عهـد بودنـد. ارسائیـل خـود بایـد منجـر به تحقـق معامله 
می شـد؛ در غیـر اینصـورت، تحقـق وعـده هـا مـی توانسـت لغـو و باطـل شـود. خداوند بارهـا، کامال 
روشـن سـاخت کـه اگـر نافرمانـی کننـد، رسزمیـن موعـود از آنها پـس گرفته خواهد شـد. الویـان باب 
۲۶: ۲۷ تـا ۳۳ را بخوانیـد. بسـیار دشـوار اسـت کـه تصـور کنیـد کـه خداونـد چگونه می توانسـت در 

کالم خـود بسـیار رصیـح و ُرک باشـد.    

ما به عنوان مسیحیان، منتظر دریافت و نگهداری سرزمین های موعود ]وعده داده 
شده[در آسمان و زمین جدید هستیم� آنها به ما وعده داده شده اند، درست همانگونه 
با این حال، تفاوت در  که سرزمین موعود زمینی به عبرانیان وعده داده شده بود، 
اینست که وقتی به آنجا رسیدیم و آنها را دریافت کردیم، دیگر هرگز آنها را از دست 
نخواهیم داد و تا ابداالباد در تصرف ما خواهند بود )دانیال ۷: 1۸(� در عین حال شرایط 
و تعهداتی وجود دارند که برای رسیدن به آن باید به آنها عمل کنیم� چگونه شما در می 
یابید، که این شرایط بخصوص در زمینه رستگاری صرفاً از طریق ایمان، چه می باشند؟

۱۴ اردیبهشت      سه شنبه      

ارسائیل و عهد
»ولی  ایشـان  اطاعت  نکردند و توجهی  به  دسـتورات  من  ننمودند، بلکه  بدنبال  امیال  و خواسـته های  

رسکـش  و ناپـاک  خـود رفتنـد� ایشـان  بـا ایـن  کار عهد مـرا زیر پـا گذاشـتند، بنابراین  متـام  تنبیهاتی  را 

کـه  در آن  عهـد ذکر شـده  بود، در حقشـان  اجرا کـردم« )ارمیا 11: ۸(�

بـه مـن بـاال نـگاه کنیـد. خداوند مـی گوید که »متـام مجازات هـای این عهـد« را در مورد ایشـان 
اجـرا مـی کنـد. بـا اینحـال، او در مـورد تنبیـه بـدی صحبـت منـی کند! گرچـه ما متایـل داریـم که فکر 
کنیـم، در عهـد و پیـامن همیشـه فقـط چیـز خوبـی به ما پیشـنهاد می شـود، اما برعکـس آنهم وجود 
دارد. ایـن اصـل در عهـد بـا نـوح دیـده مـی شـود. خداونـد بـه نوح پیشـنهاد شـگفت انگیـز نجات از 
نابـودی و هالکـت را مـی دهـد، امـا نـوح بایـد اطاعـت کنـد تـا بـرکات لطـف و رحمـت خداونـد را 

دریافـت کنـد. اگـر اینـکار را منـی کـرد، طـرف دیگـر عهـد، بـه تعهدات خـود عمل منـی کرد.       

منت فوق را با پیدایش باب ۶: ۵ که در رابطه با جهان قبل از طوفان است، مقایسه کنید� چه شباهتی 

وجود دارد؟ این آیات در مورد اینکه چقدر کنرل اندیشه هایامن مهم است، چه می گویند؟ 
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متاسـفانه، بخـش اعظـم تاریـخ ملـت ارسائیـل، منونـه مکـرر ارتـداد و بـه دنبـال آن داوری الهـی، 
توبـه و یـک دوره اطاعـت از طـرف آنهـا  بود. فقط مدت کوتاهـی، در دوران داود و سـلیامن، آنها بر 

متـام قلمـرو رسزمیـن موعود کنرتل داشـتند.        
به این متون در کتاب ارمیا در مورد ارتداد ارسائیل توجه کنید. 

»اگـر مـردی زن خویـش را طـالق دهـد و آن زن از وی جـدا شـده، زن مردی دیگر شـود، آیا دیگر 
بـار نـزد آن زن بـاز می گـردد؟ آیـا آن رسزمیـن به غایـت ُملَـوَّث نخواهـد شـد؟ خداونـد می فرمایـد: تو 
بـا معشـوقاِن بسـیار زنـا کـرده ای، آیـا می توانـی نزد مـن بازگـردی؟..... اما همچـون زنی که به شـوهر 
خـود خیانـت ورزد، تـو ای خانـدان ارسائیـل بـه مـن خیانـت ورزیـدی؛ ایـن اسـت فرمـودۀ خداونـد« 

)ارمیـا ۳: ۱، ۲۰(. 
ایـن آیـات چیـزی را کـه قبـال بـه آن اشـاره شـد، مطرح مـی کند: عهـدی کـه خداوند مـی خواهد 
بـا مـا ببنـدد، رصفـا یـک توافقنامـه حقوقـی بـی روح نیسـت کـه بیـن مـردم و سـوداگران منعقد می 
شـود و آنـان بدنبـال بهرتیـن معاملـه بـه نفـع خودشـان هسـتند. رابطه عهد خـدا با انسـان یک تعهد 
اسـت، یـک رابطـه جـدی، مهم و مقـدس ماننـد ازدواج، به همین دلیـل خداوند از متثیـل ازدواج برای 

توصیـف آن اسـتفاده مـی کند. 
نکتـه مهـم اینسـت کـه ارتـداد ارسائیـل ریشـه در نافرمانـی او نداشـت بلکـه ریشـه در رابطـه 
شکسـته شـده و از بیـن رفتـه آنـان بـا خداونـد داشـت، جدایـی کـه منجـر بـه نافرمانـی و در نهایـت 

مجـازات آنان شـد.

چـرا جنبـه شـخصی، رابطـه بـا خداونـد در زندگـی مسـیحی بسـیار مهـم اسـت؟ چرا، 
اگـر رابطـه مـا بـا خدا درسـت و صحیح نباشـد، ما بسـیار مسـتعد نافرمانـی و افتادن 
در گنـاه هسـتیم؟ همچنیـن، بـه کسـی کـه ایـن سـوال را از شـما مـی پرسـد، چه می 
گوییـد: » چگونـه مـن مـی توانـم یـک رابطـه عمیـق و مهربانانه با خـدا برقـرار کنم؟«� 

۱۵ اردیبهشت      چهارشنبه      

بازماندگان
بـا وجـود تکـرار چرخهارتـداد، داوری الهـی، و توبـه ارسائیـل، چـه امیـدی در ایـن آیـات یافـت مـی 

شود؟  

اشعیا 4: ۳  

میکاه 4: ۶، ۷  

صفنیا ۳: 1۲، 1۳  

بـا آنکـه طـرح نجـات خـدا برای ارسائیـل کهن با نافرمانی خراب شـد، امـا هرگز بطـور کامل باطل 
و عقیـم منانـد. در میـان علـف هـای هـرز، هنـوز گل هایی هسـتند که رشـد کننـد. بسـیاری از انبیای 
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عهـد عتیـق در مـورد ایـن بازمانـدگاِن وفـاودار و بـا ایـامن صحبـت کرده اند، کسـانی که خداونـد آنها 
را ماننـد دسـته گلـی دوسـت داشـتنی و زیبا بـرای خود جـدا می کند. 

هـدف خداونـد از خلـق و حفـظ بازمانـدگان متعهـد و بـا ایـامن هامن هدفـی بود که بـرای همه 
فرزنـدان ارسائیـل داشـت – اسـتفاده از آنـان بـه عنـوان منصوب شـدگان الهـی برای اعـالم »جالل من 
در میـان قومهـا« )اشـعیا ۶۶: ۱۹( بـود. از ایـن طریـق، دیگران به ایامنداران می پیوسـتند تا »پادشـاه، 
یعنـی خداونـد لشـکریان را پرسـتش کنند« )زکریـا ۱۴: ۱۶(. بنابرایـن، هر چقدر هم کـه اوضاع خوب 
نباشـد، خداونـد همیشـه برخـی از ایامنـداران را در اختیـار دارد کـه علـی رغـم ارتـداد در صف مردم 
منتخـب و برگزیـده خـدا، آنـان مـی تواننـد ثابـت کنند که جـزو برگزیـدگان و دعوت شـدگان خداوند 

هسـتند )دوم پطرس ۱: ۱۰(. 
بطـور خالصـه قـوم در مجمـوع هـر قـدر کـه قصـور ورزیـده باشـند، همچنـان کسـانی بودند که 
عهـد خـود را تـا بـه آخر به بهرتین نحو ممکـن نگاه دارند )ببینیـد، برای مثال اول پادشـاهان ۱۹: ۱۸-

۱۴(.و گرچـه شـاید، آنهـا بـه همراه کل قوم خـود رنج وعذاب کشـیدند )مانند تبعید از رسزمینشـان(، 
وعـده نهایـی و غایـی عهـد یعنی حیـات ابدی متعلـق به آنـان خواهد بود. 

یوحنـا 1۰: ۲۷، ۲۸ را بخوانیـد� عیسـی در اینجـا چـه مـی گوید؟ سـخنان او و وعده هـای موجود در 

ایـن آیـات را در ارتبـاط بـا وضعیـت ارتـداد ارسائیل باسـتان در نظر بگیریـد� چگونه ایـن عبارات به 

توضیـح وجـود افـراد بازمانـده وفادار کمک مـی کنند؟   

 

 

چنـد سـال پیـش، زن جوانی کاما دسـت از ایمان مسـیحی خود برداشـت، بیشـتر به 
ایـن دلیـل کـه او از گنـاه، ارتـداد، و ریـاکاری کـه در کلیسـای محلی خود دیـده بود، 
دلسـرد و ناامیـد گشـته بـود� او گفـت کـه »ایـن افـراد واقعا مسـیحی نیسـتند«، او با 
ایـن بهانـه همـه چیـز را کنـار گذاشـت� بـا اسـتناد بـه پاسـخ شـما بـه اصـول مطالعه 

امـروز، چـرا بهانـه او غیـر قابل قبول اسـت؟  

۱۶ اردیبهشت      پنجشنبه      

ارسائیل روحانی
افراد  خلق  برنامه  با  کارش  هنوز  خداوند  باشد،  که  هرچه  کهن  ارساییل  قصورات  و  اشتباهات 
ایامندار برای خدمت به خود متام نشده بود. در حقیقت، عهد عتیق منتظر زمانی بود که خداوند 
ارسائیل روحانی، یعنی مجموعه ای از مؤمنان متعهد ]کلیسا[ را از میان یهودیان و غیر یهودیان خلق 

کند، کسانی که کار بشارت انجیل را به جهان ادامه خواهند داد. به کلیسای اولیه خوش آمدید.   
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غاطیان باب ۳: ۲۶ تا ۲۹ را بخوانید� 

1�پولس در آیه ۲۹ در مورد چه وعده ای صحبت می کند؟ 

 

۲� عامل اصلی که شخص را به وارث این وعده ها تبدیل می کند، چیست؟ )غاطیان ۳: ۲۶(� 

 

۳� چرا پولس متایزهای جنسی، ملی، و موقعیت اجتامعی را از میان بر می دارد؟ 

 

4� منظور از »همگی در مسیح یکی هستید« چیست؟ 

 

۵� رومیـان 4: 1۶، 1۷ را بخوانیـد� چگونـه ایـن آیـات بـه مـا کمـک مـی کننـد تـا آنچـه پولـس در 

غاطیـان ۳: ۲۶ تـا ۲۹ مـی گویـد را بفهمیـم؟ 

 

بـه تعبیـری مسـیح بـه عنـوان پـر ابراهیـم وارث وعـده هـای عهـد شـد. مـا بوسـیله تعمیـد بـا 
مسـیح خویشـاوند مـی شـویم و بـه واسـطه حـق خویشـاوندی بـا او در وعـده هایـی که بـه ابراهیم 
داده شـده سـهیم مـی گردیـم. بنابرایـن، همـه آنچـه خداوند بـه ابراهیم وعده داده اسـت در مسـیح 
یافـت مـی شـود و وعـده هـا بـه ما نیز تعلـق می گیـرد، نه به دلیـل ملیت، نـژاد، و یا جنسـیت بلکه 

بـه واسـطه فیـض و رحمـت خداونـد کـه از طریـق ایـامن به مـا اعطا می شـود.  
»هدیـه ای کـه بـه ابراهیـم و فرزندانش اعطا شـد، نه فقط رسزمین کنعان، بلکه کل زمین را شـامل 
می شـد. پولـس رسـول مـی فرمایـد، »از راه رشیعـت نبود کـه به ابراهیم و نسـل او وعده داده شـد که 
وارث جهـان خواهنـد شـد، بلکـه از راه آن پارسـایی کـه بـر پایۀ ایامن اسـت« )رومیـان ۴: ۱۳(. و کتاب 
مقـدس رصیحـا بـه مـا مـی آمـوزد که وعـده های داده شـده بـه ابراهیـم بایـد از طریق مسـیح تحقق 
یابـد .... ]مومنـان وارث[ » میراثـی فسـادناپذیر و بی آالیـش و ناپژمردنی که برای شـام در آسـامن نگاه 
داشـته شـده اسـت« می شـوند)اول پطرس ۱: ۴(، و زمین از لعنت گناه آزاد می شـود )اِلن جی وایت، 
مشـایخ و انبیـا، صفحـه ۱۷۰(. ایـن وعـده بـه معنـای واقعـی کلمـه هنگامـی محقـق خواهـد شـد کـه 

مقدسـین بـرای همیشـه تـا ابد با مسـیح در زمیـن جدید زندگی مـی کنند )دانیـال ۷: ۲۷(. 

۱۷ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای خانـم اِلـن جی وایـت بخوانیـد، فصـل »تاکسـتان خداوند«، 
صفحـات ۱۵ تـا ۲۲؛ فصـل »امیـد بـرای بـی دینـان«، صفحـات ۳۶۷ تـا ۳۷۸؛ فصـل »خانـه ارسائیـل«، 

صفحـات ۷۰۳ تـا ۷۲۱، از کتـاب انبیـا و پادشـاهان. 
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»خداونـد بیـن هیـچ ملیـت، نـژاد یـا طایفـه ای فرقـی قائـل منـی شـود. او خالـق همه نـژاد های 
بـرشی اسـت. همـه انسـانها بواسـطه خلقـت از یـک خانـواده هسـتند و همگی بواسـطه نجـات یکی 
هسـتند. مسـیح آمـد تـا دیوارهـای جدایـی را خـراب کند و بخشـهای تقسـیم شـده تاالرهـای معبد را 
بگشـاید کـه مبوجـب آن هـر جانـی بتوانـد آزادانـه بـه خـدا دسرتسـی داشـته باشـد. محبت او بسـیار 
وسـیع، ژرف، متـام و کـامل اسـت کـه در همـه جـا گسـرتده اسـت. نفـوذ و تأثیـر شـیطان را برمـال می 
سـازد و کسـانی را کـه اغفـال شـده انـد را برمـی خیزانـد و آنـان را در جایگاهـی قرار می دهـد که به 
تخـت خـدا دسرتسـی داشـته باشـند تختـی کـه بـا رنگیـن کـامن وعده احاطه شـده اسـت. در مسـیح، 
یهـودی و یونانـی معنـا نـدارد و هیـچ قیـد و بنـدی نیسـت« )اِلـن جـی وایـت، انبیـا و پادشـاهان، 

صفحـات ۳۶۹ تـا ۳۷۰(. 
اول پطـرس ۲: ۹، ۱۰ را بخوانیـد تـا چهـار عنـوان و لقبـی کـه پطرس در مورد کلیسـا بـکار می برد 
را دریابیـد. بیشـرت ایـن عناویـن در متـون عهـد عتیـق ذیـل که بـه ارسائیل اشـاره دارند منعکس شـده 
اسـت: خـروج ۱۹: ۶ و اشـعیا ۴۳: ۲۰. هـر یـک از عناویـن در مـورد رابطه کلیسـا با خـدا بر چه چیزی 
تاکیـد دارنـد؟ )بعنـوان مثـال، لقـب »ملت برگزیده« بـر این واقعیت تاکیـد دارد که خداوند کلیسـا را 

انتخـاب کـرده و رسنوشـتی خاص را بـرای آن در نظر دارد(. 

سواالتی برای بحث:

اشاره  مسیح  به  که  کردند  می  قربانی  را  حیوانات  کاهنان  باستان،  اسرائیل  در   �1
داشت� اعضای کلیسا به عنوان اعضای کاهنان سلطنتی، چه نوع »قربانی هایی« را 

باید تقدیم کنند؟ )اول پطرس ۲: ۵(� 

۲� خداوند اسرائیل را از جهان جدا کرد تا بتواند یک ملت مقدس باشند� آنان همچنین 
قرار بود حقایق رستگاری را با جهان به اشتراک بگذارند� همین امر امروز در مورد 
کلیسا نیز صادق است� چگونه می توان جدا از جهان بود و در عین حال در موقعیتی 
بود که بتوان انجیل را با جهان به اشتراک گذاشت؟ چگونه تجربه اسرائیل و مثال مسیح 

به ما کمک می کند که به این سوال پاسخ دهیم؟ 

۳� خدا همیشه بازمانده ای از اسرائیل باستان را حفظ می کرد� ایلیا و بازمانده ای 
که در دوران او وجود داشت را در نظر بگیرید )اول پادشاهان 1۹؛ به ویژه به آیه 1۸ 
توجه داشته باشید(� چرا وفاودار بودن به خدا تغلب در میان انسان های دنیا آسان تر 

است تا در میان اعضای از ایمان برگشته خانواده کلیسا؟ 

خاصـه: ارسائیـل واقعـی خـدا )چه قبـل و چه بعد از مصلوب شـدن مسـیح(، ارسائیـل ایامنی 
اسـت، افـرادی کـه در یـک رابطـه روحانـی و خویشـاوندی عهـد بـا او زندگـی مـی کنند. و بـه عنوان 

مناینـدگان او وظیفـه شـان اعـالم و بشـارت مـژده  فیـض نجاتبخـش او به جهانیان اسـت.  



۶۲

داستانهای ایامنداران
۱۸ اردیبهشت

هر گام در مسیر
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

دکـرت هرنانـدو دیـاز پریشـان حـال بـود. او بـه مـدت ۲ سـال بـود کـه بـه عنـوان 
پزشـک عمومـی بـه خاطـر بیـامری پـردو سـاله اش کار نکـرده بـود. بـه یـک شـغل 

و خانـه احتیـاج داشـت.
بزرگرتیـن شـهر کشـور کلمبیـا،  از دومیـن و  بـه همـراه خانـواده اش  هرنانـدو 
یعنـی ِمِدلیـن کـه در بخـش شـاملی بـود بـه امیـد یافـن بیامرسـتانی جهـت درمـان 
از آنکـه بـه مـدت یـک سـال در  امـا بعـد  کلیـه هـای سـموئیل نقـل مـکان منـود. 
بیامرسـتان بـه رسبـرد بـرای سـموئیل، همـرش اریـکا و پـر ۱۱ سـاله شـان، ایمـر  
خانـه ای الزم بـود. بـه نظـر مـی رسـید کـه در نزدیکـی بیامرسـتان همـه چیـز آنقدر 
گـران بـود کـه نشـود خریـداری کـرد. او دعـا کـرد و یـک خانـه یافـت کـه صاحبـش 

اتاقهـارا بـرای دانشـجویان اجـاره مـی داد؛ پـس یـک اتـاق اجـاره کـرد.
صاحـب خانـه پرسـید:»در حـال حـارض تنهـا یک اتاق خالـی دارم و یک دانشـجو 
مبلـغ اجـاره را پرداخـت منـوده اسـت.« مـن گفتم:»ببیـن، خـدا مـرا اینجـا آورد چون 

بـه آن اتـاق نیاز دارم.«
صاحـب خانـه اتاق را برای شـش ماه به او به رایگان داد.

بـا آن حـال و هوایـی کـه بـود، هرنانـدو یقیـن داشـت کـه خـدا دارد رهـری اش 
کند.  مـی 

ایمـر بـه مـدت یـک سـال در شـهر دیگـری بـا فامیلشـان زندگـی کـرده بـود و 
بیامرسـتان  نزدیکـی  در  مسـیحی  مدرسـه  یـک  در  را  او  تـا  داشـت  قصـد  هرنانـدو 
ثبـت نـام منایـد. پذیـرش بیامرسـتان در مـورد طلـب او فهمیـد و گفت:»مـن در ایـن 
نزدیکـی یک مدرسـه مسـیحی خـوب رساغ دارم. خواهـرزاده ام درآنجـا درس خواند. 

مدرسـه متعلـق بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتمـی اسـت.«
هرنانـدو بـا کلیسـای ادونتیسـت آشـنایی نداشـت؛ امـا بازدیـد ازمدرسـه مذکـور 
او را تحـت تاثیـر قـرار داد و کالس هـای درس ایمـررشوع شـد. طولـی نکشـید که در 
طـول تـرم مدرسـه، ایمـر بـه معلـم اطـالع داد کـه پـدرش یـک پزشـک عمومی اسـت 
و معلمـش گفت:»بـه پـدرت بگـو رزومـه اش را بـه مـن بدهـد تـا آنـرا بـه کلینیـک 
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دانشـگاه  در  ادونتیسـت  پزشـکی  مرکـز  کـه  دانسـت  مـی  او  بدهـم.«  ادونتیسـت 
ادونتیسـت کلمبیـا در تـالش بـی وقفـه بـود تـا یـک پزشـک عمومـی بیابـد.

داد  معلـم  بـه  را  اش  رزومـه  هرنانـدو  و  گفـت  پـدرش  بـه  را  ماجـرا  ایمـر 
وگفت:»مـی خواهـم کار کنـم امـا منـی توانـم چراکـه بایـد همـراه بچـه ام باشـم.« 
معلـم گفت:»نگـران نبـاش. فقـط کافـی اسـت کـه در مصاحبـه حـارض شـوی.« وقتی 
کلینیـک او را بـه مصاحبـه دعـوت کـرد، هرناندوتوضیـح داد کـه او بـه یـک برنامـه 
کاری انعطـاف پذیـر احتیـاج دارد. او بالفاصلـه اسـتخدام شـد. متصـدی در حالیکـه 
اظهـار داشـت کـه مـی توانـد بـه کارنامـه سـموئیل کمـک کنـد گفت:»مـا بـر روی 

برنامـه شـام کارخواهیـم کـرد.«
بـا  او  پیوسـت.  کلینیـک  گـروه  بـه  کـرد  مـی  شـکرگزاری  درحالیکـه  هرنانـدو 
بـاور کلیسـای ادونتیسـت آشـنا شـد واز دعوتـی کـه از او بـه عمـل آوردنـد تـا در 
و  کـرد  رشـد  خـدا  محبـت  از  او  درک  و  فهـم  کـرد.  قبـول  را  کنـد  رشکـت  کلیسـا 
گفت:»ایامنـداران ادونتیسـتی خونگـرم و فروتـن بـوده و صادقانـه عالقمنـد بودنـد 
تـا بـه مـن یـاری برسـانند. مـن خانـواده ام را بـه کلیسـا آوردم.« هرنانـدو و خانواده 
اش به کلیسـای ادونتیسـت پیوسـتند. امروز سـموئیل پری تندرسـت ۸ سـاله اسـت 
و هرنانـدو در مرکـز پزشـکی ادونتیسـت کـه ۱۰۰ بیـامرو دیگـر افـراد را از طریـق 

شـهادت شـخصی اش بـه سـمت مسـیح رهـری کـرد متـام وقـت کار مـی کنـد.
هرناندوبـاور دارد کـه خـدا هرقدمش را رهری مـی کند. او گفت:»بیامرسـتانهای 
ادونتیسـت مـرا  بـود کـه کلینیـک  بـا مـن کار منـی کردنـد. آن یـک معجـزه  دیگـر 

اسـتخدام کـرد.«
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۱۸ – ۲۴ اردیبهشت   درس هفتم   

عهد در کوه سینا

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: تثنیـه ۱: ۲۹ تـا ۳۱؛ هوشـع ۱۱: ۱؛ مکاشـفه ۵: ۹؛ تثنیـه ۲۹: ۱۰ تـا ۱۳؛ 

خـروج ۱۹: ۵، ۶؛ رومیـان ۶: ۱، ۲؛ مکاشـفه ۱۴: ۱۲؛ رومیـان ۱۰: ۳. 

آیـه حفظـی: »شـام خـود دیدیـد که بـر مریان چـه کـردم و چگونه شـام را بـر بالهـای عقابها 
حمـل کـرده، نزد خـود آوردم« )خـروج 1۹: 4(�

پربچـه ای از میـان هفـت کـودک، پـس از سـانحه ای بـه بیامرسـتان منتقـل شـد. در خانـه او به 
نـدرت از هـر چیـز بـه انـدازه کافـی یافت می شـد. او هرگـز چیزی بیش از سـهمی از یک لیوان شـیر 
بـرای نوشـیدن نداشـت. اگـر لیـوان شـیر پـر مـی بود، آن میـان دو نفـر از بچه ها تقسـیم می شـد، و 
هـر فـردی کـه اول شـیر را مـی نوشـید بایـد مراقـب می بـود که زیاد ننوشـد. پـس از آنکـه پرک در 
بیامرسـتان بسـرتی شـد، پرسـتار یـک لیـوان بـزرگ شـیر برایـش آورد. او یـک لحظـه بـا اشـتیاق به آن 
نـگاه کـرد و سـپس بـا بیـاد آوردن محرومیـت هایـی کـه در خانه داشـت، پرسـید، »چه مقدار از شـیر 
را بنوشـم؟«. پرسـتار در حالیکـه اشـک در چشـامنش جمـع شـده بـود بغضـش را در گلـو فـرو برد، و 
گفـت: »همـه آن را بنـوش، فرزنـد، همـه آن را بنـوش«. اچ.ام.اس. ریچارد، »لطف و رحمـت رایگان«، 

اخبـار صـدای نبـوت، ژوئـن ۱۹۵۰، صفحه ۴. 
ماننـد ایـن پربچـه، نوشـیدن از چشـمه هـای نجـات و رسـتگاری افتخـار ارساییـل کهـن بـود و 
همینطـور بـرای ماسـت. نجـات ارسائیـل از دوران برده داری و ظلـم، منایش خارق العـاده ای از فیض 

و رحمـت الهـی بـود. بـه همیـن ترتیـب، فیـض الهـی در رهایـی مـا از گناه در کار اسـت.   
درس هفتـه در یـک نـگاه: خداونـد از چـه متثیلـی بـرای توصیف رابطه خـود با ارسائیل اسـتفاده 
کـرد؟ از چـه نظـر داسـتان های خـروج و سـینا در رسـتگاری شـخصی مشـابه هسـتند؟ نقـش رشیعت 

در عهـد سـینا چـه بود؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۵ اردیبهشت – ۱۵ ماه مه آماده شوید. 
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۱۹ اردیبهشت      یکشنبه      

بر بالهای عقاب
ارسائیـل بـه عنـوان یـک ملـت، بـرای قرنهـای طوالنـی و سـخت در بـت پرسـتی مـر غرق شـده 
بـود، تجربـه ای کـه بـدون شـک دانش آنهـا را در مورد خـدا، اراده و نیکویی های او رنـگ باخته بود. 
خداوند چگونه می توانست آنها را به سوی خود باز گرداند؟ برای رشوع، او می توانست محبت 

واقعی خود را به ارسائیل نشان دهد، و او اینکار را از طریق اقدامات رستگارانه خود انجام داد. 
او همچـون یـک خواسـتگار بـه قـوم اظهـار عشـق می کنـد و در پـی این اسـت که قوم پیشـنهاد 

عهـد او را بپذیرند. 
خداوند در ابتدا اعامل فیوضانه خویش را بخاطر آنان در کوه سینا یادآوری منود. 

دو رشحی که نحوه رهایی ارساییل از مر و آمدن آنان را به سینا توصیف می کنند، کدامند؟ 

خروج 1۹: 4؛ تثنیه ۳۲: 1۰ تا 1۲  

تثنیه 1: ۲۹ تا ۳1؛ هوشع 11: 1  

ایـن رشح حـال چـه چیـزی را بـه ارسائیلیـان )و بـه ما( دربـاره ماهیت نگـرش خدا نسـبت به قومش 

مـی آموزد؟ 

 

ایـن توضیحـات نشـان مـی دهنـد که خدای ما از ناتوانی های ما آگاه اسـت. مزمـور ۱۰۳: ۱۳، ۱۴ 
را بخوانیـد. در هـر دو شـکل، عقـاب و پـدری کـه فرزندش را حفاظـت و حامیت می کنـد، ما نگرانی 
خداونـد را بـرای رفـاه خود احسـاس مـی کنیم. آرزوی مشـفقانه، حامیـت کننده، محافظـت کننده، و 

تشـویق کننـده بـرای این اسـت که مـا ما را بـه کامل و پختگی برسـاند.  
»عقـاب بـه از خـود گذشـتگی خـارق العـاده بـرای جوجـه هایـش معـروف اسـت. همچنیـن بـه 
زندگـی کـردن در قلـه هـای بلنـد کوهسـتان معـروف مـی باشـد. او بـرای آمـوزش پـرواز بـه جوجـه 
هایـش، آنهـا را بـر پشـت خـود بـه ارتفاعـات بلند کـه مرشف به دشـت های کوه سـینا هسـتند، حمل 
میکنـد، سـپس آنهـا را از ارتفـاع رهـا مـی کنـد. اگـر جوجـه هنوز آنقـدر جـوان و رس در گم باشـد که 
نتوانـد پـرواز کنـد، عقـاِب پـدر در زیـر او حرکـت می کنـد و هر جا که بخواهد سـقوط کنـد آن را به 
پشـت خـود میگیـرد، و دوبـاره بـا آن به سـوی آشـیانه بـرروی ارتفاعـات بلند پـرواز می کنـد. و ندای 
الهـی مـی گویـد کـه، »دیدیـد مـن، خداونـد، چگونـه شـام را از مـر بیـرون آوردم«. جـورج ای.اف. 

نایـت، الهیـات روائـی )گرنـد رپیـد، میشـگان: ویلیام بـی. رشکـت انتشـاراتی ایردمنز(.   

توجـه و عاقـه خداونـد نسـبت بـه مـا را بـا توجـه و عاقـه مـا نسـبت  یکدیگـر مقایسـه کنیـد� 
چگونـه دلواپسـی هـای او بـرای مـا بایـد بـر نگرانـی هـای مـا نسـبت بـه دیگـران تاثیر بگـذارد؟ 
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بـر اسـاس تجربـه شـخصی خودتـان، محبـت فداکارانـه خـدا نسـبت بـه مـا را چگونه 
مـی توانیـد توصیـف کنیـد؟ از تجربیـات شـخصی خـود بـرای ایـن توصیـف اسـتفاده 
کنیـد؛ همچنیـن از هـر فرهنگـی کـه در آن زندگـی مـی کنید، اسـتفاده کنیـد� آنها را 

در کاس بـه اشـتراک بگذاریـد�     

۲۰ اردیبهشت      دوشنبه      

الگوی رستگاری
»پـس بنی ارسائیـل را بگـو: مـن یهـوه هسـتم و شـام را از زیـر یـوغ بیـگاری مریان بیـرون خواهم 

آورد� مـن شـام را از بندگـی ایشـان رهـا خواهـم کـرد، و بـه بـازوی افراشـته و داوریهای عظیم شـام 

را خواهـم رهانیـد� مـن شـام را بـر خواهـم گرفـت تـا قوم من باشـید و من خدای شـام خواهـم بود� 

آنـگاه خواهیـد دانسـت کـه مـن یهوه خدای شـام هسـتم که شـام را از زیـر یوغ بیـگاری مریان به 

در آوردم« )خـروج ۶: ۶، ۷(� 

بـه آیـات فـوق توجـه کنیـد: چـه اصلـی را در ایـن آیـات مـی بینیـم کـه ماننـد قبـل در مـورد نقـش 

خداونـد در برابـر بریـت در رابطـه عهـد آمـده اسـت؟ )بـه واژه مـن که اغلـب در این آیـات تکرار 

شـده توجـه کنید(� 

 

رهایـی ارسائیـل از بردگـی مـر و نجات نـوح و خانـواده اش از طوفان، دو واقعه مهم و برجسـته 
نجـات هسـتند کـه در نوشـته هـای موسـی آمده اند. هـر دو چشـم اندازهایی را در مـورد علم نجات 

ارائـه مـی دهنـد. امـا ایـن وقایع خروج هسـتند که بطور خـاص الگوی اصلی را نشـان مـی دهند. 
وقتی خدا به ارسائیل )از طریق موسی( می گوید: »شام را از بندگی ایشان رها خواهم کرد« )خروج 

۶: ۶(، او در واقع می گوید: »من نقش ناجی – خویشاوند یا رهایی دهنده را بازی خواهم کرد«. 
»کلمـه بازخریـد در آیـه ۶ ]از خـروج بـاب ۶ در ترجمـه عـری[ به عضـوی از خانواده اشـاره دارد 
کـه عضـو دیگـری از خانـواده را بـا پرداخـت فدیـه، غرامت بـاز پس می گیـرد، به خصـوص هنگامیکه 
آن عضـو بـه خاطـر بدهـی در بردگـی باشـد یـا قـرار اسـت کـه بـه بردگی بـرود. ظاهـراً قـوم ارسائیل 
هیـچ خویشـاوند زمینـی بـرای بـاز پـس گرفـن خویـش را نداشـت، امـا اکنـون خداونـد خویشـاوند و 
ناجـی ارسائیـل بـود، و خـود را فدیـه او کـرد تـا او را نجـات دهـد«. برنـارد ال. رام، راه او )گلنـدل، 

کالیفرنیـا، بخـش کتابهـای سـلطنتی، انتشـارات جـی/ال، ۱۹۷۴(، صفحـه ۵۰. 

 شـام فکـر خداونـد در مـورد »فدیـه دادن«، یـا »بـاز خریـدن«، قومـش از بندگـی را چگونـه درک و 

تصـور مـی کنیـد؟ بهایـی کـه بایـد بـرای نجـات قـوم خـدا پرداخـت می شـد چقـدر بـود؟ و آن بهای 
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پرداخـت شـده چـه چیـزی را در مـورد ارزش ما به ما می گویـد؟ )به مرقـس 1۰: 4۵، اول تیموتائوس 

۲: ۶، مکاشـفه ۵: ۹ نـگاه کنیـد(� 

 

از چنگ مریان  را  آنان]ارسائیل[  تا  کرده ام  نزول  »اکنون  گوید:  ۳: ۸ خدا می  باب  در خروج 
برهانم«. این یک فعل رایج عری برای تعامل خدا با برشیت است. خدا در ملکوت و ما بر روی زمین 
هستیم و فقط هامنطور که خدا می فرماید، »او بر روی زمین آمد« تا ما بتوانیم نجات یابیم. در 
حقیقت مفهوم این عقیده این است که، فقط هنگامی که عیسی به خاطر ما برروی زمین آمد، زندگی 
کرد، رنج کشید، و درگذشت و از مرگ قیام کرد، ما نجات یافتیم. »كلمه انسان شد و در میان ما ساكن 

گردید« )یوحنا ۱: ۱۴(. روشی دیگر برای بیان اینست که خدا برای نجات ما نازل شد.  

۲۱ اردیبهشت      سه شنبه      

عهد سینا
کتاب خروج توجه خواننده را به سه واقعه مهم جلب می کند: واقعه خروج، برقراری عهد، و 
دستورالعمل ساخن خیمه مقدس.برقراری عهد که رشح آن در خروج باب ۱۹ تا ۲۴ آمده است، اوج 
این سه واقعه بود. خالصه مطالب خروج ۱۹ تا ۲۴، توالی و رابطه وقایع با یکدیگر را نشان می دهد.       

حتی اگر وقت کافی برای جستجوی متام آیات ذکر شده در ذیل را ندارید، به توالی وقایع توجه کنید.
۱.ورود قـوم بنـی ارسائیـل و اردو زدن آنـان در پایین کوه سـینا پس از رهایی آنان توسـط خداوند 

)خروج ۱۹: ۱، ۲(.   
۲.پیشنهاد عهد از طرف خداوند به ارسائیلیان )خروج ۱۹: ۳ تا ۶(. 

۳. پاسخ ارساییل مبنی بر پذیرش عهد )خروج ۱۹: ۷، ۸(. 
۴. مقدمات و آماده سازی ها برای دریافت عهد )خروج ۱۹: ۹ تا ۲۵(.

۵. اعالمیه ده فرمان )خروج ۲۰: ۱ تا ۱۷(.
۶. موسی به عنوان میانجی عهد )خروج ۲۰: ۱۸ تا ۲۱(.

۷. اصول و رشایط عهد بیان می شود )خروج ۲۰: ۲۲ تا ۲۳: ۲۲(.
۸. تصویب و انعقاد عهد )خروج ۲۴: ۱ تا ۱۸(.

ایـن پیـامن در طـرح نجـات و رسـتگاری خداونـد نقـش حیاتـی را بـازی مـی کنـد. ایـن چهارمیـن 
عهدیسـت کـه در کتـاب مقـدس ذکـر شـده اسـت )پیـش از آن خداونـد بـا آدم، نـوح، و ابراهیم عهد 
بسـته بـود(، و در آن خداونـد خـودش را بیشـرت از قبـل بـه ویـژه بـا مقـرر کـردن کل مراسـم مذهبـی 
حـرم مقـدس آشـکار مـی کنـد. بنابرایـن، قدس وسـیله ای می شـود کـه او بـا آن طرح رسـتگاری را که 

مـی بایسـتی بـه جهانیـان آشـکار مـی کـرد را به مـردم نشـان دهد. 



۶۸

بـا اینکـه خداونـد ارسائیـل را از اسـارت بندگـی مـر نجـات داده بـود، امـا او مـی خواسـت آنان 
درک کننـد کـه رسـتگاری معنـا و مفهومـی بزرگ تـر و عمیقرت و برجسـته تـر از رصفا رهایی از اسـارت 
جسـمی دارد. او مـی خواسـت آنهـا را از گنـاه و بندگـی ابـدی رشیـر نجـات دهـد، و ایـن فقـط از 
طریـق قربانـی شـدن مسـیح امکانپذیـر بـود، هامنطـور کـه از طریـق انـواع سـمبل هـا و منادهـای 
مراسـم قربانـی قُـدس تعلیـم داده شـده بود. بنابراین، جای شـگفتی نیسـت که چندی پـس از رهایی 
و بازخریـد شـدن از بندگـی و اعطـای احـکام، بـه فرزنـدان ارسائیـل فرمـان داده شـد تـا مراسـم حـرم 
مقـدس را برپـا کننـد، زیـرا خداونـد از طریـق آن مـی خواسـت تا نقشـه نجـات را به آنها نشـان دهد، 
کـه معنـا، مفهـوم و هـدف واقعـی عهـد بـود. عهـد هیـچ چیز نیسـت، اگـر عهد رسـتگاری نباشـد که 
خداونـد بـرای برشیـت سـقوط کـرده در گنـاه مـی خواهـد. این چیـزی ]منظوری[اسـت کـه در عدن 

بـود، و ایـن هـامن چیـزی اسـت کـه در سـینا بود.

چـرا عهـد بیـن خـدا و قـوم اسـراییل یک ضـرورت بـود؟ )دوباره بـه تثنیـه ۲۹: 1۰ تا 
1۳ رجـوع کنیـد و بـه جنبـه رابطـه ای و خویشـاوندی عهـد توجـه کنید(� 

۲۲ اردیبهشت      چهارشنبه      

خدا و ارسائیل
»حـال اگـر واقعـاً صـدای مرا بشـنوید و عهـد مرا نـگاه دارید، از میـان جمیع قومها، ِملـک خاص من 

خواهیـد بـود، زیـرا متامـی زمین از آِن من اسـت� شـام بـرای من مملکتـی از کاهنـان، و امتی مقدس 

خواهیـد بـود� این اسـت آنچه بایـد به بنی ارسائیـل بگویی« )خـروج 1۹: ۵، ۶(�  

خداونـد در ایـن آیـات عهـد خـود را بـه فرزنـدان ارسائیـل پیشـنهاد مـی دهـد. اگرچه بـه عبارتی 
خداونـد آنهـا را فراخوانـد، امـا ایـن دعـوت بطـور خـودکار و بـدون انتخاب آنهـا به ایشـان تعلق منی 
گرفـت. آنهـا بایـد در آن مشـارکت مـی کردنـد. حتـی رهایـی آنان از اسـارت مر در گرو مشـارکت و 
همـکاری آنـان بـود: اگـر آنها آنچـه را که خداوند فرمـود انجام منـی دادند )مانند ریخـن خون برروی 

چهارچـوب درهـا(، آنهـا نجـات داده منی شـدند. بـه همین سـادگی بود.  
در اینجـا همچنیـن، خداونـد بـه آنهـا منی گوید، »چه آنرا دوسـت داشـته باشـید، چه آنرا دوسـت 
نداشـته باشـید، شـام گنجینـه خـاص و ملتـی از کاهنـان مـن خواهیـد بـود«. ایـن نحـوه کارکـرد عهـد 

نبـود، و ایـن چیـزی نیسـت کـه من مـی گوید. 

خـروج بـاب ۹: ۵، ۶ را کـه در مـنت فـوق ذکر شـد بخوانید� درک شـام از آنچه خداونـد در این منت در 

زمینـه نجـات از طریـق ایـامن مـی گوید، چیسـت؟ آیـا فرمـان اطاعت از پـروردگار به نوعـی مفهوم 

نجـات از طریـق فیـض را نفـی مـی کنـد؟ چگونـه متون ذیل به شـام در درک پاسـخ کمـک می کند؟ 

رومیـان ۳: 1۹ تـا ۲4؛ رومیـان ۶: 1، ۲؛ رومیان ۷: ۷؛ مکاشـفه 14: 1۲� 

 



۶۹

»مـا بـا اطاعـت خـود از پـروردگار نجات را کسـب منی کنیم؛ زیرا رسـتگاری هدیه رایـگان خداوند 
اسـت کـه بـا ایـامن دریافـت مـی شـود. امـا اطاعـت، مثـره ایـامن اسـت« )اِلـن جـی وایـت، گامهائـی 

بسـوی مسـیح، صفحه ۶۱(. 

بـه آنچـه کـه خداونـد مایـل بـود بـرای ملـت ارساییـل انجـام دهـد، بیاندیشـید: او نـه تنهـا بطور 
معجـزه آسـایی آنهـا را از بندگـی مـر نجـات داد، بلکـه مـی خواسـت تا آنـان را ملک ارزشـمند خود 
و ملتـی از کاهنـان سـازد. رابطـه آنهـا بـا او بـر اسـاس نجـات او )هـم نجـات دنیـوی از بردگی مر و 
هـم نجـات ابـدی( بـود، خداونـد تالش کرد تـا آنهـا را از نظر روحانی، فکـری، و اخالقی تعالی بخشـد 
و ایـن مـی توانسـت آنـان را بـه شـگفتی جهـان باسـتان تبدیـل کند. همـه به منظـور اسـتفاده از آنها 
بـرای بشـارت و موعظـه انجیـل بـه ملـل دیگر بـود. تنها کاری کـه باید انجـام می دادنـد اطاعت بود.         

از چـه طریقـی بایـد تجربـه شـخصی مـا بـا پـروردگار منعکـس کننـده همـان اصلـی 
باشـد کـه در مطالعـه امـروز دیدیـم؟ 

۲۳ اردیبهشت      پنجشنبه      

وعده ها، وعده ها ���� )خروج 1۹: ۸(
در نـگاه اول، همـه چیـز بـه نظـر خـوب مـی رسـد. خداونـد قـوم خـود را نجـات می دهـد، و به 
آنـان وعـده هـای عهـد را مـی دهـد، و آنها مـی پذیرند: آنهـا هر آنچه کـه خداوند از آنهـا می خواهد 

را انجـام خواهنـد داد. آیـا ایـن قراردادی اسـت که »در ملکوت« بسـته شـد، درسـت اسـت؟ 

متون باال چه چشم اندازی را در مورد واکنش ارسائیل به عهد به ما می دهند؟ 

رومیان ۹: ۳1، ۳۲  

رومیان 1۰: ۳  

عربانیان 4: 1، ۲  

رابطـه مـا بـا خـدا و هـر آنچـه که از مـا بخواهد تـا انجام دهیـم باید براسـاس ایامن باشـد. ایامن 
پایـه و اسـاس اعـامل را بنـا مـی کنـد. اعـامل، بـه خـودی خـود، رصف نظـر از انگیـزه پـاک آنهـا، هـر 
چقـدر هـم صادقانـه و صمیامنـه، و هـر چقدر هم زیاد باشـند، منی توانند مـا را در نزد خدای مقدس 

پذیرفتنـی کنـد. در دوران ارسائیـل هـم منـی توانسـتند، و در زمـان ما نیز منـی توانند.     

بـه هـر حـال، بـا اینکـه، کتـاب مقـدس بـر اعامل بیـش از حـد تاکیـد دارد، چرا اعـامل ما منـی توانند 

مـا را در نـزد خداونـد مقبـول سـازند؟  )نـگاه کنیـد به اشـعیا ۵۳: ۶؛ اشـعیا ۶4: ۶؛ رومیـان ۳: ۲۳(� 
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متاسـفانه، مـردم یهـود معتقـد بودنـد کـه عامـل نجـات آنـان اطاعـت آنهـا بـوده اسـت، نـه مثره 
رسـتگاری آنـان. آنهـا در پی پارسـائی از طریق اطاعـت از رشیعت بودند، نه عدالـت و تقوای خداوند 
کـه بـا ایـامن حاصـل می شـود. عهد سـینا، اگرچه یـک رسی جزییات دقیق تـری از دسـتورالعمل ها و 
رشیعـت را بـه همـراه داشـت، امـا بـه انـدازه متامـی عهدهای قبلـی عهد فیـض، لطف و رحمـت بود. 
ایـن فیـض کـه بـه ریـگان اعطا شـده بـود، در قلبها تحولی ایجـاد کرد که منجـر به اطاعت شـد. البته، 
مشـکل سـعی و تـالش آنهـا بـرای اطاعـت نبود)عهـد خواسـتار اطاعـت آنـان بـود(، بلکه مشـکل نوع 
»اطاعـت« آنهـا بـود، کـه در واقـع بـه معنای اطاعـت واقعی آنهـا نبود، هامنطـور که تاریـخ متعاقبِ 

قوم ارسائیل نشـان داده اسـت. 

بخـش پایانـی رومیـان بـاب 1۰: ۳ را بـه طـور ویـژه و بـا دقـت بخوانیـد� در اینجـا 
پولـس بـه چـه نکتـه مهمـی اشـاره مـی کنـد؟ چـه اتفاقی بـرای افـرادی کـه در تاش 
برای بدسـت آوردن پارسـایی توسـط خویش هسـتند، مـی افتد؟ چرا این تـاش ناچاراً 
بـه گنـاه، بـی عدالتـی، و نافرمانـی منجـر می شـود؟ بـه زندگـی خودمان نـگاه کنیم� 

آیـا مـا در خطـر انجـام دادن همیـن امر نیسـتیم؟    

۲۴ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: از نوشـته هـای خانـم اِلـن جی وایـت بخوانیـد، »خـروج«، صفحـات ۲۸۱ تا 
۲۹۰؛ »از دریـای رسخ تـا سـینا«، صفحـات ۲۹۱ تـا ۳۰۲؛ »احکامـی که به قوم بنی ارسائیل داده شـد«، 

صفحـات ۳۰۳ تـا ۳۱۴، از کتـاب مشـایخ و انبیا«. 
»روح اسـارت از تـالش بـرای زندگـی کـردن مطابـق احـکام دینـی و تـالش بـرای تحقـق وعـده هـا 
رشیعـت توسـط توانایـی و قـوت خودمان ناشـی می شـود. فقط وقتـی تحت عهد ابراهیمـی قرار می 
گیریـم، کـه عهـد فیـض بـا ایـامن به مسـیح عیسـی اسـت، بـرای ما امیـد وجـود خواهد داشـت. مژده 
نیکـو کـه بـرای ابراهیـم وعـظ شـد، و امیـد ابراهیـم بواسـطه آن بـود، هامن انجیلی اسـت کـه امروز 
بـرای مـا موعظـه میشـود و از طریـق آن امیـد بـه رسـتگاری داریـم. ابراهیم به عیسـی نگاه کـرد، که 
نویسـنده و کامـل کننـده ایـامن مـا نیـز هسـت« )اِلـن جـی وایـت، کتـاب مقـدس تفسـیری کلیسـای 

ادونتیسـت روز هفتـم، جلـد ۶، صفحـه ۱۰۷۷(. 
»در خـالل بردگـی در مـر، بسـیاری از ارسائیلیـان، احـکام خداونـد را تـا انـدازۀ زیـادی فرامـوش 
کـرده بودنـد و قوانیـن آن را بـا احادیـث و ُسـَنن بـت پرسـتی آمیختـه بودنـد. خداونـد، ایشـان را بـه 
سـینا فـرا خوانـد و در آنجـا بـا صـدای خویـش، احـکام را اعالم کـرد« )اِلن جی وایـت، مشـایخ و انبیا، 

صفحـه ۳۳۴(. 

سواالتی برای بحث: 

1� به چه صورتی رابطه عهد برای حفظ آزادی های جسمی و روحانی فرزندان اسراییل 
طراحی شده بود؟ )نگاه کنید به الویان ۶۲: ۳ تا ۳1؛ تثنیه ۸۲: 1 تا ۵1(� 
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۲� دوبـاره خـروج بـاب 1۹: ۵، ۶ را بخوانیـد� بـه بیـان این جمله خداونـد توجه کنید، 
»تمامـی زمیـن از آن مـن اسـت«� چـرا او مـی گویـد، بـه ویـژه در ایـن زمینـه، که در 
تـاش بـرای بنـای عهـدی بـا ایـن مـردم اسـت؟ چگونـه درک مـا از سـبت و آنچـه کـه 

مفهـوم آن اسـت، بـا آن تطبیـق مـی کند؟ 

۳� مـا مـی دانیـم کـه گناهـان ما بواسـطه فیـض و لطف رحمت خدا بخشـیده شـده 
اسـت� چگونـه مـا نقـش فیـض خـدا را در توانمندسـازی مـا در زندگـی بـا ایمـان و 

اطاعـت، درک مـی کنیـم؟ 

خاصـه: عهـدی کـه خداونـد بـا ارساییـل در سـینا بسـت، عهـد فیـض و رحمـت بـود. خـدا بـا 
ارائـه شـواهد فراوانـی از محبـت و رحمـت و عنایـت مهربانانـه خود با یـک اقدام رهایـی بخش فوق 
العـاده، آنـان را از بردگـی مـر رهانیـد، خداوند ملـت ارساییل را برای بسـن عهدی با خـود فراخواند 
کـه آزادی آنـان را حفـظ و گسـرتش دهـد. اگرچه ملت ارسائیل به دعوت او پاسـخ مثبـت داد، اما آنها 
فاقـد ایـامن واقعـی ناشـی از محبـت بودنـد. تاریـخ متأخـر آنان نشـان می دهد کـه در بیشـرت موارد، 
آنهـا نتواسـتند ماهیـت واقعـی عهـد بـا خداونـد را درک کننـد ، پـس بـه گمراهـی و فسـاد افتادنـد و 
آنـرا بـه طریقـه رسـتگاری توسـط اعـامل تبدیل کردند. مـا نباید خطایـا و قصورات ارساییـل را دنبال و 

تکـرار کنیـم ، و لطـف  شـگفت انگیـزی کـه بـه گناهـان اعطا می شـود را نادیـده بگیریم. 
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داستانهای ایامنداران
۲۵ اردیبهشت

“بیا به کلیسا برویم!”
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

وقتـی دکرتهرناندودیـاز درکلینیـک دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا در مدلیـن رشوع به 
کار کـرد چیـز جلـب توجهـی رخ داد. منـی توانسـت از سـتایش خدا دسـت بکشـد.

هرنانـدو مـدت زمـان طوالنـی بـود کـه مسـیحی بـود، امـا هرگـز اینچنیـن خـدا را 
دوسـت نداشـته بود. وقتی کسـی حارض به اسـتخدام او به عنوان پزشـک عمومی نبود، 
مرکـز پزشـکی ادونتنیسـت به او برنامـه کاری انعطاف پذیر را پیشـنهاد داد که در نتیجه 
او مـی توانسـت هرچقدرکـه الزم اسـت بـا پـر دوسـاله مریض خـود یعنی سـموئیل که 

حالـش وخیم بـود وقـت بگذراند.
او عاشـق خـدا شـد. او بـرای هـر بیامری کـه راضی بود دعـا می کرد. او به هرکسـی 
کـه بـه او گـوش مـی داد مـی گفـت کـه خـدا بـه طرزمعجـزه آسـایی زندگـی پـرش را 
نجـات داد و بـه طرزشـگفت انگیـزی برایـش در کلینیـک کار فراهـم کـرد. او مـردم را 
بـه دانشـگاه کلیسـا دعـوت کـرد کـه درآن همیشـه خـود و خانـواده اش بـا وجودآنکـه 

ادونتیسـت نبودنـد هرسـبت پرسـتش مـی کردنـد. 
یکروزسـبت پـس از تعمیـدش، هرنانـدو وقتـی بـه همـراه خانواده به سـمت کلیسـا 
رانندگـی مـی کـرد در یکـی از چـراغ قرمزهـا ایسـتاد. یک نفـر دسـتفروش در حالیکه در 
دسـتانش بسـته هـای آدامـس حمـل مـی کـرد  بـه طرف ماشـین نزدیـک شـد. در مدلین 
دیدمعمولـی بـود و ِمـه ای وجود نداشـت اما هرناندو عکس العمل غیرعادی نشـان داد. 
وقتـی داشـت شیشـه پنجـره را پائیـن می کشـید دسـتفروش مشـتاقانه به سـمتش آمد و 
امیدواربـود تـا آدامسـی بفروشـد. هرنانـدو حتـی حرفـی از آدامـس نـزد و گفت:»بیـا به 

کلیسـا برویم!«
دستفروش معطل نکرد و گفت:»بسیار خوب، برویم!«

هرنانـدو از لهجـه دسـتفروش فهمیـد کـه اهـل ونزوئالسـت.هزاران نفـر از ونزوئال از 
مـرزرد مـی شـدند و به مرز کلمبیـا برای پیدا کـردن کارمی آمدندچراکه بحـران اقتصادی 

آن کشـور رافراگرفته بود.
بـه  را  ادونتیسـت مـی رفتنـد هرنانـدو شـهادتش  دانشـگاه  بـه سـمت  درحالیکـه 

گفـت. دسـتفروش 
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سـبت بعـدی مردونزوئالیـی بـه همـراه خانـواده خـود بـه کلیسـا آمـد. او و خانواده 
اش حتـی یـک سـبت را از دسـت ندادند. حاال او آشـپزی مـی کند و با اسـتفاده از کارتی 
کـه اعضـای کلیسـا اهـدا کردند غـذا را در خیابـان بیرون از مرکزپزشـکی ادونتیسـت می 
فروشـد. او و خانـواده اش تعلیـامت تعمیـدی را فرامـی گیرنـد. هرناندو دعـا می کند که 
خانـواده بـه همـراه شـش نفـر دیگر که بـه خاطر تالشـهایش تعمیـد می گرفتندقلبشـان 

را بـه عیسـی بدهند. 
هرنانـدو گفـت کـه رهـری مـردم بـه سـمت عیسـی مشـکل نیسـت. او تعلیمـی را 
کـه عیسـی بـه مـرد دیـو زده ارائـه مـی داد را دنبـال مـی کند:»بـه خانـه، نزدخویشـان 
خـود بـرو و بـه آنهـا بگـو کـه خداونـد بـرای تـو چـه کـرده و چگونـه بـر تو رحـم منوده 

اسـت.«)مرقس بـاب ۵ آیـه ۱۹؛ ترجمـه فارسـی هـزاره نـو(.
هرناندو گفت:»من با شـهادت شـخصی ام که دادم از سـتایش خدا دسـت نکشـیده 

ام. او قلـب هـای بسـیاری را ملس منوده اسـت.«
هدایـای سـیزدهمین سـبت ایـن بخـش بـه بازگشـایی مرکـز آموزشـی مبرشیـن در 

دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا کمـک خواهـد کـرد.
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۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت   درس هشتم   

رشیعت عهد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: خـروج ۱۹: ۶؛ اشـعیا ۵۶: ۷؛ عربانیـان ۲: ۹؛ تثنیـه ۴: ۱۳؛ تثنیـه ۱۰: ۱۳؛ 

عامـوس ۳: ۳؛ پیدایـش ۱۸: ۱۹. 

آیـه حفظـی: »پـس بدانیـد کـه یهـوه خدای شـام، اوسـت خدا، خـدای امیـن که عهـد و محبت 
خـود را بـا آنـان کـه او را دوسـت می دارنـد و فرمانهایـش را بـه جـا می آورنـد، تـا هـزار پشـت نـگاه 

مـی دارد« )تثنیـه ۷: ۹(� 

یکـی از عبـارات مهـم در مزمـور ۲۳ اشـاره مـی کنـد کـه خداونـد مشـتاق اسـت تـا مـا را هدایت 
کنـد.  داود در آیـه ۳ مـی گویـد، »جـان مـرا تـازه می سـازد، و به خاطر نـام خویش، به راه های درسـت 
هدایتـم می فرماید«)تاکیـد مـی کنـد(. خداونـد بخاطر متامیـت اخالقی خویش هرگز مـا را به گمراهی 

هدایـت منـی کنـد. او مسـیری امـن بـرای گامهـای  روحانی مـا در زندگی مهیـا می کند. 
»مسـیرهای عدالـت« ایمـن کدامنـد؟ نویسـنده مزمـور دیگـری از طریـق دعا پاسـخ این سـوال را 
اینگونـه مـی دهـد: »مـرا در طریـِق فرمانهای خود هدایت فرمـا، زیرا رغبت من در آنهاسـت« )مزمور 
۱۱۹: ۳۵(. »زیراکـه فرامیـن تـو جملگـی عـدل اسـت!« )مزمـور ۱۱۹: ۱۷۲(. احـکام خداونـد مسـیری 

امـن، مسـتحکم، و پابرجـا در میـان مـرداب خطرناک وجود انسـان اسـت.      
این هفته درس ما درباره رشیعت و فرامین خدا و جایگاه آن در عهد سینا است. 

درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: منظـور از انتخـاب ارسائیـل چـه بـود؟ چگونـه انتخـاب ارساییـل 
مشـابه انتخـاب خـود مـا اسـت؟ چقدر رشیعـت در عهد مهم بود؟ آیـا عهد می تواند بـی قید و رشط 

باشـد؟ چـرا اطاعـت بخشـی جداناپذیـر در روابط عهد اسـت؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ خرداد – ۲۲ ماه مه آماده شوید. 
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۲۶ اردیبهشت      یکشنبه      

گزینش قوم ارسائیل )تثنیه ۷: ۷(
سـنت یهـود تعلیـم داده اسـت کـه خداونـد بـا ملـت ارسائیـل عهـد بسـت زیرا کـه سـایر ملل در 
ابتـدا آن را نپذیرفتنـد. اگرچـه شـواهدی در کتـاب مقـدس بـرای ایـن ادعا وجود نـدارد، بـا اینحال، به 
مـا کمـک مـی کنـد تـا ایـن نکتـه را درک کنیـم به هر دلیلـی که خداونـد قوم یهـود را برگزیـد، به این 
دلیـل نبـود کـه آنهـا شایسـته تکریـم و دارای امتیـاز واالیـی بودنـد کـه خداونـد ایـن عهـد را بـه آنان 
اعطـا کنـد. آنهـا از خـود هیچ شایسـتگی نداشـتند که سـزاوار محبت خداونـد و برگزیـده او به عنوان 
قومـش باشـند. تعـداد آنهـا انـدک و گروهـی از بـردگان بودنـد، و از نظـر سیاسـی و نظامـی ضعیـف 
بودنـد. عـالوه بـر آن، آنهـا از نظـر فرهنگـی و مذهـب مختلـط، میانه رو، و بـدون قـدرت تاثیرگذاری 

بودنـد. بـر ایـن اسـاس، دلیـل انتخـاب ارسائیـل در محبـت و رحمت ارسارآمیـز خدا نهفتـه بود.         

بایـد نسـبت بـه ایـن ایـده گزینش محتاط باشـیم، زیـرا مسـتعد بدفهمی الهیاتـی اسـت� خداوند به 

چـه علـت ارساییـل را برگزیـد؟ آیـا ایـن بایـد فقـط به علـت نجات آنـان باشـد، در حالی کـه دیگران 

انتخـاب شـدند کـه طـرد و هـاک شـوند؟ یا اینکـه آنهـا انتخاب شـده بودند تـا حامان آنچه باشـند 

کـه به ایشـان سـپرده شـده بـود به جهانیان برسـانند؟ چگونـه آیات زیر در درک پاسـخ این سـواالت 

بـه مـا کمک مـی کنند؟ 

خروج 1۹: ۶  

اشعیا ۵۶: ۷  

عربانیان ۲: ۹  

مـا بـه عنـوان اعضـای کلیسـای روز هفتم، دوسـت داریـم خودمان را بـه عنوان همـکار و همتای 
امـروزی قـوم ارسائیـل ببینیـم کـه توسـط خداونـد فراخوانـده شـده ایـم، کسـانی که نـه تنها بوسـیله 
خون مسـیح خریداری و آزاد شـده ایم بلکه مسـئولیت رسـاندن و اعالن پیام های نجات سـه فرشـته 
بـه جهانیـان را داریـم. بطـور خالصـه، مـا معتقـد هسـتیم کـه پیامـی بـرای گفـن داریم کـه هیچکس 
دیگـری نـدارد. اساسـاً موقعیـت ارسائیـل کهـن نیـز ایـن چنیـن بـوده اسـت. هـدف از انتخـاب قـوم 
ارسائیـل ایـن نبـود کـه ملـت یهـود را بـه یـک گـروه انحصـاری تبدیـل کنـد، تـا فقـط وعـده نجـات و 
رسـتگاری را متعلـق بـه خـود بداننـد. برعکـس، اگـر مـا معتقـد باشـیم کـه مسـیح بـرای نجـات همه 
برشیـت مصلـوب شـد )عرانیـان ۹: ۲(، پـس رسـتگاری کـه خداونـد به ارسائیـل اعطا کرد نیـز به همه 
جهـان تعلـق دارد. قـوم ارساییـل قـرار بـود تـا وسـیله ای بـرای شناسـاندن و معرفـی ایـن رسـتگاری 

باشـند. کلیسـای مـا نیـز بـرای انجـام همین امـر فراخوانده شـده اسـت. 

بـه نقـش و وظیفـه خودتـان در کلیسـا توجه کنیـد� برای کمـک به گسـترش کاری که 
از مـا خواسـته شـده اسـت چـه کاری مـی توانیـد انجـام دهید؟ به یاد داشـته باشـید 
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کـه اگـر بطـور فعـال در ایـن امـر مشـارکت نمـی کنیـد، احتماال بیـش از حـد در این 
راه اهمـال کرده ایـد� 

۲۷ اردیبهشت      دوشنبه      

گره هایی برای وصل کردن
»او عهـد خـود را کـه شـام را بـه نگاه داشـتنش امـر فرموده بود برای شـام بیان کرد، یعنـی ده فرمان 

را، و آنها را بر دو لوح سـنگی نوشـت« )تثنیه 4: 1۳(�

هـر چقـدر هـم کـه مـا تاکیـد کنیم کـه عهد همیشـه پیامنـی از لطف و رحمت اسـت، ایـن رصفاً 
نتیجـه اعطـای لطـف خداونـد بـه فـرد بـدون اسـتحقاق اسـت که بـا او وارد یـک رابطه نجـات بخش 
مـی شـود، فیـض مجـوزی بـرای نافرمانـی نیسـت. برعکـس، عهد و رشیعـت بهـم پیونـد خورده اند؛ و 

در واقـع، آنهـا جدایی ناپذیر هسـتند. 

بـه نقـل قـول فـوق توجـه کنیـد� ایـن منت چقـدر عهـد و رشیعت را بـه هم محکـم پیوند مـی دهد؟ 

چگونـه ایـن مطلـب نشـان می دهـد که رشیعت اسـاس عهد اسـت؟ 

 

وقتـی بـه آنچـه عهـد اسـت مـی اندیشـید، مفهوم رشیعـت به عنـوان بخشـی جداناپذیـر منطقی 
و قابـل درک اسـت. اگـر عهـد را ماننـد سـایر امـور یـک رابطـه بدانیـم، پـس بایـد نوعـی از قوانیـن و 
حـد و مـرز بـرای آن در نظـر بگیریـم. اگر در ازدواج، دوسـتی یا یک رابطه مشـرتک تجـاری هیچگونه 
محدویـت و قانونـی وجـود نداشـته باشـد و یـا بطور مشـخص ترسـیم نشـده و یـا بطور ضمنـی قابل 
درک نباشـد، ایـن روابـط چـه مـدت می تواننـد بطـول انجامند؟ شـوهر تصمیم می گیرد یک دوسـت 
دخـرت بگیـرد یـا دوسـت تصمیـم مـی گیـرد از جیـب و یـا دارایـی دیگـران به خـودش مسـاعدت کند، 
یـا یکـی از رشکا در یـک رابطـه تجـاری تصمیـم مـی گیـرد بـدون مشـورت یـا آگاهـی دیگـر رشیـک 
تجـاری شـخص دیگـری را دعـوت کند تـا به مشـارکت آنها بپیوندد.ایـن اعامل نقض مقـررات، قوانین، 
و اصـول هسـتند. ایـن روابـط در چنیـن رشایـط بـدون قانـون و مقـررات، چـه مـدت ادامـه خواهنـد 
داشـت؟ بـه همیـن دلیـل، باید حـد و مرزها خطوط مشـخص داشـته و قوانینی وضع شـوند. فقط در 

اینصـورت ایـن روابـط مـی توانند حفـظ و ادامـه یابند. 
در حقیقـت، عبـارات مختلفـی ماننـد احـکام )مزمـور ۷۸: ۱۰(، فرایـض ]مزمور ۵۰: ۱۶(، شـهادت 
هـا )مزمـور ۲۵: ۱۰(، اوامـر و احـکام )مزمـور ۱۰۳: ۱۸(، و کالم خداوند )تثنیـه ۳۳: ۹( همه به موزات 
یـا در نزدیکرتیـن تداعـی معانـی بـرای  کلمـه عهـد یافت میشـوند)اگر تقریبا معنی یکسـانی نداشـته 
باشـند(. بدیهـی اسـت کـه »رشوط عهـد« )ارمیـا ۱۲: ۳، ۶، ۸(، احـکام رشیعـت، فرایـض، شـهادت ها، 

اوامـر، و فرامیـن خداوند هسـتند. 
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عهـد خداونـد بـا قـوم او، ارسائیل، حاوی الزامـات و مقررات مختلفی بود که بـرای حفظ رابطه ای 
خـاص کـه او مـی خواسـت بـا قومـش داشـته باشـد، بسـیار حیاتـی و مهـم بـود. آیـا امـروز آن رابطه 

فرقی کرده اسـت؟ 

بـه شـخصی فکـر کنیـد که بـا او رابطه نزدیکـی دارید� حـال، تصور کنید، چـه اتفاقی 
بـرای آن رابطـه مـی توانسـت بیفتـد، اگـر بـه هیـچ قاعـده، معیـار، یـا مقـررات و 
قانونـی متعهـد و ملـزم نبودیـد، بلکـه معتقـد بودیـد که شـما کامـا آزاد هسـتید که 
هـرکاری را کـه مـی خواهیـد انجـام دهید� حتی اگر بگویید که این شـخص را دوسـت 
داریـد و عشـق شـما بـه تنهایـی کافیسـت کـه تصمیـم بگیـرد تـا چگونـه بـا او رابطه 

برقـرار کنیـد، چـرا هنـوز نیـاز بـه قوانین وجـود دارد؟ )بحـث و گفتگـو کنید(� 

۲۸ اردیبهشت      سه شنبه      

احکام درون عهد )تثنیه 1۰: 1۲، 1۳(
وقتـی بـه قانـون مـی اندیشـید، اولیـن چیـزی کـه به فکر شـام خطـور می کنـد، چیسـت؟ افران 
اداره پلیـس، راهنامیـی و رانندگـی، قضـات و زندان هـا؟ یـا بـه محدویـت هـا، قوانیـن و مقـررات، 
والدیـن سـختگیر و مسـتبد، و مجـازات فکـر می کنید؟ یا شـاید به نظـم، هامهنگی، و ثبـات فکر می 

کنیـد؟ یـا شـاید حتـی بـه .... عشـق و محبت؟    
کلمـه عـری Torah، کـه در کتـاب مقـدس مـا بـه »رشیعـت« ترجمـه شـده اسـت، بـه معنـی 
»آمـوزش« یـا »راهنامیـی« یـا »فرمـان« اسـت. ایـن اصطـالح را می تـوان برای ارجـاع به همـه فرامین 
خداونـد، اعـم از اخالقـی، مدنـی، اجتامعـی، و یـا مذهبی بـکار برد. این بـه معنای همـه توصیه های 
خردمندانـه و حکیامنـه ای اسـت کـه خداونـد با مهربانی و عطوفت به قوم خود داده اسـت، تا شـاید 
آنـان از نظـر جسـمی و روحـی زندگـی در فراوانـی بـرکات را تجربـه کننـد. جای شـگفتی نیسـت، که 
مزمـور نویـس مـی توانـد انسـانی را مبارک بنامد کـه »خوشـی او اطاعت از رشیعت خداوند اسـت و 

شـب و روز بـه دسـتورات او می اندیشـد« )مزمـور ۱: ۲(.  
هامنطـور کـه رشیعـت یـا تورات را می خوانیم )دسـتورالعمل هـا و تعالیم ثبت شـده در کتابهای 
موسـی کـه بخشـی از عهـد ارساییـل هسـتند(، مـا تحـت تاثیـر طیـف گسـرتده ای از آموزش قـرار می 
گیریـم. ایـن احـکام بـه بخش هـای مختلـف سـبک زندگـی ارسائیـل اعـم از کشـاورزی، حکومت های 

دولتـی، روابـط اجتامعـی ، عبـادت و نیایش  پرداخته اسـت.  

 فکـر مـی کنیـد چـرا خداونـد ایـن همه دسـتورالعمل بـرای ارسائیل مقـرر کرده بـود؟ )بـه تثنیه 1۰: 

1۳ نـگاه کنیـد(� در چـه صورتـی ایـن فرامیـن می توانسـت بـرای »خیریت « آنان باشـد؟  
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کار »احـکام« موجـود در عهـد ارائـه رهنمودهـا و راهنامیـی هایـی بـرای زندگـی جدیـد رشیـک 
انسـانی عهـد بـود. ایـن احـکام، رشیـک عهـد را بـا اراده و خواسـت خداونـد آشـنا می کند، کسـی که 
بوسـیله اطاعـت و بـا ایـامن بـه فرامیـن و سـایر بیاناتـی که اراده و خواسـت اوسـت، می آید تـا او را 

بـه معنـای کامل بشناسـد.    
بخشـی از احکامـی کـه در واقعیـت جـاری رابطـه عهد نقـش دارند، نشـان دادند کـه ارساییل منی 
توانـد از شـیوه زندگـی سـایر ملتهـا پیـروی کنـد. آنهـا منـی توانسـتند فقـط براسـاس قوانیـن طبیعـی، 
نیازهـا و خواسـته های انسـانی، و حتـی نیازهـای اجتامعـی، سیاسـی، اقتصـادی زندگی کننـد. آنها می 
توانسـتند بـه عنـوان قـوم مقـدس خـدا، پادشـاهی کاهنـان، و به عنـوان گنجینـه ارزشـمند و خاص او 

تنهـا بـا اطاعـت مطلـق از اراده آشـکار خـدای عهـد در متـام زمینـه هـای زندگی ادامـه دهند.  

هماننـد اسـرائیل کهـن، کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم دامنـه و حـوزه گسـترده ای 
از انـدرز هـا را در مـورد مراحـل مختلـف زندگـی مسـیحیان از طریـق آشکارسـازی 
امـروزی هدیـه نبـوی دریافـت کـرده اسـت� چـرا مـا باید ایـن اندرز هـا را بـه عنوان 
یـک هدیـه از طـرف خـدا بدانیـم بـه جـای اینکـه بـا افـکار و اعمـال متکـی بخـود، 
دچـار لغـزش شـویم؟  در عیـن حـال بـا چـه خطراتی مواجه می شـویم اگـر آن هدیه 
را بـه قانونگرائـی تبدیـل کنیـم، همانگونـه کـه بنی اسـرائیل با هدایـای خویش چنین 

کردنـد؟ )رومیـان ۹: ۳۲ را ببینیـد(

۲۹ اردیبهشت      چهارشنبه      

ثبات احکام خدا
حقیقـت حضـور احـکام خـدا در رابطه عهـد، چه چیزی را دربـاره ماهیت اصلی او به مـا می آموزد؟ 

)ماکـی ۳: ۶؛ یعقوب 1: 1۷(� 

احـکام خـدا بیـان شـفاهی یـا کتبـی اراده اوسـت )مزمـور ۴۰: ۸ را مالحظـه کنیـد(. از آنجـا کـه 
رونوشـتی از شـخصیت اوسـت، حضـور آن در عهـد مـا را از تغییرناپذیـری، توکّل و اعتـامد به خداوند 
مطمـن مـی کنـد. بااینکـه ممکـن اسـت همیشـه نتوانیم کارهـای او که از مشـیت الهی او ناشـی می 
شـود را بفهمیـم و درک کنیـم، امـا مـی دانیـم او قابل اعتامد اسـت. جهـان او تحت قوانیـن معنوی و 
فیزیکـی غیـر قابـل تغییـر اسـت. همیـن واقعیت اسـت که بـه مـا آزادی و امنیت واقعی می بخشـد. 
»اطمینـان بـه اینکـه خدا قابل اعتامد و اطمینان اسـت در حقیقت اینسـت کـه او خدای رشیعت 
اسـت. اراده و احـکام او یکـی هسـتند. خداونـد مـی گویـد، درسـتی، درسـتی اسـت زیـرا توصیـف 
کننـده بهرتیـن روابـط ممکـن اسـت. بنابرایـن، احـکام خـدا هرگز مسـتبدانه و یـا برای هـوی و هوس  
نبـوده اسـت. ایـن احـکام اسـتوار و پابرجاتریـن قوانیـن در جهان هسـتند«. والـرت آر. بیـچ، جنبه های 

رسـتگاری )واشـنگن دی سـی: انجمـن انتشـارات رویویـو و هرالـد، ۱۹۶۳(، صفحه ۱۴۳.  
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اگـر احـکام خـدا منـی توانـد شـخصی را از گناه نجـات دهد، چـرا او آنها را بخشـی از عهد قـرار داد؟ 

)نکتـه: بـه عاموس ۳: ۳ نـگاه کنید(� 

 

یـک رابطـه بـه توافـق و هامهنگـی نیـاز دارد. از آنجا که خداونـد نه تنها خالق جهان اسـت بلکه 
حاکـم معنـوی و اخالقـی آن نیز می باشـد، رشیعـت برای سـعادت مخلوقات، موجودات هوشـمند او 
و داشـن زندگـی هامهنـگ با او رضوری اسـت. احکام او، بیانگر اراده اوسـت، بنابرایـن احکام، قانون 
اساسـی حکومـت اوسـت. ایـن طبیعتـا معیـار و یا تعهـدات و الزامات رابطـه و توافقنامه عهد اسـت. 
هـدف آن نجـات نیسـت، بلکـه تعریف و تعییـن وظیفه ما در قبال خداوند )فرامیـن ۱ تا ۴( و وظیفه 
مـا در قبـال همنوعامنـان )فرامیـن ۵ تـا ۱۰( اسـت. بـه عبارت دیگـر، این]احکام[ شـیوه زندگـی را که 
خداونـد بـرای فرزنـدان عهـد خود بخاطر سـعادت و خوشـبختی و رفاه آنان طراحی کرده اسـت، بیان 
مـی کنـد. ایـن مانـع از آن شـد کـه ارسائیـل برخـی از فلسـفه هـای دیگـر را بـه عنـوان شـیوه زندگـی 
جایگزیـن کنـد. ایـن هـدف از رابطـه عهـد بـود تـا ایامنـداران را از طریـق فیـض نجات بخـش خدا با 

اراده و شـخصیت او هامهنگ سـازد. 

بـه پیرامـون خـود نگاه کنیـد� آیا تاثیـرات مخرب زندگی بـدون احکام را نمـی بینید؟ 
حتـی در زندگـی خودتـان، آیـا برخـی از صدمـات نقض احکام خـدا را نمـی بینید؟ از 
چـه طرقـی ایـن واقعیـت هـا کمک می کنند تـا نیکویی و حسـن احکام خـدا و اینکه 

چـرا شـریعت بایـد بخـشی حیاتـی و مهم رابطه با او باشـد، تایید شـود؟                  

۳۰ اردیبهشت      پنجشنبه      

اگر ���
به آیات زیر نگاه کنید� نقطه مشرک آنها چیست و چه چیزی را در مورد ماهیت عهد می آموزند؟       

پیدایش 1۸: 1۹  

پیدایش ۲۶: 4، ۵  

خروج 1۹: ۵  

الویان ۲۶: ۳  

 

خداونـد آشـکارا اطاعـت صادقانـه ابراهیـم را اینگونـه تصدیـق می کنـد: »زیرا ابراهیـم به صدای 
مـن گـوش گرفـت و اوامـر و فرامین و فرایض و رشایع من را نگاه داشـت« )پیدایـش ۲۶: ۵(. این نکته 
آشـکار مـی کنـد کـه خداونـد چنیـن شـیوه زندگـی را از رشیـک انسـانی خـود در عهـد انتظار داشـته 
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اسـت. رشح کامـل عهـد کتاب مقدسـی در کوه سـینا کامال مشـهود می سـازد که رشایـط اطاعت یکی 
از جنبـه هـای اساسـی و مهم عهد هسـتند.     

خـروج بـاب ۱۹: ۵ ایـن موضـوع را کامـال روشـن مـی سـازد، »حـاال اگـر شـام از من اطاعـت کنید 
.....«. جنبـه رشطـی بـودن عهـد انکارناپذیـر اسـت؛ هرچنـد کـه براسـاس فیـض و رحمـت خـدا اعطـا 
شـده، هرچنـد بـدون اینکه سـزاوار باشـند آنرا کسـب کرده اند، هرچنـد که هدیه ای از طـرف خداوند 
بـه آنهـا بـوده اسـت، بـا اینحـال دریافـت وعـده هـای آن بـی قیـد و رشط نبودنـد. مـردم مـی توانند 
هدیـه را نپذیرنـد، لطـف و رحمـت را رد کننـد و از وعده های خدا روی برگردانده و دور شـوند. عهد 
و پیـامن، هامننـد نجـات، هرگـز اراده آزاد را نفـی منـی کنـد. خداونـد مـردم را مجبـور منی کنـد که با 
او وارد رابطـه ای نجاتبخـش شـوند؛ او عهـدی را بـه آنـان تحمیـل منـی کنـد. او آزادانـه پیشـنهاد آنـرا 
بـه همـگان مـی دهـد؛ از همـگان دعـوت می شـود تـا آنـرا بپذیرند. وقتـی انسـان عهد را مـی پذیرد، 
تعهـدات و الزمـات را نـه بـه عنـوان عاملـی بـرای بدسـت آوردن بـرکات عهد بلکـه به عنـوان عامل و 
جلـوه ظاهـری از دریافـت بـرکات عهـد، پیـروی و اجرا مـی کند. ارسائیـل باید اطاعت می کـرد، نه به 
منظـور بدسـت آوردن وعـده هـا بلکـه بـرای تحقـق وعـده ها. اطاعـت آنـان بیانگر هامن چیزیسـت 
کـه بایـد توسـط خداونـد برکـت داده شـود. اطاعـت منجـر به کسـب بـرکات منی شـود، زیـرا خداوند 
متعهـد اسـت کـه آنهـا را بـرآورده کنـد؛ در عـوض، فرمانـرداری محیط و بسـرتی را ایجاد مـی کند که 

بـرکات ایامن بتوانند آشـکار شـوند.              

»در تمامـی طریقـی کـه یهـوه خدایتـان شـما را امـر فرمـوده اسـت، سـلوک کنیـد، تا 
زنـده بمانیـد و سـعادتمند باشـید، و در سـرزمینی کـه بـه تصـرف خواهیـد آورد عمر 
دراز کنیـد« )تثنیـه ۵: ۳۳(� آیـا خداونـد در اینجـا بـه اسـرائیل مـی گوید کـه اگر آنها 
اطاعـت کننـد ایـن نعمـت هـا را بدسـت مـی آورنـد، همـان نعمـت هایـی کـه مردم 
مرهـون آنهـا هسـتند؟ یـا او مـی گویـد: اگر اطاعـت کنید، ایـن نعمت ها مـی توانند 
علـت باشـند، زیـرا اطاعـت منجـر بـه بـاز شـدن راهـی بـرای مـن شـوند کـه بتوانـم 

بـرکات را بـه شـما اعطـا کنـم؟ تفـاوت ایـن دو نظریه چیسـت؟ 

۳۱ اردیبهشت      جمعه      

تفکـری فراتـر: بخوانیـد، از اِلـن جـی وایت، فصـل »مناقشـه«، صفحـات ۶۰۷، ۶۰۸ از کتاب 
آرزوی اعصـار؛ و فصـل »رشیعـت و عهـد«، صفحـات ۳۶۳ تـا ۳۷۳، از کتـاب مشـایخ و انبیا. 

چگونـه متـی بـاب ۲۲: ۳۴ تـا ۴۰ بـه مـا کمک مـی کنـد، )ا( جایگاه، معنـا و مفهـوم رشیعت خدا 
را در عهـد و )۲( ایـن مفهـوم کـه عهـد مـرتادف بـا رابطه اسـت را درک کنیم؟ 

قبـل از اینکـه شـخصی بتوانـد با قـوت و قدرت و لطف مسـیح رشوع به رعایـت و اطاعت احکام 
خـدا کنـد، بایـد ابتـدا در قلـب او محبـت جـا داشـته باشـد )رومیـان ۸: ۳، ۴(. اطاعـت بـدون محبت 
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هامنقـدر کـه غیرممکـن اسـت، بـی ارزش نیـز می باشـد. امـا در قلبی که محبت وجود داشـته باشـد، 
شـخص بطـور ناخـودآگاه تصمیـم مـی گیـرد تا زندگـی خـود را مطابق با خواسـت و اراده خـدا که در 
احـکام او بیـان شـده اسـت، تنظیم کنـد«. )کتاب مقـدس تفسـیری SDA، جلد پنجـم، صفحه ۴۸۴(.  

»خداونـد در رشیعـت مقـدس خـود، قاعـده کامـل زندگـی را داده اسـت؛ و اعـالم کرده اسـت که 
تـا پایـان زمـان ایـن احـکام، بـدون ذره ای تغییـر در مفـاد و رشایـط آن بایـد حفـظ و به انجام برسـد. 
مسـیح آمـد تـا رشیعـت را جـالل داده برجسـته و بـزرگ سـازد و آنـرا تکریـم کنـد. وی نشـان داد کـه 
احـکام خـدا بـر پایـه و اسـاس محبـت بـه خـدا و محبـت بـه انسـان بنـا شـده اسـت و پیـروی از آن 
متضمـن کل وظایـف انسـان اسـت. او در زندگـی شـخصی خـود الگویـی کامـل از اطاعـت از احـکام 
خـدا را نشـان داد. در موعظـه کـوه او نشـان داد که چگونـه تعهدات و الزامات احـکام فراتر از اعامل 
ظاهـری اسـت و بـا افـکار و نیـات  قلبـی شناسـایی و تصدیـق مـی شـوند« )اِلـن جـی وایـت، اعـال 

رسـوالن، صفحه ۵۰۵(.     

سواالتی برای بحث:

1� چـرا ریسـمان محبـت برای کشـاندن و جلب انسـانها به سـوی خـدا، نیرومندتر از 
ریسـمان ترس است؟

۲� چـرا فرمـان »خداونـد، خـدای خـود را بـا تمـام دل و تمـام جان و تمـام عقل خود 
دوسـت بـدار« )متـی ۲۲: ۷۳( اولیـن و مهمترین فرمان اسـت؟ 

راسل  از  شده  )نقل  است�  همه  نیاز  اولین  »برنامه  است،  نوشته  ویل  سیمون   �۳
 ،Regnery Gateway :واشنگتن دی سی[ The Roots of American Order ،کرک
1۹۹۲[، ص� ۳(� چگونه می توانید سخنان وی را در متن درس این هفته به ویژه در 

رابطه با ایده شریعت، درک کنید؟  

خاصـه: رشیعـت خداونـد بخشـی جداناپذیـر از عهـد بود. بـا اینحال، ایـن عهـد واقعی فیض 
و رحمـت بـود. فیـض، هرگـز نیـاز بـه رشیعـت را انـکار و نفـی منـی کنـد. برعکـس، رشیعـت عاملـی 
اسـت کـه بـه موجـب آن فیـض در زندگی کسـانی که آنـرا دریافت کرده اند، آشـکار و ابـراز می گردد. 
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داستانهای ایامنداران
۱ خرداد

بازدید غیرمنتظره بیامرستان
توسط اندرومک چسنی، خدمت ادونتیست

هرنانـدو دیـاز از بیامرسـتان خـارج شـد و بـه خانـه شـان در مدلیـن، کشـور کلمبیـا، 
رفـت تـا اسـرتاحت کنـد. او دو سـاعت گذشـته را بـا پرش، سـموئیل گزرانده بـود وقتی 
خـون پـرش توسـط ماشـین دیالیـزو کلیـه مصنوعی پاک شـده بـود. همـرش، مونیکا، 
بـا پـرش کـه دو سـاعت آخـر را همودیالیز شـده بـود می نشسـت.هرناندو نیـز نزدیک 
فـواره آب بـر روی نیمکـت نشسـت و موبایلـش را بـاز کـرده و به موعظـه ای گوش داد.  
لحظاتـی بعـد، یـک غریبـه پیدایـش شـد و پرسـید کـه آیـا امکانـش هسـت کـه بغـل او 
بنشـیند. هرنانـدو درحالیکـه بـه موعظه گوش مـی داد  رسش را به معنای بلـه تکان داد. 

موبایـل غریبـه زنـگ خورد.
غریبـه بـا عصبانیت به کسـی که پشـت خط بـود گفت:»تصمیم گرفته ام خودکشـی 
کنـم. مـدت دو سـال اسـت کـه کارپیـدا نکـرده ام و منـی خواهـم دیگـر زندگـی کنـم. با 

مـن متـاس نگیر.«
 هامنطورکـه او حـرف مـی زد، یـادش رفته بود که هرناندوبغلش در نیمکت نشسـته 
اسـت. وقتـی مکاملـه اش بـا موبایل به امتام رسـید حالـت طبیعی خـود را گرفت. موعظه 
توجهـش را جلـب منـود و پرسـید:»آیا شـخص واعـظ مسـیحی اسـت؟« هرناندوپاسـخ 

داد:»بلـه، مسـیحی اسـت. شـنیدم می خواهـی خود کشـی کنی.«
آن مردگفت:»بلـه، دقیقـا همیـن کار را مـی خواهـم انجام دهم. دیگـر تاب تحملش 

ندارم.« را 
هرنانـدو گفت:»فکـر منـی کنم نشسـن تو بغل من تصادفی باشـد. بـه کمک احتیاج 

داری. آیـا کمکـی می توانـم برایت بکنم؟«
»بله، به کمک احتیاج دارم.«

»شغلت چیست؟«
»حسابدار هستم ومتاهل و مخارج آنها را منی توانم تامین کنم.«

»اگـر کسـی بـه تـو بگوید"مـی توانـم کمکـی بکنـم و نیازهایـت را بـرآورده سـازم و 
بـرای آینـده پیـش رویـت امیـد بدهـم" آیـا گفتـه اش را مـی پذیـری؟«

»البته که می پذیرم.«
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هرنانـدو بـا او در مورد عیسـی گفـت و اوبالفاصله قلبش را به عیسـی داد.هرناندواو 
را تشـویق کـرد کـه رزومـه کاری اش را بـا ایـامن بفرسـتد. روز بعد، هرنانـدو روی هامن 

نیمکـت نشسـته بـود و دید کـه هامن مـرد دارد دنبـال او می گردد.
مـرد گفت:»حـدس بـزن چـه اتفاقـی افتـاده! یـک نفرمتاس گرفـت و یـک کار به من 

پیشـنهاد داد. احسـاس فوق العـاده ای دارم!«
هرنانـدو خـدا را متجیـد کـرد وکنجکاوانـه در مـورد شـخصی پرسـید کـه روز قبلـش 
در بیامرسـتان بازدیـد کـرده بـود. مـرد گفـت:»او کسـی را در بیامرسـتان منـی شناسـد. 
دیروزاحسـاس مـی کـردم کـه بایـد فورا به بیامرسـتان بـروم. بعد کنارشـام نشسـتم چون 

آن لحظـه منـی دانسـتم چـه کنـم.«
هرناندوکـه درمرکـز پزشـکی ادونتیسـت یـک پزشـک عمومـی ادونتیسـت روز هفتم 
در دانشـگاه ادونتیسـت مدلین در کلمبیا اسـت داسـتانهای زیاد مشـابه ای دارد. در طی 
پنـج سـال گذشـته بیـش از صـد نفرازفکر خودکشـی دسـت برداشـتند پـس از آنکـه او با 

آنهـا دعـا کـرد. او گفت:»حـاال آنهـا زندگـی عادی خـود را مـی گذرانند.«
هدایـای ایـن بخـش از سـیزدهمین سـبت بـه بازگشـایی مرکـز آموزشـی مبرشین در 

دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا کمـک خواهـد کرد.
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۱ تا ۷ خرداد   درس نهم   

نشانه عهد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش ۲: ۲، ۳؛ خروج ۲۰: ۱۱؛ خروج ۱۶؛ عربانیان ۴: ۱ تا ۴؛ خروج ۳۱: ۱۲ 

تا ۱۷؛ تثنیه ۵: ۱۴. 

آیـه حفظـی: »پـس  بنی ارسائیـل  َسـبَّت  را نـگاه  بدارنـد، نسـاً بعد نسـل  َسـبَّت  را به  عهـد ابدی  
رعایـت کنند« )خـروج ۳1: 1۶(� 

روز هفتـم، سـبت ماننـد میخیاسـت کـه کوبیده شـده اسـت!- و با نظـم و ترتیب ناگسسـتنی هر 
هفتـه مـا را بـه اصـل آنچه که هسـتیم یـا می توانیم باشـیم بر مـی گرداند. ما مشـغله زیـادی داریم، 
و در حـال فعالیـت، پـول در آوردن، پـول خـرج کـردن، و بـه ایـن طـرف و آن طـرف رفـن و جابجایی 
هسـتیم، و سـپس سـبت مـی آیـد و ماننـد پلـی مـا را دوبـاره بـه مرجعـامن وصل مـی کند کـه کانون 

پـرگار آفرینش اسـت، زیرا خدا منشـاء هسـتی اسـت.  
بطـور منظـم، بـدون وقفـه، و بدون هیچ اسـتثنایی، سـبت آرام و بـی صدا از افق رس بـر می آورد 
و از هـر روزنـه و مـرزی وارد زندگـی مـا می شـود. ایـن به ما یـادآوری می کند که هر روزنه، شـکاف، 
و حـد و مـرزی در زندگـی مـا متعلـق بـه خالـق ماسـت، کسـی که مـا را بـر روی این کـره خاکی خلق 
کـرد، و در »آغـاز« آسـامن ها و زمیـن را آفریـد، عملـی کـه اسـاس انکارناپذیـر و بنیـاد متـام اعتقادات 
مسـیحیان اسـت و روز هفتم، سـبت پابرجاسـت!، نشـانه ای انکارناپذیر، بی تکلف، و غیرقابل سـازش 

می باشـد. 
این هفته ما به این نشانه در چارچوب عهد سینا نگاه می کنیم.

درس ایـن هفتـه در یـک نگاه: منشـاء و ریشـه روز سـبت از کجاسـت؟ چه دلیـل و مدرکی ثابت 
مـی کنـد کـه سـبت قبل از سـینا وجود داشـته اسـت؟ چـه چیزی باعث می شـود تا سـبت ایـن چنین 

نشـانه شایسـته و مناسـب عهد باشد؟    

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ خرداد – ۲۹ ما مه آماده شوید. 
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۲ خرداد      یکشنبه      

ریشه ها
هـر چنـد وقـت یکبار عبارت »سـبت قدیمـی یهودیان« را می شـنویم. با این وجـود کتاب مقدس 
در ایـن مـورد بـه روشـنی مـی گویـد کـه سـبت مدتهـا قبـل از اینکـه حتـی یک یهـودی وجود داشـته 

باشـد، وجـود داشـته اسـت. اصـل و منشـاء آن در خود هفتـه آفرینش یافت میشـود.    

بـه پیدایـش بـاب ۲: ۲، ۳ و خـروج بـاب ۲۰: 11 نـگاه کنیـد� در کجـای ایـن آیات به وضـوح و بدون 

ابهام در مورد منشـاء و ریشـه سـبت صحبت می شـود؟ 

 

با اینکه در پیدایش ۲: ۲، ۳ »روز هفتم« به عنوان سبت معرفی و مشخص منی شود)این معرفی 
اولین بار در خروج ۱۶: ۲۶، ۲۹ صورت می گیرد(، اما به روشنی در عبارت »او در روز هفتم آرام 
گرفت« )پیدایش ۲: ۲( به آن اشاره می شود. »کلمه rested آرام گرفت مرتبط با اسم سبت )عری، 
شاباط( می باشد. کلمه »سبت« در ]پیدایش ۲: ۲، ۳[ بکار برده نشده است، اما مسلم است که منظور 
نویسنده تاکید بر این است که خداوند روز هفتم را به عنوان روز سبت مبارک ساخت و برکت داد 
و آن را مقدس شمرده است«. جی.اف. واترمن، دایره املعارف تصویری زاندرون از کتاب مقدس )گرند 
رپیدز، میشگان: انجمن انتشارات زاندرون، ۱۹۷۵(، جلد ۵، صفحه ۱۸۳. بدیهی است که پیدایش باب 

۲: ۲، ۳ منشاء و بنیان الهی سبت را به عنوان برکتی برای متام برشیت تعلیم می دهد.
مرقـس ۲: ۲۷ را بخوانیـد. عیسـی مسـیح مـی گویـد که سـبت بطـور کل و به معنـای واقعی برای 

»انسـان« خلق شـده اسـت، و نـه فقط بـرای یهودیان. 

چـرا خـدا خـودش در روز هفتـم اسـراحت مـی کنـد؟ آیـا او بـه آن احتیـاج داشـت؟ او چـه منظـور 

دیگـری ممکـن اسـت از اسـراحت کـردن داشـته باشـد؟ 

 

با اینکه برخی از مفران اظهار کرده اند که خداوند پس از آفرینش به اسرتاحت فیزیکی احتیاج 
داشت، اما هدف واقعی از اسرتاحت خداوند ارائه الگویی الهی برای برشیت بود. نوع برش نیز باید 
شش روز کار کند و سپس در روز هفتم  سبت اسرتاحت کند. الهیات شناس کارل بارت اظهار داشته 
است که اسرتاحت کردن خداوند در پایان کار خلقت بخشی از »عهد فیض و رحمت« است که در آن 
از برشیت دعوت شده »تا با او اسرتاحت کند ..... و با او در این آرامی و سکون مشارکت کند«. الهیات 
نظری کلیسا، جلد سوم، بخش اول )ادینبورگ، اسکاتلند: تی & تی کلرک ال تی دی.، ۱۹۵۸(، ص. ۹۸.              
خـدا بواسـطه محبـت خویـش، زن و مـرد را در روز بعـد از خلقتشـان بـه مصاحبـت در آرامش و 
آسـودگی دعـوت کـرد، تـا ارتباطـی صمیامنـه بـا او برقـرار کننـد، بـا کسـی که به شـکل او خلق شـده 
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بودنـد. ایـن معـارشت و ارتبـاط باید ابـدی می بود. از زمان سـقوط برشیت در گناه، سـبت نکته مهم 
زندگـی هفتگـی شـخص با منجی عنوان شـده اسـت.      

اگـر کسـی از شـما بپرسـد، حفـظ و رعایت روز سـبت چه فایـده ای برای رابطه شـما 
بـا خداونـد دارد، چگونه پاسـخ می دهید؟  

۳ خرداد      دوشنبه      

سبت پیش از سینا
»او بدیشـان گفـت: »ایـن  اسـت  آنچه  خداوند گفت ، که  فردا آرامی  اسـت ، و َسـبَِّت مقـدِس خداوند� 

پـس  آنچـه  بـر آتـش  بایـد پخت  بپزیـد، و آنچه  در آب  باید جوشـانید بجوشـانید، و آنچه  باقی  باشـد، 

بـرای  خـود ذخیـره  کرده ، بجهت  صبـح  نگاه  دارید« )خـروج 1۶: ۲۳(� 

بـه داسـتان منـــای تهیـه شـده در بیابـان بـرای ارسائیـل در خـروج بـاب ۱۶، قبـل از عهـد سـینا 
نگاهـی اجاملـی بیندازیـد. توجـه کنیـد کـه ایـن رشح حـال چـه چیـزی را آشـکار مـی کنـد:      

۱. هـر سـهمیه معمولـی روزانـه َمّنا فقط در هامن روز می توانسـت اسـتفاده شـود، امـا در پایان 
روز ششـم این سـهمیه دو برابر داده می شـد.
۲. هیچ َمّنایی در روز سبت داده منی شد.

۳. سـهمیه اضافی داده شـده برای روز سـبت از روز ششـم بدون فاسـد شـدن باقی می ماند، در 
حالـی کـه در هیـچ روز دیگـری منـی شـد َمّنا را بـرای روز بعد سـامل حفظ کرد.    

ایـن داسـتان در مـورد تقـدس و حرمـت سـبت پیش از احـکام و مفاد عهد سـینا چه چیزی را آشـکار 

مـی کنـد؟ )نگاه کنید بـه خـروج 1۶: ۲۳ تا ۲۸(�  

 

در حقیقـت، برابـری سـبت بـا روز هفتـم، اعالمیـه و رشح حالـی اسـت کـه در آن خداونـد سـبت 
را بـه ارسائیلیـان مـی دهـد، و شـاهد و گواهـی کـه در آن فرمـان خداونـد در مورد اسـرتاحت در روز 
هفتـم بـه مـردم داده مـی شـود، همـه بـی شـک بـه بنیـان اولیـه ]در آفرینـش[ سـبت اشـاره دارند«. 

جـی.اف. واترمـن، دایـره املعـارف تصویـری کتـاب مقـدس زانـدرون، جلد ۵، صفحـه ۱۸۴.       

در خـروج بـاب 1۶ در مـورد سـبت مـوارد بیشـری از آنچه که در وهله نخسـت به چشـم می خورد، 

وجـود دارد� بـه مـواردی که به مـا می آمـوزد، توجه کنید:   

1� کدام روز، روز آمادگی برای سبت است؟

۲� کدام روز از هفته روز سبت است؟
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۳� سبت از کجا آمده است؟

4� روز سبت باید چگونه روزی باشد؟

۵� آیا سبت برای روزه داری است؟

۶� آیا سبت امتحان وفاوداری به خدا است؟

درک و برداشـت شـما از سـبت امـروز چگونـه بـا آنچـه کـه در مـورد سـبت در کتاب 
خـروج بـاب 1۶ آمـوزش داده مـی شـود، مطابقـت مـی کند؟ 

۴ خرداد      سه شنبه      

نشانه عهد
»قـوم  ارسائیـل بایـد ایـن روز را به عنوان نشـانٔه پیامن، نـگاه دارند� این پیامنی ابـدی بین من و قوم 

ارسائیـل می باشـد� زیـرا مـن - خداونـد- آسـامن و زمیـن را در شـش روز سـاختم و روز هفتم دسـت 

از کار کشـیدم و اسـراحت منودم« )خروج ۳1: 1۶، 1۷(� 

سـبت در کتـاب مقـدس چهـار بـار بـه عنـوان »نشـانه« مشـخص و تعییـن شـده اسـت )خـروج 
۳۱: ۱۳، ۱۷؛ حزقیـال ۲۰: ۱۲، ۲۰(. یـک »نشـانه«، یـک »منـاد« نیسـت، بـه مفهـوم اینکـه چیزی بطور 
طبیعـی چیـز دیگـری را متثیـل کنـد، یا بخاطـر آورد، زیرا هر دو دارای ویژگی های مشـابه هسـتند)به 
عنـوان مثـال، منـاد مشـت اغلـب متثیل و نشـان دهنده »تـوان« یا »قدرت« اسـت(. در کتـاب مقدس، 
سـبت بـه عنـوان یـک »نشـانه« به عنـوان عالمت یـا موضوع یـا رشط ظاهری بـرای انتقال و رسـاندن 
پیامـی مشـخص و ممتـاز عمـل مـی کنـد. هیـچ چیـز در ایـن عالمـت بـه طـور خـاص آن را بـه پیامن 
پیونـد منـی دهـد. سـبت نشـانه عهد بـود، »این بین من و شـام و متام نسـلهای آینده شـام، نشـانه ای 
اسـت تـا بدانیـد کـه من که خداوند هسـتم، شـام را قـوم مخصوص خود منـوده ام« )خـروج ۳۱: ۱۳(.  

چـرا خداونـد از سـبت بـه عنـوان نشـانه عهـد اسـتفاده مـی کنـد؟ چـه چیزی در مـورد سـبت وجود 

دارد کـه آن را بـه منـادی بسـیار مناسـب از رابطه ای نجـات بخش با خدا تبدیل می کنـد؟ با یادآوری 

اینکـه یـک جنبـه مهـم عهـد اینسـت کـه مـا بواسـطه فیض، لطـف، و رحمـت خداونـد نجـات یافته 

ایـم، کـه اعـامل مـا منـی توانسـتند مـا را نجـات دهنـد، چـه چیـزی در مـورد خود سـبت وجـود دارد 

کـه آنـرا بـه چنیـن منـاد خوبـی از آن رابطـه تبدیل مـی کند؟ )بـه پیدایـش ۲: ۳؛ عربانیـان 4: 1 تا 4(�  

 

آنچه در مورد سبت به عنوان نشانه ای از عهِد فیض مسحور کننده و جالب است، اینست که قرنها 
یهودیان روز سبت را نشانه نجات و رستگاری وابسته به مسیح موعود می دانستند. آنها در سبت پیش 
مزه ای از نجات در مسیح موعود را می چشیدند. از آنجا که ما راه نجات را فقط از طریق لطف و 



۸۸

رحمت خداوند می دانیم و چون عهد را عهد فیض و رحمت او می دانیم، پیوند و ارتباط بین سبت، 
رستگاری و عهد برایامن روشن شده است )به تثنیه ۵: ۱۳ تا ۱۵ نگاه کنید(. بنابراین، برخالف عقیده 

متداول، سبت نشانه فیض نجات دهنده خداوند است؛ این نشانه رستگاری توسط اعامل نیست.  

درک شما از معنای »استراحت« در روز سبت چگونه است؟ در روز سبت شما چگونه 
استراحت می کنید؟ در روز سبت چه کار متفاوتی انجام می دهید که آنرا به »نشانه« 
عهد با خداوند تبدیل کند؟ آیا کسی که شما را می شناسد می تواند به زندگی شما 

نگاه کند و ببیند که روز سبت واقعا یک روز خاص برای شماست؟

۵ خرداد      چهارشنبه      

نشانه تقدیس
»بـه بنی ارسائیـل بگـو: سـبت، روز مخصـوص مـن و روز اسـراحت را محـرم بداریـد� ایـن بین من و 

شـام و متـام نسـلهای آینـدٔه شـام، نشـانه ای اسـت تـا بدانیـد که من کـه خداوند هسـتم، شـام را قوم 

مخصـوص خـود منوده ام« )خـروج ۳1: 1۳(�

عبـارت فـوق العـاده پرمعنـا و غنی درباره سـبت در خـروج ۳۱: ۱۲ تا ۱۷ وجـود دارد که در ادامه 
راهنامیـی و دسـتورالعمل هـای خداونـد درمـورد سـاخت خیمـه مقـدس  و برقـراری مراسـم آن آمده 

اسـت )خـروج ۲۵: ۱ تا خـروج ۳۱: ۱۱(. 
مفهوم سبت به عنوان یک »نشانه«، نشانه ای مشهود، قابل رویت، آشکار، و ابدی بین خدا و 
قومش، برای اولین بار در اینجا بدین ترتیب بیان می شود. من خودش حاوی برخی مفاهیم شگفت 

انگیز و باارزش برای مطالعه ما است. در این من دو نظریه جدید در کنار هم قرار گفته اند:
۱. سبت به عنوان نشانه شناخت 

۲. سبت به عنوان نشانه تقدس
درک عری از علم شامل جنبه های عقالنی، ارتباطی  و عاطفی است. »شناخت« به معنای دانسن 
واقعیتی نبود، به ویژه هنگامی که شخص در آن دخیل بود. این همچنین به مفهوم داشن رابطه ای 
معنادار ]پرمعنا[ با کسی که شناخته شده است]آشنا[، می باشد. بنابراین، شناخن خداوند به معنای 
داشن رابطه صحیح و مناسب با او بود، برای »خدمت کردن« به او )اول تواریخ ۲۸: ۹(، برای »ترس« 
از او )اشعیا ۱۱: ۲(، برای »ایامن« به او )اشعیا ۴۳: ۱۰(، برای »اعتامد« به او و »جستجوی« او )مزمور 

۹: ۱۰(، و برای »خواندن« نام او )ارمیا ۱۰: ۲۵( باید با او رابطه ای صحیح داشت.

بـه هریـک از متـون فـوق نـگاه کنیـد� به چه صـورت هایی ایـن متون به مـا کمک می کننـد تا درک 

درسـتی از »شـناخت« خداوند داشته باشیم؟  
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عـالوه بـر ایـن ، سـبت بـه عنـوان نشـانه ای از تقدیـس دارای اهمیت فراوان اسـت. ایـن موضوع 
حاکـی اسـت کـه خداونـد قوم خـود را تقدیس منوده اسـت )الویـان ۲۰: ۸( و آنـان را »مقدس« منوده 

اسـت )تثنیه ۷: ۶(. 
روند تقدیس هامنند طرح نجاتبخش  و رستگار کننده خداوند، مثره محبت نجاتبخش خداوند است. 
پارسایی)عدالت و تقوا(و تقدیس هر دو کار خداوند است: »..... من یهوه هستم که شام را تقدیس 
می کنم« )الویان ۲۰: ۸(. بنابراین، روز سبت نشانه ای است که شناخت خدا به عنوان تقدیس کننده 
را آشکار می کند. سبتى كه به عنوان نشانه خدا به عنوان خالق به جهان داده شده است همچنین 
نشانه او به عنوان مقدس بودنش است«. اِلن جی وایت، شهادت هایی برای کلیسا، جلد ۶، صفحه ۳۵. 

روز سـبت و رونـد تقدیـس، یعنـی مقـدس شـدن را در نظـر بگیرید� حفـظ و رعایت 
روز سـبت چـه نقشـی در ایـن رونـد دارد؟ چگونـه خداوند مـی توانـد از تجربیات ما 

در نگـه داشـتن روز سـبت بـرای کمـک به تقدیـس ما اسـتفاده کند؟   

۶ خرداد      پنجشنبه      

یادآوری روز سبت
»روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس شامر« )خروج ۲۰: ۸(�

سبت برای انسان نشانه ای برای »یادآوری« است. استفاده از کلمه یادآوری می تواند مفاهیم و 
عملکردهای مختلفی داشته باشد. اول، یادآوری موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی نگاهی به 
گذشته است. در این خصوص، سبت به ما امر آفرینش را یادآوری می کند، و بنیان روز سبت نقطٔه 

عطفی به عنوان روزی در هفته برای اسرتاحت و آرامش و ارتباط ویژه با خداوند شد.
فرمـان یـادآوری روز سـبت بـرای زمـان حارض نیـز از مفاهیمی برخوردار اسـت. ما تنهـا نباید روز 
سـبت را بـه »یـاد داشـته باشـیم« )خـروج ۲۰: ۸(؛ بلکـه بایـد روز سـبت را »رعایت« و »نـگاه داریم« 

)تثنیـه ۵: ۱۲(. بنابرایـن، سـبت در حـال حـارض مفاهیم مهمـی را در بردارد. 
رسانجام، یادآوری روز سـبت ما را بسـوی آینده راهنامیی می کند. شـخصی که حفظ روز سـبت 
را بـه یـاد مـی آورد، وعـده آینـده ای غنـی و بـاارزش و پرمعنا با پروردگار خالق سـبت را داراسـت. او 
در رابطـه عهـد بـا خـدا باقی مـی ماند، زیـرا او در خداوند می مانـد. دوباره تکرار می کنیـم، زمانیکه 
مـا عهـد رابطـه بیـن خـدا و بـرش را درک مـی کنیم، سـبت، کـه می توانـد به تقویـت و اسـتحکام این 

رابطـه کمـک کنـد، از برتـری خاصی بـرای ما برخوردار می شـود. 
در حقیقـت، مـردم بـا یادآوری آفرینش و خالـق آن، اعامل نجاتبخش خداوند بخشـنده مهربان را 
نیـز بـه یـاد مـی آورنـد )به تثنیـه ۵: ۱۴، نگاه کنید، جایی که روز سـبت در آن دیده می شـود، در این 
زمینـه، بـه عنـوان نشـانه ای از رهایـی از مر می باشـد، منادی از نجـات نهایی کـه در خداوند یافت 
میشـود(. خلقـت و آفرینـش دوبـاره بـه یکدیگر تعلـق دارند. خلقـت اول، دومی را ممکن می سـازد. 
روز سـبت نشـانه ای اسـت که اعالم می دارد، خدا، خالق جهان و خالق نجات و رسـتگاری ماسـت. 
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»بـا نـگاه داشـنت سـبت مقـدس او، مـا باید نشـان دهیـم که قـوم او هسـتیم� کام او اعـام می دارد 

کـه روز سـبت بایـد نشـانه ای باشـد کـه به موجـب آن بتـوان افرادیکه فرمـان خدا را نگه مـی دارند 

را از دیگـران تشـخیص داد،���� کسـانی کـه رشیعـت خـدا را نگـه مـی دارنـد، در نـربد بزرگـی کـه در 

آسـامن میـان شـیطان و خداسـت، بـه او خواهنـد پیوسـت و در کنـار او خواهنـد ایسـتاد«� اِلـن جی 

وایـت، پیامهـای منتخـب ، جلـد ۲، صفحه 1۶۰� 

بـه ایـن گفتـه خـادم خداونـد توجـه کنیـد� چـه چیـزی در مورد سـبت باعـث می شـود که بیشـر از 

دیگـر فرامیـن خداونـد بتوانـد مـا را بـه عنـوان » افـراد نـگاه دارنـده فرمان« متامیـز کند؟  

 

 

۷ خرداد      جمعه      

تفکری فراتر: از نوشته های خانم اِلن جی وایت بخوانید، صفحات ۹۶۸ تا ۹۷۰ در کتاب 
مقدس تفسیری SDA، جلد ۷؛ »رعایت روز سبت«، صفحات ۳۴۹ تا ۳۵۱، از کتاب شهادت هایی برای 

کلیسا، جلد ۶؛ فصل »از دریای رسخ تا کوه سینا«، صفحات ۲۹۵ تا ۲۹۷، از کتاب مشایخ و انبیا. 

ده فرمـان بطـور جامـع، مـرشوح، و بنیـادی رابطـه بیـن خـدا و انسـان و رابطـه بیـن انسـان بـا 
انسـان را تعریف و مشـخص کرده اسـت. فرمان روز سـبت در مرکز احکام دهگانه موسـی قرار دارد. 
پـروردگار روز سـبت را بـه روشـی خـاص مشـخص و متامیز می کنـد و حوزه اختیارات او را نشـان می 
دهـد. بـه ایـن دو جنبـه توجـه کنیـد: )۱(هویـت معبـود: یهـوه )خداوند(، او کـه خالق اسـت )خروج 
۲۰: ۱۱، خـروج ۳۱: ۱۷(، و بنابرایـن جایـگاه او بی همتا و یگانه اسـت؛ )۲(حوزه اقتدار او »آسـامن ها 
و زمیـن، دریـا و همـه آنچـه کـه در آنهاسـت« )خـروج ۲۰: ۱۱، مقایسـه کنیـد بـا خـروج ۳۱: ۱۷(. از 
ایـن دو جنبـه، فرمـان روز سـبت داری ویژگـی هایی اسـت که منونـه ای از مهر و موم اسـناد معاهده 
بیـن املللـی و باسـتانی خـاور نزدیـک اسـت. ایـن مهـر و مـوم هـا معمـوال در مرکـز اسـناد و مـدارک 
معاهـده قـرار دارنـد و همچنیـن شـامل دو جنبـه بودنـد: )۱(هویـت خـدا )معموال خدای مـرشکان و 

بـت پرسـتان( )۲(حـوزه مالکیـت و اقتـدار آن )معمـوال به یـک منطقـه جغرافیایی محدود میشـد(.    
تقدیـس روح مشـخص کننـده متایـز بیـن کسـانی اسـت کـه مهـر خـدا ]روز سـبت[ را دارنـد، و 

کسـانی کـه یـک روز اسـرتاحت جعلـی را نگـه مـی دارنـد.
هنگامـی کـه روز امتحـان فـرا مـی رسـد، بـه وضـوح مشـخص خواهـد شـد کـه نشـانه و عالمـت 

وحـش چیسـت. نگـه داشـن روز یکشـنبه اسـت! ....    
خداونـد روز هفتـم را بـه عنـوان روز سـبت مشـخص و معیـن کـرده اسـت]نقل شـده در خـروج 

 .]۱۶ ،۱۷ ،۱۳ :۳۱
»بنابرایـن، متایـز بیـن وفاداران و پیامن شـکنان مشـخص می شـود. کسـانی که مایلند تـا مهر خدا 
را بـر پیشـانی خـود داشـته باشـند، بایـد چهارمیـن فرمـان را حفـظ و رعایـت کننـد«. اِلن جـی وایت، 

کتـاب مقـدس تفسـیری SDA، جلد ۷، صفحـات ۹۸۰، ۹۸۱.  
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سواالتی برای بحث: 
1� الویـان ۹1: ۰۳ را بخوانیـد� توجـه کنیـد کـه چگونـه معبـد مقـدس و سـبت را بـه 
هـم پیونـد داده اسـت� بـا توجـه بـه آموخته هـای ما در مورد آنچه که سـبت نشـانه 
آن اسـت، پاسـخ دهیـد چـرا ایـن پیونـد و ارتبـاط اینقدر قابـل درک و منطقی اسـت؟ 

ــت گام  ــه تقوی ــبت ب ــتن روز س ــه داش ــا نگ ــید: آی ــود بپرس ــوال را از خ ــن س ۲� ای
ــر اینصــورت، چــه تغییراتــی  ــد کمــک کــرده اســت؟ در غی ــا خداون برداشــتن مــن ب

ــد؟   ــد ایجــاد کنی مــی توانی

خاصـه: سـبت نشـانه عهـدی اسـت که رونـد آن تا زمان کامل شـدن نقشـه رسـتگاری خداوند 
ادامـه خواهـد داشـت. سـبت به آفرینش بـه عنوان نشـانه ای از پیامن لطف و رحمت خداوند اشـاره 
مـی کنـد، سـبت بـه مـا خلقت دوبـاره و نهایی جهـان را خاطر نشـان می سـازد، هنگامی کـه خداوند 

همـه چیـز را از نو خلـق می کند. 
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داستانهای ایامنداران
۸ خرداد

دادو بی داد یک هرنمند خالکوب
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

دکـرت هرنانـدو دیـاز در مرکـز پزشـکی ادونتیسـت مدلیـن در کلمبیـا یـک بیـامری را 
معاینـه مـی کـرد وقتی یک شـکل سـایه ماننـد در درِدفـرتش او را ترسـاند. یـک مرد تاس 
بـود کـه رسش را خالکوبـی کـرده بـود و اشـکالش واضـح بـود. شـکل خالکوبـی یـک تار 

سـیاه و آبـی را در رسش شـکل داده و همـه بازوهـا و دسـتش را پوشـانده بـود. 
مرد گفت:»نوبت من است که مرا معاینه کنی«

هرناندو گفت:»لطفا منتظر باشید تا نوبتتان شود«
دقایقـی گذشـت، مـرد وارد دفـرت کار شـده وبغـزش ترکیـد و رشوع بـه گریـه کـرد. 
مـرد تنومنـد همچـون یـک بچـه دادوبیـداد مـی کـرد. هرنانـدو بـه گـزارش مـرد نگاهی 
انداخـت. گـزارش حاکـی از آن بـود کـه آزمایـش ویـروس ایـدز او مثبـت بـوده اسـت. 
درحالیکـه اشـکهایش از خالکوبـی  گونـه هایـش جاری می شـد گفت:»من ویـروس ایدز 

خواهم.« منـی 
هرناندو پرسید:»چه اتفاقی افتاده؟ شغلت چیست؟«

مرد گفت:»من یک هرنمند خالکوبی هستم وبدن، بوم نقاشی من هست.«
»چطور شد که به ویروس ایدز مبتال شدی؟ آیا هم جنس باز هستید؟«

مرد پاسخ داد که هرگز در رسکار با ویروس ایدز متاسی نداشته است.
او گفت:»درهرحال از مبتال به آن بیزارم. منی خواهم مبیرم.«

هرنانـدو گفت:»یـک نفر هسـت که می تواند توراشـفا دهد. شـاید به خـدا اعتقادی 
نداشـته باشـی و متوجـه هسـتم؛ به هرحـال او می تواند به تـو کمک کند.«

آن مـرد توضیـح داد کـه بـه خـدا اعتقـادی نـدارد یعنـی آتئیسـت اسـت امـا مخالف 
تجدیـد نظر نیسـت.

هرنانـدو گفت:»آیـا مـی توانـم برایت دعـا کنم؟ آیا مـی خواهی عیسـی را به عنوان 
منجـی ات بپذیـری؟« مـرد درحالیکه گریه می کـرد گفت:»بله«

هرنانـدو دعـای گنـاه را برایش خواند. وقتی در آخردعا گفت"به نام عیسـی مسـیح"، 
بـه روی زمین افتاد.

هرنانـدو آن مـردرا بـرای آزمایـش دوم ویروس ایدز فرسـتاد. هفته بعـد او با لبخندی 
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بـر لبـان برگشـت و گفت:»مـن مبتـال بـه ویـروس ایـدز نیسـتم. بـرای ایـن از خداو شـام 
سپاسـگزارم چراکـه خدا مرا شـفا داده اسـت.«

آزمایـش پیـش رو در حقیقـت برگـه قطعـی شـفایش بـه حسـاب مـی آمـد. اینکـه 
آزمایـش ویـروس ایـدز او منفـی بـود یـک معجـزه خـدا محسـوب مـی شـد.

ماههـا بعـد هرنانـدو و همـرش، مونیـکا، وقتـی داشـتند در فروشـگاهی خرید می 
کردنـد صـدای فریـادی شـنیدند که مـی گفت:»آقای دکـرت! آقای دکرت!« آن مـرد خالکوب 
بـه سـمت هرنانـدو دویـد و بـا شـادی او را بـا بغلـی از زمیـن بلنـد کـرد. او بـه خاطـر 

معجـزه ای کـه خـدا در زندگـی اش انجـام داده بـود شـکرگزاری مـی کرد.
هرنمندخالکـوب یکـی از هـزاران نفری اسـت که هرنانـدو، به عنوان پزشـک عمومی 
۶۰ سـاله ادونتیسـتی در مرکزپزشـکی ادونتیست واقع در دانشـگاه ادونتیست کلمبیا در 

مدلین به سـمت عیسـی هدایت کرده اسـت.
ایـن بخـش ازهدایـای سـیزدهمین سـبت بـه بازگشـایی مرکـز آموزشـی مبرشیـن در 

دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا کمـک خواهـد منـود.
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۸ – ۱۴ خرداد   درس دهم   

عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: ارمیـا ۳۱: ۳۱ تـا ۳۴؛ متـی ۵: ۱۷ تـا ۲۸؛ هوشـع ۲: ۱۸ تا ۲۰؛ اشـعیا ۵۶: 

۶، ۷؛ عربانیـان ۸: ۷، ۸؛ عربانیـان ۱۰: ۴؛ متـی ۲۷: ۵۱. 

آیـه حفظـی: »خداونـد می فرمایـد: اینـک روزهایـی فرا می رسـد کـه مـن بـا خانـدان ارسائیل و 
خانـدان یهـودا عهدی تـازه خواهم بسـت« )ارمیـا ۳1: ۳1(�

سـالها پیـش در مجلـه ای، کاریکاتـوری از یـک مدیـر بازرگانـی کـه در دفـرتی در مقابـل گروهـی 
از مدیـران دیگـر ایسـتاده بـود بـه تصویر کشـیده شـده بـود. او یـک جعبه مواد شـوینده در دسـتان 
خـود داشـت و آنـرا بـه مـردان و زنـان دیگر نشـان مـی داد. او با افتخار بـه کلمه جدید کـه با حروف 
بـزرگ قرمـز بـرروی جعبـه بـود، اشـاره می کـرد، البته این بـه مفهوم جدید بـودن محصول مـی تواند 
باشـد. سـپس مدیـر اجرایـی گفـت: »ایـن کلمـه جدیـد روی جعبه اسـت که جدید اسـت«. بـه عبارت 
دیگـر، همـه آنچـه کـه تغییـر کـرده بود، و همـه آنچه که جدیـد بود، تنهـا کلمه جدید بـر روی جعبه 

بـود. بقیـه چیزهـا مثل قبـل بود. 
بـه تعبیـری، مـی تـوان گفـت کـه عهـدی جدیـد نیـز این چنین اسـت. اسـاس عهـد، امیـد اصلی و 
اساسـی کـه مـا بـه آن داریـم، و مفـاد اساسـی آن، هـامن چیزی اسـت که در عهـد قدیم موجـود بود. 
ایـن همیشـه عهـد لطـف و رحمـت خداونـد بـوده اسـت، عهدی مبتنـی بر محبتـی که فراتـر از نقاط 

ضعـف و قصـورات برشی اسـت.  
درس این هفته در یک نگاه: چه شباهتهایی بین عهد قدیم و جدید وجود دارد؟ چه نقشی احکام 
از »عهد بهرت«  با چه کسانی عهدها بسته می شد؟ منظور کتاب عرانیان  بازی می کنند؟  در عهد 

چیست؟ )عرانیان ۸: ۶(. چه رابطه ای بین عهد و خیمه مقدس در آسامن وجود دارد؟ 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۵ خرداد – ۵ ژوئن آماده شوید. 
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۹ خرداد      یکشنبه      

اینک، روزهایی فرا می رسد ���
ارمیا باب ۳1: ۳1 تا ۳4 را بخوانید و به سواالت ذیل پاسخ دهید: 

1� چه کسی عهد را آغاز کرد؟ 

 

۲� در اینجا در مورد رشیعت چه کسی گفته شده است؟ این چه رشیعتی است؟ 

 

۳� کدام آیات بر نوع رابطه ای که خداوند می خواهد با مردمش داشته باشد، تاکید می کنند؟ 

 

4� چه اقدامی از سوی خداوند به نیابت از قومش صورت گرفت که اساس آن رابطه عهد است؟ 

 

واضـح اسـت: عهـد جدیـد تفـاوت چندانـی بـا عهد قدیم کـه با ارسائیل در کوه سـینا بسـته شـد، 
نـدارد. در حقیقـت، مشـکل عهـد سـینا ایـن نبود کـه قدیمی یا غیرمرسـوم بـود، برعکس، مشـکل این 

بـود که آن عهد شکسـته شـد )ارمیـا ۳۱: ۳۲(.       
پاسـخ متـام سـواالت فـوق کـه در ایـن چهـار آیـه یافـت مـی شـود، ثابـت می کنـد که بسـیاری از 
بندهـای »عهـد قدیـم« در عهـد جدیـد بـه جـا مانـده اسـت. »عهـد جدیـد« بـه تعبیری یـک »تجدید 

میثـاق« اسـت. ایـن تکمیـل کننـده یا تحقـق عهد اول اسـت.

بـر روی بخـش آخـر ارمیـا ۳1: ۳4 مترکـز کنیـد، کـه در آن خداونـد مـی گوید کـه او تقصیر ایشـان را 

خواهـد آمرزیـد و گناهشـان را دیگـر بـه یـاد نخواهـد آورد� حتـی بـا اینکـه پـروردگار مـی گوید که 

رشیعـت را بـرروی قلبهـای مـا خواهـد نگاشـت و آنـرا در باطـن ما خواهد نهـاد، او هنوز هـم تاکید 

مـی کنـد کـه گنـاه و رشارت مـا را خواهـد آمرزیـد، که ایـن برخاف نظریه رشیعت نگاشـته شـده بر 

قلبهـای ماسـت� آیـا شـام تناقـض یا تضـادی بین این دو نظریه مشـاهده مـی کنید؟ اگر نـه، چرا نه؟ 

هامنطـور کـه در رومیـان ۲: 1۵ آمـده: »عمـل رشیعت بر دلشـان نگاشـته شـده اسـت«، ایـن به چه 

معناسـت؟ )متـی ۵: 1۷ تا ۲۸(�        

 

 

بـا نگاهـی بـه آیـات مطالعـه امـروز، چگونه مـی توانید از آنهـا برای پاسـخ دادن به این اسـتدالل 
کـه بـه نوعـی ده فرمـان )یـا، بطـور خاص سـبت( تحت عهد جدید باطل شـده اسـت، اسـتفاده کنید؟ 
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آیـا چیـزی در ایـن آیـات وجـود دارد کـه ایـن نکتـه را بیان کنـد؟ اگر وجـود دارد، چگونه مـی توان از 
آن متـون بـرای اثبـات جاودانه بـودن رشیعت اسـتفاده کرد؟ 

۱۰ خرداد      دوشنبه      

Heart Work
در زمانـی کـه پادشـاهی قلمـرو جنوبـی یهـودا در آسـتانه فروپاشـی بـود و مـردم به اسـارت بابل 
در مـی آمدنـد، خـدا از طریـق نبـی خـود »عهـد جدیـد« را اعـالم کـرد. این اولیـن باری اسـت که این 
نظریـه در کتـاب مقـدس بیان می شـود. بـا این حال، هنگامی که پادشـاهی ۱۰ قبیله شـاملی ارسائیل 
در رشف نابـودی بـود )حـدود یکصـد و پنجـاه سـال قبـل از دوران ارمیـا(، دوبـاره ایـده عهـد دیگری، 

ایـن بـار توسـط هوشـع مطرح می شـود )هوشـع ۲: ۱۸ تـا ۲۰(. 

هوشـع ۲: 1۸ تـا ۲۰ را بخوانیـد� بـه تشـابه آنچـه کـه در اینجـا خداونـد بـه قـوم خـود مـی گویـد با 

آنچـه در ارمیـا ۳1: ۳1 تـا ۳4 مـی گویـد، توجـه کنیـد� چـه نقطـه مشـرکی را مطـرح مـی کنـد، و 

دوبـاره، در مـورد مفهـوم اصلـی و ماهیـت عهـد چـه مـی گویـد؟  

 

در لحظاتی از تاریخ که نقشه های خداوند برای قوم عهد خویش بخاطر نافرمانی و بی ایامنی 
انبیایی را فرستاد تا اعالم کنند که تاریخ عهد با وفاداران او به پایان  آنان با مشکل مواجه شد، او 
نرسیده است.  هر چقدر هم که مردم ممکن است بدعهد و پیامن شکن بوده باشند، هر چقدر هم 
که در میان آنها ارتداد، نافرمانی و مترد باشد، خداوند هنوز متایل خود برای برقراری رابطه با بسن عهد 

با همه کسانی که مایل به توبه، اطاعت، و خواستار وعده های او باشند را اعالم می کند.

بـه متـون زیـر نـگاه کنیـد� اگرچـه آنهـا بطور خاص بـه عهد جدیدی اشـاره منـی کنند، اما چـه نکاتی 

در آنهـا یافـت مـی شـود که اصـول را در ورای عهـد جدید منعکـس می کنند؟    

حزقیال 11: 1۹  

حزقیال 1۸: ۳1  

حزقیال ۳۶: ۲۶  

خداونـد مـی گویـد »دلـی بـه ایشـان خواهم بخشـید که بداننـد من یهوه هسـتم« )ارمیـا ۲۴: ۷(. 
او همچنیـن مـی گویـد: »مـن ایشـان را یـک دل خواهم بخشـید، و روحی تازه در اندرونشـان خواهم 
نهاد. دل سـنگی را از پیکرشـان به در خواهم آورد و دل گوشـتین بدیشـان خواهم بخشـید« )حزقیال 
۱۱: ۱۹(، و بـه آنـان »قلبـی تـازه« و »روحـی تـازه« خواهـم بخشـید )حزقیـال ۳۶: ۲۶(. او همچنیـن 
مـی گویـد، »روح خـود را در انـدرون شـام خواهـم نهـاد« )حزقیـال ۳۶: ۲۷(. ایـن کار خداونـد پایه و 

اسـاس عهد جدید اسـت. 
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اگر کسی به شما مراجعه و بگوید، »من قلبی جدید می خواهم، قلبی که شریعت 
برروی آن نگاشته شود، من قلبی میخواهم که از خداوند شناخت داشته باشد، اما 

نمی دانم چگونه آن را بدست آورم«، شما به این شخص چه می گویید؟

۱۱ خرداد      سه شنبه      

عهدهای قدیم و جدید
»خداونـد بـه غریبهایـی کـه بـه قـوم او می پیوندنـد و او را دوسـت دارنـد و بـه او خدمـت می کنند، 

سـبت را نـگاه می دارنـد، و پیـامن او را بـا وفـاداری حفظ می کننـد، می گوید: »من تـو را به صهیون، 

بـه کـوه مقـّدس خـودم برمی گردانـم و در منازخانـٔه مـن شـاد خواهـی بـود، و قربانی هایی کـه تو بر 

قربانـگاه مـن می گذرانـی، خواهـم پذیرفـت� معبـد بـزرگ مـن بـه نـام منازخانٔه همـٔه ملّتهـا خوانده 

خواهد شـد« )اشـعیا ۵۶: ۶، ۷(� 

ارمیـا اظهـار مـی دارد کـه عهـد جدیـد باید بـا »خانـدان ارساییل« بسـته می شـد )ارمیـا ۳۱: ۳۳(. 
آیـا ایـن بـدان معناسـت کـه فقط فرزندان واقعـی ابراهیم، یهودیانـی که از خون و ذریت او هسـتند، 
وعـده هـای عهـد را دریافـت کننـد؟ در واقـع خیر!، این حتـی در دوران عهـد قدیم هم صـادق نبود. 
اینکـه بطـور کلـی وعـده هـای عهـد بـه ملـت یهود داده شـده اسـت، البتـه صحیح اسـت. بـا اینحال، 
هیـچ کسـی دیگـری از آنهـا محـروم نشـد و مسـتثنی نبـود. برعکـس، همـه یهودیـان یا غیـر یهودیان 
بـرای سـهیم بـودن در وعـده هـا دعـوت شـدند، امـا آنها مجبـور بودند کـه آنـرا بپذیرنـد و موافق آن 

باشـند تـا بـه بتواننـد وارد آن عهـد شـوند. مسـلام امروز هـم فرقی نکرده اسـت. 

متـون بـاال را در کتـاب اشـعیا بخوانیـد� آنها برای کسـانی که مـی خواهند پـروردگار را خدمت کنند، 

چـه رشایطـی را قـرار مـی دهنـد؟ آیـا واقعـا تفاوتـی در آنچه خـدا از آنها خواسـت و آنچـه امروز از 

مـا مـی خواهـد وجود دارد؟ پاسـخ خـود را رشح دهید� 

بـا اینکـه عهـد جدیـد، »عهـد بهـرتی« نامیـده مـی شـود )مطالعـه روز چهارشـنبه را ببینیـد(، در 
عنـارص اصلـی و اساسـی تشـکیل دهنـده هـر دو عهـد قدیم و جدیـد واقعـا تفاوتی وجود نـدارد. این 
هـامن خدایـی اسـت کـه بـا لطـف، رحمـت، و فیض خـود، طرح رسـتگاری را مطـرح می کنـد )خروج 
۳۴: ۶؛ رومیـان ۳: ۲۴(؛ ایـن هـامن خدایـی اسـت کـه در پی مردمی اسـت که با ایـامن خواهان وعده 
بخشـش او هسـتند )ارمیـا ۳۱: ۳۴؛ عرانیـان ۸: ۱۲(؛ ایـن هامن خدایی اسـت که مـی خواهد رشیعت 
خـود را بـر قلـب کسـانی کـه او را بـا ایـامن پیـروی می کننـد، نقـش بنـدد )ارمیـا ۳۱: ۳۳؛ عرانیان ۸: 

۱۰(، خـواه یهـودی یا غیـر یهودی. 
در عهـد جدیـد، یهودیانـی کـه بـه انتخـاب از راه فیـض و رحمـت پاسـخ مثبـت دادنـد، عیسـی 
مسـیح و انجیـل او را دریافـت کردنـد. بـرای مدتـی آنها قلب کلیسـا بودنـد، »باقیامندگانـی بودند که 
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از راه فیـض انتخـاب شـدند« )رومیـان ۱۱: ۵( بـر خـالف کسـانی کـه »بـه سـخت دلـی دچار شـدند« 
)رومیـان ۱۱: ۷(. در عیـن حـال، غیـر یهودیـان کـه قبـال اعتقـادی نداشـتند، انجیـل را پذیرفتنـد و بـه 
مـردم حقیقـی خداملحـق شـدند، فـارغ از اینکـه بـه کـدام قـوم یا نـژاد تعلق دارنـد )رومیـان ۱۱: ۱۳ 
تـا ۲۴(. بنابرایـن غیـر یهودیانـی »کـه زمانی از مسـیح جـدا، از تابعیـت ارسائیل محروم و بـا عهدهای 
شـامل وعـده، بیگانـه بودیـد، و بی امیـد و بی خـدا در ایـن جهان بـه رس می بردید« )افسسـیان ۲: ۱۲(

بـا خـون مسـیح بهـم نزدیـک و در کنـار هـم قـرار گرفتنـد. مسـیح واسـطه »عهـد جدید« و شـفاعت 
کننـده همـه مؤمنـان و ایامنـداران، رصف نظـر از ملیـت و نـژاد اسـت )عرانیـان ۹: ۱۵(.        

۱۲ خرداد      چهارشنبه      

»عهد بهر« )عربانیان ۸: ۶(
در مطالعه دیروز در خصوص عنارص اصلی دیدیم که عهد قدیم و عهد جدید یکسان بودند. نکته 
اصلی در رستگاری ایامن به خدایی است که گناهان ما را خواهد آمرزید، نه به خاطر اینکه در ما 
چیزی است که ما را الیق و شایسته آن می سازد، بلکه فقط به دلیل لطف و رحمت او. ما در نتیجه 

این بخشش با او وارد رابطه ای می شویم که در آن با ایامن و اطاعت، تسلیم او می شویم. 
بـا ایـن وجـود، کتـاب عرانیـان عهـد جدید را »عهـد بهرتی« مـی نامد. چگونـه می توانیـم مفهوم 

آن را درک کنیـم؟ چگونـه یـک عهـد می توانـد از دیگری بهرت باشـد؟ 

خطایی که منجر به »شکست« عهد قدیم شد، چه بود؟ )عربانیان ۸: ۷ و ۸(�

 

مشکل عهد قدیم خود عهد نبود بلکه قصور و ناتوانی مردم در درک  آن از طریق ایامن بود 
)عرانیان ۴: ۲(. برتری عهد جدید نسبت به عهد قدیم در عیسی مسیح نهفته است، به جای اینکه 
مانند عهد قدیم فقط از طریق قربانی حیوانات بر مردم آشکار شود، اکنون در حقیقت مرگ و رسالت 
کاهنی اعظم او آشکار می شود. به عبارت دیگر، نجات اعطا شده در عهد قدیم هامن نجاتی است که 
در عهد جدید اعطا می شود. اما در عهد جدید، مکاشفه ای بزرگ تر و کاملرت از خدای عهد و محبتی 
که او نسبت به برشیت گمگشته در گناه دارد، آشکار شده است. و به این دلیل بهرت است زیرا هر 
آنچه در عهد عتیق از طریق منادها و سمبل های مختلف آموزش داده شده بود، تحقق آن در عیسی 
مسیح انجام می شود، که زندگی بی گناه و معصوم او، مرگ او، و رسالت کهانت اعظمی او، همه 

توسط مراسم و خدمات خیمه مقدس زمینی منادین شده بودند )عرانیان ۹: ۸ تا ۱۴(.
اکنون، به جای منادها، منونه ها، متثیل ها، ما خود عیسی مسیح را داریم، نه فقط به عنوان بره 
بی گناه و قربانی شده که خون خود را به خاطر گناهان ما داد)عرانیان ۹: ۱۲(، بلکه به عنوان کاهن 
اعظم ما که در ملکوت از جانب ما کهانت کرده و ما را شفاعت می کند )عرانیان ۷: ۲۵(. اگرچه 
نجاتی که او اعطا می کند هامن است، اما این مکاشفه ای است کاملرت از خودش و نجاتی که در او 
یافت می شود، و چون در عهد جدید آشکار می شود آنرا نسبت به عهد قدیم برتر و بهرت می سازد.         
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عربانیـان بـاب ۸: ۵ و 1۰: 1 را بخوانیـد� نویسـنده از چـه کامـی بـرای توصیف مراسـم خیمه مقدس 

عهـد قدیـم اسـتفاده مـی کنـد؟ چگونـه اسـتفاده از آن کلمـه بـه مـا کمـک مـی کنـد تـا برتـری عهد 

جدیـد را درک کنیـم؟ 

 

بـه ایـن بیاندیشـید: چـرا دانسـتن دربـاره زندگـی، مـرگ، و کهانـت اعظمی مسـیح از 
جانـب مـا، بـه مـا درک و شـناخت بهتـری از خـدا می دهد، نسـبت به آنچـه که فقط 

از آئیـن زمینـی خیمه]حـرم[ مقـدس از قربانـی حیوانات بود؟   

۱۳ خرداد      پنجشنبه      

کاهن عهد جدید
در  دارد.  آسامنی  محراب  در  ما  اعظم  کاهن  عنوان  به  عیسی  بر  زیادی  تاکید  عرانیان  کتاب 
حقیقت، شفاف ترین بیان پیامن تازه در کتاب عرانیان عهد جدید با تاکید بر مسیح به عنوان کاهن 
اعظم آمده است. و این اتفاقی نیست. خدمت آسامنی مسیح کامال با وعده های پیامن جدید گره 

خورده است. 
مراسـم و خدمـات خیمـه مقـدس عهـد عتیـق بـه مفهـوم این بـود که از طریـق آن حقایـق پیامن 
قدیـم آمـوزش داده شـود. ایـن مراسـم حـول محـور قربانـی و شـفاعت بـود. حیوانـات قربانـی مـی 
شـدند، و کاهنـان بوسـیله خـون آنهـا شـفاعت مـی طلبیدنـد و خـون آنهـا را واسـطه قرار مـی دادند. 
البتـه، همـه اینهـا منادهـای نجاتـی بودنـد کـه تنها در مسـیح یافت می شـد. هیچ نجاتـی در آنها و از 

طریـق آنهـا وجود نداشـت. 

عربانیـان بـاب 1۰: 4 را بخوانیـد� چـرا در مـرگ ایـن حیوانـات هیـچ نجـات و رسـتگاری یافـت منـی 

شـود؟ چـرا مـرگ یـک حیـوان شایسـتگی کافـی بـرای بدسـت آوردن رسـتگاری از طریـق آنـرا ندارد؟ 

 

 

همـه ایـن قربانـی هـا، و شـفاعت کاهنـان کـه تـوام بـا آن بود، در مسـیح کامـل و تحقـق یافتند. 
عیسـی قربانـی شـد تـا خـون او اسـاس عهـد جدیـد باشـد. خون مسـیح عهـد جدیـد را تصویـب و به 
آن رسـمیت بخشـید و عهـد سـینایی و قربانـی هـای آن را »قدیمـی« یـا باطـل کـرد. قربانـی واقعـی، 
یکبـار بـرای همیشـه در نقطـه اوج متامـی اعصـار ظاهر شـد تا با قربانی خـود، گناه را از میـان بردارد 
)عرانیـان ۹: ۲۶(. بعـد از مـرگ مسـیح، دیگـر نیـازی به قربانی هیـچ حیوانی نبود. خدمات و مراسـم 

خیمـه مقـدس زمینـی ماموریـت خودشـان را بـه امتام رسـانده بودند. 
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متـی بـاب ۲۷: ۵1 را بخوانیـد، کـه دربـاره چگونگـی پـاره شـدن پـرده معبـد زمینـی در هنـگام مرگ 

مسـیح صحبـت مـی کنـد � چگونـه آن واقعـه بـه مـا کمـک مـی کنـد تـا بفهمیـم چـرا معبـد مقدس 

زمینـی جایگزیـن شـده بوده اسـت؟ 

 

البتـه، خدمـت و کهانـت الویانـی کـه بـه منایندگـی و نیابـت از مـردم در خیمـه زمینـی مراسـم 
قربانـی و شـفاعت را انجـام مـی دادنـد بـه قربانـی هـای حیوانات وابسـته بود. پـس از آئیـن قربانی 
هـا، نیـاز بـه خدمـت آنـان نیـز پایـان یافـت. همه چیـز در عیسـی مسـیح کامـل و محقق شـده بود، 
کسـی کـه اکنـون بـا خـون خـود در محـراب آسـامنی مـا را شـفاعت مـی کنـد )بـه عرانیـان ۸: ۱ تا ۵ 
نـگاه کنیـد(. کتـاب عرانیـان مسـیح را به عنـوان کاهن اعظم ما کـه با ریخن خون وارد ملکوت شـده 
خاطـر نشـان مـی کنـد )عرانیـان ۹: ۲(، که از جانب ما شـفاعت و وسـاطت می کند. این اسـاس امید 

و وعـده ای اسـت کـه در عهـد جدیـد داریم.

درک اینکـه، حتـی اکنـون، عیسـی بـه نمایندگـی از شـما بـا خـون خـود در ملکـوت 
کهانـت مـی کنـد، چـه حسـی در شـما ایجـاد می کنـد؟ چقـدر این بـه شـما در مورد 

نجـات اعتمـاد و اطمینـان مـی بخشـد؟        

۱۴ خرداد      جمعه      

تفکری فراتر: »در مشارکت نان و رشاب با شاگردان، مسیح خود را به عنوان منجی ایشان 
معرفی کرد. او با عهدی جدید به ایشان متعهد شد که متامی کسانی که به او ایامن آورند، فرزندان 
خدا و هم ارث با مسیح خواهند شد و به واسطه این عهد، متامی برکاتی را که می تواند در این جهان 
و جهان آینده به انسان عطا کند، متعلق به ایشان خواهد بود. این عهد می بایستی با خون مسیح 
امضا و به تصویب می رسید. اجرای مراسم شام ِپَسح برای این بود تا شاگردان، فداکاری عظیمی را که 
مسیح برای هر یک از ایشان به عنوان عضوی از متامی برشیت گناهکار انجام می داد به خاطر داشته 

باشند. )اِلن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۶۵۹(.
»بارزتریـن ویژگـی ایـن عهـد صلـح و آشـتی، توانایی بخشـش بی حد و حر بخشایشـگر نسـبت 
بـه گناهـکار در صـورت توبـه و رویگردانـی از گنـاه اسـت. روح القـدس انجیـل را بـه عنـوان نجـات 
از طریـق شـفقت و رحمـت خـدای بخشـنده و مهربـان مـا توصیـف مـی کنـد. مـن نسـبت بـه بـی 
عدالتـی و اعـامل نادرسـت آنـان رحـامن خواهم بـود، »از آن رو که رشارت ایشـان را خواهم آمرزید و 
گناهانشـان را دیگـر هرگـز بـه یاد نخواهـم آورد« )عرانیـان ۸: ۱۲(. آیا خداوند با رحمـت به گناهکار 
از عدالـت خویـش دور میشـود؟ خیـر؛ خـدا منـی توانـد رشیعـت خـود را بـا معافیـت ناقضـان آن از 
مجـازات  بـی ارزش کنـد. طبـق عهـد جدیـد، اطاعت کامـل رشط حیات اسـت. اگر گناهـکار توبه کند 
و بـه گناهـان خـود اعـرتاف کنـد، بخشـیده خواهد شـد. بـا فداکاری مسـیح بـه منایندگـی از گناهکار، 



1۰1

آمـرزش بـرای او مهیـا شـده اسـت. مسـیح الزامـات و مطالبـات رشیعـت برای هـر گناهـکار توبکار و 
مومـن را بـر آورده کـرده اسـت« اِلـن جـی وایـت، فیض شـگفت انگیـز خدا، صفحـه ۱۳۸.

سواالتی برای بحث:

1� نوشـته شـدن شـریعت خداوند بر قلبها چه مزیتی بر نوشـته شـدن فقط در لوح 
هـای سـنگی دارد؟ کـدام یـک از آنهـا آسـان تر فرامـوش مـی شـوند، احکامـی کـه بـر 

روی سـنگ نوشـته شـوند یـا احکامی کـه بر روی قلبها نگاشـته شـوند؟ 

۲� از زمـان سـقوط بشـریت در گنـاه، تنهـا راه نجـات از طریـق عیسـی مسـیح بوده 
اسـت، حتـی اگـر مکاشـفه ایـن حقیقـت در دوران مختلـف تاریـخ متفـاوت بـوده 

باشـد� آیـا عهـد و پیمـان هـا بـه همـان شـکل عمـل نمـی کنند؟ 

۳� در مطالعـه امـروز بـه دومیـن اظهـارات خانم اِلن جـی وایت توجه کنیـد� منظور 
او از »اطاعـت کامـل« بـه عنـوان الزمه رابطه عهد چیسـت؟ تنها کسـی کـه »اطاعت 
کامـل« را نشـان داده، چـه کسـی بـوده اسـت؟ چگونـه ایـن اطاعـت بـه مطالبـات 

شـریعت بـرای ما پاسـخ مـی دهد؟ 

خاصـه: عهـد جدید مکاشـفه ای بزرگ تر، کاملرت، و بهرت از نقشـه نجات اسـت. ما، کسـانی که 
در آن رشیـک مـی شـویم بـا ایـامن در آن مشـارکت می کنیم، ایامنی کـه خود را با پیـروی از احکامی 

که در قلبهای ما نوشـته شـده آشـکار خواهد منود. 
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داستانهای ایامنداران
۱۶ اسفند

کلیسایی برای توریستها
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

وقتـی شـبان جدیـد به کلیسـای بیـن املللی ادونتیسـت روز هفتم شـهر بوخارسـت- 
تنهـا کلیسـای انگلیسـی زبـان پایتخـت رومانـی- آمـد و دیـد کـه تنها سـه نفر در کلیسـا 

حضـور دارنـد تعجـب کـرد. همه آن سـه نفـر رومانـی بودند.
سـه هفتـه بعـد، شـبان بنیامیـنِ اْسـتان پی بـرد که یکـی از آن سـه نفر کـه خانم ۲۱ 
سـاله بـود دارد کلیسـا را تـرک مـی کند. او از خود پرسـید کـه چرا خدا او را به کلیسـایی 
مـرده رهـری کـرده اسـت و اینگونـه دعـا کرد:»چـرا اینجا هسـتم؟ چـرا چنیـن خواندگی 

را بـه من سـپردی؟«
در آن لحظـه دو نفـر توریسـت آمریکایـی دم در ایسـتادند. بنیامیـن فهمیـد کـه آن 

توریسـتها بـه جایـی بـرای پرسـتش نیـاز دارنـد. او بـه دعا کـردن ادامـه داد.
چنـد هفتـه بعـد او مـردی را کـه کت و شـلواربا کـراوات پوشـیده بود را دیـد که در 
بیـرون کلیسـا منتظـر اسـت. او در لهسـتان بـه همـراه خانـواده اش زندگـی می کـرد اما 
درکشـور رومانـی کار مـی کـرد. او بـه کلیسـای دیگـری تعلق داشـت اما پـس از مطالعه 
کتـاب مقـدس خواسـت کـه بـه کلیسـایی برود که سـبت را نگـه مـی دارنـد. بنیامین پی 
بـرد کـه افـراد خارجـی در رومانـی کارمـی کننـد امـا زبـان رومانـی منـی داننـد. آنهـا بـه 

مکانـی بـرای پرسـتش نیاز داشـتند.
پـس ازگذشـت چنـد مـاه بنیامیـن پیشـنهاد داد تا مدرسـه سـبت و جلسـه پرستشـی 
سـبت را بـه وقـت صبـح تشـکیل دهنـد. تا آن موقع کلیسـا مدرسـه سـبت نداشـت و به 
خاطـر همیـن جلسـه طوالنـی مـدت پرستشـی در عرهای سـبت برگزارمی شـد. دو نفر 
از اعضـا مخالـف پیشـنهاد بودنـد. آنهـا در وقـت صبـح روز سـبت بـه کلیسـای رومانـی 
رفتنـد ومنـی خواسـتند دوستانشـان را از دسـت دهنـد. اما بنیامین پافشـاری مـی کرد. او 
گفـت:» مـا بـه اینجـا منـی آییم تـا زبان انگلیسـی یـاد بگیریم بلکه بـه اینجا مـی آییم تا 

کتـاب مقـدس را مطالعـه کنیـم. مـا باید یک کلیسـا باشـیم.«
بـا بازدیـد از کلیسـاهای دیگـر بنیامیـن دو نوجـوان و یـک مـرد سـی سـاله را دعوت 
کـرد تـا بـه سـازماندهی برنامه پرسـتش کمک کننـد. اوبرنامه صبحگاهی پرسـتش سـبت 

را دراینرتنـت بـه عنـوان اعـالن گذاشـت. در سـبت اول ۳۲ نفرحارض شـدند.
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بنیامیـن تاکیـد کرد:»شـام بایـد چهـره آن دو نفر را که به کلیسـا رسـیدند می دیدید. 
چشامنشـان از حدقـه شـان بیـرون زده بـود. وقتـی آن همـه جمعیت، به خصـوص افراد 

جوان را دیدند که در کلیسـا هسـتند شـگفتزده شـدند.«
آن مرد لهستانی چند هفته بعد تعمید گرفت.

امروزبنیامیـن هیـچ شـکی نـدارد کـه کلیسـا کـه توسـط آدریـان بوکانیونـو در سـال 
۲۰۱۰ رشوع شـد در رومانـی نقـش مهمـی را در بوخارسـت ایفـا مـی کنـد. ۲۶ نفر عضو 
داشـت وآنانـی کـه در طـول هفتـه مـی آمدنـد بیـن ۳۰ تـا ۵۰ نفرمـی شـدند کـه شـامل 

توریسـتها، کارگـران خارجـی و دانشـجویان بیـن املللـی  نیـز مـی شـد.
بـه رسآن سـه نفـری کـه دراولیـن روزسـبتی که بنیامیـن آمـده بودچه آمد؟ حـاال آنها 
نیـز مشـتاق هسـتند کـه این شـامل زن جوان بـود که آنجـا را ترک کرده بود. او برگشـت 

و حـاال یک رهر اسـت.
بـا کلیسـای ادونتیسـت روز هفتمـی بیـن املللـی بوخارسـت در آدرس اینرتنتـی ذیـل 

شـوید: وصل 
facebook.com/englishadventist
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۱۵ – ۲۱ خرداد   درس یازدهم   

خیمه مقدس عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفته: خروج ۲۵: ۸؛ اشـعیا ۵۳: ۴ تا ۱۲؛ عربانیـان ۱۰: ۴؛ عربانیان ۹: ۱۴؛ عربانیان 

۸: ۱ تا ۶؛ اول تیموتائوس ۲: ۵، ۶. 

آیه حفظی: »به این ترتیب ، مسیح با این پیامن جدید آمد تامتام کسانی که از جانب خدا دعوت شده 
اند، بتوانند بسوی او آمده ، برکات ابدی موعود را بیابند« )عربانیان ۹: 1۵(� 

شـبی بـدون مـاه، آسـامن سـیاه ماننـد جوهـر پخـش شـده، در تاریکـی کامـل فرَنـک را هنـگام 
عبـورش از خیابان هـای خلـوت شـهر در بـر گرفته بـود. پس از مدتـی او صدای گام هایی را در پشـت 
رس خـود شـنید؛ شـخصی کـه در تاریکـی او را تعقیـب مـی کـرد. سـپس آن شـخص بـا او درگیر شـد و 

گفـت، »فرَنـک، تـو در کار چاپ هسـتی؟ 
»بله، من هستم. اما تو از کجا فهمیدی؟«  

»در پاسـخ بـه غربیـه گفـت، بلـه، مـن تـو را منـی شامسـم. امـا مـن بـرادرت را خیلـی خـوب مـی 
شناسـم، و حتـی بـا اینکـه همـه جـا تاریـک اسـت، ادا و اطوار، نحـوه راه رفن، و شـکل و شـامیل تو، 
همـه خیلـی خـوب مـن را بـه یـاد او مـی اندازنـد، من فقط حـدس زدم کـه تو بـرادر او هسـتی، زیرا 

او بـه مـن گفته کـه بـرادری دارد«.  
ایـن داسـتان حقیقتـی مهـم در مـورد خدمـات خیمـه مقـدس ارسائیلـی را آشـکار می کنـد. کتاب 
مقـدس مـی گویـد، ایـن فقـط منونـه و سـایه ای از خدمـت آسـامنی و واقعی بـود. با این وجـود، این 
منونـه هـا و سـایه هـا بـه انـدازه کافـی روشـن بودند تـا بیانگر حقایقی باشـند کـه قرار بـود در آینده 

اتفـاق بیفتنـد: مـرگ، و خدمـت کهانـت کاهـن اعظم مـا مسـیح در خیمه مقدس آسـامنی. 
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: چـرا خـدا مـی خواسـت فرزنـدان ارسائیـل یـک خیمـه مقـدس 
بسـازند؟ چـه چیـزی را خیمـه مقـدس در مورد مسـیح به عنوان جانشـین ما، به ما می آموزد؟ عیسـی 

چـه کاری از جانـب مـا در ملکـوت انجـام مـی دهد؟  

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ خرداد – ۱۲ ژوئن آماده شوید. 
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۱۶ خرداد      یکشنبه      

روابط
»من مسکن خود را در میان شام بر پا خواهم کرد، و جانم از شام کراهت نخواهد داشت� در میان 

شام گام خواهم زد و خدای شام خواهم بود، و شام قوم من خواهید بود« )الویان ۲۶: 11، 1۲(� 

اکنـون، یـک نکتـه بایـد مشـخص شـود: چه در عهـد قدیم، و چـه در عهـد جدید، خداونـد در پی 
ایجـاد یـک رابطـه نزدیـک و محبـت آمیـز بـا قوم خـود می باشـد. در واقع، عهـد ها اساسـا کمک می 

کننـد تـا )بـه دلیل نداشـن کلمـه بهـرت( »مقرراتی« بـرای آن رابطه شـکل بگیرند.  
رابطـه در هـر زمـان و هـر زمینـه ای، نقـش بسـیار مهمـی در عهـد و پیـامن دارد. بـا ایـن وجود، 
بـرای وجـود یـک رابطـه بـه ویـژه بـرای انسـان های گناهـکار، جایـز الخطـا، و شـکاک نیاز بـه تعامل، 
ارتبـاط، و متـاس اسـت. پـروردگار، البتـه، بـا دانسـن ایـن موضـوع، ابتـکار عمـل را به دسـت گرفت تا 
مطمـن شـود كـه او خـود را بـه طریقـی بـه ما نشـان مـی دهد تا مـا - در محدوده انسـانیت سـقوط 

كـرده - بتوانیـم بـه طـور هدفمنـدی بـا او ارتباط برقـرار كنیم.     

خـروج ۲۵: ۸ در خصـوص فرمـان خداونـد به ارسائیل برای سـاخنت خیمه مقـدس را بخوانید� خداوند 

چـه دالیلـی را برای انجـام این کار بیـان می کند؟ 

 

پاسـخ بـه ایـن سـوال، البتـه، منجر به طرح سـوال دیگری می شـود، و آن اینکه، چـرا؟ چرا خداوند 
مـی خواهد در میان قوم خود سـاکن شـود؟  

شـاید بتـوان حقیقـت را در دو آیـه مطالعـه امـروز یافـت. توجـه کنیـد، خداونـد در میـان آنهـا 
»خیمـه« خواهـد زد یـا )سـاکن( خواهد شـد؛ او سـپس می گوید که هرگز از شـام »کراهـت« نخواهم 
داشـت. او سـپس مـی گویـد کـه او در میـان آنهـا »گام خواهد برداشـت« و خـدای آنهـا خواهد بود و 
آنهـا قـوم او خواهنـد بـود )الویـان ۲۶: ۱۱، ۱۲(. بـه عوامـل موجـود در این متـون نگاه کنیـد. بازهم، 

جنبـه ارتباطـی بـه وضـوح دیده می شـود. 

چنـد دقیقـه وقـت بگذاریـد: الویـان ۲۶: 11، 1۲ و خـروج ۲۵: ۸ را جـزء بـه جـزء بررسـی کنیـد� 

بنویسـید کـه چگونـه عنـارص و عوامـل مختلف همه، بـا این نظریه کـه خداوند در پـی رابطه با قوم 

خود اسـت، متناسـب هسـتند�

بطـور خـاص بـرروی جملـه ای متمرکز شـوید که می گویـد: »و جانم از شـما کراهت 
نخواهـد داشـت«� چـه چیـزی در مورد خـود خیمه مقدس اسـت که دلیلـی را فراهم 
مـی کنـد تـا بشـر گناهـکار و سـقوط کـرده در گنـاه بتوانـد توسـط خداونـد پذیرفته 

شـود، و چـرا ایـن بـرای رونـد شـکل گیری عهد بسـیار مهم اسـت؟ 
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۱۷ خرداد      دوشنبه      

گناه، قربانی، وآمرزش  )عربانیان ۹: ۲۲(
راه حل الهی مقرر شده برای گناهکار عهد عتیق، برای رهایی از جرم و گناه از طریق قربانی 
حیوانات بود. هدایای قربانی فرزندان ارسائیل در الویان باب ۱ تا ۷ به تفصیل رشح داده شده اند. 
توجه و دقت خاصی در استفاده و ارزانی داشن خون در انواع قربانی ها انجام شد. در واقع، نقش 

خون در مراسم قربانی یکی از مشخصه های مشرتک در قربانی های فرزندان ارسائیل است. 
کسـی کـه مرتکـب گنـاه مـی شـد، و در نتیجـه قاعـده رابطه عهـد و رشیعت را می شکسـت، می 
توانسـت بـا آوردن حیـوان بـرای قربانـی بـه عـوض و جانشـینی خـود، بـه رابطـه مـودت کامـل خـدا 
و برشیـت برگـردد. قربانـی هـا، بـا مراسـم مذهبـی خودشـان، عاملـی بودنـد کـه از جانب خـدا برای 
تطهیـر از گنـاه و جـرم مقـرر شـده بودنـد. آنهـا بـرای تقدیـس گناهـکار مقـرر شـده بودنـد، بوسـیله 
ریخـن خـون، گناهـان و تقصیـرات فـرد بـه خیمـه مقـدس منتقـل مـی شـد و مجـددا ارتبـاط مـودت 
و معـارشت کامـل عهـد بیـن تّوابیـن و خدایشـان کـه خداونـد نجـات دهنـده اسـت برقرار می شـود. 

چگونه مفاهیم بیان شده در باال، در درک سواالت پایانی مطالعه دیروز به ما کمک می کنند؟ 

 

چه مفهوم نبوی در قربانی کردن حیوانات نهفته بود؟ )اشعیا ۵۳: 4 تا 1۲؛ عربانیان 1۰: 4(�

 

قربانـی کـردن حیوانـات عهـد عتیـق وسـیله مقرر شـده الهی برای رهایـی گناهکار از گنـاه و جرم 
بـود. آنهـا موقعیـت گناهـکار را از کسـی کـه مجـرم و سـزاوار مـرگ بـود به کسـی که بخشـیده شـده 
و شایسـته برقـراری رابطـه مجـدد بـا خداسـت، تغییـر مـی دادند. امـا مفهومـی در آن وجود داشـت، 
آنکـه حیوانـات قربانـی شـده ماهیتـی نبوی داشـتند. رسانجـام، هیچ حیوانی، جانشـین مناسـبی برای 
پرداخـت تـاوان گنـاه و جـرم برشیـت نبـود. نویسـنده عرانیـان آن را با این لحـن بیان می کنـد: »چرا 
کـه ممکـن نیسـت خـون گاوها و بزهـا گناهان را از میـان بـردارد« )عرانیـان ۱۰: ۴(. بنابراین، قربانی 
کـردن یـک حیـوان بـه مفهـوم انتظـار بـرای آمدن خـادم الهی/انسـانی خـدا بود، کـه به جـرم گناهان 
جهـان بـه جانشـینی از آنـان جـان خود را از دسـت خواهـد داد. بدین وسـیله گناهکار مورد بخشـش 

و پذیـرش پـروردگار قـرار مـی گیـرد و پایـه و اسـاس رابطـه عهد بنا می شـود. 

زندگی می کرده  قرار دهید که در دوران عهد عتیق  را در موقعیت شخصی  خود 
است، زمانی که حیوانات را در خیمه مقدس قربانی می کردند� همچنین به یاد آورید 
که چقدر احشام از نظر اقتصادی، فرهنگی، و بطور کلی در زندگی آنان مهم بودند، 

قرار بود این قربانی ها چه درسی در مورد بهای گناه به آنها بدهند؟ 
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۱۸ خرداد      سه شنبه      

جایگزینی
»کسـی کـه جـان خـود را در راه گناهـان مـا داد تـا ما را به ارادۀ خـدا و پدر ما، از عـِر رشیِر حارض 

رهایی بخشـد« )غاطیان 1: 4(�

بـدون تردیـد: یکـی از موضاعـات اصلـی )اگـر اصـل موضـوع نباشـد( عهـد جدیـد ایـن اسـت که 
عیسـی مسـیح بـرای گناهـان جهـان قربانـی شـد. ایـن حقیقـت، پایـه و اسـاس کل طرح نجات اسـت. 
هـر نـوع الهیاتـی کـه موضـوع کفاره بودن خـون مسـیح را رد کند، جوهـره و روح مسـیحیت را انکار 

مـی کنـد. صلیـب بـدون خون]مسـیح[ منـی تواند کسـی را نجـات دهد. 

در مـنت مطالعـه امـروز تامـل کنید و سـپس به این سـواالت پاسـخ دهیـد: آیا عیسـی داوطلبانه جان 

خـود را فـدا کـرد؟ بـرای چه کسـی مرد؟ مرگ او چه مثره ای می توانسـت داشـته باشـد؟ 

 

کفالـت مسـیح کلیـد کل طـرح و نقشـه نجـات اسـت. مـا به خاطـر گناهامنـان، مسـتحق مجازات 
مـرگ هسـتیم. مسـیح از روی محبتـش بـه مـا، »جـان خـود را بـرای گناهان مـا داد« )غالطیـان ۱: ۴(. 
او تـن بـه مرگـی داد کـه سـزاوار مـا بـود. مرگ مسـیح به نیابـت از گناهـکاران، حقیقت بزرگی اسـت 
کـه متـام حقایـق دیگـر از آن رسچشـمه مـی گیرنـد. امید ما بـه حیات دوبـاره، آزادی، بخشـش، حیات 
ابـدی در ملکـوت، متکی و وابسـته به کاری اسـت که عیسـی مسـیح انجام داد، یعنی جـان خود برای 
گناهـان مـا داد. بـدون کار او بـر صلیـب، ایـامن ما بـی معنا خواهد بـود. مثل اینکه امیـد و اعتامد ما 
بـه تندیـس ماهـی باشـد. رسـتگاری و نجات فقـط از طریق خون، آنهم خون مسـیح حاصل می شـود.  

بــه ایــن آیــات نــگاه کنیــد: متــی ۲۶: ۲۸؛ افسســیان ۲: 1۳؛ عربانیــان ۹: 14؛ اول پطــرس 1: 1۹� چــه 

ــه مــا مــی گوینــد؟ بنابرایــن، خــون چــه نقشــی در نقشــه  چیــزی را ایــن آیــات در مــورد خــون ب

نجــات بــازی مــی کنــد؟ 

 

این خواست و اراده خداوند نیست که شام نسبت به او بی اعتامد باشید، و روح خود را از ترس 
اینکه خداوند شام را به خاطر گناهان و بی لیاقتی منی پذیرد، آزار دهید ..... شام می توانید بگویید: 
.... من هیچ شایستگی و  نیاز به ناجی دارم  » من می دانم که گناهکار هستم، و به همین دلیل 
نیکویی ندارم که بتوانم ادعای رستگاری کنم، اما من کفاره خون گرانبهای بره بی عیب و نقص خدا را 
به حضور او می آورم، که گناهان جهان را پاک کرد و از میان برداشت. این تنها اتکا و دست آویز من 

است«. اِلن جی وایت، ایانی که من با آن زندگی می کنم، صفحه ۱۰۰. 
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در این نقل قول از خانم اِلن جی وایت که در باال ذکر شده است، تامل کنید� آنرا از 
قول خودتان بازنویسی کنید� نظر شخصی خود را بیان کنید� ترس ها و آالم خود را در 
میان بگذارید و سپس وعده هائی را که در آنجا به شما می دهد بنویسید� به خاطر 

خون ریخته شده در عهد جدید چه امیدی در شما وجود دارد؟ 

۱۹ خرداد      چهارشنبه      

عهد جدید-کاهن اعظم
خیمـه مقـدس زمینـی، جایـی کـه خدا برای سـکونت در میـان قومش انتخـاب کرد، محـور قربانی 
کـردن حیوانـات بـود. بـا اینحـال، خدمـات کاهنان بـا مرگ ایـن موجودات بـه پایان منی رسـید. کاهن 
پـس از قربانـی کـردن خـود حیـوان، از جانـب گناهـکار خـون را در قـدس مـی افشـاند و بـه کهانـت 

خـود ادامه مـی داد. 
بـه هـر حـال، کل ایـن خدمات فقط سـایه ای بـود، منادی از آنچه که مسـیح قرار بـود برای جهان 
انجـام دهـد. بنابرایـن، هامنطـور کـه منادها)خدمـات و مراسـم خیمـه مقدس( بـا مرگ حیـوان خامته 

منـی یافتنـد، کار مسـیح نیـز بـرای ما بـا مرگ او بـرروی صلیب پایـان نیافت. 

بـرای مطالعـه امـروز کتـاب عربانیـان بـاب ۸: 1 تـا ۶ را بخوانیـد� بـا دعـا ایـن آیـات را بخوانیـد� از 

پـروردگار بخواهیـد تـا بـه شـام کمـک کنـد تـا درک کنیـد چـه چیـزی در اینجا گفتـه می شـود و چرا 

دانسـنت آن بـرای مـا مهـم اسـت� پـس از دعـا و مطالعـه، آنچـه را کـه فکـر می کنیـد پیام پـروردگار 

بـرای مـا در ایـن آیـات اسـت را به زبـان خود بنویسـید� همچنین از خود بپرسـید، چگونـه این متون 

بـه مـا کمـک می کننـد تـا عهـد جدیـد را درک کنیم؟ 

 

هامنطـور کـه تحـت عنـوان عهـد و پیـامن قدیـم یـک خیمـه مقـدس زمینـی، کاهـن، و خدمـت 
کهانـت وجـود داشـت، بنابرایـن در عهـد جدیـد هـم یـک خیمـه مقـدس آسـامنی، کاهن آسـامنی، و 
خدمـت آسـامنی وجـود دارد. همـه آنچـه در عهد قدیـم فقط مناد، متثیل، و سـایه بودنـد )عرانیان ۸: 

۵( در عهـد جدیـد بـه حقیقـت پیوسـتند. 
همچنیـن، مـا بـه جـای یـک حیـوان بـی درک و فهـم، عیسـی را بـه منایندگـی از خـود داریـم، بـه 
جـای خـون حیوانـات، خـون مسـیح را داریـم؛ در عـوض خیمـه سـاخته شـده توسـط انسـان، خیمـه 
حقیقـی را کـه خداونـد و نـه انسـان برپـا داشـته اسـت را داریـم؛ )عرانیـان ۸: ۲(؛ و بـه جـای کاهـن 
انسـانی گناهـکار و خطـاکار، عیسـی را بـه عنـوان کاهـن اعظم خـود داریم کـه به منایندگـی از طرف 
مـا خدمـت مـی کنـد. بـا توجـه بـه همـه اینهـا، در مـورد سـخنان پولـس بیندیشـید: »پس ما چـه راه 

گریـزی خواهیـم داشـت اگـر چنیـن نجاتـی عظیـم را نادیـده بگیریـم؟ ... )عرانیـان ۲: ۳(. 
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بـه ایـن مسـئله فکـر کنیـد: عیسـی از جانب شـما یـک زندگی عـاری از گناه داشـت، 
بـه جـای شـما مجازات مـرگ را پذیرفت و اکنـون در ملکوت به نمایندگی از شـما در 
خیمـه مقـدس آسـمانی خدمـت مـی کنـد� و همـه ایـن کارهـا را بـرای نجات شـما از 
ثمـرات هولنـاک و نهایـی گنـاه انجـام داد� برای فردا یـا بعد از آن برنامـه ریزی کنید، 
تـا در مـورد ایـن خبـر شـگفت انگیـز بـا کسـی صحبـت کنیـد، شـخصی کـه فکـر می 
کنیـد بایـد ایـن پیـام را بشـنود� قبـل از آن، بـر اسـاس مطالعـه امـروز در مـورد آنچه 

کـه مـی خواهیـد بگویید، تمریـن کنید�  

۲۰ خرداد      پنجشنبه      

کهانت آسامنی )عربانیان ۹: ۲4(
عرانیـان ۹: ۲۴، بـه ویـژه در زمینـٔه رشح خدمـت مسـیح در ملکـوت پـس از مـرگ فداکارانـه او 
از جانـب مـا را مطالعـه کنیـد. اگرچـه مطالـب زیـادی مـی تـوان در مـورد ایـن آیـه گفت، امـا ما می 
خواهیـم روی یـک نکتـه مترکـز کنیـم و آن جملـه آخـر مـن اسـت کـه مـی گویـد، »مسـیح اکنـون به 

منایندگـی از مـا در حضـور خـدا ظاهـر می شـود«.   
به مفهوم آن بیاندیشید. ما، انسان گناهکار، برشیت فریب خورده؛ از نور جالل خداوند برخوردار 
خواهیم بود، اگر اکنون با آن روبرو شویم؛ مهم نیست که چقدر گناهکار بوده ایم یا چقدر آشکارا 
رشیعت مقدس خداوند را شکسته و بی حرمت کرده ایم، ما کسی را داریم که به منایندگی از ما در 
پیشگاه خدا به خاطر ما حضور پیدا کرده است. ما مناینده ای داریم که از جانب ما در ایستاده است. 
به این بیاندیشید، مسیح زمانی که برروی زمین بود، چقدر با محبت، بخشنده، و پذیرای مردم بود. 

آیا اکنون همین شخص شفاعت کننده ما در ملکوت است؟ 
ایـن بخـش دیگری از خر خوش انجیل اسـت. عیسـی مسـیح نـه تنها تاوان گناهان مـا را پرداخت، 
و آنهـا را بـرروی صلیـب بـر دوش خـود گرفـت)اول پطـرس ۲: ۲۴(، بلکـه اکنـون در محـر خداونـد 

ایسـتاده اسـت، و شـفاعت کننـده ای بین آسـامن و زمیـن، برشیت و الوهیت اسـت. 
ــان  ــان)تنها انس ــم انس ــدا و ه ــوان خ ــه عن ــم ب ــیح، ه ــی مس ــت. عیس ــی اس ــال منطق ــن کام ای
کامــل(، تنهــا کســی اســت کــه مــی توانــد شــکاف و فاصلــه ناشــی از گنــاه کــه بیــن برشیــت و خــدا 
ــه خاطــر بســپارید  ــد ب ــه مهمــی کــه در همــه ایــن مــوارد بای ــردارد. نکت ــان ب بوجــود آمــد را از می
)اگرچــه مــوارد بســیاری وجــود دارد(اینســت کــه اکنــون یــک انســان، از نــوع بــرش کــه مــی توانــد 
متــام ضعفهــا، آزمایــش هــا، آالم، و وسوســه هــای مــا را بازگــو کند)عرانیــان ۴: ۱۴، ۱۵(، مناینــده مــا 

در حضــور پــدر اســت.    

»زیـرا تنهـا یـک خـدا هسـت و بین خـدا و آدمیان نیز تنها یک واسـطه وجـود دارد، یعنی آن انسـان 

کـه مسـیح عیسـی اسـت؛ او کـه بـا دادن جـان خود، بهـای رهایـی جملۀ آدمیـان را پرداخـت� بر این 

حقیقت در زمان مناسـب شـهادت داده شـد« )اول تیموتائوس ۲: ۵، ۶(�
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دو وظیفـه ای کـه در ایـن مـنت بـه عیسـی داده شـده اسـت، چیسـت و چگونـه ایـن نقـش هـا در 

خدمـات  و مراسـم زمینـی خیمـه مقـدس از پیـش بـه تصویـر کشـیده شـده بودنـد؟ 

 

خـر مهـم عهـد جدیـد اینسـت کـه اکنـون، بـه خاطـر عیسـی مسـیح، گناهـکاران توبه کار کسـی 
را در ملکـوت دارنـد کـه در نـزد پـدر معـرف و مناینـده آنـان اسـت، شـخصی کـه بـرای آنهـا چیـزی را 
بدسـت آورد کـه هرگـز خـود منـی توانسـتند بدسـت آورنـد، و آن عـادل شـمردگی کامـل اسـت، تنهـا 
پارسـایی کـه مـی تواند شـام را شایسـته ایسـتادن در حضور خداوند کند. عیسـی کـه از راه درد و رنج 
در زندگیـش بـه کـامل رسـید)عرانیان ۲: ۱۰(، در حضـور خـدا ایسـتاده و بـرای آمـرزش گناهـان مـا و 
بـر داشـن قـدرت گنـاه مـا را شـفاعت مـی کنـد، و ما بـدون او هیچ امیدی نـه در حال و نـه قطعا در 

روز داوری نخواهیـم داشـت.     

بـا دعـا بـه ایـن مسـئله کـه شـخصی از نوع بشـر، کـه وسوسـه گنـاه را تجربـه کرده، 
در ملکـوت در حضـور خداوند اسـت، بیاندیشـید� این برای شـما شـخصا چـه معنایی 

دارد؟ ایـن موضـوع چـه نـوع امیـد و دلگرمـی را ایجاد مـی کند؟ 

۲۱ خرداد      جمعه      

اندیشـه ای فراتر: »فرشـتگان مقرب آسـامنی قدرت و توانایی  پرداخت فدیه یک شـخص 
گمـراه و گناهـکار را نداشـتند. کروبیـان و فرشـتگان تنهـا شـکوه و جاللـی را آشـکار مـی کننـد کـه 
توسـط خالـق آنـان بـه ایشـان بـه عنـوان مخلوقاتش اعطا کرده اسـت، و آشـتی انسـان با خـدا باید از 
طریـق واسـطه ای انجـام مـی شـد کـه مقامـش با خـدا برابـر بـود، و دارای صفـات و خصوصیاتی بود 
کـه شایسـتگی و لیاقـت او را بـرای منایندگـی از سـوی انسـان و همچنیـن منایندگـی از سـوی خداونـد 
الیتناهـی در جهـان سـقوط کـرده، آشـکار مـی کـرد. جانشـین و ضامـن انسـان بایـد از ذات انسـانی 
برخـوردار مـی بـود، و بایـد بـا خانـواده بـرشی مرتبـط مـی بـود تـا بتوانـد منایندگی آنـان را بـر عهده 
گیـرد، و بـه عنـوان سـفیر خداونـد مـی بایسـتی رشیـک ذات الهـی باشـد و بـا عـامل الیتناهـی ارتبـاط 
داشـته باشـد، تا خداوند را برای جهانیان آشـکار سـازد و واسـطه میان خدا و انسـان باشـد«. اِلن جی 

وایـت، پیامهـای منتخـب، جلـد اول، صفحه ۲۵۷.  
»عیسـی ادامـه مـی دهـد، »اگر مـرا پیش مردم اقـرار كنید، من در حضور پدر و فرشـتگان شـام را 
اقرار خواهم كرد«. شـام در این جهان شـاهدان من هسـتید، و فیض من به واسـطه شـام برای شـفای 
جهـان جـاری مـی گـردد و مـن نیز مناینده شـام در آسـامن خواهم بود. پدر آسـامنی رسشـت خطاكار 
شـام را در نظـر نخواهـد گرفـت، بلكـه شـام را در لبـاس كاملیـت مـن خواهـد دید. من واسـطه متامی 
بركاتـی هسـتم كـه از آسـامن دریافـت مـی كنید و هر كسـی كـه فداكاری مـرا برای نجات گمشـدگان 
و گناهـكاران بـه دیگـران اعـالم و نـام مرا اقـرار كند، در جالل و خوشـی نجات یافتگان سـهیم خواهد 

بـود«. اِلن جـی وایت، آرزوی اعصـار، صفحه ۳۵۷. 
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سواالتی برای بحث:

ــی  ــا چــه م ــد� آنه ــان ۵: ۲، افسســیان ۲: ۸1، و افسســیان ۳: ۲1 را بخوانی 1� رومی
ــق  ــدر از طری ــه پ ــا ب ــا مســئله دسترســی م ــد ت ــی کن ــا کمــک م ــه م ــه ب ــد ک گوین

ــم؟ ــی را درک کنی عیس

۲� بـه نقـل قـول دوم خانـم الـن جـی وایـت نـگاه کنیـد که در باال ذکر شـده اسـت� 
توجـه کنیـد کـه وی چگونـه نقـش میانجـی را توضیـح مـی دهـد�  وقتـی پـدر بـه مـا 
نـگاه مـی کنـد، شـخصیت مقصـر و گناهـکار مـا را نمـی بیند بلکـه شـخصیتی را می 
بینـد کـه در مسـیح بـه کمـال می رسـد� در مفهـوم و معنای ایـن امر تامـل کنید و با 

کاس بحـث و گفتگـو کنید�

۳� بــا نگاهــی بــه آنچــه در ایــن هفتــه مطالعــه کردیــم، از خــود بپرســید، چگونــه 
ــد، »بســیار خــوب، حــال، مســیح در حــرم  ــن ســوال پاســخ دهی ــه ای ــد ب مــی توانی
مطهــر آســمانی   اســت� خوب،]کــه چــی؟[ چــه مــی شــود؟ بطــور عملــی و روزانــه، 

ایــن بــه چــه معناســت؟ 

خاصـه: سیسـتم قربانـی در عهـد قدیـم، بـا سیسـتم جدیـد جایگزیـن شـد؛ و بـه جـای اینکه 
حیوانـات توسـط  کاهنـان گناهـکار در خیمـه مقدس زمینی قربانی شـوند ، ما اکنون عیسـی ، قربانی 
کامـل وبـی گنـاه خودمـان  را در آسـامن  داریـم.  او، مناینـده مـا در حضـور پـدر در محـراب مقـدس 

آسـامنی اسـت ، کـه اسـاس عهـد جدیـد و وعـده هـای آن را متبلور مـی کند.
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داستانهای ایامنداران
۲۲ خرداد

پرسی که کلیسای مرده را احیا می کند
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

یکـی از رهـران کلیسـای ادونتیسـت روز هفتم از آلِهاندرو درخواسـت کـرد تا اولین 
موعظه جلسـات بشـارتی را در سـن ۸ سـالگی اش انجام دهد.

رهربه مادر آلهاندروگفت:»ما برآنیم تا دانه بکاریم نه اینکه محصول درو کنیم.«
کلیسـا کـه در تِْیـرا مُببـا کـه جزیـره ای در سـاحل کنـاره دریـای کاریـب در کلمبیـا 
بـود داشـت مـی مرد. کشـیش ارشـد کلیسـا اسـتعفا داده بـود و کلیسـا را در آخرین روز 

جلسـات بشـارتی کـه آنـرا رهـری مـی منـود تـرک کرد.
ــت  ــبت دس ــتش در س ــا از پرس ــی ه ــد و خیل ــده بودن ــرد ش ــا دل ــای کلیس اعض

ــد. ــیده بودن کش
آلِهاندروکــه از ســن ۴ ســالگی اش موعظــه را رشوع منــود از اینکــه در اولیــن 
عــر جلســه مــی خواســت موعظــه کنــد تــرس داشــت؛ امــا مــادرش او را بغــل کــرد و 

ــد. ــا کردن باهمدیگردع
 مردم در حیاط خانه یکی از اعضا جمع شدند تا به موعظه پر گوش کنند. 

درحالیکـه کشـیش ارشـد امیدواربـود تـا بـه جلسـه موعظـه مزاحمـت ایجـاد کنـد، 
یکـی از جلسـات خـودش را در خانـه اش کـه روبروی خانـه آلهاندرو بود تـدارک دید. او 

اعضـای رسـمی وجدیـد را دعـوت کـرد تـا در جلسـات روزانـه اش رشکـت کنند.
مردمـی کـه بـه طـرف خانه اش می رفتنـد و از آنجا می گذشـتند دیدنـد که پردارد 
موعظـه مـی کنـد ومـی ایسـتادند و از خـود مـی پرسـیدند:»این بچه ای کـه موعظه می 

کنـد بچـه کیسـت؟« خیلـی از افراد ایسـتاده و گوش مـی کردند.
ـــد  ـــی رفتن ـــات م ـــرای جلس ـــدرو ب ـــه آلهان ـــه خان ـــردم ب ـــه م ـــد از اینک ـــیش ارش کش
ـــی  ـــش م ـــان خواه ـــه از آن ـــرون رفت ـــه بی ـــن ب ـــر همی ـــه خاط ـــود وب ـــر ب ـــده خاط رنجی

ـــد. ـــه اش بیاین ـــه خان ـــا ب ـــرد ت ک
او به مردم در حالیکه دستشان را می گرفت گفت:»بی خیال! بیایید برویم!«

برخـی از آنهـا بـا او رفتنـد امـا وقتـی حواسـش نبود برگشـته و بـه موعظـه آلهاندرو 
گـوش مـی کردند.
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ایـن رویـداد روزهـا ادامه داشـت. بعدا اعضای کلیسـا کشـیش ارشـد را دعوت کردند 
تـا به جلسـات بشـارتی بیایـد- و او هم آمد.

بـه عنـوان بخشـی از جلسـات، آلهانـدرو از خانـه هـای مـردم بازدیـد مـی کـرد و به 
درخواسـت هایشـان بـرای تعمیـد پاسـخ مـی داد. دراولیـن دوره بازدیـد سـه نفراعـرتاف 
کردنـد کـه مشـتاق هسـتند تـا تعمیـد بگیرنـد. در دور دوم یـک زوجـی که هنـوزازدواج 
نکـرده بودنـد درخواسـت تعمیـد دادنـد. مـادر آلهانـدرو به آنـان کمک می کـرد تا کاغذ 

را پـر کننـد تـا بتواننـد ازدواج کننـد. کال هفـت نفـر در پایـان جلسـات تعمیـد گرفتند.
آلهانـدرو تیـرا مببـا را با شـادی ترک کرد. اعضای کلیسـا هم شـاد بودند. کلیسـا رشـد 

کـرده و بـا قدرت پیش مـی رفت.
    آلهاندروکـه یـک پـر ده سـاله واعـظ در شـهر کاتاگنـا واقـع در کلمبیـا اسـت از 
زمانـی کـه ۴ سـاله بـود مجموعا ۱۸ نفر به همـراه والدینش و برادربزرگرتش را به سـمت 
تعمیـد رهـری کـرد. ایـن موضـوع را در ایـن بخـش از برنامـه خدمـت مسـیحی ببینید و 

bit.ly/childrensmission :مـی توانیـد از آدرس ذیل دانلـود کنیـد
هدایـای سـیزدهمین سـبت ایـن بخـش بـه بازگشـایی مرکـزی بـه نـام "زندگـی بهرت" 
بـرای آمـوزش مبرشیـن در دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا در زادگاه آلهاندرو کشـور کلمبیا 

کمـک خواهـد کرد.
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۲۲ – ۲۸ خرداد   درس دوازدهم   

عهد ایامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: غالطیان ۶: ۱۴؛ رومیان ۶: ۲۳؛ اول یوحنا ۵: ۱۱، ۱۳؛ رومیان ۴: ۱ تا ۷؛ 

الویان ۷: ۱۸؛ الویان ۱۷: ۱ تا ۴؛ رومیان ۵: ۱. 

آیـه حفظـی: »اكنون کاماً روشـن اسـت كـه هیچ کـس در حضور خدا بـه وسـیلٔه رشیعت نیک 
شـمرده منی شـود، زیـرا شـخص نیكو به وسـیلٔه ایـامن زندگی خواهـد كرد« )غاطیـان ۳: 11(�

حدود هفت قرن پیش از میالد مسیح، هومر ادیسه را نوشت، داستان ادیسه جنگجوی بزرگی 
که پس از چپاول شهر تروا در جنگ تروجان، سفر دریایی ده ساله ای را آغاز کرد تا سعی کند به 
زادگاهش ایتاکا بازگردد. این سفر دریایی بیش از حد طول کشید و طوالنی شد زیرا او با موانع زیادی 
از قبیل غرق شدن کشتی هایش، دزدان دریایی، شورش ها، طوفان ها، و هیوالها مواجه شد که او را 
از رسیدن به هدفش باز می داشت. رسانجام، پس از اینکه خدایان دیدند که ادیسه به اندازه کافی 
رنج و سختی کشیده است، موافقت کردند که به جنگجوی خسته اجازه دهند نزد خانه و خانواده اش 

برگردد. آنها پذیرفتند که آزمایشات و سختی های وی کفایت کفاره اشتباهات او را می کند. 
یـه عبارتـی، مـا ماننـد ادیسـه هسـتیم، در یک سـفر طوالنی بسـوی خانه هسـتیم. تفـاوت اصلی 
و اساسـی بیـن مـا و او ایـن اسـت کـه بـر خـالف ادیسـه مـا هرگز منـی توانیـم، »به انـدازه کافـی رنج 
بریـم« تـا بتوانیـم راه بازگشـت خـود را کسـب کنیـم. فاصله بین آسـامن و زمیـن آنقدر بـرای ما زیاد 
اسـت کـه منـی توانیـم کفـاره خطایـای خـود را بپردازیـم. اگـر ما به خانـه برسـیم، این فقـط به لطف 

و رحمـت خداونـد خواهـد بود. 
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: چـرا رسـتگاری بایـد یک هدیه باشـد؟ چرا فقط کسـی کـه با خدا 
برابـر اسـت مـی توانسـت فدیـه آزادی جـان هـای مـا را بپـردازد؟ چـه چیـزی ابراهیـم را اینچنین مناد 
خـوب و شایسـته ایـامن مـی کنـد؟ مفهـوم اینکـه پارسـایی »داده مـی شـود« و یـا »اعتبـاری اسـت« 

چیسـت؟ چگونـه مـی توانیـم وعـده هـا و امیدهـای موجـود در صلیـب را متعلـق به خـود بدانیم. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۹ خرداد – ۱۹ ژوئن آماده شوید.
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۲۳ خرداد      یکشنبه      

بازتاب های جلجتا
راه نجـات عهـد عتیـق تحـت عهد وابسـته به موسـی هیچ تفاوتی بـا راه نجات عهـد جدید تحت 
پیـامن نـو نـدارد. چـه در عهـد عتیـق یـا جدیـد، کهنـه یـا نـو، رسـتگاری فقـط از طریـق ایامن اسـت. 
اگـر رسـتگاری توسـط امـور دیگـری ماننـد اعـامل میر می بـود، نجات چیـزی بود که مرهـون و حق 
مـا بـود، و خالـق موظـف و ملـزم بـود کـه آنـرا به مـا بدهد. فقـط آنانی کـه تاثیرات شـدید و جدیت 
گنـاه را درک منـی کننـد، مـی توانـد بـاور کننـد کـه خداونـد ملـزم به نجـات ما شـده اسـت. برعکس، 
اگـر دلیلـی وجـود داشـته باشـد، فقـط یـک التـزام وجـود داشـت و آنهـم بدهـکار بـودن ما بـه دلیل 
نقـض و شکسـن رشیعـت و احـکام خداونـد بـود. البتـه کـه، مـا نتوانسـتیم به ایـن تعهد عمـل کنیم؛ 

خوشـبختانه عیسـی از جانـب مـا به آن عمـل کرد. 
»هنگامـی کـه زنـان و مـردان بتواننـد کامـال میـزان فـداکاری بزرگـی که پادشـاه آسـامن از جانب 
انسـان انجـام داده اسـت را درک کننـد، سـپس اهمیـت نقشـه رسـتگاری خداونـد برای آنان برجسـته 
خواهـد شـد و بازتـاب مثـرات جلجتـا احساسـات پـر مهـر، مقـدس، و بـا روح را در قلبهـای مسـیحی 
آنـان بیـدار مـی کنـد. سـتایش و متجیـد خدا و بـره در قلبها و بـر لبانشـان خواهد بود. غـرور، تکر، و 
خودسـتایی منـی توانـد در قلبـی کـه در حافظـه اش صحنـه هـای ایثـار و فـداکاری جلجتا را تـازه نگه 
مـی دارد، رشـد کنـد ..... همـه ثروت هـای جهـان ارزش کافـی بـرای پرداخـت فدیـه و آزادی حتی یک 
جـان هـالک شـده را ندارنـد. چـه کسـی می تواند عشـق و محبتـی که مسـیح زمانیکه بـرروی صلیب 
آویختـه شـده بـود، و رنجـی را کـه بـرای گناه گناهـکاران حس کـرد را درک و ارزیابی کند؟ این عشـق 

و محبـت عظیـم و بیکـران بود. 
»مسـیح نشـان داده اسـت کـه محبـت او نیرومندتـر از قـدرت مـرگ اسـت. او رسـتگاری و نجات 
بـرش را کامـل کـرد؛ و اگرچـه مهیـب ترین مجادلـه را با قدرت های تاریکی داشـت، امـا در میان همه 
اینهـا، محبـت او قویـرت و قویـرت شـد. او دور شـدن از سـیامی پـدر خویـش را تحمـل کرد، تـا اینکه در 
آزردگـی جـان فریـاد بـرآورد: »ای خـدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟« دسـتان او رسـتگاری 
را بـه ارمغـان آورد. هنگامیکـه در آخریـن مجادلـه روح، کلـامت مبارکـی بـر زبانش جاری شـدند، این 
بهـا بـرای خریـد رسـتگاری انسـان پرداخـت شـد، کـه بـه نظـر مـی رسـد در متـام خلقـت طنیـن انداز 

شـد: »متام شد«.  
»صحنـه هـای جلجتـا عمیـق تریـن احساسـات بـرشی را فرا مـی خواند. بـا توجه به ایـن موضوع، 
اگـر شـام جدیـت و شـوق خـود را ابـراز کنیـد، مشـمول بخشـش و عفـو خواهیـد بـود. اینکه مسـیح، 
بسـیار کامـل و بـی گنـاه، بایـد چنیـن مـرگ دردناکـی را متحمـل شـود، و سـنگینی گناهـان جهـان را 
تحمـل کنـد، افـکار و تصـورات مـا هرگـز منـی توانند بطـور کامل آنـرا درک کننـد. ما منی توانیـم ابعاد 
و عمـق ایـن محبـت شـگفت انگیـز را درک کنیـم. تامـل در ژرفـای محبت بـی نظیر ناجـی باید ذهن 
را پـر کنـد، روح را ملـس و مجـذوب خـود کنـد، و عطوفتهـا را تزکیـه کرده و ارتقا بخشـد و شـخصیت 

را کامـال دگرگـون سـازد«. اِلـن جـی وایت، شـهادتهایی برای کلیسـا، جلـد دوم، صفحـات ۲۱۲، ۲۱۳. 
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دربـاره آنچـه خانـم اِلـن جـی وایـت در اینجـا نوشـته، دعـا کنیـد� بـا در نظر داشـتن 
ایـن آیـات، غاطیـان ۶: 14 را بخوانید و سـپس از خود سـوال کنیـد، از چه طرقی می 

توانـم در صلیب عیسـی مسـیح جـال یابم؟   

۲۴ خرداد      دوشنبه      

عهد و قربانی
»زیـرا می دانیـد از شـیوۀ زندگـی باطلـی کـه از پدرانتـان بـه ارث بـرده بودیـد، بازخرید شـده اید، نه 

بـه چیزهـای فانـی چـون سـیم و زر، بلکـه بـه خـون گرانبهـای مسـیح، آن بـرۀ بی عیـب و بی نقـص« 

)اول پطـرس 1: 1۸، 1۹(�  

در اینجا وقتی پطرس می گوید، ما بازخرید شدیم، منظورش چیست؟

 

هنگامیکـه پطـرس در مـورد مـرگ مسـیح برروی صلیـب برای بـاز پرداخت کفـاره گناهان صحبت 
مـی کنـد، »دیـه« یـا هزینـه و بهایـی کـه وی بـه آن اشـاره مـی کند، ایـن عمل عبـادی دوران باسـتان 
را کـه یـک بـرده پـس از پرداخـت هزینـه ای )اغلـب از سـوی یکـی از بسـتگانش( از قید بندگـی آزاد 
مـی شـد، را بـه ذهـن مـی آورد. در مقابـل، مسـیح مـا را از اسـارت گناه و مثـره نهایـی آن، یعنی مرگ 
و هالکـت آزاد کـرد، امـا او اینـکار را بـا »خـون گرانبهـای« خـود، و بـا مـرگ داوطلبانه خـود از جانب 
مـا بـرروی تپـه جلجتـا انجـام داد. تکـرار مـی کنیـم، ایـن پایـه و اسـاس همـه عهدهاسـت: بـدون آن، 
عهـد باطـل شـود، چـرا کـه خدا منی توانسـت عادالنـه توافق خـود را به انجام برسـاند و بـه آن تحقق 

بخشـد، و آن موهبـت حیـات ابـدی اسـت کـه بـه همه کسـانی که ایـامن آوردنـد، اعطا می شـود.        

به این آیات نگاه کنید: رومیان ۶: ۲۳؛ اول یوحنا ۵: 11، 1۳� چه پیام مشرکی در متامی آنها وجود دارد؟ 

 

مـا صاحـب وعـده حیـات ابـدی هسـتیم، زیـرا عیسـی بـه تنهایـی توانسـت نقـض عهـد را اصالح 
کنـد کـه باعـث شـده بـود تا آن حیات ابـدی را از دسـت بدهیم. چگونـه؟ از آنجا که عدالـت و ارزش 
بیکـران خالـق بـه تنهایـی توانسـت ِدیـن مـا را بـرای شکسـن احـکام پرداخـت و آنـرا باطـل کنـد- به 
همیـن ترتیـب، نقـض عهـد توسـط گنـاه گسـرتده بـود. از این گذشـته، اگر برخـی از موجـودات فانی، 
دنیـوی، و مخلـوق خداونـد بتواننـد تـاوان مجـازات نقـض احـکام را بپردازنـد، پـس در مـورد جدیـت 
احـکام معنـوی ابـدی خـدا چـه مـی تـوان گفت؟ تنها کسـی کـه خود با خـدا برابـر بـود، در او زندگی 
بـدون نقـض عهـد، اسـارت، و حیـات ابـدی وجـود داشـت، مـی توانسـت دیـه الزم بـرای رهایـی ما از 
بدهـی و مجـازات نقـض رشیعـت را پرداخـت کنـد. اینگونـه اسـت کـه همه وعـده های عهـد تحقق 
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مـی یابنـد؛ اینگونـه اسـت کـه حتـی اکنون، ما صاحـب وعده حیـات ابدی هسـتیم. اینگونه اسـت که 
مـا از گنـاه و مجـازات آن یعنـی مـرگ رهایـی یافتیم.        

تصـور کنیـد کـه فرزنـد شـخصی، در یـک موزه هنـر، بادکنکی پـر از جوهـر را برروی 
تابلـو نقاشـی رامبرانـد خالـی کنـد و آنـرا کاما خـراب کند� ایـن تابلو نقاشـی میلیون 
هـا ارزش دارد؛ والدیـن کـودک، حتـی اگـر تمـام دارایـی خـود را بفروشـند، بـاز هـم 
نمـی تواننـد بخـش کمـی از ارزش تابلـو و بدهی خـود را بپردازند� چگونـه این تصور 
بـه مـا کمـک مـی کنـد تـا چگونگـی جدیـت گنـاه در نقـض شـریعت را درک کنیم، و 
اینکـه مـا چقـدر در اصـاح آن درمانـده ایم و چرا تنهـا خداوند خودش می توانسـت 

بدهـی مجـازات مـا را بپردازد؟ 

۲۵ خرداد      سه شنبه      

ایامن ابراهیم: بخش اول
»ابرام به خداوند ایامن آورد، و او این را برای وی پارسایی به شامر آورد« )پیدایش 1۵: ۶(�

ایـن آیـه بـه عنـوان یکـی از عمیق تریـن و پرمحتواترین سـخنان کتـاب مقدس برجا مانده اسـت. 
ایـن کمـک مـی کنـد تـا اهمیـت و جدیـت حقیقـت کتاب مقدسـی مذهـب، یعنـی پارسـایی فقط از 
طریـق ایـامن ثابـت شـود، و ایـن مربـوط بـه قرنهـا قبـل از ایـن مـی باشـد کـه پولـس دربـاره آن در 
رومیـان بنویسـد. همـه اینهـا بـه اثبـات ایـن نکتـه کمـک مـی کنـد کـه از بـاغ عدن بـه بعد همیشـه 

رسـتگاری از ایـن طریـق بوده اسـت.   
بـی درنـگ زمینـه آیـه بـه مـا کمـک مـی کنـد تـا درک کنیـم کـه ایـامن ابـرام چقـدر بـزرگ بوده 
اسـت، ایـامن بـه وعـده خـدا در مـورد داشـن پـری، با وجـود عالئم جسـامنی کـه ظاهرا نشـان می 
داد تحقـق ایـن وعـده امکانپذیـر نباشـد. نوعـی از ایامن که درماندگـی مطلق خـود را درک  می کند، 
و مسـتلزم تسـلیم کامـل خـود اسـت، ایامنـی کـه نیـاز به تسـلیم کامل خـود در برابـر پـروردگار دارد، 
ایامنـی کـه منجـر بـه اطاعـت می شـود. ایـامن ابـرام اینگونه بود، و برای او »پارسـایی« شـمرده شـد. 

چـرا کتـاب مقـدس می گوید که، او پارسـا »شـمرده شـد« یا »به حسـاب او گذاشـته شـد«؟ آیـا ابرام 

از دیـدگاه حقانیـت و عدالـت خداونـد »پارسـا« بـود؟ در مـدت نـه چنـدان طوالنـی بعـد از اینکـه 

خداونـد او را عـادل اعـام کـرد، او چـه کاری انجـام داد، کـه به ما کمـک می کند تا بفهمیـم چرا این 

پارسـایی بـه او نسـبت داده شـده اسـت، بـر خاف آنچـه کـه او در واقع بود؟ 
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هـر چقـدر هـم کـه زندگـی ابـرام یـک زندگـی ایامنـی و مطیعانه بـود، یـک زندگی ایامنـی کامل 
بـا اطاعـت کامـل نبـود. گاهـی اوقـات او در هـر دو زمینه از خـودش ضعف نشـان مـی داد. )آیا این 
شـیبه شـخصی اسـت کـه شـام او را بشناسـید؟( همـه اینهـا بـه یـک نکتـه مهـم ختـم می شـود، و آن 
ایـن اسـت: پارسـایی و تقوایـی کـه مـا را نجـات مـی دهـد، عدالتـی اسـت که به مـا بصـورت اعتباری 
داده مـی شـود، عدالتـی اسـت کـه )برای بکارگیـری یک اصطالح الهیاتی زیبا( به ما داده شـده اسـت. 
ایـن بـدان معناسـت کـه مـا علیرغـم خطایـای خـود، در نـزد خدا پارسـا به شـامر مـی آییم؛ ایـن بدان 
معناسـت کـه خـدای آسـامن هـا مـا را پارسـا و عـادل می بینـد، حتی اگـر اینگونـه نباشـیم. این هامن 
برخـوردی اسـت کـه او بـا ابـرام کـرد وایـن هـامن رفتـاری اسـت کـه او بـا همـه کسـانی کـه »ماننـد 

ابراهیـم ایـامن مـی آورنـد« خواهد کـرد )رومیـان ۴: ۱۶(.        

رومیـان بـاب 4: 1 تـا ۷ را بخوانیـد� بـه زمینه ای که پولس از پیدایش 1۵: ۶ اسـتفاده 
مـی کنـد، نـگاه کنیـد� دعـا کنید تـا خداوند پیامـش در این آیات را برای شـما آشـکار 

کنـد و آنچـه کـه بـاور دارید کـه آنها به شـما می گوینـد را با کام خود بنویسـید�  

۲۶ خرداد      چهارشنبه      

ایامن ابراهیم: بخش دوم
بـا نـگاه دوبـاره بـه پیدایـش ۱۵: ۶، می توانیـم ترجمه های مختلف اصطالح شـمرده شـد )عری،  

hesab( یا »محسـوب شـد« یا »به حسـاب گذاشـته شـد« را ببینیم. 
همیـن اصطـالح در متـون دیگـر کتابهـای موسـی بـکار رفته اسـت. وقتی یک شـخص یـا یک چیز 
»محسـوب شـود« یـا »برشـمرده شـود«، در واقـع هـامن شـخص یـا چیـز نیسـت. بـه عنوان مثـال، در 
پیدایـش بـاب ۳۱: ۱۵، راحیـل و لیـه تاییـد مـی کننـد کـه پدرشـان آنهـا را همچـون غریبه »محسـوب 
کـرده« )اعـالم کـرده یـا برشـمرده(، بـا اینکـه آنـان دخـرتان او هسـتند. ده یـک الویـان همچـون غلـه 
خرمـن]ذرت[ برایشـان »محسـوب خواهـد شـد« )در نظـر گرفتـه می شـود یا برشـمرده می شـود(، با 

اینکـه بدیهـی و آشـکار اسـت کـه ده یـک، غله خرمـن]ذرت[ نیسـت )اعـداد ۱۸: ۲۷، ۳۰(.    

نظریــه محســوب شــدن درمــورد قربانــی هــا، چگونــه بیــان و تعریــف میشــود؟ )الویــان ۷: 1۸؛ 

الویــان 1۷: 1 تــا 4(� 

 

نسخه های مختلف فارسی برای ترجمه hesab از به شار آمدن یا محسوب شده استفاده کرده 
اند. هرگاه گوشت قربانی ذبح شده تا روز سوم خورده منی شد، خداوند آن قربانی را منی پذیرفت و 
به حساب منی آورد و گناهکار، خطاکار محسوب می شد )الویان ۷: ۱۸(؛ الویان باب ۷: ۱۸ از وضعیتی 
صحبت می کند که در آن قربانی به سود گناهکار مقبول واقع شده »به حساب می آید« )مالحظه 
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کنید الویان ۱۷: ۱ تا ۴( و سپس عادل و پارسا شمرده شده و میتوانست در برابر خدا بایستد. خداوند 
گناهکار را پارسا به حساب می آورد، اگرچه فرد در واقع صالح نیست. 

اینکه ما علیرغم خطایای خود، می  بیاندیشید،  انگیز  این حقیقت شگفت  با رصف کمی وقت به 

توانیم در نظر خداوند عادل شمرده شویم و اعتبار یابیم� درک خود را از مفهوم این مطلب بنویسید� 

 

این حقیقت بزرگ یعنی اعالم عادل شدن، نه به خاطر عملی که می توانیم انجام دهیم تا پارسا 
شمرده شویم، بلکه فقط به دلیل ایامن به آنچه که مسیح برای ما انجام داده است، اساس و اصل 
عبارت »عدالت از طریق ایامن« می باشد. با اینحال، اینگونه نیست که ایامن ما، خود مسبب پارسایی 
ما شود؛ بلکه ایامن، وسیله ای است که با آن هدیه تقوا و پارسایی را بدست می آوریم. این امر در 
اصل، نیکویی، رّس، شکوه و عظمت مسیحیت است. همه آنچه ما به عنوان یک مسیحی پیرو مسیح 
به آن اعتقاد داریم، ریشه مهمی در این مفهوم شگفت انگیز دارد. از طریق ایامن، ما نزد خدا پارسا 
تقدیس، قدوسیت، رشد  اطاعت،  آید؛  آن می  متعاقب  دیگری  عادل شمرده می شویم. هر چیز  و 

شخصیت، محبت، همه باید از این حقیقت مهم رسچشمه بگیرند.

پاسـخ شـما بـه کسـی کـه مـی خواهـد مسـیحی شـود، امـا مـی گویـد: »من احسـاس 
نمـی کنـم که عـادل و پارسـا باشـم« چیسـت؟ 

۲۷ خرداد      پنجشنبه      

تکیه بر وعده ها
داسـتانی در مـورد کاردینـال بالرمایـن مشـهور، مدافع بـزرگ کاتولیـک، که در متام طـول زندگیش 
بـا پیـام عدالتخواهـی تنهـا از طریـق عـادل شـمردگی مبارزه کرد، روایت شـده اسـت. هنگامـی که او 
در بسـرت بیـامری بـود، بـرای اطمینـان دادن به او قبـل از مرگش، بـرای او صلیبی آوردند و شایسـتگی 
مقدسـین را بیـان کردنـد. امـا بالرمایـن گفت: »آنـرا دور کنید. من فکـر می کنم، اعتامد به شایسـتگی 

هـای مسـیح مطمن ترین راه رستگاریسـت«.  
 زمانـی کـه بسـیاری از مـردم به پایان عمرشـان نزدیک می شـوند، به گذشـته خود نـگاه می کنند 
و مـی بیننـد کـه اعـامل و کـردار آنهـا بـرای دریافـت نجات خـدای مقدس چقـدر بیهوده و بـی فایده 
بـوده اسـت، و بنابرایـن آنهـا درک مـی کنند که چقدر به عادل شـمردگی از طریق مسـیح نیـاز دارند.    
بـا ایـن حـال خـر خـوش این اسـت کـه اکنـون مـا بـرای اطمینـان از رسـتگاری و نجات پـروردگار 
الزم نیسـت منتظـر نزدیـک شـدن زمـان مرگـامن باشـیم. متام عهـد و پیامن بر اسـاس وعـده های امن 
و قطعـی خـدا اکنـون بنـا شـده اسـت، وعـده هایـی کـه اکنون مـا صاحـب آن هسـتیم، و اکنـون می 

تواننـد زندگـی مـا را بهـرت کنند.
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آیـات ذیـل را بررسـی کـرده و به سـواالت مطرح شـده که هر یـک از آنها در چارچوب رشـد، حفظ، 

و تقویـت رابطـه عهد شـام با خدا هسـتند، پاسـخ دهید� 

مزمور ۳4: ۸ )چگونه می توانید طعم نیکویی خداوند را بچشید؟(  

 

 

متی 11: ۳۰ )مسیح برای ما چه کرد که این یوغ را برای ما سبک ساخت؟(  

 

 

رومیان ۵: 1 )رابطه بین تربئه شدن از گناه و صلح با خدا چیست؟(  

 

 

فیلیپیان ۲: ۷، ۸ )چه چیزی را از تجربه مسیح به دست آورده اید؟(  

 

بـا دعـا در زندگـی خـود تامـل کنیـد و از خود بپرسـید، چـه کارهایی بایـد انجام دهم 
کـه باعـث تقویـت رابطـه مـن با خدا شـود، و چه چیزهایـی به این رابطه آسـیب می 

رسـاند؟ چـه تغییراتی بایـد در آن ایجاد کنم؟ 

۲۸ خرداد      جمعه      

اندیشـه ای فراتـر: »تنهـا راهـی کـه از طریـق آن او مـی توانـد بـه پارسـایی برسـد، ایـامن 
اسـت. مـا مـی توانیـم بـا ایـامن بـه شایسـتگی هـا و لیاقت مسـیح به حضـور خـدا برویـم، و خداوند 
اطاعـت پـر خـود را بـه حسـاب گناهـکار مـی گـذارد و او را مطیـع محسـوب مـی کنـد. پارسـایی و 
عدالت مسـیح به جای خطایا و تقصیرات انسـان پذیرفته می شـود، و خدا انسـان توبه کار و معتقد 
را مـی پذیـرد، عفـو مـی کنـد، و عـادل می شـامرد، و بـا او ماننـد صالحان رفتـار می کنـد و هامنگونه 
که پرش را دوسـت دارد، او را دوسـت خواهد داشـت. بدینگونه اسـت که ایامن، عدالت و پارسـایی 

محسـوب مـی شـود«. اِلن جـی وایت، پیامهـای منتخـب، جلـد اول، صفحه ۳۶۷.
»هنگامـی کـه مـا مسـیح را بـا توبه و ایامن بـه عنوان ناجی خـود می پذیریم، خداونـد گناهان ما 
را عفـو مـی کنـد، و مجـازات تعیین شـده بـرای تخطی و رسپیچی ما از رشیعت را می بخشـد. سـپس 
گناهـکار بـه عنـوان فـردی عـادل در برابـر خـدا مـی ایسـتد؛ خداونـد او را بـا لطف و رحمـت خویش 

در ملکـوت مـی پذیـرد، و از طریـق روح با پدر و پـر معارشت دارد.    
»و هنـوز کار دیگـری وجـود دارد کـه باید انجـام گیرد، و آن وجود یک طبیعـت و ذات ارتقا یافته 
اسـت. روح بایـد از طریـق حقیقـت تقدیـس شـود. و ایـن نیـز از طریـق ایـامن حاصل می شـود. زیرا 
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تنهـا بـه فیـض مسـیح کـه از طریـق ایـامن حاصل می شـود، شـخصیت مـی توانـد متحول شـود«. اِلن 
جـی وایـت، پیامهای منتخـب، جلد سـوم، صفحه ۱۹۱.  

سواالتی برای بحث: 

1� ایمـان زنـده و پویـا چـه برتـری بـر ایمـان بـی روح دارد؟  )یعقـوب ۲: ۷1، ۸1(� 
پولـس ایمـان پویـا را چگونـه توصیـف مـی کنـد؟ )رومیـان ۶1: ۶۲(� واژه کلیـدی که 

کمـک مـی کنـد تـا آنچـه کـه ایمـان در بر مـی گیرد آشـکار شـود، چیسـت؟  

۲� چگونـه شـما بـه ایـن اسـتدالل )کـه با دلیـل منطقی خاصـی همراه اسـت(واکنش 
نشـان مـی دهیـد کـه اگـر ما تنها توسـط یک عدالت به حسـاب گذاشـته شـده، و نه 
تقـوا و پارسـایی کـه واقعـا در مـا وجـود دارد، نجـات مـی یابیم، پس مهم نیسـت که 

چـه کاری انجـام مـی دهیـم یـا چگونه عمل مـی کنیم� 

۳� پذیـرش مـا نـزد خـدا فقـط از طریـق پسـر محبوبـش قطعـی و مسـلم اسـت، و 
اعمـال نیکـو فقـط ثمـره کار محبـت آمیـز او در عفو گناه اسـت� اعمال مـا، اعتبار و 
شایسـتگی به ما نمی بخشـند، و هیچ چیز به دلیل اعمال خوبمان به ما اعطا نشـده 
اسـت کـه بتوانیـم سـهمی از نجـات روحمـان را بوسـیله آن ادعـا کنیـم و بطلبیـم���� 
او ]ایمانـدار[ نمـی توانـد اعمـال خـوب خود را بـه عنـوان دادخواسـتی]دعوی[ برای 
نجـات روح خـود مطـرح کنـد« )اِلن جـی وایت، پیامهـای منتخب، جلد سـوم، صفحه 
1۹۹(� بـا در نظـر گرفتـن ایـن اظهـارات خانـم اِلـن جـی وایت، پـس چرا اعمـال نیکو 

بخشـی بسـیار مهـم و حیاتی از زندگی مسـیحیان هسـتند؟        

خاصـه: عهـد قدیـم، عهـد جدیـد: عیسـی بدهی مـا به رشیعـت را پرداخـت، تا مـا بتوانیم در 
نـزد خـدا پارسـا و عادل محسـوب شـویم و در حضور او بایسـتیم.    
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داستانهای ایامنداران
۲۹ خرداد

سفر هفتگی به فیلد خدمتی
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

در ایالـت تگـزاس آمریـکا برخـی از کـودکان هسـتند کـه نـه تنها به شـهادت خدمت 
مسـیحی گـوش مـی دهنـد بلکه به کشـورهای دوردسـت مسـافرت مـی کنند تا شـهادت 

دسـت اول را تجربـه کنند.
در روزهـای سـبت وقتـی آنهـا بـه مدرسـه سـبت واقـع در کلیسـای ادونتیسـت روز 
هفتـم گْرَنـد وییـو مـی رسـند بـه هواپیامیـی میسـیونری ثبـت نـام مـی کننـد. هـر یـک 
از آنهـا یـک پاسـپورت دارد- کـه عنوان”پاسـپورت مدرسـه سـبت گرندوییـو" دارد- تـا در 
گیشـه هواپیامیـی مهرویـزا را بـرای کشـور مقصد دریافـت منایند. در یکی از سـبتها، یک 
بازدیدکننـده از خدمـت مبرشین شـهادتش را که در کشـور چین اتفـاق افتده حارضکرده 
بـود؛ بنابرایـن معاونـت هواپیامیـی- معلـم ابتدایـی اللـی ویـک لَنـد-  یک برچسـبی که 
از پیـش در خانـه حـارض شـده بـود بـه همـراه پرچـم قرمـز رنـگ چیـن را بـر روی هـر 
پاسـپورت مهـر مـی کنـد. هـر کودک می تواند سـه سـتاره را بـر روی پاسـپورت مهر کند: 

بـرای رسـیدن بـه وقـت، بـرای آوردن کتـاب مقـدس و بـرای دعوت یک دوسـت.
   ده کـودک اول کـه بـه موقـع برسـند کارت پروازبـرای صندلـی درجـه یـک دریافت 
مـی کننـد و ایـن امربـه آنـان اجـازه مـی دهـد کـه صندلـی خـود را درجـای بعـدی در 
هواپیـام انتخـاب کننـد. کسـانی کـه دیـر برسـند کارت پـرواز بـرای صندلـی هـای درجـه 
دو یـا معمولـی را کـه عالمـت صندلـی دارد دریافـت مـی کننـد. آنهـا همچنیـن کارتهای 
پروازبـرای پروازهـای متوالـی دارنـد کـه در پشـت کارتهـا آیـه های حفظی نوشـته شـده 
اسـت. هواپیام  توسـط اعضای کلیسـا بازسازی شده اسـت و بدنه آن از چوب وفلزساخته 
شـده اسـت و بـا روپوش سـفید پوشـانده شـده اسـت. پنجـره هـای بیضی شـکل هم در 

هـر طـرف بدنـه هواپیـام دیده می شـود.
همینکـه بچـه هـا سـوار شـدند، اللـی یـک پیـام ضبـط شـده را پخـش مـی کنـد کـه 
صـدای مردانـه یـک کاپیتـان اسـت:»از اینکـه هواپیامیی میسـیونری را انتخاب کـرده اید 
سپاسـگزاریم کـه در آن ماجـرای جدیـدی در هـر سـبت منتظرتـان اسـت! لطفـا بـرروی 

صندلـی هایتـان بنشـینید تـا یکـی ازمهامنـداران دعـای قبـل از پـروازرا انجـام دهد.«
بعـد ازاعالنـات یـک سـبت، اللی از یازده نفربچه ای که سـوار شـده بودند خواسـت 
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تـا درخواسـت هـای دعایـی شـان را بگوینـد. یکـی از پرهـا بـه گـودی ای کـه پشـت 
هواپیـام بـود اشـاره کـرد و سـپس گفت:»بیاییـد دعـا کنیـم کـه هنـگام پـرواز از هواپیام 
بیـرون نیفتیـم.« پـس از آنکـه بچه هـا خندیدند پـر افزود:»لطفا برای سـگم دعا کنید. 

حالـش خـوب نیسـت.« سـپس هواپیـام به سـمت چیـن پروازکرد.
    پـس از فـرود، بچـه هـا از هواپیـام خـارج شـده و بـرروی صندلـی هـا نشسـتند تا 
بـه شـهادتی از کشـورچین گـوش کننـد. سـپس بـه طـرف تگـزاس پـرواز کردنـد. در طـی 

پروازبرگشـت، معلـم سـواالتی راجـع بـه شـهادتی کـه شـنیدند می پرسـد. 
اللـی کـه هواپیامیـی میسـیونری را بـه پیشـنهاد پـر ۱۱ سـاله اش که بیشـرت از یک 
دهـه اسـت توسـعه داده اسـت گفـت کـه بـرای بسـط و گسـرتش مدرسـه سـبت در هـر 
بخـش آنـرا مفیـد یافته اسـت وشـهادات خدمتـی را در این فضای مخصـوص به عمل می 
آورد. ایـده هـای دیگـری کـه قبـال انجـام داده انـد شـامل زیردریایـی، یـک غـار و راکـت 
اسـت کـه بچـه هـا را دور دنیا مـی گردانْد. اللی گفت که مسـافرت ها شـهادات خدمتی 

را بیشـرت شـخصی ترمـی کند.
او گفت:»بچـه هـا مـی بیننـد کـه این افـراد مردم عادی هسـتند که به ایـن مکان ها 

مـی رونـد.« خـدا این مـردم عادی را بـه کار می برد.
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۲۹ خرداد – ۴ تیر   درس سیزدهم   

زندگی عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اول یوحنا ۱: ۴؛ یوحنا ۵: ۲۴؛ رومیـان ۳: ۲۴، ۲۵؛ دوم قرنتیان ۵: ۲۱؛ اول 

یوحنا ۴: ۱۶؛ مکاشـفه ۲: ۱۱؛ مکاشـفه ۲۰: ۶، ۱۴؛ مکاشفه ۲۱: ۸.  

آیـه حفظـی: »���؛ مـن آمـده ام تـا ایشـان حیـات داشـته باشـند و از آن بـه فراوانـی بهره منـد 
شـوند« )یوحنـا 1۰: 1۰(� 

در ایـن سـه ماهـه در مـورد عهـد به مطالعـه  پرداختیم،)خالصه ای از سـاده تریـن و خالص ترین 
شـکل( کـه اساسـا خداونـد مـی گوید: اینگونه شـا را از گنـاه نجات می دهـم، همین!

گرچـه نتیجـه، مثـره نهایـی بـزرگ وعده عهد، البتـه حیات ابدی در جهانی اسـت کـه جدید]از نو[ 
سـاخته شـده اسـت، امـا نیازی نیسـت کـه اکنون منتظـر مبانیم تـا روزی از برکات عهد بهرمند شـویم. 
خداونـد اکنـون بـه زندگـی مـا اهمیـت مـی دهـد؛ او اکنـون بهرتیـن هـا را برای مـا می خواهـد. عهد 
قـراردادی نیسـت کـه در آن شـام اعاملـی را یکـی پـس از دیگـری انجـام دهیـد و سـپس، پـس از طی 
یـک مسـیر طوالنـی پـاداش خـود را دریافـت کنید. پـادش هـا و هدایا برکاتی هسـتند که آنانـی که با 

ایـامن وارد عهـد مـی شـوند مـی تواننـد هـم اکنـون و در همین دنیـا از آنها بهرمند شـوند. 
درس ایـن هفتـه، آخریـن درس از رسی درس هـای عهـد و پیـامن، بـه برخـی از بـرکات آنـی، و بـه 
برخـی از وعـده هایـی مـی پـردازد کـه از لطف و رحمت خدا رسچشـمه گرفتـه و وارد قلبهـای ما می 
شـوند، زیـرا وقتـی صـدای او را مـی شـنویم، قلبهـای خـود را بـه روی او مـی گشـائیم. البتـه، بـرکات 
بیشـرتی نسـبت بـه آنچـه کـه در ایـن هفته مـا در مـورد آنها صحبـت خواهیم کـرد، وجود دارنـد. اما 

ایـن فقـط نقطـه آغـاز اسـت، آغاز چیـزی کـه، در واقـع، هرگز پایانـی نخواهد داشـت.        
درس ایـن هفتـه در یـک نـگاه: چـرا بایـد احسـاس شـادی کنیم؟ بـر مبنای چـه چیزی مـی توانیم 
آن وعـده را بطلبیـم؟ عهـد و پیـامن چیسـت کـه بایـد مـا را از زیـر بـار گنـاه برهانـد؟ مفهـوم داشـن 

قلـب جدیـد یعنـی چه؟   

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۵ تیر – ۲۶ ژوئن آماده شوید. 
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۳۰ خرداد      یکشنبه      

شادی
»ما این را به شام می نویسیم تا شادی تان کامل گردد« )اول یوحنا 1: 4(� 

بـه آنچـه یوحنـا در اینجـا نوشـته اسـت توجـه کنیـد. او بـا کالم سـاده آنچـه را کـه بایـد یکـی از 
امتیـازات بـزرگ مـا بـه عنـوان مـردم عهد باشـد را بیـان می کنـد، و آن وعده و نوید شـادمانی اسـت. 
بـه عنـوان مسـیحیان، اغلـب به ما گفته میشـود که بر اسـاس عواطـف و احساسـامتان عمل کنیم، 
زیـرا کـه ایـامن احسـاس نیسـت و اینکـه ما بایـد از احساسـات خـود فراتر برویـم، همه اینهـا صحیح 
اسـت. امـا در عیـن حـال، اگـر مـا موجوداتـی احساسـاتی، عاطفـی، و اخالقـی نبودیـم، دیگـر انسـان 
نبودیـم. مـا منـی توانیـم احساسـات خـود را انـکار کنیم؛ آنچه مـا باید انجام دهیم اینسـت کـه آنها را 
درک کنیـم، بـه آنهـا نقـش مناسـب خودشـان را بدهیـم و تـا آنجا که ممکن اسـت احساسـات خود را 
تحـت کنـرتل داشـته باشـیم. امـا انـکار آنهـا، انـکار آنچه کـه به مفهوم انسـانیت اسـت، می باشـد. در 
واقـع، هامنطـور کـه ایـن آیـه مـی گویـد، ما نـه تنها بایـد احساسـات خود را رسکـوب نکنیـم )مثال در 
اینجـا، احسـاس شـادی(، بلکـه بایـد آنها را کامل داشـته باشـیم. به نظر می رسـد این هامنقدر سـخت 

باشـد کـه اگـر احساسـات نادیده گرفته شـوند، اینطور نیسـت؟   

مـنت آیـه فـوق را بخوانیـد، ابتـدای فصـل رشوع می شـود� در اینجـا یوحنا بـرای مسـیحیان اولیه چه 

مـی نویسـد کـه امیـدوار اسـت شـادی آنـان را کامل کنـد؟ و چـرا باید باعث شـادی آنها شـود؟ 

 

یوحنا یکی از دوازده شـاگرد اولیه مسـیح بود. او تقریبا در طول خدمت سـه سـال و نیم مسـیح 
همـراه او بـود، و شـاهد شـگفت انگیزتریـن اتفاقـات زندگـی مسـیح بـود )او همچنین در تپـه جلجتا 
در هنگام مصلوب شـدن مسـیح و معراج او حضور داشـت(. بنابراین، او به عنوان یک شـاهد عینی، 

مسـلام شایسـته صحبت کـردن در ایـن زمینه بود. 
بـا اینحـال، توجـه کنیـد کـه او بـر خـود تکیـه منـی کنـد؛ ایـن هـامن رفتـاری اسـت کـه مسـیح با 
شـاگردان داشـت، بنابرایـن اکنـون آنهـا می توانسـتند نـه تنها با یکدیگـر بلکه با خدای خـود معارشت 
داشـته باشـند. عیسـی راهـی را بـرای مـا بـاز کـرد تـا از طریـق آن  بتوانیم وارد یـک رابطـه نزدیک با 
پـروردگار شـویم؛ و، مثـره ایـن مشـارکت، ایـن رابطـه، شـادمانی اسـت. یوحنا مـی خواهد آنهـا بدانند 
کـه آنچـه در مـورد عیسـی شـنیده انـد، حقیقت اسـت )او عیسـی را دیده بـود، ملس و احسـاس کرده 
بـود، و خـود سـخنان او را شـنیده بـود(، و بنابرایـن آنهـا نیز می توانند با پدر آسـامنی خـود وارد یک 
رابطـه شـاد شـوند، کسـی کـه آنها را دوسـت دارد و جان خـود را از طریق یگانه پرش بـرای آنها داد. 

بـه تعبیـری، یوحنـا در اینجـا تجربـه شـخصی خود با مسـیح را بیـان می کنـد� تجربه 
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شـخصی شـما در زندگـی و ارتبـاط با مسـیح چیسـت؟ چه مـی توانیـد بگویید که می 
توانـد بـه افزایـش شـادی کسـی در خداوند کمـک کند، همانطـور که یوحنـا در اینجا 

سـعی کرد انجـام دهد؟ 

۳۱ خرداد      دوشنبه      

بری از گناه
»پس اکنون برای آنان که در مسـیح عیسـی هسـتند، دیگر هیچ محکومیتی نیسـت، زیرا در مسـیح 

عیسـی، قانـوِن روحِ حیـات مـرا از قانون گناه و مرگ آزاد کـرد« )رومیان ۸: 1(�

زن جوانـی بـه طـرز بـی رحامنـه ای بـه قتـل مـی رسـد، و قاتـل او مشـخص نبـود. پلیس بـرای به 
دام انداخـن قاتـل میکروفونـی را در قـر مقتـول جاسـازی مـی کنـد.  مـاه هـا پـس از مـرگ زن، یـک 
روز بعدازظهـر، جوانـی بـه قـر زن نزدیـک شـد و در حالـی کـه در کنار قـر زانو زده بـود و گریه می 
کـرد، از زن طلـب بخشـش مـی کنـد. البتـه پلیس سـخنان او را می شـنید، پـس وی را به جـرم ارتکاب 

جنایـت دسـتگیر کرد.

چه چیزی مرد را به سمت قرب کشانده بود؟ این گناه بود، چه چیز دیگری می تواند باشد؟

 

البته، هیچکدام از ما)امیدواریم( هرگز به اندازه کاری که آن مرد جوان انجام داد، کار بدی نکرده 
ایم،  آنها رشمنده  انجام  از  که  ایم  داده  انجام  کارهایی  ما  ما مقر هستیم. همه  اما همه  باشیم. 

کارهایی که آرزو می کنیم بتوانیم برگردیم و آنها را جران و انجام ندهیم، اما منی توانیم. 
بـه لطـف عیسـی مسـیح و خـون او در عهـد جدیـد، هیـچ یـک از مـا مجبـور نیسـتیم کـه بـا لکه 
ننـگ گنـاه زندگـی کنیـم. بـا توجـه به مطلـب امـروز، هیـچ محکومیتـی علیه ما وجـود نـدارد. قاضی 
غایـی، مـا را بـی گنـاه محسـوب می کند و مـا را به گونه ای برمی شـامرد که گویـی کاری انجام نداده 

ایـم که احسـاس گنـاه کنیم.

چگونـه ایـن آیـات بـه مـا در درک رومیـان ۸: 1، کمـک مـی کنند؟ یوحنـا ۵: ۲4؛ رومیـان ۳: ۲4، ۲۵؛ 

دوم قرنتیـان ۵: ۲1� 

 

یکـی از وعـده هـای بـزرگ زندگی در یـک رابطه عهد با پروردگار این اسـت که دیگر الزم نیسـت 
تحـت اسـارت گنـاه زندگـی کنیـم. چـرا کـه به دلیل خـون ریخته شـده در عهد، مـا، انتخاب کـرده ایم 
وارد آن عهـد بـا خـدا شـویم، و انتخـاب کـرده ایم که قیـد و رشط های آن را با ایـامن، توبه، و اطاعت 
رعایـت کنیـم، شایسـته هسـتیم تـا بـار گناه از ما بر داشـته شـود. وقتی شـیطان می خواهـد در گوش 
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مـا زمزمـه کنـد کـه مـا رشور هسـتیم، مـا بد هسـتیم، ما آنقـدر گناهکار هسـتیم کـه مورد قبـول خدا 
قـرار منـی گیریـم، مـی توانیـم هـامن کاری را انجـام دهیـم کـه عیسـی وقتـی شـیطان او را در بیابـان 
وسوسـه کـرد، انجـام داد: مـا مـی توانیـم کالم خـدا را نقـل کنیـم، و یکـی از بهرتیـن آیه ها بـرای نقل 
رومیـان ۸: ۱ اسـت. ایـن بـه معنـای انـکار حقیقت گنـاه در زندگی ما نیسـت؛ این بدان معناسـت که 
بـه دلیـل رابطـه عهـدی که بـا خداوند داریـم، دیگـر در محکومیت آن گنـاه زندگی منی کنیم. عیسـی 
تـاوان مجـازات گنـاه مـا را پرداخـت کـرد و او اکنـون در حضـور پـدر ایسـتاده و از جانـب مـا با خون 

خـود شـفاعت مـا را مـی کنـد، و عدالـت خویش را بـه جای گنـاه ما تقدیم مـی کند.           

چـه تفاوتـی در زندگـی مـا ایجـاد مـی شـود، وقتـی خداونـد شـما را بـه خاطـر هـر 
گناهـی کـه مرتکـب شـده ایـد، مـی بخشـد؟ چگونه ایـن واقعیـت به شـما کمک می 
کنـد تـا بـا دیگـران کـه علیه شـما مرتکب گناه شـده اند، رفتـار کنید؟ چگونـه باید بر 

نحـوه برخورد شـما بـا آن افـراد تاثیـر بگذارد؟ 

۱ تیر      سه شنبه      

عهد جدید و قلب جدید
»تا مسـیح به واسـطۀ ایامن در دلهای شـام سـاکن شـود، و در محبت ریشـه دوانیده، اسـتوار گردید، 

تـا تـوان آن بیابیـد کـه بـا همـۀ مقدسـین، بـه درازا و پهنـا و ژرفـا و بلندای محبت مسـیح پـی بربید 

و آن محبـت را کـه فراتـر از معرفـت بری اسـت، بشناسـید - تـا از همۀ کامالت خدا آکنده شـوید« 

)افسسـیان ۳: 1۷ تا 1۹(�  

هامنطـور کـه در دروس قبلـی ایـن سـه ماهـه نشـان داده شـد، عهـد جدیـد پیامنی اسـت که در 
آن خداونـد احـکام خـود را در قلبهـای مـا قـرار مـی دهـد )ارمیـا ۳۱: ۳۱ تـا ۳۳(. نـه تنهـا احـکام در 
آنجـا خواهـد بـود، بلکـه بر اسـاس آیـات امروز، مسـیح نیـز در قلبها حضـور خواهد داشـت، البته که 
ایـن حـس خوبـی اسـت، زیرا مسـیح و احـکام ارتباط بسـیار نزدیکـی با هم دارنـد. بنابرایـن، با وجود 
احکام مسـیح در قلب ما و با سـاکن شـدن مسـیح نیز در قلبهای ما )کلمه یونانی ]سـاکن شـدن[ که 
در مـن فـوق سـاکن ترجمـه شـده نیز به معنای »مسـتقر شـدن« اسـت و مفهـوم اقامت دائـم را می 

دهـد(، بـه مـا یکـی دیگـر از مزایـای عهـد یعنی داشـن یـک قلب جدید را نشـان مـی دهد. 

چـرا مـا بـه یـک قلـب جدیـد ]تولد تـازه[ نیـاز داریم؟ چـه تغییراتی در کسـانی کـه قلب تـازه دارند 

ظاهر خواهد شـد؟ 
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دوبـاره مـن فـوق را بخوانیـد. توجه داشـته باشـید کـه پولس بر عامل یـا عنر محبـت تاکید می 
کنـد و مـی گویـد مـا بایـد در محبت »ریشـه دوانـده و اسـتوار گردیم«. ایـن کلامت به معنـای ثبات، 
اسـتواری، و پایـداری ابـدی بـر اسـاس محبـت اسـت. ایامن مـا معنائی نخواهد داشـت، اگر بر اسـاس 
محبـت بـه خـدا و دیگـران نباشـد )متـی ۲۲: ۳۷ تـا ۳۹؛ اول قرنتیـان ۱۳(. ایـن محبـت از خالء]دنیای 
واهـی[ منـی آیـد. برعکـس، ایـن امـر بـه ایـن دلیـل نـگاه اجاملـی ما بـه محبت و عشـق خدا نسـبت 
بـه خودمـان اسـت )محبتـی که فراتر از درک برش اسـت( که از طریق عیسـی مسـیح مظهـر آن ظاهر 
مـی شـود. در نتیجـه، زندگـی و قلبهـای مـا تغییـر مـی کننـد، و مـا تبدیل بـه افـرادی جدید بـا افکار، 
امیـال و اهـداف جدیـد مـی شـویم. واکنـش ما نسـبت به محبت و عشـق خدا به ماسـت کـه قلب ما 
را تغییـر مـی دهـد و عشـق بـه دیگـران را القـا مـی کنـد. گویـا، تا حـدودی منظـور پولس این اسـت، 

هنگامـی کـه مـی گویـد، »تـا از همه کـامالت خدا لریز شـوید«.

اول بوحنـا بـاب 4: 1۶ را بخوانیـد� چگونـه ایـن مـنت بـا آنچه پولس در افسسـیان ۳: 1۷ تا 1۹ نوشـته 

اسـت، ارتباط دارد؟  

 

بـه آیاتـی کـه امـروز مطالعـه کردیـم، نگاه کنیـد� چـه کاری مـی توانید انجـام دهید 
کـه اجـازه دهـد وعـده های موجـود در این متون در شـما تحقـق یابند؟ آیا در شـما 
مسـائلی وجـود دارنـد کـه شـما بایـد آنها تغییـر دهید، مـواردی که احتماال شـما را از 
تجربـه زندگـی »آکنـده از کمـاالت خدا« بـاز می دارند)افسسـیان ۳: 1۹(؟ لیسـتی از 
تغییراتـی کـه بایـد در زندگـی خود ایجـاد کنید، تهیه کنید� یک لیسـت بـرای خودتان 
و اگـر راحـت هسـتید لیسـتی هم کـه بتوانیـد در کاس به اشـتراک بگذاریـد� چگونه 

مـی توانیـد بـه یکدیگـر کمک کنیـد تا تغییـرات الزم صـورت گیرد؟ 

۲ تیر      چهارشنبه      

عهد جدید و حیات جاودان
»عیسـی گفـت: »قیامـت و حیـات َمَنم� آن کـه به من ایـامن آَوَرد، حتی اگر مبیرد، زنده خواهد شـد� 

و هـر کـه زنـده اسـت و بـه من ایـامن دارد، به یقین تا به ابـد نخواهد مرد« )یوحنـا 11: ۲۵، ۲۶(�

زندگـی ابـدی دارای دو بُعـد اسـت. بُعد فعلی آن بـرای مؤمنان، که زندگـی در فراوانی و کامل آن 
را بـه ارمغـان مـی آورد )یوحنـا ۱۰: ۱۰(، و شـامل بسـیاری از وعـده هـا اسـت که اکنون بـرای زندگی 

بـه ما داده می شـود.  
بُعـد آینـده آن، البتـه کـه حیـات ابـدی اسـت – وعـده رسـتاخیز انسان]جسـم[ اسـت )یوحنـا ۵: 
۲۸، ۲۹؛ یوحنـا ۶: ۳۹(. اگرچـه هنـوز  ایـن در آینـده رخ مـی دهـد، امـا ایـن تنهـا واقعـه ای اسـت که 



1۲۹

بـه هـر چیـز دیگـری ارزش و معنـا مـی بخشـد، رویـدادی کـه در راس همـه امیدهـای مـا بـه عنـوان 
مسـیحیان قـرار دارد.  

آیـه امـروز را مطالعـه کنیـد� عیسـی در اینجـا چـه می گویـد؟ حیات ابـدی در کجا یافت می شـود؟ 

درک مـا از سـخنان وی مبنـی بـر اینکـه کسـانی کـه زنـده اند و بـه او ایامن دارنـد، حتی اگـر مبیرند، 

هرگـز نخواهند ُمرد، چیسـت؟ 

 

مطمئنـا، همـه مـا روزی مـی میریـم، امـا طبق سـخنان مسـیح، این مـرگ فقط یک خواب اسـت، 
یـک وقفـه کوتـاه بـرای کسـانی کـه بـه او ایـامن دارنـد، کـه بـا قیـام و رسـتاخیز مـردگان از خـاک بـه 
پایـان مـی رسـد. هنگامـی کـه مسـیح بازگـردد، مـردگان در مسـیح جاودانه خواهند شـد و پیـروان او 
کـه زنـده هسـتند در یـک چشـم بـه هم زدن بـه جاودانگی می رسـند. هـر دو چه مردگان در مسـیح 
و چـه آنانـی کـه زنـده هسـتند بـا یک نـوع بدن روحانی رسـتاخیز مـی کننـد. در آن زمـان جاودانگی 

و حیـات ابـدی بـرای قـوم خـدا آغاز می شـود. 
چـه شـادمانی عظیمـی کـه اکنـون مـی دانیـم زندگی مـا به گـور ختم منی شـود و بـرای آن پایانی 

وجـود نـدارد، و اینکـه مـا حیاتـی نـو خواهیم داشـت کـه تا به ابـد ادامه مـی یابد. 
»مسـیح در جسـم بـا مـا یكـی شـد تا مـا بتوانیم در روح بـا او یكی شـویم و به واسـطه این اتحاد 
و یگانگـی اسـت كـه از گـور بـر می خیزیم، نه فقط برای آشـكار شـدن قدرت مسـیح، بلكـه به جهت 
ایامن به اوسـت كه از حیات جاودانی برخوردار می شـویم. كسـانی كه سـیرت حقیقی مسـیح را می 
شناسـند و در دل خـود بـه او ایـامن مـی آورنـد از حیـات جاویـدان برخـوردار مـی شـوند. به واسـطه 
روح القـدس اسـت كـه مسـیح در ما سـاكن مـی شـود؛ و پذیرفته شـدن روح القدس خداونـد در قلب 

از طریـق ایـامن، ابتـدای حیـات جاودانی اسـت«، اِلن جی وایـت، آرزوی اعصـار، صفحه ۳۸۸. 

از چـه راه هایـی مـی توانیـم اکنـون از مزایـای زندگـی ابـدی برخـوردار شـویم؟ بـه 
عبـارت دیگـر، ایـن وعـده اکنون بـرای ما چگونه عمـل می کند؟ برخـی از مزایایی که 
بـه شـما در زندگـی شـخصی روزمره تـان وعده حیات جـاودان می دهد را بنویسـید� 
چگونـه مـی توانیـد ایـن امیـد و وعـده را با شـخصی کـه تقا مـی کند تا شـاید با غم 

مـرگ عزیـزش کنار بیایـد، در میـان بگذارید؟ 

۳ تیر      پنجشنبه      

عهد و رسالت جدید
»پـس برویـد و همـۀ قومهـا را شـاگرد سـازید و ایشـان را بـه نـام پـدر و پـرس و روح القـدس تعمیـد 

دهیـد و بـه آنـان تعلیـم دهیـد کـه هرآنچه به شـام فرمـان داده ام، به جـا آورند� اینک مـن هر روزه 

تـا پایـان ایـن عر با شـام هسـتم!« )متـی ۲۷: 1۹، ۲۰(�
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در رسارس جهـان، اغلـب مـردم بـا آنچـه لـورن فـن ِدر ُپسـت، نویسـنده اهـل آفریقـای جنوبـی 
»بـار سـنگین مسـئولیت بـی معنـا« مـی نامـد در حال دسـت و پنجـه نرم کردن هسـتند. مـردم دارای 
موهبـت حیـات هسـتند، امـا منـی داننـد چگونـه آنـرا بـکار گیرنـد، منـی داننـد هـدف از اعطـای ایـن 
هدیـه بـه آنـان چیسـت و چگونـه بایـد از آن اسـتفاده کنند. مثل این اسـت کـه به شـخصی کتابخانه 
ای پـر از کتـاب هـای نفیـس و نـادر بدهیـد، تنهـا بـه این خاطر که شـخص کتابهـا را به جـای مطالعه 
و خوانـدن بـرای درسـت کـردن آتـش اسـتفاده کنـد. ایـن کار جـز خـران و هـدر دادن چیزی بسـیار 

ارزشـمند بیش نیسـت! 
بـا ایـن حـال، بـرای مسـیحیاِن عهـد جدیـد، ایـن مسـئله و مشـکلی نیسـت کـه آنهـا بایـد بـا آن 
مبـارزه کننـد. برعکـس، کسـانی کـه خـر شـگفت انگیـز منجی مصلـوب شـده و از مرگ قیام کـرده را 
شـنیده انـد )و شـخصا آنـرا تجربـه کرده اند(، شـادمانی را می دانند زیـرا او به خاطـر گناهان تک تک 
انسـانها در همـه جـای جهـان جـان خـود را داده اسـت تـا همه آنهـا حیاتی جاودان داشـته باشـند. با 
توجـه بـه فراخـوان رصیـح، بدون ابهام و روشـن متی ۲۸: ۱۹، ۲۰، مسـلامً مؤمنـان ماموریت و هدفی 
در زندگـی دارنـد و آن ایـن اسـت کـه حقیقـت شـگفت انگیـزی را کـه در زندگـی شـخصی بـا مسـیح 
تجربـه کرده انـد بـه جهانیـان برسـانند. چـه افتخـار بزرگـی! بیشـرت کارهای دیگـری که مـا در این دنیا 
انجـام مـی دهیـم وقتـی ایـن دنیـا بـه پایـان برسـد، آنهـا نیـز پایـان مـی یابنـد. امـا بشـارت انجیل به 
دیگـران عملـی اسـت کـه اثـر و تاثیـرات آن در ابدیت آشـکار می شـود و جاودانه اسـت. درباره حس 

ماموریـت روحانـی و هـدف آن صحبـت کنید!

آیـات امـروز را در ارتبـاط بـا عوامـل مختلـف آنهـا بررسـی کنیـد� موارد خاصی که عیسـی آنهـا را به 

مـا مـی گویـد تـا انجـام دهیـم، چـه هسـتند و هریـک مرتبـط بـا چه چیـزی هسـتند؟ چه وعـده ای 

داریـم کـه بایـد بـه مـا ایـامن و شـهامت بدهد تا آنچه را که مسـیح دسـتور مـی دهد انجـام دهیم؟ 

 

بـه عنـوان مسـیحیان عهـد جدیـد، بـه مـا از طـرف خـود پـروردگار فرمـان واضـح و 
روشـنی داده شـده اسـت� هـر کسـی که هسـتیم، در هـر مرحلـه ای از زندگیمان که 
هسـتیم، توانایـی هـا و محدویـت هـای مـا هرچـه کـه باشـند، همـه مـا مـی توانیـم 
در آن نقـش و مسـئولیتی داشـته باشـیم� آیـا شـما کاری انجـام داده ایـد؟ مـی توانید 
کارهـای بیشـتری انجـام دهیـد؟ همـراه با کاس خود مـی توانید چـه کاری می توانید 

انجـام دهیـد تـا نقـش موثرتـری در ایـن امر داشـته باشـید؟

۴ تیر      جمعه      

ــوم  ــی ق ــد، فصــل »رهای ــت بخوانی ــن جــی وای ــم اِل ــر:  از نوشــته هــای خان تفکــری فرات
خــدا«، صفحــات ۶۳۵ تــا ۶۴۵، از کتــاب نــرد عظیــم؛ فصــل »شــادی در پــروردگار«، صفحــات ۱۱۵ تــا 

۱۲۶، از کتــاب گامهایــی بســوی نــور. 
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یگانـه پـر مقـدس خداونـد هیچ گنـاه و غم واندوهی نداشـت که بخواهد متحمل رنج آن شـود: 
او متحمـل غـم و انـدوه دیگـران شـد؛ چون گناه همه مـا بر دوش او نهاده شـد. او از طریق همدردی 
و دلسـوزی الهـی خویـش بـا انسـان ارتبـاط پیـدا کـرد، و بـه عنوان مناینده نسـل بـرش خود را تسـلیم 
کـرد تـا ماننـد یـک گناهـکار بـا او رفتار شـود. او به شـکاف عمیقـی که بین مـا و خدا در اثـر گناهان 
مـا ایجـاد شـده بـود، نـگاه مـی کنـد و داوطلـب می شـود تـا پـل ارتباطی بیـن انسـان و خدا باشـد«. 

اِلـن جـی وایـت، طنیـن کتاب مقدس و نشـانه های زمـان آخر، اول آگوسـت ۱۸۹۲.   
»بیـا بـرادر مـن، هامنطور که هسـتی، گناهـکار و آلوده به گنـاه. بار گناه خود را بر دوش عیسـی 
مسـیح بگـذار و بـا ایـامن بـه شایسـتگی او عدالت خـود را طلب کن. اکنـون بیا، در حالـی که رحمت 
خداونـد در انتظـار شامسـت؛ بـا اعـرتاف و فروتنـی روح بـه حضـور او بیـا و خداونـد بـه وفـور عفـو 
خواهـد کـرد. بـه صـدای رحامنـی او گـوش فرا ده کـه اکنون شـام را فرا مـی خواند تا از میـان مردگان 
برخیزیـد و نـور مسـیح بـر شـام بتابـد. اکنـون به نظر می رسـد هر لحظه از زمان مسـتقیامً خـود را با 
رسنوشـت جهـان نادیـده پیونـد مـی زند. پس اجـازه ندهید تا غرور و بی ایامنی، شـام را به سـمت رد 
هدیـه رحمـت و بخشـش سـوق دهد. اگـر اینکار را انجـام دهید، شـام در پایان ناله خواهیـد کرد: »و 
موسـم حصـاد گذشـته و تابسـتان بـه رس آمـده و ما نجـات نیافته ایـم!«. اِلـن جی وایت، شـهادتهایی 

برای کلیسـا، جلـد ۵، صفحه ۳۵۳. 

سواالتی برای بحث: 

1� فرانسیسـکو خـوزه مورنـو نوشـته اسـت: »مـا خـود را در ارتبـاط با جهان هسـتی 
مـی بینیـم، و از جهـل و ناتوانـی نهایـی خـود آگاه هسـتیم؛ یعنی از تزلـزل و ناامنی 
خودمـان� در نتیجـه مـا مـی ترسـیم«� بیـن ایمـان و اسـتدالل: تـرس اصلی و شـرایط 
انسـانی )نیویـورک: ناشـران، هارپـر و رو، ۷۷۹1(، صفحـه ۷� ایـن اظهـارات را با آنچه 
در ایـن هفتـه در افسسـیان بـاب ۳: ۷1 تـا ۹1 مطالعه کردید، مقایسـه کنیـد� درباره 

اختافـات بیـن ایـن دو بحث و گفتگـو کنید�   

۲� خداونـد بـه مـا بـه عنـوان ایمانـداران در مسـیح وعـده مسـرت و شـادمانی مـی 
دهد� آیا شـادمانی همان سـعادت و خوشـبختی اسـت؟ آیا ما همیشـه باید خوشحال 
باشـیم؟ اگـر نباشـیم، آیـا در تجربه و زندگی مسـیحی مـا ایرادی وجـود دارد؟ زندگی 
مسـیح چـه چیـزی را مـی توانـد آشـکار کنـد تـا بـه مـا در درک پاسـخ ایـن سـواالت 

کمـک کند؟   

۳� در مورد نظریه »پُری کامل از کماالت خدا« بیشتر بحث و گفتگو کنید )افسسیان 
۳: ۹1(� این به چه معناست؟ چگونه می توانیم این را در زندگی خود تجربه کنیم؟ 

خاصـه: عهـد فقـط یـک مفهـوم الهیاتـی عمیـق و پرمعنـا نیسـت؛ در عـوض، عهـد و پیـامن 
نسـبت هـای رابطـه ای را تعریـف مـی کنـد کـه باعـث رسـتگاری اسـت ، رابطه ای کـه مزایـا و فواید 

شـگفت انگیـزی را اکنـون و در بازگشـت دوبـاره او بـرای مـا بـه ارمغـان مـی آورد. 
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داستانهای ایامنداران
۵ تیر

خدا حقیقت است
توسط اندرو مک چسنی، خدمت ادونتیست

کریستییان سوآِرزدر سن ۱۴ سالگی مرف مواد مخدر را در کلمبیا رشوع کرد.
وقتـی ۱۸ سـاله شـد، او معتـاد بـه مـرف مـواد مخـدر بـود—و وقتـی توانسـت در 
آزمون برنده شـود به گروه راک مشـهور پیوسـت و سـتاره راک شـد. وقتی در اسـتادیوم 

فوتبـال بـه جمعیـت پرهیایـو مـی خوانـد فکر کـرد کـه درنوک قله اسـت.
وقتـی بـه سـن ۲۱ سـالگی رسـید تصمیـم گرفـت تـا تـک نـوازی کنـد و بـه رویایـش 
نرسـید. پـس از اینکـه یـک سـال در دلهره زندگـی کرد هیچ پولـی وخانه ای بـرای زندگی 
نداشـت. او بـه پیـش مادرش برگشـت. به نظرمی رسـید مـواد مخدر تنها پناهـش بودند.
کریسـتیان هرگزبـه خـدا اعتقـادی نداشـت. امـا وقتـی در خانـه تنهـا و غمگیـن بود 
چشـامنش را رو بـه بـاال گرفـت و گفت:»خداونـدا، منـی دانم تو کیسـتی. حتـی اعتقادی 
هـم بـه تـو ندارم. امـا اگر حقیقـت داری، اگر واقعا هسـتی؛ نیاز دارم صدایت را بشـنوم 
و بـا مـن حـرف بزنـی. اگر به من بگویـی" من حقیقـت دارم" از تو پیـروی خواهم کرد.«
در آن لحظـه موبایلـش زنـگ خـورد و یـک زن سـالخورده گفت:»سـالم، مـی توانم با 

کریسـتین سـوآرزصحبت کنـم؟« او گفت:»خودم هسـتم. بفرمایید.«
»کریستین، با شام متاس گرفتم تا بگویم که خدا حقیقت دارد.«

کریسـتین شـگفتزده شـد. کسـی که بـا او متاس گرفته بـود دقیقا هـامن کلامتی را به 
کار بـرد کـه وقت دعا از خدا خواسـت.

او از آن زن پرسید:»اسـمتان چیسـت؟« وقتـی آن زن گفـت کـه اسـمم نولبیـا اسـت 
او متوجـه نشـد. او گفـت کـه خواهـر ۶۵ سـاله یکـی از دوسـتان آهنگسـازش بـه نـام 

لئوناردواسـت.
کریستین پرسید:»چرا شام دقیقا آن کلامت را گفتید؟«

او بـه کریسـتین گفـت کـه بـرای اولیـن بـار دو هفتـه قبـل از اینکـه بـرادرش را برای 
متریـن بـرد از خانـه اش بازدیـد کرده بود. آن شـب او اینگونـه دعا کـرده بود:»خداوندا، 
آن مـرد بـه تـو احتیـاج دارد.« اوشـامره تلفن کریسـتین را از برادرش گرفته بـود و پس از 
دو هفتـه احسـاس کـرد کـه حتـام باید بـا او متاس بگیـرد. او اینگونـه دعـا کرد:»خداوندا 

مـرا بـه کار بر« و سـپس متـاس گرفت.
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کریسـتین در حالیکـه هیجانـزده بـود بـا دوسـتش بـه نـام آلفونزو متـاس گرفت و در 
مـورد ایـن ماجـرا بـه او گفـت. آلفونـزو دریافـت کـه تـن صدایـش عجیـب اسـت و او را 
بـه خانـه اش دعـوت کـرد. در حالیکـه در دسـتش یـک کتـاب مقـدس بـود او را مالقـات 
کـرد. کریسـتین شـگفتزده شـد. در طـی سـالهایی کـه با همدیگر دوسـت بودنـد آلفونزو 
هرگـزدر مـورد خـدا صحبتـی نکـرده بـود. آن شـب آلفونـزو با اسـتفاده از کتـاب مقدس 
در مـورد باورهـای ادونتیسـت روز هفتـم توضیـح داد. بعدا معلوم شـد کـه آلوفونزومی 

خواسـت که یک ادونتیسـتی شـود.
سـه مـاه بعـد کریسـتین تعمیـد گرفـت و مرف مـواد مخـدررا تـرک کـرد. امروزکه 
یک دهه گذشـته اسـت او در دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیا در مدلین درس می خواند تا 

شـبان شـود. آلفونزو همچنین به کلیسـای ادونتیسـت پیوسـته اسـت.
کریسـتین دیگـر هیـچ شـکی در بـاره خـدا نـدارد. او گفت:»هیـچ چیـز بـرای خـدا 

غیرممکـن نیسـت.«
هدایـای سـیزدهمین ایـن بخـش از سـبت بـه بازگشـایی مرکـز آموزشـی مبرشین در 

دانشـگاه ادونتیسـت کلمبیـا کمـک خواهـد کرد.


