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کتاب عهد: تثنیه

فرمانروایی  طی  در  که:  است  گونه  این  داستان 
قبل    ۶۴۰-۶۰۹ سالهای  اورشلیم)  در  پادشاه  یوشیای 
از میالد( فردی که احتامال در معبد خدمت می کرده،  
کتابی را می یابد و این کتاب در حضور یوشیای پادشاه 
خوانده می شود. »وقتی پادشاه کالم تورات را شنید، از 
شدت ناراحتی لباس خود را پاره کرد« )دوم پادشاهان 
باب ۲۲ آیه ۱۱(. چرا؟ چون پی برد که او و مردمش از 

احکام نوشته شده در کتاب اطاعت منی کنند.
سپس بر اساس آن کتاب که »کتاب عهد« نام 

دارد) دوم پادشاهان باب ۲۳ آیه ۲(، یوشیا اصالحاتی 
بزرگ را آغاز می کند. آن اصالحات را می توانیم در 

دوم پادشاهان باب ۲۳ بخوانیم.
این چه کتابی بود که اینگونه بر پادشاه و 

مردمش تاثیر گذاشت؟ باور بر این است که این 
کتاب باید »تثنیه« باشد؛ که در این سه ماهه به 

مطالعه آن می پردازیم.
کتاب پنجم و کتاب آخر از پنج کتاب موسی؛ 

یعنی تثنیه- این لغت برگرفته از کلمه التین 
»ِدئوتِرونومیوم  deuteronomium « است )که به 
معنی »حکم دوم« می باشد(- و می تواند اینگونه 

خالصه شود:
پس از خروج از مرص و با ورود به عهد با خداوند در کوه سینا، فرزندان ارسائیل- به جای اینکه 

مستقیام به رسزمین کنعان بروند- به مدت ۴۰ سال در بیابان رسگردان می شوند. وقتی دوره ۴۰ 
ساله به امتام رسید و عربانیان می خواستند تا به رسزمین موعود وارد شوند، موسی با مجموعه ای 
از گفتار با آنان سخن گفت. جوهره و خالصه کالم او چنین بود: شام در آستانه ورود به رسزمین 

موعود هستید.  در آخر فراموش نکنید که خداوند چه کارهایی برایتان انجام داده است و فراموش 
نکنید که حال از شام چه می خواهد؛ اینکه او را با متامی دل و جان محبت کنید و محبت خود را با 

اطاعت از متامی فرامین وی مطابق با عهد، نشان دهید.
و موسی به منظور تاکید بر اهمیت عهد، ده فرمان را برای مردم تکرار کرد؛ که سنگ مبنای 
عهدی بود که خداوند در ابتدا با پدرانشان بسته بود و چنین کاری را دوباره درست در مرزهای 

کنعان انجام داد.



۳

از این رو می پرسیم: آیا نظیر آنچه که برای بنی ارسائیل در 
مرزهای رسزمین موعود بوقوع پیوست، برای ما نیزکه درست در 

مرزی )بهرت از( رسزمین موعود قرار داریم واقع خواهد شد؟ 
بدین جهت موضوع این دروس سه ماهه »حقیقت حارض در 

کتاب تثنیه« نام گرفته است و این هامن چیزی است که قصد داریم 
به آن نگاهی بیندازیم: پیام های حقیقت حارضکه می توانیم از کالم 

خداوند به امت عهد او بر گیریم. 
در این سه ماهه به صورت موضوعی به کتاب تثنیه نگاهی 

خواهیم انداخت که پوشش دهنده موضوعاتی همچون عهد ابدی، 
رشیعت و فیض، معنای محبت به خدا و همسایه و مهمرت از همه 
اینکه کتاب تثنیه چگونه محبت خدا را آشکار می کند که به طور 

قدرمتندانه با مرگ عیسی بر صلیب و قیامش تحقق یافت. 
به طور یقین تفاوت عظیم زمانی و فرهنگی، کلیسای امروز 

ما را از کلیسای بیابان آن زمان تفکیک می کند. اما شاید شباهت 
هایی که با آنان داریم به مراتب بیشرت از چیزی باشد که ما را از هم 
متامیز می کند. به عنوان مثال آیا کالم ذیل برای امروز ما نیز صادق 

است؟
»طبق فرمان خداوند خدای خود، متام قوانین او را به شام تعلیم 

داده ام. هنگامی که رسزمین را تسخیر کردید از آنها پیروی منایید. 
اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنید، نزد مردم در داشنت حکمت و 

بصیرت مشهور می شوید و چون مردم کشورهای دیگر این قوانین را 
بشنوند، خواهند گفت: این قوم بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت 

هستند« )تثنیه باب ۴ آیات ۵ و۶(.
توجه کنید که احکام به منظور »درک حکمت« آن داده نشده بود بلکه برای این بود که از آن 

ها اطاعت شود. یقیناً در اینجا پیامی برای وجود دارد. هامنطور که خواهیم دید، یکی از آنها در 
کتاب تثنیه می باشد.

کلیفورد آر. گولدشتاین ویراستار کتاب »راهنامی مطالعه کتاب مقدس بزرگساالن« و نویسنده 
تکامل تدریجی واغوای مسیحیت« می باشد. »تعمید اهریمن«: 
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۳ تا ۹ مهر  درس یکم  

مقدمه ای بر تثنیه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اشعیا باب ۱۴ آیات ۱۲ تا ۱۴، حزقیال باب ۲۸ آیات ۱۲ تا ۱۷، پیدایش 
باب ۳ آیات ۱ تا ۷، پیدایش باب ۱۲ آیات ۱ تا ۳، اعامل رسوالن باب ۷ آیات ۲۰ تا ۳۶، خروج باب 

۱۹ آیات ۴ تا ۸. 

آیه حفظی: »آن که محبت منی کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است�« )اول یوحنا 
باب 4 آیه ۸(�

کتاب تثنیه به یقین از ُخم رنگرزی بیرون نیامده است. به مانند هر چیزی که در این زندگی وجود 
دارد، تثنیه نیز در بسرتی از زمان و مکان وجود داشته است و به مانند هر چیزی در این زندگی، آن 

بسرت نقش مهمی را در مضمون و هدف آن بازی می کند.
تاریخچه ای در پیشاپیش آن وجود داشته است - تاریخچه ای که رویدادهایی را رشح می داد؛ 
رویدادها و رشایطی که نه تنها در مورد خود کتاب بلکه جهان و محیطی که آن بسرتتاریخی را شکل داد. 
ماشین  چارچوب  از  درخارج  ماشین  یک  کن  پاک  برف  عملکرد  و  فهمیدن هدف  که  هامنطور 
سخت خواهد بود، درک تثنیه سخت خواهد بود، بخصوص  در پرتو موضوع مطالعه ما)کتاب تثنیه و 
حقیقت حارض(، نیز به هامن اندازه سخت خواهد بود تا آن را بتوان خارج از چارچوب آن درک منود.

فردی کتاب لئو تولْستوی به نام »جنگ و صلح« را  که حدود ۱۵۰۰ صفحه می باشد در عرض سه 
روز خوانده بود. وقتی از او پرسیده شد که کتاب در مورد چه چیزی است خواننده مذکور پاسخ داد: 

»در مورد روسیه هست«.
به همین صورت نیز منی توان تاریخ هزاران سال را در درسی یک هفته ای پوشش داد تا بتوانیم 

به زمان تثنیه برسیم. 
اما با مترکز بر نکات برجسته، خواهیم دید که این بسرت تاریخی مورد نیاز است تا کتاب به بهرتین 

نحو درک شود؛ که رسشار از »حقیقت حارض« است. 

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در تاریخ دهم مهرحارض شوید.
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۴ مهرماه      یکشنبه      

محبت کنید تا محبت شوید
در اول یوحنا باب ۴ آیه ۸ نوشته شده است:»خدا محبت است«. درهر حال در پِس این سه کلمه 
به ظاهر ساده)چهار کلمه ای در زبان یونانی( مفهومی عمیق نهفته است، که به سادگی قابل استنباط 
نیست. این جمله منی گوید که خدا محبت می کند، یا اینکه خدا محبت را آشکار می سازد، یا اینکه 
خدا تجلی محبت است؛ بلکه می گوید خدا محبت است. گوئی که محبت جوهرۀ  هویت خداست. 
به عنوان انسانهای سقوط کرده و با چند کیلوگرم گوشت و پوست ومواد شیمیایی موجود در رسمان 
که برای درک حقیقت کمک می کند منی توانیم به طور کامل مفهوم »خدا محبت است« را درک کنیم.

اما یقینا به اندازه کافی می توانیم درک کنیم که این خربی بسیار خوش می باشد. اگر به جای 
یا »خدا بی  کینه جوست«  یا» خدا  نفرت است«  نوشته می شد »خدا  جمله »خدا محبت است«، 

تفاوت است« این مکاشفه می توانست نگران کننده باشد.
و این حقیقت که »خدا محبت است« به ما کمک می کند تا ایده حکومت خدا را بهرت درک کنیم 
و این موضوع که چگونه بر متامی خلقت حکمرانی می کند، بازتاب دهنده آن محبت است. محبت 
در کهکشان ها رسوخ می کند، حتی شاید بیش از نیروی جاذبه که بر جهان حاکم است. خدا ما را 
دوست دارد و ما نیز باید به نوبه خود هامن محبت را به خدا  نشان دهیم.) رجوع کنید به تثنیه باب 

۶ آیه ۵، مرقس باب ۱۲ آیه ۳۰(.
تواند  ارزانی شود. خدا منی  دریغ  بی  و  باید سخاومتندانه  باشد،  که محبت  این  بخاطر  محبت 
محبت را تحمیل کند؛ به مجرد اینکه او این کار را بکند، دیگر منی توان آن را محبت نامید. با این 
حال وقتی خدا موجودات باهوش و خردمند را با توانایی محبت کردن در آسامن و بر زمین آفرید، 
این خطر همواره وجود داشت که آنان به نوبه خود محبت را به او نشان ندهند. برخی از آنها چنین 

نکردند- و از این روآغازگر چیزی شد که ما آنرا نربد عظیم می دانیم.

چرا متون ذیل تنها در مضمون آزادی و مخاطراتی که از محبت ناشی می گردد معنا می یابد؟ )اشعیا 

باب 14 آیات 1۲-14، حزقیال باب ۲۸ آیات 1۲-1۷، مکاشفه باب 1۲ آیه ۷(�

 

حزقیال باب ۲۸ آیه ۱۵ بطور خاصی قابل تامل می باشد که نشان می دهد که گرچه این فرشته 
یعنی لوسیفر موجودی کامل بود، که توسط خدای کامل آفریده شده بود، لیکن رشارت در او یافت 
شد. این بدان معنا نیست که از ابتدا با این رشارت آفریده شد و بعد رشارت در او رشوع شد. در 
عوض، لوسیفر با قابلیت محبت کردن آفریده شد، وآزادی اخالقی داشت و با وجود متامی توانایی 
هایی که به او داده شده بود )»وهرگونه سنگ گرانبها زینت تو بود«( این فرشته حرص و طمع بیشرتی 
داشت. در اینجا بود که یک مشکل باعث بوجود آمدن مشکل دیگری شد و آن »جنگ درآسامن« بود.
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از دستورات شما اطاعت می کنند؛ هرگز  ازمکانها سگهای ربات یافت می شوند که  در برخی 
با  ارتباطی معنادار  آیا شما  به هرحال  نمی جوند�  را  مبلمانتان  یا  کنند  نمی  کثیف  را  فرشتان 
اینگونه »سگ« خواهید داشت؟ پاسخ  شما در درک این مطلب چه کمکی می کندکه  چرا خدا 

موجوداتی را می خواهد که بتوانند به راستی بازتاب دهنده محبت به او باشند؟

۵ مهر      دوشنبه      

سقوط آدم و طوفان نوح
تقریبا همه بچه های مدرسه در مورد سیبی که بر رس اسحاق نیوتن افتاد شنیده اند و واویال! 
نیوتن نیروی جاذبه را کشف کرد. اینکه سیب بر رسش می افتاد یا نه نکته مهمی نیست؛ در عوض 
آن  نکرد؛ هرکسی که در  را کشف  نیروی جاذبه  نیز  نیوتن)او  عالی  بینش  که  این است  نکته مهم 
زمان بر زمین می افتاد می دانست که نیروی جاذبه ای در کار هست( باعث شد که بفهمد همین 
نیرویی)نیروی جاذبه( که موجب سقوط سیب گردید ماه را در مدارش به دور زمین نگه می داشت 

و به نوبه خود زمین را در مدارش به دور خورشید وغیره.
این نکته حائز اهمیت است چراکه برای هزاران سال، بیشرت مردم بر این باور بودند که قوانینی 
که بر آسامن حکمرانی می کرد با قوانینی که بر زمین حکم می راند متفاوت بود. نیوتن نشان داد 

که این باور اشتباه است.
و با وجود آنکه ایده نیوتن در حیطه قانون طبیعت بود،  هامن ایده نیزدر مورد قانون اخالقی 
صدق می کند. هامن آزادی، که ریشه در محبت داشت، و منجر به سقوط لوسیفر از آسامن شد، 

هامن نیز منجر به سقوط انسان در  زمین می گردد.

پیدایش باب ۲ آیات 1۶ و1۷ و پیدایش باب ۳ آیات1-۷ را بخوانید� چگونه این آیات در مورد افرادی 

بی عیب و نقص، که در محیطی عالی  و کامل توسط خدا خلق شده بودند نیز حقیقت قدرمتند در 

مورد آزادی ریشه دار در محبت را آشکار می سازد؟

 

پس از سقوط آدم، وضعیت از بد، بدتر شد؛ تا جاییکه خداوند در مورد برشیت گفت»... متام 
مردم روی زمین، رشیر شده اند و متام افکار آنها فکرهای گناه آلود است « )پیدایش باب ۶ آیه ۵( و 
اگر نیت دلشان بد بود اعاملشان به هامن اندازه نیز بد بود تا اینکه اوضاع چنان در رشارت غرق شد 
که خداوند کل دنیا را با طوفان و سیل از بین برد- با این منطق که به برشیت فرصتی برای رشوعی 
تازه داده شود، چیزی به مانند خلقتی دوباره. درهرحال هامنطور که داستان برج بابل نشان می دهد) 

پیدایش باب ۱۱ آیات ۱-۹(، هنوز هم به نظر می رسید که برشیت در صدد رسپیچی از خداست.
»هنگامی که بخشی از برج بابل تکمیل گردید، بخشی از آن برای سکنی گزیدن بنایان در نظر 
بتهایشان وقف  به  و  تزئین گردیده  و  با شکوهی مجهز  بطور  برج  دیگر طبقات  ؛  بود  گرفته شده 
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گردیده بود.  مردم از توفیق خود در خوشی و هیجان بودند و خدایان طال و نقره خود را می ستودند 
و بر ضد حاکم آسامن و زمین قیام کرده بودند.« )الن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۱۱۹(. بدین 
سبب، خداوند عالوه بر مشوش کردن زبانشان، آن نژاد سقوط کرده را در سطح زمین پراکنده ساخت.  

در طول روز افکار خود را در مد نظر قرار داده و قلب و نیت خود را بیازمائید و از خود سوال 
کنید که در چه وضعیتی قرار دارم؟

۶ مهر      سه شنبه      

فراخوانی اَبرام
اَبرام)که بعدها ابراهیم خوانده شد( برای اولین بار در تبارشناسی پیدایش باب ۱۱ ظاهر شد که 

درست پس از زمان پراکنده شدن مردم از بابل بر روی زمین به وی اشاره می شود. 

فراخوان ابرام از سوی خدا را در پیدایش باب 1۲ آیات 1-۳ بخوانید� امروزه وقتی به گذشته برگشته 

و به زمان پس ازمصلوب شدن  و زمان پس از مرگ عیسی و انتشار انجیل نگاه می کنیم، چگونه می 

فهمیم که خداوند چه وعده هایی را از طریق ابرام داد؟

 

پس از گذر قرنها، پولس رسول که درگیر ارتداد غالطیان بود، به فراخوانی ابراهیم اشاره 
می کند تا از ابتدا قصد و نیت خدا را بیان کرده باشد: یعنی انجیل خرب خوش به کل جهان. 

»پس باید بدانید که ایامنداران، فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کالم خدا از پیش، زمانی را 
می دید که خدا غیریهودیان را از راه ایامن کامالً نیک محسوب می کند. قبالً به ابراهیم بشارت داده 
ایامندار،  ابراهیم  ایامنداران در برکات  بنابراین  گفت: به وسیلة تو متام ملّتها برکت خواهند یافت. 

رشیک و سهیم هستند» )غالطیان باب ۳ آیات۹-۷(.
فراخوانی ابراهیم برای اولین بار در پیدایش باب ۱۲ بیان شده است؛ و بخش عمده ای از باقی 
پیدایش داستان نسلی است که از خون اوست، ذریتی که عملکرد بدتری از نسل قبل داشت و یکی 
پس از دیگری خانواده ای از هم گسیخته به وجود آوردند و با این وجود، وعده نهایی قرار بود محقق 

شود، که به نقطه ای حساس در فراخوانی موسی رسید.
اعامل رسوالن باب ۷ آیات ۲۰-۳۶ را بخوانید؛ که استیفاِن شهید، داستان موسی و خروج را به 

تصویر می کشد. این داستان با وعده نخستین خدا به ابراهیم چگونه انطباق می یابد؟
درجهانی که در جهالت، خطا و عدم شناخت حقیقت فرو رفته است) مسائلی که بیش از سه 
هزار سال است که تغییر نیافته، اینطور نیست؟( ، خداوند عده ای از مردم را به عنوان  قوم خویش و 
نوادگان ابراهیم از مرص فرا خواند. او از طریق آنان نه تنها در پی آن بود تا دانش حقیقت؛ شناخت 
وی، یهّوه، وبرنامه نجات را محافظت کند، بلکه در پی این بود تا این دانش را به کل دنیا انتشار دهد.
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امروزه ما به عنوان ایمانداران ادونتیست روز هفتم با دنیا چگونه ارتباطی داریم؟ به عبارتی 
دیگر، چه رابطۀ موازاتی بین ما و اسرائیل کهن وجود دارد؟ مهمتر اینکه این موازات بر هر یک 

از افراد بطور فردی چه مسئولیتی  می سپارد؟

۷ مهر      چهارشنبه      

عهْد در کوه سینا
خروج از مرص و هرآنچه که در پی داشت؛ ازخون پاشیده شده بر رسْدرها در مرص تا واقعه دریای 
رسخ- تجربه ای فوق العاده بود! بی شک، این رویدادها بر بر افرادی که زنده بودند تاثیر بسزائی 
داشت. )و آنانی که مردند؛ از نخستزادگان در مرص تا رسبازان در قعر دریای رسخ را خدا منصفانه 
داوری خواهد کرد.(  هامنطور که خداوند گفت:» شام خود دیدید که بر مرصیان چه کردم و چگونه 

شام را بر بالهای عقابها حمل کرده، نزد خود آوردم « )خروج باب ۱۹ آیه ۴(.
چرا خدواند اینگونه نجاتی چشمگیر و شگفت انگیز را انجام داد؛ در حقیقت قومی را ازبطن 
قومی دیگر برگرفت، یا هامنطور که موسی خودش به آنان گفت:» وآیا تا به حال خدایی کوشیده 
است که برود و قومی از میان قوم دیگر برای خود برگیرد، با مصائب و آیات و معجزات و جنگ، و 
با دست نیرومند و بازوی افراشته و اعامل عظیم و ترسناک، چنانکه یهوه خدایتان در برابر چشامن 

شام در مرصبرایتان کرد؟« )تثنیه باب ۴ آیه ۳۴(؟

خروج باب 1۹ آیات 4-۸ را بخوانید� چرا خدا مردم را از مرص فرا خواند؟

 

و به همین سادگی. خدا آنان؛ یعنی نوادگان ارسائیل، نسل پدرانشان ابراهیم، اسحاق و یعقوب 
را فراخواند و خداوند از طریق این نسل ها عهد خویش را بنیان نهاد و واقع شد که: »... از میان 
جمیع قومها، ِملک خاص من خواهید بود، زیرا متامی زمین از آن من است«) خروج باب ۱۹ آیه ۵(. 

این رابطه، کانوِن عهد بود.  
با این حال این گفته »ِملک خاص « )ِسگوال segullah ( می تواند به آسانی سوء تعبیر شود)که در 
واقع چنین شده بود(. خاص بودن، به خودی خود ریشه در قدوسیت و عدالت ندارد. در عوض به 
خاطر فیض خدا به آنان ارزانی شده بود و به خاطر حقایق شگفت انگیزی بود که او به آنان ارزانی 
داشته بود- حقایقی که باید از آنها پیروی می شد و به عنوان »پادشاهی کاهنان«، رسانجام به دنیا 

منترش می شد. 
سپس خداوند برخی از مفاد عهد و پیامن ) و به گفته ای فسخ عهد(، ده فرمان )خروج ۲۰( را به 
آنها داد ، و سپس این عهد منعقد گردید.. با پاشیده شدن خون قربانی در مذبحی که بتازگی برپا شده 
بود ، موسی »کتاب عهد را برداشت و آن را در حالی که قوم گوش فرا می دادند، برای ایشان قرائت 

کرد« )خروج باب ۲۴ آیه ۷(. قوم مجدداً ترصیح کردند که مطیع خواهند بود.  
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» آن هنگام که موسی هر یک از احکام شریعت را به تمامی قوم اعالم کرد، خون گوساله ها را 
گرفته، همراه با آب و پشم قرمز و شاخه های زوفا، برطومار و همه قوم پاشید و گفت: این است 
خون عهدی که خدا شما را به نگاه داشتنش حکم فرموده است«)عبرانیان باب ۹ آیات 1۹و۲۰(� 

خون بر چه چیز داللت دارد و چرا حتی امروزه برای ما نیز پراهمیت است؟

۸ مهر      پنجشنبه      

ارتداد و مجازات
»همه قوم یکصدا پاسخ دادند: هرآنچه خداوند فرموده است، خواهیم کرد«)خروج باب ۱۹ آیه 

۸؛ همچنین به خروج باب ۲۴ آیه ۳ و خروج باب ۲۴ آیه ۷ رجوع شود(.
اگرچه بی شک هربار  مردم حرفهایشان را با جدیت می زدند ولی متاسفانه تاریخ مقدس نشان 
می دهد که اعاملشان با حرفهایشان در تناقض بود. اگرچه آنان قومی برگزیده بودند و اگرچه آنها به 
رایگان وارد عهد با خداوند شده بودند، با این وجود عهد خود را تا به آخر نگاه نداشتند که در واقع 

منجر به یک چیز شد.

عامل اصلی برای قوم ارسائیل در برابر عهد چه بود؟)خروج باب 1۹ آیات 4 و ۵(�

 

دعوت به اطاعت از خدا و پیروی از احکامش در گذشته به عنوان قانون به اندازه ای که امروزه 
رعایت می شود رعایت منی شد)به متی باب ۷ آیات ۲۴-۲۷؛ یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۵؛ یعقوب باب ۲ 
آیه ۲۰؛ رومیان باب ۶ آیات ۱۱ و۱۲رجوع شود( و در عین حال فرزندان ارسائیل در آخر بطور مکرر 

در پیروی از عهد کوتاهی می کردند.
در واقع، پیش از آن نیز در مقابل هامن کوه سینا ارتداد سقوط کرده بودند) به خروج باب ۳۲ 
آیات ۱-۶ رجوع شود(. متاسفانه بی ایامنی از آنچه که انتظار می رفت به مراتب بیشرت بود و بنابراین 

در عوض ورود رسیع به رسزمین موعود، آنان به مدت ۴۰ سال در بیابان رسگردان شدند.

اعداد باب 14 آیات ۲۸-۳۵ را بخوانید� به خاطرعدم اعتامد به آنچه که خداوند به آنان گفته بود تا 

انجام دهند، چه مجازاتی در انتظار قوم بود ؟ 

 
آنگاه، همچون زمان حارض، نافرمانی اغلب نه تنها طغیان آشکار است )هر چند که اتفاق می 
افتد( ، بلکه از عدم اعتامد به آنچه خدا ناشی می شود. آنچه که این گناه را برای قوم ارسائیل فاجعه 
بارتر می ساخت، این حقیقت بود آن چنانکه خود خدا نیز گفت، »که هیچ یک از آن مردان که جالل 
من و آیاتی را که در مرص و در بیابان ظاهر ساختم دیدند، و با این همه، مرا این ده بار آزمودند و 
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به صدای من گوش فرا ندادند«)خروج باب ۱۴ آیه ۲۲(. علی رغم آنچه که دیده و تجربه کرده بودند، 
آنها هنوز هم از اطاعت خداوند و تسخیر رسزمین موعود علی رغم وعده های خدا مبنی بر اینکه 

موفق می شوند، رس باز زدند) اعداد باب های ۱۳ - ۱۴(.

در مورد گفته باال بیندیشید: که بی اطاعتی از عدم اعتماد به کالم خدا سرچشمه می گیرد� چرا 
این گفته حقیقت دارد و چگونه در واقع می توانیم اعتماد به خدا را بیشتر از این یاد بگیریم؟

۹ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: برای مطالعه بهرت و عمیق تر از مبحث »نربد عظیم«، مبنی بر ایده خدا 
محبت است، که توسط یکی از باورمندان ادونتیست روز هفتم نوشته شده است، کتاب جان ِپکهم 
به عنوان  » محبت در عدل الهی*«: نربد کیهانی و مشکل رشیر مراجعه کنید. )انتشارات گرند رپیدز، 
آموزشگاه ِبیْکر سال ۲۰۱۸(. این حقیقت که این مجموعه توسط انتشارات غیر ادونتیست چاپ شده 
است نشان می دهد که  دانش کتاب مقدسی، حقیقت نربد عظیم را هامنطور که در کالم به تصویر 

کشیده شده است آشکار می کند.
*John Peckham’s Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil )Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2018(.

به طور خالصه ، استدالل می کنم که محبت خدا )چنانچه به درستی فهمیده شود( در مرکز یک 
مناقشه کیهانی قرار دارد و اینکه تعهد خدا در ارزانی داشنت محبت، دلیل اخالقی کافی  به خدا می 
دهد تا رشارت را مجاز بشامرد، با آشکارسازی های کافی برای درک تقدیر و مشیت الهی به عنوان عمل 
کننده به آنچه که آن را قواعد عهد و پیامن می نامم. )جان سی. پکهم » محبت در عدل الهی*«: نربد 

کیهانی و مشکل رشیر مراجعه کنید. )انتشارات گرند رپیدز، آموزشگاه ِبیْکر سال ۲۰۱۸(، صفحه ۴. 
»فرمانی مبنی بر این که قوم ارسائیل منی توانند برای مدت چهل سال به رسزمین کنعان وارد شوند 
تلخکامی و نومیدی برای موسی، کالیب، یوشع وهارون بود؛ درعین حال بی هیچ مراوده و ِشکوه 
ای تصمیم الهی را پذیرفتند. اما کسانی که به خاطر تعامل خدا با آنان شکایت می کردند  و اعالم 
می کردند که به مرص باز خواهند گشت، بخاطر برگرفته شدن برکاتی که آنرا خوار شمردند گریسته 
و ماتم گرفتند. آنان برای هیچ شکایت کرده بودند و حال خدا سبب ماتم و زاری آنان شد. اگر آنان 
برای گناهانشان ماتم و زاری می کردند، این حکم اعالم منی شد؛ ولی آنان برای داوری ماتم گرفتند؛ 
اندوه آنان حاکی از ندامت و توبه نبود، و منی توانستند محکومیت خود را رفع کنند« )الن جی وایت، 

مشایخ و انبیا، صفحه ۳۹۲(.
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سواالتی برای بحث:

و  بیاورد  محبت  باید  محبت  چرا  کنید�  بحث  محبت  و  اختیار  آزادی  مسئله  در خصوص   �1
رایگان ارزانی شود؟ با تمام رنج و مصیبتهایی که دچار دنیا می شود، برخی ممکن است بحث 

کنند که محبت ارزش آن را ندارد� به آن چالش چگونه پاسخ می دهید؟

۲� اگر اطاعت و فرمانبرداری محور کل کتاب مقدس باشد، پس شریعت گرایی دیگر چیست؟  
چه عواملی می توانند تالش برای وفاداری به خدا و کالم و احکام او را تبدیل به دامی برای 

شریعت گرایی کنند؟

۳� در کالس در مورد سوالی که در پایان درس روز سه شنبه مبنی بر موازاتی که بین اسرائیل 
کهن و کلیسای ادونتیست روز هفتم وجود داشت گفتگو کنید� آن موازات ها کدامند و چرا ما 

باید به آنان اهمیت بدهیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۰ مهر

من عیسی را در فروشگاه مالقات کردم
نوشته: هونگ سون – می

اصال به نظرم منی رسید که زندگی بتواند بد تر از این هم بشود. شوهرم دچار رسطان 
مغز استخوان شده بود. بعد پدرشوهر و مادرشوهرم فوت شدند. من مجبور شدم خودم 
هزینه تشییع جنازۀ مادر شوهرم را بپردازم و بعد از آن مسئولیت معیشت خانواده ام را 
به عهده بگیرم. بعضی اوقات حتی ۱۰۰۰ ووان کره )۱ دالر آمریکا( برای پرداخت هزینه 
لوازم التحریر مدرسه پرسم را هم نداشتم. حقوق من برای تأمین هزینه های بیامرستان 
شوهرم اصال کافی نبود. هر روز نگران این بودم که برای تغذیه خانواده ام به اندازه 
کافی برنج نداشته باشم. گریه می کردم. خیلی احساس تنهایی می کردم. تا اینکه، با خانم 
پارک یئون سوک آشنا شدم. او نه با من نسبتی داشت و نه اینکه با او حتی معارشت 
دوستی داشتم، اما سعی کرد تا به من روحیه بدهد. او متوجه شد که از نظر مالی در 
کره  پایتخت  درحومۀ  سئول  هاناِم  در  واقع  فروشگاه خودش  در  پس   ، مضیقه هستم 
جنوبی، به من کار داد. این پول اضافی به من کمک کرد تا بتوانم هزینه های زندگی و 

قبض های بیامرستان را پرداخت کنم.
من از بابت داشنت این کاربسیار قدردان بودم. تا اینکه در مورد یئون سوک متوجه 
این  افکارم  در  بود.  شادتر  دیگر  آدمهای  از  او  بنظرم  شدم.  غیرمعمولی  موضوع  یک 
را  او  که  وقتی  گذاشت.  می  تاثیر  من  روی  خیلی  او  شادی  ولی  بود،  موضوع عجیب 
بیشرتشناختم، دیدم که در روزهای شنبه به کلیسا می رود. او نگران درآمدی نبود که 
هفته ای یک بار با تعطیلی مغازه خود از دست می داد. از آنجایی که من اعتقادی به 
خدا نداشتم، اما خیلی دمل می خواست تا با او به کلیسا بروم و دلیل این همه شادی و 
آرامش او را بفهمم. یئون سوک هرگز مرا به کلیسای ادونتیست های روز هفتم خودش 
دعوت نکرد، ولی قلباً مصمم بودم که به آنجا بروم. پس خودم رشوع به مطالعۀ کتاب 

مقدس کردم. هامنطور که از خداوند بیشرت آموختم، آرامش آسامنی وارد زندگیم شد.
بنابراین من قلبم را به عیسی سپردم و به کلیسای ادونتیست روز هفتم هانام غربی 
ملحق شدم، و در حال حارض به همراه یئون سوك به عنوان یك خادم زن در حال خدمت 
هستم. هنوز از خیلی چیزها رس در منی آورم، ولی این را می دانم که از اعامق دل  به 
من می  اما  کرد،  با من صحبت منی  عیسی خیلی  درباره  یئون سوک  دارم.  ایامن  خدا 
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توانستم عیسی را در زندگی او ببینم. هامن عیسایی که از طریق زندگی او با وی آشنا 
شدم وامروز در قلب من زندگی می کند. امسال، شوهرم و پرسم غسل تعمید گرفتند و 
به جمع خانوادۀ ادونتیست ملحق شدند. هرچند به نظر منی رسد که زندگی بتواند خیلی 
بهرت از این شود. اما خدا را شکر می کنم که خانواده ام از طریق یئون سوک و مغازه اش 

به سوی خداوند هدایت شدند.

این داستان بشارتی، ماموریت هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۱ کلیسای ادونتیست های روز 

هفتم به نام »خواهم رفت« را نشان می دهد: »به جهت احیای مفهوم مأموریت جهانی و ایثارگری 

برای مأموریت به عنوان یک روش زندگی که نه تنها شبانان بلکه همه اعضای کلیسا را دربر می گیرد«. 

هدایای  ماهه،  سه  دورۀ  این  در  منایید.  به IWillGo2020.orgمراجعه  بیشرت  مطالب  آموخنت  برای 

سیزدهمین سبت شام از دو پروژه بشارتی در کره جنوبی پشتیبانی می کند. هفته آینده درباره یئون 

سوک بیشرت بخوانید.
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۱۰ – ۱۶ مهر   درس دوم   

درس تاریخِ موسی

بعد از ظهر روز سبت
 ،۱۴ باب  اعداد   ،۳۲-۲۹ آیات   ۳۲ باب  خروج   ،۳ تا   ۱ های  باب  تثنیه  هفته:  این  مطالعه 

افسسیان باب ۳ آیه ۱۰، پیدایش باب ۱۵آیات ۱-۱۶، یوحنا باب ۱۴ آیه ۹.

آیه حفظی: »و همه از یک نان روحانی می خوردند� و از یک آب روحانی می نوشیدند؛ زیرا از صخره ای 
معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد، می نوشیدند و آن صخره مسیح بود« )اول قرنتیان باب 1۰ آیه ۳و 4(�

»اینها سخنانی است که موسی گفت« ) تثنیه باب ۱ آیه ۱( و سپس کتاب تثنیه رشوع می شود 
تا به مرگش در رسزمین  ازاین کلامت آغازین  و اگرچه موسی وحضور موسی بر کتاب غالب است؛ 
موآب)تثنیه باب ۳۴ آیه ۵(، تثنیه)به عنوان کل کتاب مقدس( در واقع در باره خداونْد عیسی می باشد؛ 
چراکه او آن یگانه ای است که ما را آفرید)پیدایش باب ۱ و باب ۲؛ یوحنا باب ۱ آیات۱-۳(، و از ما 
نگهداری منود)کولسیان باب ۱ آیات ۱۵-۱۷، عربانیان باب ۱ آیه ۳(، و ما را رهایی بخشید)اشعیا باب 
۴۱ آیه ۱۴، تیطس باب ۲ آیه ۱۴( و به عبارتی ساده تر ، تثنیه به ما آشکار می کند که چطور خداوند 

به خلقت، حفظ ، نگهداری و نجات قومش در این برهه حساس زمانی در تاریخ نجات، ادامه داد.
بر این اساس  که بنی ارسائیل در نهایت وارد رسزمین کنعان خواهند شد، موسی به آنان درس 
تاریخ می دهد؛ مبحثی که در متامی کتاب مقدس تکرار شده است: به خاطر بسپارید که خداوند چه 

کارهایی را در گذشته برایتان انجام داده است.
این توصیه برای ما نیز از معنایی برخوردار است که در مرزهای رسزمینی بهرت از رسزمین موعود 
هستیم: »در مرور تاریخ گذشته خودمان، با گامهایی که برداشتیم و به جایگاه زمان حارض رسیدیم،... 
در حیرت فرو رفته ام و به مسیح به عنوان رهرب نیز اطمینان و تکیه دارم. ترسی از آینده نداریم. 
هراس ما باید زمانی باشد که مسیری را که خدا ما را در آن هدایت کرده و درس هایی را که در گذشته 

به ما تعلیم داده، به فراموشی بسپاریم«- )الن جی وایت، پیش طرح های زندگی، صفحه ۱۹۶(.

درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۷مهرماه حارض شوید.
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۱۱ مهر      یکشنبه      

خدمت روحانی موسی
در متامی کتاب مقدس حضور موسی احساس می شود و اگرچه تا کتاب خروج باب ۲ آیه ۲ 
چیزی در باره او گفته نشده است، ولی او کتاب پیدایش را نوشته بود؛ داستان بنیادین و معترب 
ایم، چرا خیلی چیزها بد هستند  این نقطه رسیده  به  اینکه ما چه کسی هستیم، چگونه  از  خدا 
ودر عین حال چرا باید باز امیدوار باشیم. پیدایش، سقوط آدم، وعده نجات، طوفان نوح، ابراهیم، 
انجیل- همگی ریشه در کتاب پیدایش دارند و مولف آن موسی نبی بود. به سختی می توان تاثیر 
گذاری این فرد را بسنجیم که بی عیب و نقص نبود. با این وجود او به دستورات خدا عمل می 

کرد زیرا خداوند را دوست داشت و خواهان خدمت به او بود.

دهشتناک  بخاطرگناه  موسی  و  خداوند  بین  گفتگوی  که  بخوانید  را   ۳۲-۲۹ آیات   ۳۲ باب  خروج 

گوساله طالیی را ثبت منوده است� این داستان از شخصیت موسی چه درک و بینشی به ما می آموزد 

و چرا با وجود هر گونه نقص و عیبی که داشت خداوند قادر بود او را اینچنین قدرمتندانه بکار برد؟

 

اگرچه موسی با گناه رس و کار نداشت، ولی در پی شفاعت برای این قوم گناهکار بود؛  حتی اگرجانش 
را به خاطر آنان از دست می داد. جالب اینکه، در خروج باب ۳۲ آیه ۳۲ وقتی موسی از خدا طلب می 
کند تا »گناهانشان را ببخشد«، فعل در واقع به معنای »تحمل کردن« است. بدین ترتیب موسی- با درک 
سنگینی گناه و آنچه که کفاره گناه را در برداشت- براستی از خدا خواست تا گناهانشان را »تحمل کند« 

واین بدین معنی است که نهایتا این تنها راه است تا گناهان آنان و هر گناهی بتواند بخشیده شود.
بدین ترتیب ما در اینجا، در بخشهای اولیه کتاب مقدس، اصطالح قدرمتندی از جایگزینی داریم 
که در آن خدا خودش، در شخص عیسی، بهای کامل و سنگین گناهامنان را خودش متحمل خواهد 
شد- که راه نجات از پیش تعیین شده خدا برای برشیت می باشد، مرشوط بر اینکه برش به اصول 

حاکمیت و احکام خدا صادق  وفادار مباند. 
در واقع، پطرس قرن ها بعد درباره عیسی نوشت، آن که »خوْد گناهان ما را در بدن خویش بر دار 
]صلیب[ متحّمل شد، تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست مناییم، که به رضبهای او شفا یافته اید« 

)اول پطرس باب ۲ آیه ۲۴(.
درضمن آنچه که در این داستان از موسی و واکنش او  نسبت به گناهانشان می بینیم این است 
که موسی نقش شفاعت کننده را برای قوم سقوط کرده و گناهکار ایفا منود و پیش قراول کاری شد 

که عیسی  برایامن انجام خواهد داد.) عربانیان باب ۷ آیه ۲۵ را ببینید(.

تمایل داشت تا حتی جانش را به خاطر قومش از دست بدهد� به مفاهیم جمله باال فکر کنید� از 
مفاهیم  فوق در خصوص دوست داشتن دیگران، چه درسی می آموزیم؟
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۱۲ مهر      دوشنبه      

تحقق نبوت
علیرغم برخی از خطاهایی که علم مدرن در تالش است تابه عنوان حقیقت القا کند )از قبیل اینکه 
جهان »مطلقا از هیچ« به وجود آمد و یا اینکه متامی موجودات زنده بر روی زمین بطور تصادفی  از 
مواد شیمیایی ساده شکل گرفتند(، با این وجود، علم، دیدگاه های حیرت انگیزی از قدرت آفرینندگی 
خدا برای ما به ارمغان آورده است. هامهنگی، توازن و دقت در متامی جنبه های دنیای طبیعی، حتی 
در وضعیت سقوط کرده اش، کسانی را که آنها را مطالعه و بررسی می کنند، به حیرت انداخته است. 
و اگر خدا می تواند با موارد فیزیکی اینچنین دقیق باشد قطعا در موارد روحانی نیز دقیق خواهد 

بود. بنابراین در آیات آغازین کتاب تثنیه، می توانیم دقت خارق العاده خدا را بیشرت ببینیم.

تثنیه باب 1 آیات1-۶ را بخوانید� برجستگی نبوتی واقعیتی که تثنیه 1: ۳ در خصوص »سال چهلم«از 

آن سخن می گوید چیست؟

 

پس از ناکامی، موسی وقتی جاسوسها را از قاِدش بَرنِع برای بررسی رسزمین فرستاد و قوم  فراخوان 
افتاد؟ به آنان گفته شد که به رسزمین موعود آنطور  اتفاقی  را برای گرفنت رسزمین رد کردند- چه 
که امید داشتند وارد نخواهند شد. و چه مدت باید منتظر می ماندند تا بتوانند به آن رسزمین وارد 
شوند؟ »برحسب شامر روزهایی که زمین را تجسس کردید، یعنی چهل روز، یک سال به عوض هر 
روز، یعنی چهل سال متحمل جزای تقصیر خود خواهید شد و این گونه، ناخشنودی مرا درخواهید 

یافت.« )اعداد باب ۱۴ آیه ۳۴(.
از ایرنو تثنیه داستان قوم خدا را تا سال چهلم به پیش می برد، دقیقا هامنطور که خدا به آنان 
گفته بود. به عبارتی دیگر کالم نبوی خدا به اندازه خود خداوند قابل اعتامد است و آنچه که در آیات 
نخست کتاب تثنیه می بینیم شواهد بیشرتی از آن قابل اعتامد بودن است؛ یعنی خداوند به آنچه که 

گفته عمل می کند و آن کار را خواهد کرد زمانی که او بگوید که انجام خواهد داد. 
البته این تنها دوره نبوتی ای نیست که تحقق یافته، هامنطور که خدا گفته بود. وقتی از نقطه 
برتری امروزه نگاهی به عقب می اندازیم، می توانیم به عنوان مثال در دانیال باب ۹ آیات ۲۷-۲۴ 
دوره زمانی عیسی را کشف کنیم که درست هامن گونه که خداوند گفته بود تحقق یافت. می توانیم 
»زمانی و زمانی و نصف زمان را ببینیم« )دانیال باب ۷ آیه ۲۵؛ همچنین مکاشفه باب ۱۲ آیه ۶ و۱۴؛ 
مکاشفه باب ۱۳ آیه ۵ را ببینید( که در تاریخ محقق شده است و همچنین تحقق یافنت ۲۳۰۰ روز را 

در دانیال ۸: ۱۴ می بینیم. 
و در کنار عنارص دقیق زمانی، نبوتهای دانیال درباب های ۲ و۷ و۸ که عینا و دقیقا تاریخ جهان 
را پیش بینی کرد، شواهدی عظیم از پیش آگاهی خدا و کنرتل امور و قابل اعتامد بودن آن را به ما  

می دهد.
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می توانیم ببینیم که خداوند نبوتهای گذشته را همانطور که پیش گویی کرده بود صادقانه به 
انجام رسانید� چرا این قضیه به ما اطمینان می بخشد که می توانیم به او در خصوص وقایع 

آینده اعتماد کنیم؟

۱۳ مهر      سه شنبه      

هزار برابر بیشرت
موسی پس از پیاده روی طوالنی در بیابان، با خدا حرف می زند)او یک نبی بود، اگرچه در واقع 
ام. پس داخل شده،  نهاده  را پیش روی شام  این رسزمین  بنگرید که  نبی( و گفت: »  از یک  بیش 
رسزمینی را که خداوند برای پدرانتان، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورد که آن را به ایشان و 

بعد از آنها به نسل ایشان ببخشد، ترصف کنید«)تثنیه باب ۱ آیه ۸(.
درهرحال، به آن چه که بعدا پیش آمد، توجه کنید.

تثنیه باب 1آیات ۹-11 را بخوانید� اهمیت این کلامت درچیست؛ مخصوصا در پرتو این واقعیت که 

به معنی واقعی آنها به خاطر عصیانشان در قاِدش بَرنِع توسط خدا تنبیه شدند؟

 

دراینجا منونه دیگری از لطف و سخاومتندی خدا را می بینیم. حتی درحین رسگردانی در بیابان، 
آنها برکت یافتند:»چهل سال دربیابان برای ایشان تدارک دیدی، که به چیزی محتاج نشدند؛ جامه 

هایشان مندرس نشد و پاهایشان ورم نکرد.«)نحمیا باب ۹ آیه ۲۱(.
و موسی مجددا محبت خود را به قومش نشان داده و از خدا خواست تا تعداد آنان را هزار برابر 

بیشرت از آن زمان، افزون کند!

تثنیه باب 1 آیات 1۲-1۷ را بخوانید� در نتیجه برکتی که خدا مستقیام به آنان ارزانی منود، چه اتفاقی 

افتاد و موسی چه گامهایی را برداشت تا آن وضعیت را سامان دهد؟ 

 

با متامی قدرت خویش در میان آنان حضورداشت، احتیاج  بنابراین، حتی باوجود آنکه خداوند 
به سازماندهی بود؛ نیاز به ساختار بود، تا سیستمی مسئول و پاسخگو باشد. ارسائیل، به زبان عربی 
»قََهل« یا یک مجموعه سازماندهی شده بود )تثنیه باب ۳۱ آیه ۳۰ را ببینید( به عنوان طلیعه ای برای 

اِکلیسیای یونانی عهد جدید یا هامن »کلیسا«، ) متی باب ۱۶ آیه ۱۸ را ببینید(
و اگرچه پولس در چارچوبی متفاوت در حال فعالیت بود، ولی هرگز از ریشه یهودی بودن خود 
دور نشد و در اول قرنتیان باب ۱۲ می بینیم که بطور واضح نیاز برای افراد حائز رشایط را بیان می 
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کند تا نقش های مختلفی را بعهده بگیرند و در بدنه کلیسا عملکرد مناسبی داشته باشند، درست 
هامنگونه که در اینجا در تثنیه و قهل در بیابان مشاهده می کنیم.  کلیسای امروزه نیز، مانند قهل 
کهن به افرادی نیاز دارد که نقش های گوناگونی را بر اساس عطایای خویش  پر کنند  تا به بدنی 

یکپارچه تبدیل شوند. 
می  ایجاد  مانع  شده«  »سازماندهی  دین  برابر  در  مردم  که  شنویم  می  اوقات  بعضی  اگرچه 
کنند)آنها چه چیزی را ترجیح می دهند، دینی »سازماندهی نـــشده«؟(، کالم خدا مخصوصا در عهد 

جدید، کلیسایی را که سازماندهی شده و منظم است را اعالم می کند و نه چیز دیگر.

۱۴ مهر      چهارشنبه      

قاِدش بَرنِع
شبحی بخشهای اولیه کتاب تثنیه را در بر گرفته است، شبح قاِدش بَرنِع. این داستان تاسف آور، 
هامنطور که شاهد آن هستیم، برای کتاب تثنیه حواشی ایجاد کرده و بررسی دقیق تر به این موضوع 

حائز ارزش می باشد.

اعداد باب 14 را بخوانید� قوم به گزارشی که جاسوسان آوردند چه عکس العملی نشان دادند ونتیجه 

عکس العملی که نشان دادند چه بود؟ )تثنیه باب 1 آیات ۲۰-4۶ را ببینید(�

 

ما می توانیم درسهای مهمی از این داستان بگیریم؛ اما یک درس مهم که مجددا در کتاب مذکور 
دیده خواهد شد را  نیز می توان  در اعداد باب ۱۴ یافت.

اعداد باب 14 آیات 11-۲۰ را بخوانید�  اگرچه باز هم در اینجا موسی را به عنوان شفاعت کننده 

می بینیم، استدالل های او با خداوند در خصوص  اینکه چرا نباید آنان را نابود کند از چه اهمیتی 

برخوردار بود؟

 

راجــع بــه آنچــه کــه موســی بــه خــدا گفــت تفکــر کنیــد. اگــر اینــکار را بکنــی، بنگــر کــه چگونــه 
در برابــر چشــامن مرصیــان و دیگــر ملــل ظاهرخواهــی شــد. ایــن نکتــه مهــم اســت چراکــه نهایتــا 
هرآنچــه کــه خــدا خواســته بــود تــا بــا قــوم ارسائیــل انجــام دهــد تنهــا محــض خاطــر قــوم ارسائیــل 
ــند،  ــان باش ــرای جه ــوری ب ــا ن ــود ت ــرار ب ــل ق ــوم ارسائی ــود. ق ــرش ب ــرای ب ــه بطــور کل ب ــود؛ بلک نب
شــاهدی از قدیــم االیــام در خصــوص محبــت و قــدرت و نجاتــی کــه در خــدای حقیقــی یافــت مــی 

شــود و نــه در بتهــای بــی ارزشــی کــه ایــن قــوم پرســتیده بودنــد.
با این حال هامنطورکه موسی گفت، اگربخواهی تا این قوم را محو کنی بعدا چه؟ ملتها خواهند 
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گفت:»چون خداوند نتوانست این قوم را به رسزمینی که بدیشان قسم خورده بود درآورَد، ایشان را 
درصحرا کشت.«)اعداد باب ۱۴ آیه ۱۶(.

یافت  مقدس  کتاب  کل  در  که  است  بینیم موضوعی  می  اینجا  در  که  آنچه  دیگر،  عبارتی  به 
می شود: این ایده که خدا در قومش جالل می یابد- اینکه جالل و نیکوئی و محبت و قدرت خدا 
بایستی در کلیسایش، از طریق آنچه که قومش انجام می دهند آشکار شود. البته این طور نیست 
که همیشه قومش بخواهند کار را برای خدا آسانرت کنند؛ اما در نهایت خدا از طریق اعاملش، در 

زمین جالل خواهد یافت.

افسسیان باب ۳ آیه 1۰ را بخوانید� پولس در اینجا چه می گوید، و این موضوع چگونه اتفاق می 
افتد؟ چگونه » حکمت گوناگون« خدا به جهان آشکار شده است؟ کدام نقش را، در صورت وجود، 

هر یک از ما در تحقق بخشیدن این نقش بر عهده می گیریم؟

۱۵ مهر      پنجشنبه      

رشارت اَموریان
در تثنیه باب های ۲ و۳، موسی تاریخ قوم ارسائیل را بر آنان بازگو می کند که به برکت خدا، 
چگونه توانستند دشمنانشان را تعقیب کنند؛ و وقتی پر از ایامن بودند خدا به آنان پیروزی را عطا 

کرد، حتی پیروزی بر »غول ها« )تثنیه باب ۲ آیه ۱۱و ۲۰، تثنیه باب ۳ آیه ۱۳(.
البته این امر مشکلی ببار می آورد که باید آن را بررسی کنیم.  با وجودآنکه بنی ارسائیل اغلب 
نخست با قومی از در صلح وارد گفتگو می شدند )تثنیه باب ۲۰ آیه ۱۰ و۱۱(، در عین حال اگر آن 
ملت پیشنهاد آنان را منی پذیرفتند بعضی اوقات قوم ارسائیل بر آنان تاخته و آنان را به همراه زنان 
و کودکان نابود می کردند. »ولی خداوند، خدایامن او را به ما تسلیم منود و ما او را با متام پرسان و 
افرادش کشتیم و متامی شهرهایش را به ترصف خود درآورده، همه مردان و زنان و اطفال را از بین 

بردیم« )تثنیه باب ۲آیات ۳۳ و ۳۴ (.
برخی سعی می کنند با گفنت این که این داستان ها واقعیت ندارند این موضوع را دور بزنند.

با این حال، چون ما براین باوریم که »متامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تادیب و 
اصالح وتربیت درپارسایی سودمنداست.«)دوم تیموتائوس باب ۳ آیه ۱۶(؛ و این گزینه ای پایا برای 

ادونتیستهای روزهفتم نیست. بنابراین، ما مانده ایم و سوالی دشوار در خصوص این وقایع!

ابرام در پیدایش باب 1۵آیه 1۶ چه گفت، واین  پیدایش باب 1۵ آیات 1-1۶ را بخوانید� خدا به 

امرچگونه می تواند نوری بر مبحث دشوار بتاباند؟

 

 



۲۰

جـای هیـچ تردیـدی نیسـت کـه بسـیاری از ایـن اقـوام بـت پرسـت مردمـی بسـیار بـی رحـم و  
سـتمگر بودنـد کـه توجیـه پذیـر بـود کـه بایسـتی ازمدتهـا قبـل با غضـب و مجـازات خدا روبـرو می 
شـدند. و ایـن درسـت اسـت، حتـی اگـر خـدا بـا صـرب و شـفقت منتظـر مانـد تـا آنـان راه هایشـان را 
تغییـر دهنـد، تغییـر ندادنـد- ایـن واقعیت سـخت در مورد کشـنت همـه، از جمله کـودکان تغییر منی 
یابـد. )البتـه احتـامال کـودکان زیـادی در واقعـه طوفان نـوح از بین رفتنـد چنانچه بخواهیم با کشـتار 

ارسائیلیـان آن را مقایسـه کنیـم(.
واقعیت این است که بر اساس اطالعات محدودی که نسبت به وقایع کل منت در دست داریم، ما 
باید این واقعیت سخت را پذیرفته و به نیکویی خدا که در طرق گوناگونی آشکار شده است اعتامد 
کنیم. ایامن رصفا دوست داشنت خدا در یک روز زیبا، در جنگلی زیبا پر از صداها و مناظر زیبا نیست؛ 

بلکه موضوع این است با وجود آنکه درک کاملی بر اتفاقات نداریم به او ایامن داشته باشیم.

اول قرنتیان باب 1۰ آیات 1-4 و یوحنا باب 14 آیه ۹ را بخوانید� چگونه این آیات و آیات مشابه، 
در اعتماد کردن به محبت، عدالت و نیکویی خدا  به ماکمک می کنند؛ حتی وقتی ما با وقایعی 

روبرو می شویم که به نظر می رسد فهمیدن آن ها سخت باشد؟

۱۶ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: در اینجا یک پژوهشگر در پی این خواهد بود تا به سواالت دشواری در 
خصوص آنچه که ارسائیلیان با برخی از این قوم ها کردند پاسخ دهد: 

»به عنوان آفریننده متامی چیزها و متامی برش و حاکم بر همه چیز، خدا می تواند هرچه که 
بخواهد با هرکس انجام دهد و در انجام آن بر حق است....«

»راه های خدا ارسارآمیز است. از آنجا که ما هرگز ]او[ را کامالً درک نخواهیم کرد ، ممکن است با پرسش 
هایی که در ذهنامن است ، آرامش پیدا کنیم«. اشعیا باب ۵۵آیات ۸-۹ اندرزهایی به ما می دهد.« 

»بر اساس تصویر کتاب مقدس از کنعانیان، این مردم بشدت بدکار بودند و نابودی آنها معرف 
غضب داوری خدا برای گناهانشان بود.  نابودی کنعانیان نه اولین و نه آخرین بود که خدا انجام دهد. 
تفاوت بین رسنوشت کنعانیان و رسنوشت برش)به جز خانواده نوح(هامنطور که در پیدایش باب های 

۶ تا ۹ توضیح داده شد بایستی قیاس شده و عوامل آن بررسی گردد...«
»هرگز نیت خدا این نبود که برای ارسائیلیان سیاست ِهرِم]نابودی متام عیار[ را به عنوان سیاستی 
عمومی در برابر بیگانگان ایجاد مناید«. تثنیه باب ۷ آیه ۱ رصیحاً قوم های مورد نظر را شناسایی و 
در نتیجه محدود می کند. قوم ارسائیل منی خواستند تا از این سیاستها  بر ضد آرامیان یا ادومیان یا 

مرصیان یا هرکس دیگری پیروی کنند)تثنیه باب ۲۰ آیات ۱۸-۱۰(....«
» کنعانیان دچار رسنوشت شومی شدند که متامی گناهکاران در نهایت با آن روبرو خواهند شد: 

داوری خدا ....
» نابودی کنعانیان توسط خدا یک گامی رضوری در تاریخ نجات محسوب می شود....«

این اخطار گرفتند)به  از  آنها چهل سال پیش  »اگرچه کنعانیان درکل هدف داوری خدا بودند، 
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اعرتاف راحاب در یوشع باب ۲ آیات ۸-۱۱ رجوع کنید(«- دانیال آی. بالک، تفسیر کاربردی ان آی وی: 
تثنیه)انتشارات گرند رپیدز، میک.:زوندرون، ۲۰۱۲(، صفحات ۹۸، ۹۹.

سواالتی برای بحث:
1� به مفهوم هزاره بیندیشید که به موجب آن هزار سال خواهیم داشت تا به تمامی سواالتمان 
پاسخ داده شود� این مفهوم چگونه به ما کمک می کند تا بیاموزیم که به خدا اعتماد و توکل 

کنیم در عوض سوال های دشواری که االن داریم؟

۲� خداوند به چه روش هایی در گذشته هدایت نموده تا بیاموزد که به او برای آینده اعتماد 
کنید؟ چرا فراموش نکردن کارهایی که خدا در زندگی ما انجام داده اهمیت دارد؟

۳� در کالس به آخرین سوال مطالعه یکشنبه مراجعه کنید؛ که در باره اشتیاق موسی برای از 
دست دادن جانش به قیمت نجات قوم خود می باشد� آیا این دیدگاه درستی است که اتخاذ 

کنیم؟ ارزش از دست دادن جان انسان ، به ویژه با توجه به هزینه بازخرید آن چیست؟
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داستانهای ایامنداران
۱۷ مهر

ارثیۀ مادرم
نوشته: پارک یئون سوک

مادرم هنگامی که به علت رسطان کیسه صفرا در حال مرگ بود، رو به من کرد
و گفت: » تو باید به کلیسا بروی.«

از زمانی که یک دخرت جوان بودم، مادرم هرسبت من را به کلیسا می برد، اما از وقتی 
که در مغازۀ خودم در هانام، واقع در حومه شهر سئول پایتخت کره جنوبی، مشغول به 
کار شدم، دیگر در جلسات کلیسا رشکت نکردم. از آنجایی که تالش می کردم که هم کار 
کنم و هم پرسم، دخرتم و سه خواهر زاده ام را بزرگ کنم، حرفهای مادرم مرا دچار عذاب 
وجدان می کرد. پس متوجه شدم که خودم به تنهایی در این کار موفق نخواهم شد. و 

مجددا به سمت عیسی بازگشتم.
از  تا  داد  دلی  به من  او  بیشرت می شد،  به عیسی  ام  و عالقه  که عشق  هامنطور 

همسایگان بی بضاعت مراقبت کنم.
تا اینکه یکی از اقوام، من را با هونگ سون - می آشنا کرد. درست یک سال بعد از 
آشنایی ما بود که، شوهر سون - می به رسطان مغز استخوان مبتال شد. زمانی که متوجه 
شدم او توانایی پرداخت هزینۀ جراحی را ندارد.یک صندوق کمک مالی برای کمک به 

او دربیرون از مغازه ام نصب کردم.
از  که  برای شخصی  »چرا  گفتند،  می  و  کردند  می  مسخره  را  من  مردم  از  بعضی 
اقوامت نیست، پول جمع می کنی؟« ولی من همچنان آن جعبۀ کمک مالی را در جای 

خودش باقی گذاشتم.
در روز تولد سون - می، من یک کیسه برنج ۴۵ پوندی )۲۰ کیلویی( را به او هدیه 
دادم. و به او گفتم: »این هدیه را از مغازه من بگیر«. او بعدها به من گفت كه متام 

خانواده اش با ديدن اين هديه چقدر گريه كردند.
سون - می  بالفاصله به کلیسا نیامد، اما درعوض مجالت ادونتیستی را که به او داده 
بودم خواند و متوجه شد که ادونتیست های روز هفتم عیسی و مردم را دوست می 
دارند. من تصدی مغازم ام را به  سون - می را سپردم و حدود دو سال حقوق و مایحتاج 

روزانه مانند میوه و برنج را برایش فراهم کردم.
بعد از آن، او را به عنوان مدیر یک رستوران کوچکی که خودم اداره اش می کردم، 

منصوب کردم. 
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یک سال پس از مدیریت رستوران، او از من پرسید، »چرا من را به کلیسا دعوت منی 
کنی؟«

گفتم »چرا؟«.
» تو می دانی که همیشه درب کلیسا برویت باز است «.

او گفت: »پس من می روم«.
پس از شش سال دوستی، سون - می برای اولین بار از کلیسای ادونتیست روز هفتم 
هانام رشقی بازدید کرد. سه سال بعد، او یک خادمه شد و پس از آن شوهر و پرسش 
تعمید گرفتند. هنگامی که برای اولین بار مغازه ام را باز کردم، من تنها عضو ادونتیست 
در این محله بودم. اما االن هفت شخص مغازه دار دیگر هم ادونتیست هستند. این 
کلیسا در منطقه از شهرت خوبی برخوردار است. من از مادرم بخاطر ایامنی که برایم به 
ارث گذاشت سپاسگزارم و خداوند را شکر می کنم که از کاسبان ادونتیستی مانند خودم 

برای نیکوکاری استفاده می کند. 

این داستان بشارتی، ماموریت هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۱ کلیسای ادونتیست روز هفتم 

به نام » خواهم رفت « را نشان می دهد: »به جهت احیای مفهوم مأموریت جهانی و ایثارگری برای 

مأموریت به عنوان یک روش زندگی که نه تنها شبانان بلکه همه اعضای کلیسا را دربر می گیرد.« برای 

آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید. در این دورۀ سه ماه، هدایای سیزدهمین 

سبت شام از دو پروژه بشارتی در کره جنوبی پشتیبانی می کند. درباره سون – می در هفتۀ گذشته 

مطالبی نوشته بودیم. 



۲4

۱۷- ۲۳ مهر   درس سوم   

عهد جاودان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۱۲ آیات ۱تا۳، رومیان باب ۴ آیات ۱ تا ۵، خروج باب ۲ آیه 

۲۴، تثنیه باب ۵ آیات ۱ تا۲۱، تثنیه باب ۲۶ آیات ۱۶تا۱۹، تثنیه باب ۸ آیه ۵، متی باب ۲۸ آیه ۱۰.

آیـه حفظـی: » عهـد خویـش را میـان خـود و تـو، و نسـل تـو، پس از تـو، اسـتوار خواهم 
سـاخت تـا نسـل انـدر نسـل عهـد جاودانـی باشـد؛ تـا تـو را و پـس از تـو، نسـل تـو را، خـدا 

باشـم«)پیدایش بـاب 1۷آیـه ۷(�

»آنگاه فرشته ای دیگر دیدم که در دل آسامن پرواز می کرد و انجیل جاودان با خود داشت تا 
ساکنان زمین را بشارت دهد، ازهرقوم و طایفه و زبان و ملت که باشند.«)مکاشفه باب ۱۴ آیه ۶(. به 
»انجیل جاودانی« توجه کنید؛ جاودانی یعنی وجوِد همیشگی، گوئی که همیشه بوده است ، گوئی 

که »قبل از زمان موعود« از طریق عیسی مسیح به ما وعده داده شده است)تیطس باب ۱ آیه ۲(.
باره زمانهای دیگر در خصوص »عهد  باقی منی ماند که کتاب مقدس در  ازاین رو، هیچ شکی 
جاودان« سخن به میان می آورد)پیدایش باب ۱۷ آیه ۷، اشعیا باب ۲۴ آیه ۵، حزقیال باب ۱۶ آیه ۶۰، 
عربانیان باب ۱۳ آیه ۲۰(؛ چراکه عصاره انجیل، عهد و عصاره عهد، انجیل می باشد: خدا جدا از فیض 
نجاتبخش و محبت خویش، رستگاری را به شام عرضه می کند که سزاوار آن نبوده اید و احتامال منی 
توانید آن را کسب کنید؛ و شام در پاسخ »با متامی دل، با متامی جان و با متامی ذهن و قوت خود« به 
محبت او واکنش نشان می دهید )مرقس ۱۲: ۳۰( و این محبتی است که با اطاعت از احکام او تجلی 
می یابد: »چرا که این حب به خداست که باعث می شود تا احکام او را نگاه داریم« )اول یوحنا ۵: ۳(. 
این هفته به مفهوم عهد نگاهی خواهیم انداخت هامنطور که در کتاب تثنیه، که درآن عهد و 

متامی آنچه که در بر دارد آشکار شده است.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲۴ مهر ماه آماده شوید.



۲۵

۱۸ مهر      یکشنبه      

عهد و انجیل
در رسارس کتاب مقدس عهد و انجیل همگی با هم دیده می شوند. با وجودآنکه مفهوم عهد قبل 
از پیدایش قوم ارسائیل وجود داشت)به عنوان مثال عهد با نوح(، و با وجودآنکه وعده عهد قبل از 
اینکه قوم ارسائیل وجود داشته باشد منعقد شده بود، بطور برجسته ای از طریق تعامل  بین خدا و 

قومش ابراز گردیده است که ازپدرانشان، مشایخ آغاز شد.
و حتی از هامن آغاز، انجیل کانون حقیقت عهد بوده است: رستگاری تنها از طریق ایامن. 

پیدایش باب 1۲ آیات 1تا۳، پیدایش باب 1۵ آیات ۵ تا1۸ و رومیان باب 4 آیات 1 تا ۵ را بخوانید� 

وعده عهدی که با ابرام)که بعدها ابراهیم خوانده شد( بسته شد چه بود، وانجیل چگونه در آن 

وعده عهد آشکار گشت؟

 

ابراهیم به خدا ایامن داشت، به وعده های خدا به او نیز ایامن داشت و بنابراین دربرابر خدا عادل 
شمرده شد. درهرحال این اعالن، فیضی ارزان نبود: ابراهیم در پی این بود تا با اطاعت ، هامنگونه که در 
پیدایش باب ۲۲ در کوه موریاه دیده می شود، عهد خود را تا به آخر حفظ کند. همه اینها، حتی »ایامن 
او عدالت محسوب می شود« )رومیان ۴: ۵(. بدین خاطر قرنها بعد، پولس از ابراهیم به عنوان الگویی از 

آنچه که به معنی زندگی کردن با وعده های عهد خدا با امت وی می باشد یاد می کند. 
این مبحث در متامی کتاب مقدس طنین انداخته است. پولس این مطلب را در زمان دیگری در 
غالطیان باب ۳ آیه ۶ بیان می کند، که درآنجا دوباره از پیدایش باب ۱۵ آیه ۶ نقل قول می کند مبنی 
بر این که ایامن ابراهیم  »...برای او عدالت محسوب شده است«، وبه وعده ای اشاره می کند که 
نخست با ابرام بسته شد که بواسطه ذریت او متامی قوم ها متبارک خواهند گردید  ) غالطیان باب 
۳ آیه ۹(. وعده های عهد به همگان داده شده است؛ یهودیان و غیریهودیانی که »از اهل ایامن 
هستند«)غالطیان باب ۳ آیه ۷( و بنابراین کسانی که بدون اعامل رشیعت، عادل شمرده می شوند- 

بخاطر عهد بیشرت ملزم هستند تا از احکام تبعیت کنند. 
بیان می کند:  از عهدی جدید سخن می گوید، آن را در چارچوب احکام  ارمیا  حتی زمانی که 
»این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان ارسائیل خواهم بست: رشیعت خود را در باطن ایشان 
خواهم نهاد و بر دلشان خواهم نگاشت، و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند 
بود«)ارمیا باب ۳۱ آیه ۳۳(، که بازتاب دهنده زبانی است که به کتاب الویان باز می گردد:» و در میان  
شام خواهم  خرامید و خدای  شام خواهم  بود و شام قوم  من  خواهید بود «)الویان باب ۲۶ آیه ۱۲(.

چگونه موضوع عهد و شریعت )احکام( و انجیل بطور کامل و با هم، با پیام های سه فرشته در 
مکاشفه باب 14 در خصوص پیام هشدار نهایی خدا به جهان مطابقت دارد؟ 



۲۶

۱۹ مهر      دوشنبه      

عهد و قوم ارسائیل
»نه به سبب پارسایی و نه به سبب راستدلی شام است که به رسزمین ایشان داخل می شوید تا 
آنرا به ترصف درآورید، بلکه به سبب رشارت این قومهاست که یهوه خدایتان ایشان را از حضورشام 
بیرون می راند، و تا به وعده ای که خداوند برای پدرانتان ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند خورده 

بود، وفا کند« ) تثنیه باب ۹ آیه ۵؛ همچنین تثنیه باب ۹ آیه ۲۷ را ببینید(.

چگونه واقعیت وعده های مرتبط با عهد در این آیه منایان می شود؟

 

در اینجا نیز فیض عهد ظاهر می شود: علیرغم خطاهای دامئی، خدا برای آنان کار کرد. ) مطمئنا 
عملکرد انجیل نیز برای امروز چنین است(.

و این به خاطروعده ای بود که به پدرانشان داده شده بود که فیض خدا به نسل های آینده آنان 
داده می شد.

موسی در عملکرد خویش با قوم  که وعده های عهد به آنان داده شده بود، اغلب به وعده های 
عهدی اشاره می کرد که به مشایخ ارسائیل داده شده بود. 

خروج باب ۲ آیه ۲4 ، خروج باب ۶ آیه ۸ و الویان باب ۲۶ آیه 4۲ را بخوانید� دراینجا چه چیزی 

گفته می شود که به نشان دادن عملکرد وعده عهد کمک می کند؟ 

 

خروج از مرصکه منادی عالی از فیض نجاتبخش خداست نیز بر اساس عهدی بود که خداوند با 
پدرانشان بسته بود. یعنی قبل از آنکه نفع برندگان عهد به دنیا آمده باشند، وعده ها به آنان داده 
شده بود. بدین جهت )دست کم اگر بتوان گفت( نه به خاطر شایستگی خودشان، آنان وعده رهایی 

را یافتند که خداوند از طریق معجزات و وقایع خروج ]از مرص[ برای آنان انجام داد.  
البته اینها پایان ماجرا نبود. آنها از مرص به کجا رفتند؟ بله، به دامنه کوه سینا، جائیکه »رسام« عهد 
با آنان بسته شد)خروج باب ۲۰ را ببینید( و محور آن عهد، انجیل و رشیعت، ده فرمان  بود که از آنان 
دعوت شده بود تا از آن اطاعت منایند ،که تجلی رابطه نجات آنان با خدا بود؛ کسی که آنان را پیش 
از این نجات داده بود)انجیل(. بنابراین در تثنیه مکررا  دیده می شود که آنها فراخوانده شدند تا از 

احکام به عنوان بخشی از مفاد عهدی اطاعت کنند که در کوه سینا تصویب شده بود.

امروزه شریعت خدا چه نقشی را در زندگی هایمان بازی می کند، ما که از طریق فیض نجات یافته 
ایم؛ وچرا این شریعت در ارتباطمان با خدا موضوعی بسیار حساس است؟



۲۷

۲۰ مهر      سه شنبه      

کتاب عهد
اگرچه مفهوم عهد)به عربانی، ِبریت( رابطه خدا با قومش را ترشیح می کند و در کل کتاب مقدس 
یافت می شود ، این کلمه آنقدر در تثنیه دیده می شود که تثنیه »کتاب عهد« نامگذاری شده است.

به تثنیه باب ۵ آیات 1 تا ۲1 نگاه کنید� در اینجا چه رخ داده است که نشان  می دهد که چگونه  

مفهوم عهد)ِبریت( در کانون کتاب تثنیه قرار دارد؟

 

کوتاه مدتی پس از اینکه بنی ارسائیل از مرص رهایی یافتند، درست قبل از آنکه قرار بود  به 
رسزمین موعود وارد شوند، خدا با آنان در کوه سینا عهدی بست.

آنگاه پس از ۴۰ سال رسگردانی، دقیقا قبل از آنکه قرار بود وارد رسزمین موعود شوند، عهد، دوباره 
در کانون وعده قرار گرفت )به پیدایش باب ۱۲ آیه ۷، خروج باب ۱۲ آیه ۲۵(، خداوند از طریق موسی 
به عنوان سخنگو، دوباره به آنان ده فرمان را می دهد، طریقی که در آن تاکید می کرد که تجدید 

الزامات عهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
آری، خداوند در صدد تحقق وعده های عهد خویش برای آنان بود. حال آنان ملزم بودند تا به آخر 
در عهد باقی مبانند:» او عهد خود را که شام را به نگاه داشتنش امر فرموده بود برای شام بیان کرد، 
یعنی ده فرمان را، و آنها را بر دو لوح سنگی نوشت«  )تثنیه باب ۴ آیه ۱۳(. او این کار را در کوه سینا 
انجام داد و آنرا دوباره در کوه موآب انجام داد و این واقعه درست قبل از زمانی بود که قرار بود به 
رسزمین موعود وارد شوند، که خداوند قرنها قبل به پدرانشان وعده داده بود، تجلی »عهِد جاودانی« 

که حتی پیش از وجود جهان وجود داشت. 
»پیش از اینکه بنیاد زمین نهاده شود، پدر و پرس در عهدی برای نجات برش با هم متحد شده 
بودند، چنانچه برش مغلوب شیطان شود. آنان طی پیامنی جدی دستان یکدیگر را فرشده بودند تا 

مسیح ضامنتی برای نژاد برش بشود« -) الن جی وایت، آرزوی اعصار صفحه ۸۳۴(.

تثنیه باب ۵ آیه ۳ را بخوانید� این آیه چه معنایی دارد؟

 

که  داشت  تاکید  واقعیت  این  بر  موسی  که  رسید  می  نظر  به  گفت؟  می  چه  آنان  به  موسی 
پدرانشان از دنیا رفته اند و وعده عهد عالی که با آنان بسته شده بود، حال با خودشان بسته می شد. 
این راهی بود تا موسی به آنان خاطر نشان سازد که مراقب باشند مانند نسل گذشته خرابکاری نکنند. 

وعده ها)و الزامات آن( حال به عهده آنان است.



۲۸

۲۱ مهر      چهارشنبه      

قوم خاص او
برای ما امروزه سخت است تا دنیای کهن را درک کنیم که درآن قوم ارسائیل در بیابان رسگردان 
بودند. اگرکل امپراطوری ها آمده و رفته باشند و )اگر(تنها ویرانه ها برجای مانده باشد، آنگاه از قوم 

های کوچکرت بت پرست که در هامن منطقه مانند ارسائیل چه خواهیم دانست؟  
شاید متامی آنها را ندانیم اما یک چیز را می دانیم: این مردم در رشک و بت پرستی غرق شدند و 
برخی از اعامل شنیع را مرتکب شدند که شامل قربانی کردن کودکان بود. سعی کنید تا تصورکنید که 
چه فرهنگ و مذهبی منحط و رشیری بوده که آن عمل قبیح را نسبت به فرزندان خودشان وبه نام 

بعضی بت ها مرتکب می شدند!
هیچ شکی نیست که در طول تاریخ ارسائیل کهن، خداوند بارها و بارها به آنان هشدار داده بود 
تا از پیروی از اعامل قوم های اطرافشان دوری کنند. »چون به رسزمینی که یهوه خدایتان به شام می 

دهد، درآیید، نباید آداب و رسوم کریه اقوام آنجا را بیاموزید« )تثنیه باب ۱۸ آیه ۹(.
و به خاطر این، خدا این قوم را برای هدف خاص فراخوانده بود. با وارد به عهد با خدا، آنها 
می بایست قومی خاص می شدند؛ شاهدی بر جهان خدا که درآن آسامن و زمین را خلق کرد- یعنی 

خدای واحد.

تثنیه باب ۲۶ آیات 1۶-1۹ را بخوانید� چگونه رابطه عهد بین خدا و قوم ارسائیل در این آیات جمع 

شده است؟ آنان با تبدیل شدن به قوم خدا، چگونه وفاداری خود را به عهد نشان دادند؟ازآنان  چه 

درسی می توانیم برای خودمان بگیریم؟

 

چقدر این چهار آیه که با عبارت »امروز« رشوع می شود و به معنای همین االن می باشد جذاب 
هستند و باز هم خدا به شام فرمان می دهد تا اینها را انجام دهید)موسی این ایده را در آیه ۱۷ تکرار 

می کند(. او همواره از آنان می خواست تا این اوامر را به جای آورند.
گوئی او به آنان می گوید که در همین لحظه دوباره باید متعهد ، وفادار و مقدس گردند و مردمی 
خاص باشند که دلیلی واقعی برای وجود خود به عنوان قوم عهد ارائه دهند.آنها تنها قومی بودند که 
خدای حقیقی را می شناختند و می دانستند که او می خواهد تا چگونه زندگی کنند. آنان به معنایی 
واقعی نه تنها از »حقیقت حارض« برخوردار بودند بلکه آن حقیقت را با جان و دل بپذیرند تا این که 

عیسی، که خود »حقیقت« بود )یوحنا ۱۴: ۶( بیاید. 

چرا ایده »امروز« )در تثنیه ۲۶: 1۶ – 1۹(، به جای آوردن اوامرخدا و الزامات عهد او حتی به 
»امروز« ما مرتبط می باشد؟
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۲۲ مهر      پنجشنبه      

تصاویر دیگر
پژوهش های کتاب مقدسی مدتهاست که تشابهاتی بین عهد ارسائیل با خدا و توافقات عهد با 
پادشاهی های دیگر را شناسایی کرده استاین تشهابهات نباید مایه شگفتی باشد. خداوند در محیطی 

با قومش در حال کار کردن بود که آنها بتوانند درک کنند.
بطور همزمان، ایده عهد که توافقی قانونی بین دو طرف محسوب می شود ، با قوانین و مقررات 
و رشایط،  خیلی رسد و رسمی بنظر می آید. گرچه آن عنرص باید واقعاً وجود داشته باشد )خدا قانون 
گزار است( ، اما به اندازه کافی گسرتده نیست که بتواند عمق و وسعت نوع رابطه ای که خدا می 
خواست با قومش داشته باشد را در بر بگیرد. بنابراین تصاویر دیگری که در تثنیه برای  ندایش دادن 

هامن ایده عهد بین خدا و قوم ارسائیل بکار برده شد؛ تنها برای نشان دادن ابعاد بزرگرت آن است. 

تثنیه باب ۸ آیه ۵؛ باب 14 آیه 1 و باب ۳۲ آیه ۶، 1۸ تا ۲۰ را بخوانید� چه نوع تصویرسازی در اینجا 

به کار رفته و چگونه می تواند رابطه ای  که خدا  می خواست با قومش داشته  باشد راآشکار کند؟

 

تثنیه باب 4 آیه ۲۰ و تثنیه باب ۳۲ آیه ۹ را بخوانید� در اینجا چه نوع تصویرسازی یا تشبیه ادبی 

به کار رفته است و چگونه می تواند نوع رابطه ای که خدا می خواست با قومش داشته باشد را به 

منایش بگذارد؟ 

 

در هر مورد، ایده ای از خانواده وجود دارد که به طور ایده آل بایستی نزدیکرتین، محکم ترین و 
دوست داشتنی ترین رابطه باشد. خدا همواره خواستار اینچنین رابطه ای با قومش بود.

حتی پس از اینکه بطور رشم آوری مسیح را در زمان مصلوب شدنش انکار کردند، عیسی پس از 
قیام از مرگ به دو مریم گفت:» بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند. درآنجا مرا خواهند 
»برادرانم«  را  او حواریون خویش  قیام کرده،  به عنوان مسیِح  ۱۰(. حتی  آیه   ۲۸ باب  دید«)متی 
خطاب کرد که منونه ای از محبت و فیضی است که ازمحبتی رسچشمه می گیرد که یقینا سزاوار 
آن نبودند. این اساسا آن رابطه ای است که خدا همیشه با برشیت داشته است: فیض و محبتی 

که نا الیقان اعطا شد.

چه نوع رابطه ای با خدا دارید؟ چگونه می توانید این رابطه را عمیق تر کرده و یادبگیرید که او 
را دوست داشته باشید و همزمان نیز الزامات عهدتان را درک کرده و از احکام او اطاعت نمایید؟ 

چرا این دو مفهوم مکمل هم هستند نه در تضاد هم؟



۳۰

۲۳ مهر      جمعه      

تفکری فراتر: »مداومت در زندگی مترشع مذهبی و تالش برای برآورده ساخنت آنچه رشع 
]احکام[ تکلیف منوده، آنهم با توان و قوت خودمان، روحامن را به اسارت می گیرد. تنها امیدی که 
برای ما وجود دارد این است که تحت بیرق عهد ابراهیمی قرار بگیریم که عهد فیض بواسطه ایامن 
به عیسی مسیح می باشد. انجیل به واسطه امیدی که ابراهیم داشت برایش موعظه شد، هامن امیدی 
که ما نیز داریم. ابراهیم بر عیسی چشم دوخته بود که مولف و کامل کننده ایامن ماست« - )نظرات 

الن جی وایت، کتاب مقدس تفسیری ادونتیست های روز هفتم، جلد ۶ ، صفحه ۱۰۷۷(.
»پیش از اینکه بنیاد زمین نهاده شود، پدر و پرس در عهدی برای نجات برش با هم متحد شده 
بودند، تا اگر برش مغلوب شیطان شد نجاتی برای او مهیا باشد. آنان با پیامنی جدی دستان یکدیگر را 
فرشده بودند تا مسیح ضامنتی برای نژاد برش بشود.. این تعهد توسط مسیح متام شد. وقتی بر صلیب 
فریاد زد »متام شد«،سخن او به پدرآسامنی خطاب شد. پیامن بطور کامل اجرا شده بود و حال او 
اعالم می کند: پدر،  متام شد. ای خدایم، اراده ات را به انجام رسانیدم. من کارنجات را کامل کردم. اگر 
عدالت تو برآورده شده و راضی هستی، »می خواهم آنها که به من بخشیده ای با من باشند، هامنجا 
که من هستم«)یوحنا باب ۱۷ آیه ۲۴؛ باب ۱۹ آیه ۳۰(« )الن جی وایت، آرزوی اعصار صفحه ۸۳۴ (.

سواالتی برای بحث:

1� راجع به این مفهوم تفکرکنید: قبل ازاینکه بنیان جهان نهاده شود، پدر و پسر»درعهدی متحد 
دلگرم  برایمان  اینقدر  امرباید  این  یابیم� چرا  نجات  ما  کند  اگربشریت سقوط  تا  بودند«  شده 
کننده باشد؟ این مطلب درباره اینکه خدا اشتیاق دارد تا برای ملکوت او نجات یابیم چه چیزی 

به ما می آموزد؟

۲� به عنوان کلیسای ادونتیست روز هفتم، به چه شیوه هایی نقشی را که اسرائیل کهن باید در 
زمانشان ایفا می کرد، تحقق بخشیم؟ چگونه می توانیم یادبگیریم تا از خطاهایی که آنها مرتکب 

شدند جلوگیری کنیم؟

۳�  چرا انجیل و وعده های انجیل آنقدر در ایده کلی عهد جدید محوریت دارد؟ چه آیاتی را می 
توانید در عهد جدید بیابید که نشان دهد چطور شریعت و اطاعت از شریعت تحت عهد جدید 
از بین نرفته است؛ آنگونه که توسط تعالیم مسیحیان دیگر  متداول شده است؟ نظر شما در مورد 

اینکه بسیاری از مسیحیان می گویند که انجیل نیاز به رعایت ده فرمان را لغو کرده چیست؟
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داستانهای ایامنداران
۲۴ مهر

آیا پس از انفجار بیروت خیریتی ایجاد شد؟
نوشته کتی لیخنت والرت

به سختی متوجه اولین صدای لرزه  و ارتعاش شدم. متامی بعد از ظهر بادی می وزید 
که درب ورودی مان را می لرزاند. اما دومین صدای ناآشنای لرزش غیر قابل تصور بود. 
در این دنیای شکننده سیاسی، این احتامالت را به خوبی می شناختم : صدای آتش بازی؟ 
صدای اسلحه؟ یک ماشین مبب گذاری شده؟ یک هواپیامی جنگنده که در حال پرواز 
بود؟ در حالی که هیچ یک از این وقایع من را شخصاً با خودش درگیر نکرده بود، اما یاد 

گرفته بودم که هر صدایی یک معنایی دارد، که گاهی غم انگیز است.
در آن هنگام فکری بجز رفنت به ایوان و بررسی اوضاع به ذهنم نیامد. پس از صحن 
ایوان خودم که در باالی محوطۀ کلیسای ادونتیست روز هفتم دانشگاه خاورمیانه واقع 
نگاه  به سمت دریای مدیرتانه  و  بندرگاه  به  پایین،  آن  بیروت در  پهناور  به شهر  بود، 
کردم. متوجه وجود توده ای از ابر شدم – که شبیه به یک قارچ به نظر می رسید - که 
با رسعت زیادی درحال پخش شدن به سمت باال در آسامن بود. این اصال طبیعی نبود. 

اصال خوب نبود.
انفجاری عظیم صورت  که  زمانی  درست  رفتم،  ایوان  به  و  گذاشتم  بیرون  به  قدم 
گرفت. موجی مثل باد به همراه گرد و خاک و نخاله با قدرت مرا از جا بلند کرد و بدرون 

خانه پرتاب کرد. سعی کردم درب را ببندم ولی دستم به جایی بند نشد.  
انگار که این نیرو مستقیم از دیوارها می آمد. پرده های پنجره به شکلی دیوانه وار 
به دورم پیچیده شدند. به سختی می توانستم روی پایم بایستم. خواستم از پنجره بیرون 
را نگاه کنم، اما منی دانستم که آیا بازهم موجی در راه است یا نه. می خواستم که در 
اما امنیت کجا بود؟ پس به سمت راهرو قدم برداشتم، دستهایم همچنان  امان باشم، 
می لرزیدند. دوباره رشوع به تنفس کردم. که ناگهان همه چیز بی رس و صدا ساکت و 

اوضاع عادی شد. 
چند دقیقه بعد، عثامن با من متاس گرفت. که درست پیش از آن انفجار، بصورت 
آنالین درسی از ویولن را  به او آموخته بودم. حاال او داشت با من متاس می گرفت، 
چشامنش وحشت زده بود، صورتش عرق کرده بود، موبایلش  به اینطرف و آن طرف 
تکان می خورد تا ویرانی آپارمتان کوچک خانواده اش را به من نشان دهد. او به من 
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گفت: خانم » همه چیز خراب شد «. »همه چیز ویران شد «.
واقعه  آن  از  پیش  نداشت. چون درست شش سال  تازگی  او  برای  اصال  اتفاق  این 
خانواده اش زیر مبباران سوریه بودند. در آن انفجار انبارکاال در ماه اوت سال ۲۰۲۰ که 
منجر به کشته شدن حداقل ۲۰۰ نفر شد، مسئله آپارمتان درهم شکسته اش نبود. بلکه 

چرخۀ آشنای خسارت بود.
چرخه ای که من منی توانم آن را بشکنم. منی توانم این درد را تسکین دهم، ازدست 

رفته ها را منی توانم برگردانم، کشوری را از نو بسازم.
هیچکس قادر به انجام این کار نیست. اما ما درمانده نیستیم. ما قربانی نیستیم. 
ما درپیشگاه خداوندی ایستاده ایم و برای تغییر آنچه که فراتر از توان ماست شفاعت 
می طلبیم و به او اجازه می دهیم تا اهریمنی را دفع کند که غرش می کند تا حمله 
کند. وقتی خدا را داریم پس ترسی از دشمن نداریم زیرا خداوند همه چیز را به خوبی 

و خیریت متام می کند.   
باشد که از طریق زندگی من در کمپ دانشگاه خاورمیانه ای ، برای عزت لبنان ، و 

در دورترین نقاط این جهان پهناور، نام خداوند جالل یابد.

کتی لیخنت والرت در بخش ابتکارعمل خیمه دوزی* در اتحادیه خاورمیانه و آفریقای 
شاملی فعالیت می کند.

 Apostle Paul's tentmaking ministry see Acts 18:1-3; 20:33-35; Philippians 4:14-16

* خیمه دوزی اشاره به خودکفایی مالی از طریق حرفه و پیشه ای دارد تا بتوان از 
درآمد آن به کار بشارت پرداخت. پولس و دیگر رسوالن برای اینکه متکی به خود باشند 

خیمه یا چادردوزی می کردند. )اعامل رسوالن ۱۸: ۱ – ۳ ؛ ۲۰: ۳۳ – ۳۵ را ببینید(.

این داستان بشارتی، ماموریت هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۲ کلیسای ادونتیست روز هفتم به 

نام  خواهم رفت  را نشان می دهد: این برنامه » برای تقویت و تنوع در بشارت ادونتیست در شهرهای 

بزرگ، از طریق دریچۀ ۴۰/۱۰، در میان گروه های مردمی  که هنوز پیام انجیل را نشنیده اند و ادیان 

غیر مسیحی می باشد«. برای آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید.
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۲۴ مهر تا ۳۰ مهر   درس چهارم   

خداونْد خدایتان را دوست بدارید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته: تثنیه باب ۶ آیات ۴ و ۵؛ تثنیه باب ۱۰ آیه ۱۲؛ افسسیان باب ۲ آیات ۱ تا ۱۰؛ 
مکاشفه باب ۱۴ آیات ۶ و ۷؛ تثنیه باب ۴ آیه ۳۷؛ تثنیه باب ۱۱ آیه۱؛ مرقس باب ۱۲ آیات ۲۸ تا ۳۰.

آیه حفظی: » شام باید خداوند خدای خود را با متام دل و متام جان و متام توان دوست بدارید« 
)تثنیه باب ۶ آیه ۵(�

به عنوان  این دعا  برگرفته شده است.   ۶ باب  تثنیه  از  از مهمرتین دعاها  یهود، یکی  در دین 
 *» shama ِشَمع« شناخته شده است که بر اساس اولین کلمه عربانی دعا است؛ از ریشه »ِشَمع«
که به معنای »گوش دادن« یا حتی »اطاعت کردن« است- کلمه ای که مکررا نه تنها در تثنیه بلکه 

در کل عهد عتیق ظاهر می شود.
Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai echad. :اولین خط دعای ِشَمع به شکل ذیل قرائت می شود

اوقات  آیه ۴(. خیلی  باب ۶  یکتاست.«)تثنیه  ما، خداوند  یهوه، خدای  ای ارسائیل:  یعنی:»بشنو، 
هنگامی که یهودیان این دعا را می خوانند چشامنشان را می پوشانند؛ که این ایده را متبادر می سازد که 
اجازه منی دهند چیزی حواسشان را پرت کند تا بتوانند به خدا فکر کنند. این خط اول »ِشَمع«  تصدیق 
ماهیت توحیدی اِلوِهنو)Elohenu(، »خداوند، خدای ما«، و همچنین وفاداری قوم ارسائیل نسبت به او و 

نه »خدا«ی دیگر است. در واقع، می تواند اینگونه نیز خوانده شود»خداوند، خدای ماست«.
این خط اولین بخش از موعظه موسی است که دقیقا زمانی بود که قوم ارسائیل در رشف ورود به 
رسزمین وعده بودند. درهرحال رشوع این دعا آن را به بیانی قدرمتند تبدیل می کند و حقیقتی است 

که به هامن اندازه که در گذشته حساس بود در زمان حال نیز حساس است.

* معرب واژه عربانی »شَمع«، فعل یا باب »ِسَمع« می باشد که در زبانی فارسی آن را فعل امری 
»بشنو« ترجمه می کنیم. ]ویراستار[

*درس این هفته را مطالعه منایید تا برای سبت مهر ۲۳ حارض شوید.
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۲۵ مهر      یکشنبه      

دوست داشنت خدا
پس از آنکه موسی سابقه تاریخی قوم ارسائیل را  به آنان گوشزد می کند، او به آنان تعلیم می 
دهد که قرار بوده تا رسزمین موعود را به ترصف درآورده و درآن پیرشفت کنند. در واقع می توان 
مباحثه منود کتاب تثنیه در مجموع چنین می گوید که: خداوند به مردم می گوید تا به آخر در عهد 

خود وفادار باقی مبانند؛ عهدی که او فیوضانه در تحقق وعده اش با پدرانشان بست.
تثنیه باب ۶  اینگونه آغاز می شود: »این است فرمانها و فرایض و قوانینی که یهوه، خدای شام، 
امر فرمود به شام بیاموزم، تا آنها را در رسزمینی که برای ترصفش بدان عبورمی کنید، به جای آرید، 
و تا شام و فرزندانتان و فرزندان فرزندانتان از یهوه خدای خود برتسید و متامی فرایض و فرمانهای او 
را که من به شام حکم می کنم، در متامی ایام زندگیتان نگاه دارید، تا عمر درازداشته باشید« )تثنیه 

باب ۶ آیات ۱ و ۲(

تثنیه باب ۶ آیات 4 و۵ را بخوانید� در آیه۵ خداوند به فرزندان ارسائیل چه فرمانی می دهد؟ این 

به چه معناست؟

 

 

 

خداونْد خدای خود را با متامی دل محبت کن...؟ این آیه چه جالب است؛ در میان احکام، در میان 
این همه اِخطار، قوانین و تقدیرات آن، مردم فراخوانده شده اند تا خدا را محبت کنند ونه تنها محبت 

کنند بلکه »با متامی دل، متامی جان و متامی قّوت« که به ذات مطلق محبت اشاره دارد.
خدای را با متامی دل و جان و قّوت دوست داشنت بدین معناست که محبت ما نسبت به او باید 
فراتر از محبتی باشد که برای هرچیزی و هرکسی داریم؛ زیرا  او رسآغاز و منبع متامی وجودمان و 

هرچیز دیگری است. عشق به او عالقه ما را هر چیز دیگری تحت الشعاع قرار می دهد.
در عربانیان، کلمه»خود« برای خدای خود، دل خود، قوت خود به صورت مفرد است. بله خدا 
منظورش را به طور کل به مردم بیان می کرد اما قدرتی که در این »کّل« وجود دارد به اندازه قدرتی 
است که در»جزء« وجود دارد.  خداوند از هریک از ما خواهد خواست؛ اگرچه بخشی از یک بدن 
بزرگرت هستیم ، تا به طور فردی به او وفادار باشیم و بنیان آن وفاداری باید محبت ما برای او باشد، 

بخاطر آنکه سزاوار است و بخاطر آنچه که برایامن انجام داده است. 

برای شما جمله با تمامی دل و تمامی جان خدا را محبت کن چه مفهومی دارد؟



۳۶

۲۶ مهر      دوشنبه      

خداترسی
بود.  این یک حکم  کنند.  دارند محبت  که  آنچه  با هر  را  تا خدا  ارسائیل گفت  بنی  به  موسی 
یهوه خدای خود  از  تا شام...  و  بود:»  داده  دیگر  آنان حکمی  به  قبل موسی  درچندآیه  درهرحال، 

برتسید«)تثنیه باب ۶ آیه ۲(.

تثنیه باب 1۰ آیه 1۲ را بخوانید� در این منت راجع به ترس و محبت چه گفته شده است و چگونه 

ما آنرا می فهمیم؟

 

در یک آیه از آنها خواسته شده تا از خدا برتسند ودرآیه ای دیگربه او محبت کنند و دراین آیه 
او برتسند و هم محبت کنند. در مفهوم کلی کلمه»ترس« شاید  از  تا همزمان  ازآنان خواسته شده 

تناقض به نظر برسد، اما این طور نیست. 
درعوض ترس از خدا- به معنای هیبت و احرتام به کسی که هست؛ اقتدار وی، عدالت وی، قدرت 
وی و انصاف وی و وابستگی کامل به او؛ - باید یک عکس العمل  طبیعی باشد. ما موجوداتی سقوط 
کرده ایم؛ موجوداتی که بر ضد احکام خدا و بلکه فیض او عصیان ورزیدند و الیق محکومیت و مرگ 

ابدی می باشند.

افسسیان باب ۲ آیات 1-1۰ را بخوانید� این آیات چگونه به ما کمک می کند تا همزمان از خدا 

برتسیم و او را دوست داشته باشیم؟

 

علی رغم این واقعیت که ما »فرزندان غضب« بودیم)که به خاطر این است که باید از او برتسیم(، 
مسیح برای ما مرد و بنابراین در او یک زندگی نو به ما داد که شامل آزادی از گناه و محکومیت 

گذشته است)و به خاطرهمین باید او رامحبت کنیم(.
و هامنطور که چنین چیزی امروزه برای ما صدق می کند،  همین قاعده در ارسائیل کهن نیز به 
کار برده شد: آنان در مرصدر اسارت ب، محکوم به بردگی و ظلم بودند و تنها محبت خدا و لطف او 

به آنان بود که آنان را به رستگاری سوق داد. 
»به یاد آرکه خوددررسزمین مرصغالم بودی و یهوه خدایت تو را با دست نیرومند و بازوی دراز 
ازآنجا به درآورد« )تثنیه باب ۵ آیه ۱۵(. هیچ شکی نیست که بعدها آنان همزمان خدا را دوست 
داشته و از او ترس داشته باشند و اگر آنان اینگونه عمل منودند پس بجا نیست که ما نیز فعاالنه تر 

عمل کنیم، با دانسنت این حقیقت که عیسی برایامن بر روی صلیب مرد؟



۳۷

مکاشفه باب 14 آیات ۶ و۷ را بخوانید� چگونه می توانیم بفهمیم که چرا حکم »از خدا بترس« 
باید اولین حکم خداوند در آخرین پیامش به جهان باشد؟ درحالیکه ما ازآینده ای که بر این جهان 

واقع خواهد شد آگاهیم، چرا در این حکم این همه معنا نهفته است؟

۲۷ مهر      سه شنبه      

بخشیده و فراموش شده؟
بعد از اینکه داود ناخواسته و ندانسته در مورد خودش داوری کرد )دوم سموئیل ۱۲: ۵، ۶(، ناتان 
او را با گناه عظیمی که مرتکب شده بود رو در رو کرد. قلب داود می شکند، و به گناه خود اعرتاف می 
کند. بالفاصله ناتان به او اطمینان می دهد که »خداوند نیز گناهت را زدوده« )دوم سموئیل ۱۲: ۱۳( 
و او بخشیده شده است. برای دریافت عفو و بخشش خداوند زمان یا دوره انتظار وجود ندارد. داود 

نیازی نداشت تا اثبات کند که او واقعا صادق و وفادار است تا الیق و سزاوار بخشش خداوند باشد. 
با این حال، ناتان، که از پیش، پیامدهای گناه داود را در دوم سموئیل ۱۲: ۱۰ تا ۱۲ پیش بینی 

کرده بود، این چنین ادامه می دهد که طفلی که متولد شود خواهد مرد.  

اینکه خداوند گناه داود را می زداید، به چه معناست؟ آیا او فقط فهرست گناهان نوشته شده او 

را پاک می کند؟ آیا همه به راحتی همه چیز را درباره آن فراموش می کنند؟ هامنطور که به این 

سواالت می اندیشید، دوم سموئیل 1۲: 1۰ تا ۲۳ را بخوانید� 

 

 

حتام داود نیز در مورد این سواالت شگفت زده بوده، هامنطور که شاهد فروپاشی دنیای خود 
بوده است — نوزاد او مرده بود، خانواده اش به هم ریخته و پریشان  شده بود )حکایت اَمنون و 
اَبشالوم دو منونه خوب از مشکالت خانوادگی در زندگی واقعی است(، و آینده او نامشخص بود. و با 
این حال، با وجود پیامدهای گناه او، که افراد بی گناهی مانند اوریا و نوازد تازه متولد شده را تحت 
تاثیر قرار داد، داود درک می کند که لطف و رحمت خدا این را خواهد پوشاند و با فیض او روزی 
متام پیامدهای گناه او زدوده خواهد شد. در عین حال، او می تواند آرامش ضمیر پریشان و مضطرب 

خود را در لطف و رحمت خداوند بیابد. 

داود احساس می کند که به چه چیزهایی واقعا نیاز دارد؟ او در آرزوی چه بود؟ مزمور ۵1: 1 تا ۶� 

 

 



۳۸

داود با مزمور ۵۱، علنا قلب خود را می گشاید و به گناهان خود اعرتاف می کند. داود با گریه 
برای عفو رحمت خداوند به عشق و محبت ابدی خداوند و رحم و شفقت بیکران او متوسل می شود. 

او در آرزوی ضمیر و روحی تازه ]تولد تازه[ بود!
هنگامی که ما بهای آرامش در مسیح را در نظر می گیریم، ابتدا باید این را درک کنیم که ما 
نیازمند کمک از خارج هستیم؛ ما گناهکار هستیم و به منجی نیاز داریم؛ ما گناهان خود را تشخیص 
می دهیم و فریاد بر می آوریم و از تنها کسی که می تواند ما را بشنود و تطهیر و احیا کند، در 
خواست کمک  می کنیم. هنگامی که اینکار را می کنیم، قوت قلب می یابیم: در اینجا یک زناکار، 
متلقب و ریاکار، یک قاتل و کسی که حداقل پنج فرمان از ده فرمان خداوند را نقض کرده وجود دارد 

که از خداوند درخواست کمک می کند — و وعده بخشش خدا را می طلبد. 

اگــر خداونــد داود را بخاطــر آنچــه کــه انجــام داده بخشــید، ایــن چــه امیــدی را در مــا ایجــاد 
مــی کنــد؟

۲۸ مهر      چهارشنبه      

اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید
ارسائیل-بطور کل به عنوان یک قوم- فرا خوانده شده بود تا خدا را محبت کند؛ اما این چیزی 
است که تنها بطور فردی می تواند محقق شود. به عنوان یک انسان که به او اراده آزاد داده شده 
است، هر ارسائیلی مجبور بود تا  انتخاب کند که خدا را محبت مناید- و آنان قرار بود تا با اطاعت 

کردن، این محبت را نشان دهند.

این آیات زیر چه چیزی در اشرتاک دارند؟ به بیانی دیگر،  موضوع مشرتک در بین آنان چیست؟

تثنیه باب ۵ آیه 1۰  

 

تثنیه باب ۷ آیه ۹  

 

تثنیه باب 1۰ آیه 1۲  

 

تثنیه باب 11 آیه 1  

 

تثنیه باب 1۹ آیه ۹ 

 

 



۳۹

چقدر کال م خدا می تواند روشن تر از این باشد؟ خدا رصفا منی گوید که ما را دوست دارد بلکه 
محبتش را با کاری که انجام داده است نشان داده است و هنوز هم انجام می دهد، قوم خدا هم 
باید محبتشان را برای خدا توسط اعاملشان نشان دهند و در این متون می بینیم که محبت به خدا 

با اطاعت به او رابطه ای جدایی ناپذیر دارد.
به خاطر همین است وقتی یوحنا می گوید:»محبت به خدا همین است که از احکام اواطاعت 
کنیم و احکام او باری گران نیست«)اول یوحنا باب ۵ آیه ۳(، یا وقتی عیسی می گوید:»اگر مرا دوست 
بدارید، احکام مرا نگاه خواهی داشت«)یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۵(، این آیات رصفا این تعلیم بنیادی را 
بیان می کنند. محبت خدا همواره باید با ابراز اطاعت به خدا  همراه باشد. این امر همیشه اینگونه 
بوده و خواهد بود واطاعت از خدا به معنای اطاعت از احکام او، ده فرمان  است که شامل فرمان 
چهارم که سبت می باشد نیز می شود. عمل به حکم چهارم از لحاظ قانونی بودن بیش از نگهداری 

از نُه فرمان دیگر نیست.
اگرچه اطاعت از هرکدام از احکام مذکور می تواند قانون گرایی باشد، لیکن این نوع اطاعت از 

احکام از روی محبت به خداست.
وقتی ما به راستی خدا را محبت می کنیم؛ مخصوصا به خاطر آنچه که او برایامن در مسیح عیسی 

انجام داده است، خواهان اطاعت از اوییم؛ چراکه این هامن چیزی است که او از ما می خواهد.
وقتی موسی مکررا به قوم ارسائیل می گفت که خدا را دوست داشته و از او اطاعت کنید، او 
اینکار را پس ازآنکه آنان از مرص نجات پیدا کردند انجام داد. به خاطر همین محبتشان و اطاعتشان 
پاسخ  به نجاتی بود که خدا به آنان داده بود. آنان توسط خداوند نجات یافته بودند. حال آنان با 

اطاعت وفادارانه به احکامش به او پاسخ می دادند. آیا این امر امروزه متفاوت است؟

تجربه شما از پیگیری برای اطاعت از خدا چیست؟ یعنی انگیزه های خودتان در اطاعت از خدا 
چیستند؟ چرا باید از روی عشق و محبت به او انجام شود؟ مفهوم ترس در کتاب مقدس، چه 

نقشی ایفا می کند؟

۲۹ مهر      پنجشنبه      

فرمان اول
درهرحال اغلب مسیحیان بنا به دالیلی در پی این هستند تا عهدعتیق را از عهد جدید جا کنند و 
چنین چیزی امکان پذیرنیست؛ زیرا عهد جدید در عهد قدیم معنا پیدا می کند. عهد جدید در مکاشفه 
اش از عیسی و رشح الهیاتی از زندگی، مرگ، قیام و خدمت کهانت عظامی او به تحقق بسیاری از 
نبوتهای عهد عتیق اشاره می کند. عهد عتیق با شیوه های زیادی پیش زمینه، چارچوب و اساسی را 

برای عهد جدید ایجاد می کند. هر دو  عهد، به نیکویی و محبت خدا شهادت می دهد.
این تنها دلیلی است که چرا بارها و بارها، عهد جدید، منجمله عیسی از عهد قدیم نقل قول کرده اند.



4۰

بین همه«  در  عبارت»اولین حکم  به  راجع  بخوانید�  چه سوالی  را   ۳۰-۲۸ آیات   1۲ باب  مرقس 

پرسیده شده است؟ عیسی چه پاسخی می دهد و مرجع پاسخش از کجاست؟

 

جالب است که یکی از کاتبین ، کسی که زندگی خود را وقف درک احکام و چگونگی اجرای آن 
کرده است ، این سوال را می پرسد. درهرحال آنان بر این باورند که باید از از احکام باید پیروی شود 
)بعدها یهودیان سنتی گفتند که ۶۱۳ حکم وجود دارد(، تعجب آور نیست که آنها می خواهند همه 

اینها در یک سوال حل شوند.
وعیسی چه کار می کند؟

او یکراست به رساغ تثنیه باب ۶ می رود که اینگونه رشوع می شود»بشنو، ای ارسائیل: یهوه، 
خدای ما، خداونِد یکتاست! «)تثنیه باب ۶ آیه ۴( وسپس به آیه بعدی هم اشاره می کند که خدا را با 
متامی دل، متامی جان و متامی قوت دوست بدارید. او با تاکید بر خداوند، بعنوان تنها خدایشان صحه 
می گذارد و بر اساس آن حقیقت عظیم آنان فراخوانده می شدند تا او را به حد اعلی دوست بدارند. 

چه چیزی بیشرت از این حکم می تواند »حقیقت حارض« باشد؟ 
در این ایام آخر که وقایع نهایی مکشوف می شود و هر کسی فرا خوانده می شود تا موضعی 

حیاتی را اتخاذ کند، که احکام خدا می باشد )مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱۲( . 
نهایتا آن موضعی را که برمی گزینیم حتی اگر با جفا همراه باشد، بر اساس این خواهد بود که آیا 
واقعا خدا را دوست خواهیم داشت یا نه. این امر تصمیمی چالش برانگیز را به دنبال دارد و ما می 
توانیم  خدا را با متامی دل و متامی جان و قوت محبت کنیم و این تنها هنگامی میرس است که او را 

بشناسیم و نیکوئی، محبت و فیضش را تجربه کنیم و حتی اگر الزم باشد برای او مبیریم.

اگرکسی قرار بود از شما بپرسد: چگونه مردم بیایند و خدایی را محبت کنند که رو در رو ندیده 
اند، شما چه خواهیی گفت؟ در کالس در مورد پاسختان صحبت کنید�

۱ مرداد      جمعه      

اندیشه ای فراتر: »صلیب مسیح تا به ابد دانش و رسود نجات یافتگان خواهد بود. در 
مسیح که جالل یافته است، آنها مسیح مصلوب را مشاهده می کنند. هرگز فراموش نخواهد شد که او 
با قدرت خویش جهان های بی کران ناشناخته را در قلمروی بیکران در فضا خلق منوده و برپاداشت، 
آن محبوب خدا، رسور آسامن بود، که کروبی و رسافین درخشان از ستایش او محظوظ بودند – که 
خود را حقیر و خوار ساخت تا برش افتاده را رفیع سازد، و تقصیر و رشم گناه را بر خود گرفت، تا اینکه 

غم های دنیای از دست رفته دلش را شکست و زندگی اش را برای روی صلیب جلجتا از هم پاشید.
آن خالق جهان و داور متامی رسنوشت ها باید جالل خویش را به کناری گذاشته از روی عشق و 
محبت به برش خود را خوار و حقیر سازد که برای همیشه موجب شگفتی و تحسین جهان خواهد بود.

وقتی ملل نجات یافته به منجی شان چشم بدوزند وجالل ابدی پدر را در سیامی درخشانش مشاهده 
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کنند، وقتی تخت او را ببینند که بوده و هست و خواهد بود، خواهند دانست که پادشاهی اش پایانی 
نخواهد داشت،آنها آواز شوق خواهند رسائید:» سزاوار و شایسته است، آن بره ای که ذبح گردید، و با 

خون ارزشمند خویش فدیه ما را پرداخت منود« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۵۱، ۶۵۲(.

سواالتی برای بحث:
1� متن الن جی وایت را که در باال ذکر شده است بخوانید� این متن برای کمک به ما و اینکه 
چرا محبت مان برای خدا باید واالترین محبت باشد چه می گوید؟در باره این جمله تفکر کنید  
که می گوید خدا آن کسی که » جهان های بی کران ناشناخته را در قلمروی بیکران در فضا خلق 
نموده و برپاداشت « کسی بود که برای ما بر روی صلیب رفت� چرا این حقیقت باید پایه و 

اساس ارتباطمان با خدا باشد؟

۲� بر مفهوم محبت و ترس از خدا بطور همزمان، تفکرکنید� چگونه می توانیم هر دو را انجام 
دهیم و چرا به هر دو باید عمل کنیم؟

۳� دوست داشتن خدا وقتی زندگی به خوبی سپری می شود یک چیزاست� ولی هنگامی که 
مصیبت ها و سختی ها هجوم می آورد چه؟ چرا در این زمان محبت به خدا مهمتر از زمانی است 

که همه چیز به خوبی پیش می رود؟

که  فردی  به  توانید  می  هایی  از چه روش  کنید�  رجوع  پنجشنبه  روز  آخر درس  به سوال   �4
ایماندار نیست معنی عشق به خدا را توضیح دهید؟ ما انسانها چگونه می توانیم کسی را که 
هرگز رو در رو ندیده ایم دوست داشته باشیم؟ چرا مسئله ای نیست که او را هرگز ندیده باشیم؟
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داستانهای ایامنداران
۲ مرداد

قدرت یک کتاب
نوشته شده توسط کازوهیرو هیراگا

ساکی نه ساله که در جزیرۀ اوکیناوا ژاپن زندگی می کرد، عاشق مطالعه کردن بود. 
او به ویژه عاشق خواندن کتابهایی بود که توسط غریبه ای مهربان که در خانه شان را 
زد و آنها را به خانواده اش فروخت بود. او بارها و بارها، آن مجموعه پنج کتاب، قصۀ 
شب عمو آرتور را خواند. داستان مورد عالقه او درباره پرسی به نام ویلفورد و رشکت 

بسته بندی غافلگیرکننده اش بود.
این   با  ساکی  کند.  غافلگیر  را  آنها  مردم  به  دادن هدیه  با  داشت  ویلفورد دوست 
تصور که افراد از دریافت آن هدایا شادمان خواهند شد، احساس خوشحالی می کرد. 
همچنین این کتاب ها ساکی را با عیسی آشنا کردند. ولی خانوادۀ او مسیحی نبودند. 

مانند بسیاری از مردم ژاپن، والدین او هم، عیسی را عبادت منی کردند. 
او در آن کتاب ها خواند که عیسی کودکان را دوست می دارد و می خواهد که آنها 
را خوشحال کند. ساکی بزرگ شد و به توکیو، پایتخت ژاپن نقل مکان کرد. او ازدواج 
کرد و مادر دو پرس کوچک شد. جایی در مسیر او کتاب های قصۀ شب مورد عالقه اش 

را گم کرد.
زمانـی کـه پـرس بزرگـش بـه اندازه کافـی بزرگ شـد، او برای ثبـت نام او در مدرسـه 
ای رشوع بـه جسـتجو کـرد. در نزدیکـی خانـه شـان، او متوجـه یک مدرسـه خصوصی به 
نام دبسـتان توکیو سـانیکو شـد. پس با کنجکاوی، از طریق اینرتنت در مورد آن مدرسـه 

تحقیـق کرد.
او هرگز  متعجب شد.  است  روز هفتم  ادونتیست  مدرسۀ  این  فهمید  اینکه  از  او 
چیزی در مورد ادونتیست ها نشنیده بود، پس در اینرتنت  به دنبال اطالعات بیشرت در 
این مورد گشت. با کامل تعجب، او خواند که نه تنها ادونتیستها مدارس زیادی دارند، 
بلکه کتابهای زیادی هم برای کودکان، از جمله قصه های شب محبوب او منترش می 
کنند. او این را می دانست که دلش می خواست پرسش در مدرسه ادونتیست تحصیل 
کند. اما ابتدا، می خواست که در مورد کلیسای ادونتیست اطالعات بیشرتی کسب کند.

از آنجا که در محوطه مدرسه ادونتیست، یک کلیسای ادونتیست قرار داشت، پس او 
رشوع به رشکت در مراسم عبادت سبت کرد. او درهنگام خواندن رسودها و گوش دادن 
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به موعظه ها، احساس آرامش زیادی می کرد. ساکی مجموعه جدیدی از قصه های شب 
را تهیه کرد و رشوع به خواندن آنها برای پرسانش کرد.

برای  را  ها  داستان  این  ساکی  که  حالی  در  داشتند.  دوست  را  ها  داستان  پرسها 
پرسانش می خواند، او در خلوت خودش نیز رشوع به خواندن کتاب دیگری کرد – یعنی 
کتاب مقدس. درست از وقتی که پرسش به کالس اول رفت، او هم به یک گروه مطالعه 
کتاب مقدس در مدرسه ملحق شد. ماه ها بعد از آن،  او قلب خودش را به عیسی سپرد 
و غسل تعمید گرفت. امروز ساکی تاکاهاگی ۳۵ ساله هنوز هم آن قصه های شب را 
برای پرسان جوانش می خواند. او همچنین کتاب مقدس را با آنها به اشرتاک می گذارد. 

اوعاشق کتاب مقدس و عیسی است.
ساکی از طریق قصه های شب و بعداً با جستجوی در اینرتنت، بیشرت درباره عیسی 
آموخت. بخشی از هدایای سیزدهمین سبت این دورۀ سه ماهه به طرحی اختصاص می 
یابد که به بسیاری از ژاپنی ها، به ویژه جوانان، کمک می کند تا از طریق اینرتنت در 

مورد عیسی مسیح بیاموزند. با تشکر از شام برای هدایای سخاومتندانه.
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۱-۷ آبان   درس پنجم   

غریبه ای در خانه شام را می زند

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: مرقس باب ۱۲ آیات ۲۹-۳۱، تثنیه باب ۱۰ آیات ۱-۱۹، مزامیر باب ۱۴۶ 

آیات ۵-۱۰، متی باب ۷ آیه ۱۲، تثنیه باب ۲۷ آیه ۱۹، یعقوب باب ۱ آیه ۲۷ تا باب ۲ آیه ۱۱.

غریب  مرص  دررسزمین  خود  که  زیرا  بدارید،  دوست  را  غریبان  نیز  شام  »پس  حفظی:  آیه 
بودید«)تثنیه باب 1۰ آیه 1۹(�

هامنطورکه هفته پیش خواندیم، وقتی یکی از کاتبان ]علامی دین[ می پرسد که »از متام احکام، 
کدام از همه مهمرت است« )مرقس باب ۱۲ آیه ۲۸( عیسی با تاکید بر خدای یکتا برآن گفته صحه 
گذاشته و می گوید: » خداونْد خدای خود را با متامی دل و با متامی جان و با متامی فکر و با متامی 

قوت خود محبت کن« )مرقس باب ۱۲ آیه ۳۰(.
با این حال عیسی اینگونه ادامه می دهد و می گوید »حکم دوم مانند حکم اول است« )مرقس 
باب ۱۲ آیه ۳۱( ، مطلبی که کاتب در خصوص آن سوال نکرده بود. با این وجود، عیسی با علم به 
کن.  محبت  را همچون خویشنت  ات  است: همسایه  این  دومین حکم  و   « گفت:  موضوع  اهمیت 

بزرگرتاز این دو حکمی نیست«. )مرقس باب ۱۲ آیه ۳۱(.
هیچ حکمی بزرگرت از اینها نیست؟ عیسی محبت به خدا و محبت به همسایه را  به هم پیوند 

می دهد که هر دو از بزرگرتین احکام است.
عالوه بر این،  عیسی مطلبی جدید را عنوان منی کند که برای یهودیان نا آشنا باشد. در عوض 
دعوت کردن از آنها تا او را در حد اعلی دوست داشته باشند -  ایده دوست داشنت همسایه و دیگران 

به عنوان شیوه ای برای ابراز محبت به خدا، یقیناً از کتاب تثنیه برگرفته شده است.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۸ آبان حارض شوید.
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۲ آبان      یکشنبه      

قلبهای خود را مختون سازید
تثنیه باب ۱۰ در ادامه تثنیه باب ۹ ، اساساً تصویب مجدد عهدی است که با ارسائیل بسته بود. 
در واقع، بیشرت این کتاب نوعی تجدید عهد است. خداوند هنوز کار خود را با آنان به پایان نرسانده 
بودکه  کوتاه زمانی پس از اینکه موسی آن ها را ترک گفت، مرتکب گناهی فاحش شده و در بت 
پرستی سقوط کردند.  در حوریب مرتکب شدند، پس از اینکه موسی آن ها را برای کوتاه زمانی ترک 

کرد، آنان به بت پرستی افتادند. 

تثنیه باب 1۰ آیات 1-11 را بخوانید� چه اتفاقی در اینجا می افتد که به ما کمک می کند تا بفهمیم  

که خدا گناهانشان را بخشید و قول عهدی را که به آنها و پدرانشان داده بود تأیید می کند؟

 

موسی الواح سنگی ده فرمان را درهم شکست )تثنیه باب ۹ آیه ۱۷(-که نشانه ای از عهدی بود 
که شکسته شده بود )تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۹(. »موسی برای اینکه انزجار خود را نسبت به نافرمانی 
آنان نشان دهد، الواح سنگی را بر زمین زد و آنها جلوی چشامن قوم شکست؛ و این نشانه ای بود 
از اینکه چون آنان عهد خود را با خدا ، خدا نیز عهد خویش را با آنان شکست.«- )الن جی وایت، 

مشایخ و انبیاء، صفحه ۳۲۰(.
از این رو، این واقعیت که خدا به موسی گفت تا لوح های سنگی جدیدی را »به مانند اول« 
برتاشد آن کلامت را مانند اول بر رویشان حک کند حاکی از این بود که خدا قوم را بخشیده بود ولی 

هنوز کار او با آنان متام نشده بود.

تثنیه باب 1۰ آیات 14-1۶ را بخوانید� خدا به آنان چه می گوید؟ تصاویری که خداوند در اینجا به 

کار برده چه معنایی دارد؟

 

ترکیبی از تصاویر در اینجا موجوداست: ُغلفه، قلب، گردن. با این وجود، مفهوم روشن است. ختنه 
نشانه ای از عهد بود، اما تنها نشانه ای ظاهری. خدا قلب آن ها را می خواست؛ یعنی، ذهنشان، 
عواطفشان و محبتشان را خواهان بود. تصویر گردن کشی به رسسختی و عدم متایل آنان به اطاعت از 
خداوند اشاره می کرد. و اساسا در اینجا و جای دیگر، خداوند به آنان می گفت تا از دمدمی بودن و 

بی ثباتی در وفاداری دست کشیده و او را با متامی دل و جان خدمت کنند.

این مطلب چه  نمایید�  تامل  را بخشیده است  در مورد تمامی زمانهایی که خداوند گناهانتان 
چیزی درمورد فیض خدا می گوید؟
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۳ آبان      دوشنبه      

غریبه را دوست بدار
درمیان این پندها موسی اعالم می کند:» اینک آسامن، آری بلندترین آسامنها، ازآِن یهوه خدای 
توست، ونیز زمین و هرآنچه درآن است«)تثنیه باب ۱۰ آیه ۱۴(. این آیه حاکمیت خدا را  قدرمتندانه 
ابراز می کند، ایده ای که در دیگر جاهای کتاب مقدس یافت می شود: »زمین و هرآنچه درآن است 

ازآن خداوند است، جهان و همه ساکنانش« )مزامیر باب ۲۴ آیه ۱(.

تثنیه باب 1۰ آیات 1۷-1۹ رابخوانید� در اینجا  موسی در خصوص خداوند چه مطلب دیگری بیان 

می کند؟ در این اعالن ، خداوند به قوم خود چه فرمان مهم دیگری می دهد؟

 

یهوه نه تنها بر زمین و آسامن حکمرانی می کند، بلکه او»خدای خدایان و رب االرباب است«)تثنیه 
باب ۱۰ آیه ۱۷(. این بدان معنا نیست که خدایان دیگری، خدایان پست تر،  نیز وجود دارد؛ به مانند 
خدایانی که بت پرستان اطراف آن ها را پرستش می کردند. در عوض این موضوع می گوید که تنها 
او خداست   بدانید که  تنها من  خدا هستم  و خدای  دیگری  غیر از من  نیست « )تثنیه باب ۳۲ آیه 
۳۹( او بر متامی قدرتهای دیگرادعای برتری می کند، خواه مجازی باشند خواه واقعی و یا بر زمین 

باشند یا در آسامن.
هیچ  که  است  ومهیب  قادرمتعال  بلندمرتبه،  او»خدای  که  یابد  می  ادامه  آیه  این،  بر  مضاف 
جانبداری نشان منی دهد و رشوه منی گیرد«. متامی اینها به پیامی بزرگ خالصه می شود: یهوه خدای 

شامست و شام، قوم او، باید از او اطاعت کنید.
چه تضاد قدرمتندی در اینجا دیده می شود. آری، یهوه خدای خدایان و رب االرباب است، حاکم 
بیگانگان  بیوه زنان و  بتیامن،  از  او  اما  مستقل ونگهدارنده خلقت)کولسیان باب ۱ آیه ۱۶ و ۱۷(؛ 
مراقبت می کند و با بر آورده ساخنت نیازهای آنان این مراقبت را به عمل می آورد. خدا به گنجشکی 
اشاره می کند که به زمین می افتد)متی باب ۱۰ آیه ۲۹( و از اوضاع و احوال آنچه که در حاشیه 

جامعه اتفاق می افتد آگاه است.
به عبارتی دیگرخداوند به مردم اینگونه می گوید که شاید شام انتخاب شده اید و خاص هستید 
و شام را دوست دارم اما دیگران را نیز دوست دارم و این شامل نیازمندان و بینوایان می شود که بین 
شام هستند و هامنطور که من آنان را دوست می دارم شام نیز باید آنان را دوست بدارید. این یکی 

از الزامات عهد شامست و یکی از موضوعات مهم دیگر نیز می باشد.

مزامیر باب 14۶ آیات ۵-1۰ را بخوانید� پیام خداوند در این آیات چیست و برای ما مسیحیان از 
چه مفهومی برخوردار است؟
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۴ آبان      سه شنبه      

زیرا که در مرص بیگانه بودید
»پس شام نیز غریبان را دوست بدارید، زیرا که خود در رسزمین مرص غریب بودید«)تثنیه باب 1۰ 

آیه 1۹(� پیام اینجا برای قوم ارسائیل چیست؟ پیامی که در این آیه برای ما نیز وجود دارد چیست؟

 

قرنها پیش خداوند به ابراهیم گفت:»  نسل تو در رسزمین بیگانه، غریب خواهند بود. آنها به 
غالمی دیگران درمی آیند و مّدت چهارصد سال بر ایشان ظلم خواهد شد«)پیدایش باب ۱۵ آیه ۱۳ ؛ 
همچنین به پیدایش باب ۱۷ آیه ۸  و اعامل رسوالن باب ۱۳ آیه ۱۷ رجوع منایید(. البته این آن چیزی 
است که به وقوع پیوست و در فصول اول خروج داستان منایشی رستگاری شان)خروج باب ۱۵ آیه۱۳( 
و نجاتشان)خروج باب ۱۴ آیه۱۳( از مرص برای فرزندانشان به ثبت رسیده است واین سمبل یا نوعی 

از رستگاری و نجاتی است که در مسیح عیسی برای ما داده شده است. 
در این آیه خداوند ازآنان می خواهد تا به یاد بیاورند که در کجا بوده اند و چه بوده اند- و این 

یعنی، بیگانگانی در رسزمینی دیگر.
به عبارتی دیگر، زمانی را به یاد بیاورید که شام حاشیه نشینان ، رانده شدگان و حتی بردگان 
بودید وبنابراین تحت لطف آنانی که قوی تر از شام بودند ومی توانستند از شام سوء استفاده کنند 

بودید و براستی نیزاغلب چنین کردند.
اگرچه ارسائیل قومی برگزیده و فراخوانده شده و »پادشاهی کاهنین« خدا نامیده می شدند)خروج 
باب ۱۹ آیه ۶( و اگرچه تفاوتی بین آنان و بیگانگانی بود که در میان آنان بودند- علی الخصوص در 
خصوص ترشیفات مذهبی- وقتی از »حقوق برش« ، بیگانه، بیوه زن و یتیم سخن به عمل می آید، 

باید با آنان با هامن انصاف و عدالتی رفتار شود که با  قوم ارسائیل رفتار می شد.

متی باب ۷ آیه 1۲ را بخوانید� این آیه در خصوص آنچه که خداوند به ارسائیل کهن در مورد نحوه 

رفتار آنها با ضعیفان در میان آنها چه می گوید؟

 

این پند و اندرز به ارسائیل راجع به اینکه چگونه با طردشدگان دردنیای باستان عادی نبود؛ درجائیکه 
طردشدگان بهرت ازحیوانات با آنان رفتار منی شد، حتی اگر هم رفتار می شد نه به اندازه حیوانات.

این توصیه به ارسائیل در مورد نحوه برخورد آنها با رانده شدگان در دنیای کهن به هیچ وجه عادی 
نبود، جایی که در برخی موارد با طرد شدگان حتی بهرت از حیوانات رفتار منی شد.

متقابال ارسائیل بایستی متفاوت و نوری برای اقوام دیگر می بود. و آری این تفاوت در خدایی که 
او را می پرستیدند ، چگونه او را می پرستیدند ، و کل آداب مذهبی از حقیقتی که خدا به آنها داده 
بود ، یافت می شد.. در عین حال، رفتار مهربانانه آنها با کسانی که در حاشیه بودند می تواند شاهدی 
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قدرمتند برای برتری خدای خود و ایامن آنها باشد ، که به یک معنا وجود اصلی آنها بود ، به هر حال 
، برای جهان شاهدی از خدا می بودند.

۵ آبان      چهارشنبه      

با انصاف داوری کنید
ما ایامنداران، فرا خوانده شده ایم تا شخصیت خدا را منعکس مناییم. پولس نوشت: » ای فرزندان 
من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایامن، برای شام احساس درد می کنم تا شام شکل مسیح را 
به خود بگیرید «)غالطیان باب ۴ آیه ۱۹(. گذشته از همه اینها، ما اساسا »به شباهت خدا«آفریده شده 
ایم)پیدایش باب ۱ آیه ۲۷( صورتی که بعدها با گناه از بین رفت وهامنطورکه دیدیم وقتی موسی در 
مورد قدرت و عالی مرتبه بودن خدا صحبت کرد، به این موضوع اشاره کرد که خدا رشوه نگرفت و مراقب 

ضعیفان و طردشدگان بود. خدا این کار راکرد، بنابراین ما هم باید هامن کار را انجام دهیم.

آیات زیر را که از تثنیه برگرفته شده اند بخوانید� موضوع مشرتک بین آنان چیست؟

تثنیه باب 1 آیه 1۶  

 

تثنیه باب 1۶ آیه 1۹  

 

تثنیه باب ۲4 آیه 1۷  

 

تثنیه باب ۲۷ آیه 1۹  

 

این ها متثیالتی هستند که چگونه ضعیفان ، فقیران ، و رانده شدگان در بسیاری از دادگاه های 
برشی هامنند کسانی که پول ، قدرت و ارتباط دارند ، از »عدالت« برخوردار منی باشند. مهم نیست 
درقانون  که  باشند  عالی  چقدر  برابری  و  عدالت  اصول  اینکه  و  باشد  فرهنگ  ناحیه،  کشور،  کدام 
اساسی یا قوانینی دیگری گنجانده شده باشند؛ واقعیت هامنگونه باقی مانده است: فقیران، ضعیفان 

و طردشدگان هرگز آن عدالتی که دیگران به دست می آورند را به دست منی آورند.
به خاطر همین است آنچه که خداونْد گفت حائز اهمیت است. این بی عدالتی که در هرجا دیده 
می شود، نباید در قوم ارسائیل، میان قوم خدا، و آنانی که باید او را به جهان بشناسانند وجود داشته 
باشد. به عبارتی دیگر با به کار بردن ادبیات امروزی، خداوند درآنجا خواست تا» عدالت و برابری 

تحت قانون« در ارسائیل کهن وجود داشته باشد.
اما این موضوع عمیقرت فقه می باشد. »مقدس باشید، زیرا من، یهوه خدای شام، قدوسم«)الویان 

باب ۱۹ آیه ۲(.
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آری، آنان می دانستند که خدای حقیقی کیست و با آداب عبادت آشنا بودند و نوع درست قربانی 
را می آوردند. همگی اینها خوب است؛ اما در آخر، آیا نیکو بود  تا با همگی اینها با ضعیفان و فقیران 
نیازمندان  بر  نبوتها، خداوند بر ضد ظاملانی است که  در میان خود درست رفتار نکنند؟ مکررا در 
و فقیران ستم می کنند. چطور ممکن است که در عین حال هم »مقدس« باشید و هم با دیگران 
بدرفتاری کنید؟ رصف مظر از اینکه چقدر به مناسک مذهبی مقید باشید، چنین چیزی ممکن نیست. 

عاموس باب ۲ آیه ۶؛ عاموس باب 4 آیه 1؛ عاموس باب ۵ آیه 11؛ اشعیا باب ۳ آیه 14و1۵؛ اشعیا 
باب 1۰آیه1و۲؛ ارمیا باب ۲ آیه ۳4 را بخوانید� انبیا در خصوص هشداری که خداوند به اسرائیل 

کهن داده بود چه می گویند؟ این سخنان برای ما امروزه چه می گویند؟

۶ آبان      پنجشنبه      

دین خالص در برابر خدا
تثنیه باب ۲4 آیات 1۰-1۵ را بخوانید� این آیات در خصوص رفتار با کسانی که تابع امر ما هستند 

چه اصول مهمی را بیان می دارند؟ 

 

و بازهم می بینیم که خداوند به کرامت انسانی توجه می کند. آری کسی به شام بدهکار است 
و موعد رسرسید آن فرارسیده است- اما به آن شخص کمی هم که باشد احرتام، کرامت نشان خواهید 
داد، آیا چنین منی کنید؟ به مکان او نروید و به زور مطالبه نکنید. در عوض، بیرون بایستید و بگذارید 
تا بیاید و به شام بپردازد.  تثنیه باب ۲۴ آیات ۱۲و۱۳ به نظر می گوید که اگر فقیریردایش را به عنوان 

»گرو« به شام دهد، بایستی اجازه دهید تا در شب هنگام بر روی آن بخوابد.
آیات دیگر در باره فردی سخن به میان می آورد که فقیر است و برای شخصی کار می کند و به 
راحتی می تواند تحت ظلم قرارگیرد. به آنان ظلم روا مدارید چرا که خدا مسلام این ستم را گناهی 
فاحش در نظر می گیرد. اگر ارسائیل قرار بود شاهدی برای خدا باشد ، یک قوم مقدس که در میان 
جهانی مملو از خطا ، بت پرستی ، رش و گناه غرق در حقیقت است ، مطمئناً باید نسبت به ضعیف 

ترین و مطرود ترین آنها مهربان باشد. درغیر این صورت، شاهد بودنشان معنایی نخواهد داشت.

یعقوب باب 1 آیه ۲۷ تا باب ۲ آیه 11 را بخوانید� یعقوب در اینجا چه می گوید که بازتاب دهنده 

چیزی است که خداوند در تثنیه به قوم خود گفت؟ در این آیات یعقوب ، بدرفتاری با فقیران را با 

ده فرمان پیوند می دهد� برجستگی آن چیست؟ 
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اگرچه ده فرمان بطور مستقیم در مقایسه با فقیران از  ثرومتندان جانبداری منی کند، با اینحال 
متمسک بودن به رعایت احکام و در عین حال بدرفتاری با نیازمندان یا فقرا یا به سخره گرفنت آنان، در 
واقع ناقض اقرار به  ایامن  بوده و هر گونه ادعا برای نگاه داشنت احکام مضحک بنظر خواهد رسید.

محبت به همسایه خود به مانند خود واالترین ابراز رشیعت خداست- و این حقیقت حارض به 
اندازه ای که در زمان یعقوب بود در حال حارض نیز هست، گویی وقتی موسی در مرز رسزمین مقدس 

با قوم ارسائیل سخن گفت.

چرا ما ادونتیست های روز هفتم که احکام را به طور جدی نگه می داریم، باید اطمینان حاصل کنیم 
که نسبت به کالم یعقوب و تثنیه جدی هستیم؟ با توجه به آنچه در یعقوب می خوانیم  چرا اعتقاد 

ما به رعایت احکام فقط عزم ما را برای کمک به فقرا  و مستمندان در میان ما تقویت می کند؟

۷ آبان      جمعه      

اندیشه ای فراتر: سخت است تا تصور کنیم که حتی در بهرتین زمانها، مانند زمان داوود و 
سلیامن، قوم ارسائیل آنقدر توسط خدا برکت یافته باشند و با وجود این به فقرا، بینوایان و طردشدگان 

جفا کرده باشند.
»بنابراین، چون شام بینوایان را پایامل می کنید 

و از آنها مالیات گندم می ستانید،  
هرچند خانه ها از سنگهای تراشیده بسازید، 

درآنها ساکن نخواهید شد؛ 
و هرچند تاکستانهای دلپسند غرس کنید، 

از رشاب آنها نخواهید نوشید. 
زیرا می دانم که نافرمانیهایتان بسیار است 

و گناهانتان عظیم، 
ای شام که بر پارسایان ستم می کنید و رشوه می گیرید،

و حِق نیازمندان را در محکمه از ایشان دریغ می دارید.«)عاموس باب ۵ آیات ۱۱و۱۲(
» خداوند بر ضد مشایخ و حاکامن قوم خود به محاکمه داخل می شود:

شامیید که تاکستانها را تباه ساخته اید؛
اموال ذزدیده از فقیران در خانه های شام یافت می شود«)اشعیا باب ۳ آیه ۱۴(.

سواالتی برای بحث:

1� قوم اسرائیل می بایست به خاطر می آوردند که در مصر»غریب« بودند، که یکی از دالیلی 
بود که می بایست با غریبان و طردشدگان در اسرائیل نیزآنگونه رفتار می کردند که خود آرزو 
داشتند به هنگام طردشدگی با آنان رفتار شود� چگونه این حقیقت با انجیل، نسبت به این مفهوم 
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که از طریق خون عیسی از بردگی گناه آزاد شده ایم مربوط است؟ چرا و با چه روشهای همسان 
که عیسی برای ما انجام داده است باید بر نحوه رفتار ما با دیگران ، به ویژه افراد درمانده در 

بین ما تأثیر بگذارد؟

۲� در این مورد تفکر کنید که ما می توانیم در روز درست پرستش کنیم، حقیقت را راجع به 
مرگ، جهنم، نشان وحش و غیره درک کنیم� در این خصوص مشکلی نیست� اما همگی اینها چه 
مفهومی خواهد داشت اگر با دیگران بدرفتاری کنیم یا ضعیفان در میان خود را ظلم برسانیم یا 
به هنگامی که باید عادالنه داوری کنیم، منصفانه رفتار نکنیم؟ مخصوصا به خاطر حقیقتی که 
در دسترسمان هست، چرا باید بیش از حد مراقب باشیم که فکر نکنیم ، به نوعی ، فقط دانستن 
حقیقت ، به خودی خود ، آیا همه آنچه خدا از ما می خواهد است؟ چرا این یک دام بالقوه 

خطرناک برای ما است؟

۳� ایمان ما باید چه نقشی در کمک به ما در درک آنچه که معموالً »حقوق بشر« خوانده می 
شود داشته باشد؟
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داستانهای ایامنداران
۸ آبان

پیام دریافت شد
نوشته یونگ سوک چائه

کیم های - سون که یک مسیحی معتقد در کره جنوبی است. او برای خداوند اشتیاق 
داشت و دلش می خواست تا از کالم او بیشرت بداند. پس به یک گروه مطالعه کتاب 
مقدس به همراه یکرسی از دوستان  ملحق شد، ولی چیزی از مباحث منی فهمید. به 

همین خاطر طولی نکشید که از حضور در این جلسات دلرسد شد.
باید  با ماشین رانندگی می کرد، یک روز احساس کرد که  های - سون که معموالً 
سوار اتوبوس شود. پس حالی که در ایستگاه اتوبوس جلوی خانه اش منتظر ایستاده 
بود، صحبت های دو زن را شنید که با اشتیاق در رابطه با موضوعی صحبت می کردند. 
یکی از آن دو زن در حالی که  تلفن همراهش را در دست گرفته بود، به دیگری 
گفت: »این پیام را بخوان!«. »شخصی هر روز برای من پیامی می فرستد، و من عاشق 

آن پیام ها هستم!«
زن دیگر گفت : »واقعاً؟«، »بگذار ببینم.«

های - سون که به نحوی مجذوب بحث آن زنها  شده بود. پرسید : »ممکن است من 
هم آن را ببینم؟« 

او معموالً با غریبه ها صحبت منی کرد، ولی در آن لحظه کنجکاو شده بود.
در پیام آن تلفن همراه، او چنین خواند که :،  برهرغنچۀ شکفته، و هر ساقۀ چمنزار 
زیبا در آسامن، عطر  پرندگان  آواز شادی  بهاری نوشته شده که خداوند محبت است. 
افشانی گلهای رنگارنگ در هوا، درختان رسسبز و بلند قامت جنگل، همگی از مهربانی 
و مراقبت پدرانه خداوند و اشتیاق او برای سعادمتند کردن فرزندانش حکایت میکنند«. 

) گامهای به سوی نور، ص. ۱۰(
سون به خودش گفت، وای، »این هامن چیزی است که من نیاز دارم!«

پس پرسید که چگونه اوهم می تواند این پیام ها را دریافت کند. زنی که صاحب 
آن تلفن همراه بود، به او قول داد که کمکش کند. طولی نکشید که او هم آن پیام های 
روزانه را دریافت کرد، و با پاسخ دادن به هر یک از آنها قدردانی خودش را ابراز می کرد.

او ارسال پیام های یکشنبه دست کشید اما همچنان برای پیام ها ابراز خوشحالی می 
کند و کتاب هایی را می خواند که دریافت کرده است.
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در روزهای یکشنبه، او با ارسال یک پیامک چنین می نوشت که : » روز خداوند 
اطالعات  کسب  برای  که  درخواستی  پیام  بخاطر  مدتی،  از  پس  باشید!«  داشته  خوبی 
بیشرت ارسال کرده بود، از طریق پست، کتاب »نربد عظیم« و همچنین کتابهای دیگری 

را دریافت کرد.
او از ارسال پیام های تربیک روز یکشنبه را دست کشید، اما همچنان از پیام هایی 
که دریافت می کند ابراز خوشحالی می کند و کتاب هایی را که دریافت کرده است را 

نیز مطالعه می کند.
این پیامک ها از طرف لیم میونگ سوک، خادم ادونتیست روز هفتم می آید که 
روزانه نقل قول هایی از الن وایت را برای حدود ۲۵۰۰ نفر از جمله رهربان دیگر فرقه 

ها ارسال می کند.
دعای میونگ سوک این است که افرادی مثل، های - سون و دیگران که این پیام ها 

را می خوانند به عیسی نزدیکرت شوند.
او گفت: »من منی دانم که چند نفر این پیام ها را می خوانند و این پیام ها چه 
دارم  ایامن  اما  بذرپاش هستم.  یک  تنها  »من  کند«.  ایجاد می  آنها  زندگی  در  تغییری 

خداوند باعث رشد بذرها و برداشت مثرۀ آنها خواهد شد«. 

این داستان بشارتی، ماموریت هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۱ کلیسای ادونتیست روز هفتم 

به نام » خواهم رفت « را نشان می دهد: به جهت احیای مفهوم مأموریت جهانی و ایثارگری برای 

مأموریت به عنوان یک روش زندگی که نه تنها شبانان بلکه همه اعضای کلیسا را دربر می گیرد«. برای 

آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید. در این دورۀ سه ماه، هدایای سیزدهمین 

سبت شام از دو پروژه بشارتی در کره جنوبی پشتیبانی می کند. از سون – می در هفتۀ گذشته بیشرت 

بخوانید.



۵4

۸-۱۴ آبان   درس ششم   

کدام قوم بزرگ است؟

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: تثنیه باب ۴ آیات ۱-۹، متی باب ۱۵ آیات ۱-۹، اعداد باب ۲۵ آیات ۱۵-۱، 

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱۳، تثنیه باب ۴ آیات ۳۲-۳۵، متی باب ۵ آیات ۱۶-۱۳.

آیه حفظی: »و کدام قوم بزرگ است که دارای فرایض و قوانین عادالنه ای همچون این رشیعت 
باشد که امروز من در برابر شام می نهم؟«)تثنیه باب 4 آیه ۸(�

سه فصل نخست کتاب تثنیه اساسا درس تاریخ بود و به مردم یادآوری می منود که  تا آن زمان 
بر آنان چه گذشته است. وقتی به فصل چهارم می رسیم، درس تاریخ شکل موعظه به خود می گیرد. 
بازگو کردن وقایع فقط برای عالقه مندان به تاریخ نبود؛ در عوض هدفی در پشتش نهفته بود که به 
آنان فیض و قدرت خدا را که میان مردم کار می کرد نشان می داد و با وجودآنکه آنها همه چیز را 

به هم ریختند ، خداوند همچنان می خواست تا عهدی را که در میان آنان و او بود را گرامی بدارد.
فصل چهار با کلمه عربانی آغازمی شود )حرف ربط وقید(، we‘attah که می توان به »و حال« یا 
»اکنون« ترجمه کرد. آنها تاریخ اخیرخود را مرورکرده بودند، یک مروری که به آنان یادآوری می کرد 
که خدا چه کارهایی انجام داده بود که آنها را بدین نقطه بیاورد- بنابراین، یا » اکنون«، بر آنهاست که 
آنچه را که خدا می گوید را در پاسخ به عمل بیاورند)همچنین به تثنیه باب ۱۰آیه ۱۲ رجوع کنید(.

به خاطرهمین است که فعلی که بعد از»اکنون« می آید فعل »shama« »ِشَمع« می باشد، هامن 
فعلی)و در هامن شکل( که در ابتدای دعا به عنوان Shema به کاربرده شد و به معنای »شنیدن« 

یا»بشنو« یا »اطاعت کردن« است- فعلی که در متامی کتاب تثنیه مکررا گفته شده است.
بنابراین فصل اینگونه آغازمی شود: اکنون ارسائیل ، بخاطر آنچه من برای شام انجام داده ام ، باید 

از موارد زیر پیروی کنید....

*درس این هفته را مطالعه کرده تا برای سبت ۱۵ آبان حارضشوید.



۵۵

۹ آبان      یکشنبه      

به آن اضافه یا از آن کم نکنید
تثنیه باب 4 آیه 1و۲ را بخوانید� هشدار خاصی که خداوند به آنها در رابطه با »احکام وداوری« خود 

داده بود چه بود، و چرا این چیزی است که بالفاصله در مورد آنها هشدار داده می شود؟ )به تثنیه 

باب 1۲ آیه ۳۲ رجوع شود(

 

خداوند به آنان می گوید تا از»احکام و داوری« اطاعت کنند و نه بدان چیزی اضافه کنند و نه 
کم. چرا چنین گفت؟ گذشته از همه اینها، چرا باید کسی بخواهد حکم خدا را عوض کند؟ 

البته ما پاسخ را می دانیم.
شیطان با تالش های پیگیر و خستگی ناپذیر در تالش برای ادامه کاری است که در آسامن آغاز 
کرده و قانون خدا را تغییر داده است. او موفق شده است که جهان را به نظریه ای که قبل از سقوط 
در آسامن ارائه کرده بود ، مبنی بر اینکه احکام خدا اشتباه است و نیاز به تجدید نظر دارد. بخش 
بزرگی از کلیسای مسیحی ، با نگرش خود ، اگر نه با سخنان خود ، نشان می دهد که هامن اشتباه را 

پذیرفته اند )الن جی وایت، پیامهای برگزیده، جلد دوم، صفحه ۱۰۷(.
وقتی به تاریخ ارسائیل کهن فکر می کنید،  می بینید که آنها به هر جهت به دردرس افتادند نه 
به خاطر اینکه برخی از احکام را نادیده گرفته باشند که برای همه اهداف عملی از احکام برگرفته 
شده بود، لیکن به آنها افزودند تا شیوه هایی را اعامل کنند که در احکام مشخص نشده بود که در 

واقع منجر به نقض آن گردیدند.

کهن  ارسائیل  با  مسیح  ایام  تاریخی  و  محیطی  گرچه رشایط  بخوانید�  را   ۹-1 آیات   1۵ باب  متی 

متفاوت بود، از مثال هشدار موسی به بنی ارسائیل چه درسی می توانیم بگیریم؟ 

 

وقتی که رسانجام عربانیان به رسزمینی که وعده داده شده بود رسیدند، آنان اغلب به اخطارهای 
مستقیمی  همچون بت پرستی اعتنا منی کردند. در نتیجه آن، آنان بسیاری از راه و روشهای بت پرستان را 
در پیش می گرفتند چنانچه گویی باید یهوه خدایشان را آنگونه می پرستیدند. بهرحال، در زمان عیسی آنان 

متامی سنتهای مختلف برشی را چنانچه عیسی خود نیز گفت، افزودند و »حکم خدا را بی اثر ساختند«.
خــواه بــا افــزودن خــواه بــا کاســنت از آن، رشیعــت مذکــور تغییــر یافــت و ملتهــا از عواقبــی کــه 

در برداشــت رنــج بردنــد.

بــه چــه طریــق هایــی مــی توانیــم مواظــب باشــیم کــه بــه آنچــه کــه خــدا گفتــه چیــزی اضافــه 
یــا از آن کــم نکنیــم؟



۵۶

۱۰ آبان      دوشنبه      

بََعل فغور
در تثنیه باب ۴ آیه ۳ و ۴ به فرزندان ارسائیل درس بیشرتی از تاریخ داده می شود تا به عنوان 
یادآوری از گذشته و حقایق روحانی و عملی باشند که بطور مطلوب بایستی از آن درس می گرفتند. 

اعداد باب ۲۵ آیات 1-1۵ را بخوانید� چه اتفاقی افتاد و قوم باید چه حقایق عملی و روحانی رااز 

این شکست و ناکامی استنباط می کردند؟

 

هـر چنـد کـه شـنیدن اینکـه ارسائیـل برخـی از قوم های بت پرسـت در اطـراف خـود را از صفحه 
روزگار محـو منـود ناخوشـایند باشـد، ایـن روایـت یقیناً به ما کمک مـی کند تا منطقـی را که در قفای 

فرمان وجـود دارد بفهمیم.
قوم ارسائیل قرار بود تا برای بت پرستانی که در اطرافشان بودند، شاهدانی بر خدای حقیقی و 
یکتاباشند. آنها قرار بود تا الگوئی باشند تا به آنها نشان دهند که پرستش خدای راستین چگونه باید 
باشد. درعوض، با متسک به »بت های« اطرافشان، رصاحتا دربرابر خدای حقیقی که باید او را به جهان 

می منایاندند، شورش و عصیان ورزیدند.
اگرچه عبارت »ارتکاب زنا« در اینجا اغلب مفهوم روحانی در بر دارد، قوم ارسائیل از بت ها و 
اعامل بت پرستی متابعت کردند )به هوشع باب ۴ آیات ۱۲-۱۴ رجوع کنید(، در این مورد زبان )و 
باقی داستان( اینگونه مطرح می کند که در ابتدا، حداقل، گناه جنسی وجود داشته است. دراینجا 
شیطان از طبیعت انسان سقوط کرده بهره برده و از زنان بت پرست استفاده منود تا مردان ضعیف 

النفس را اغوا کنند. 
هیچ شکی نیست که عمل زنای جسمی به عمل زنای روحانی کشیده شد. مردم با »پیوسنت به 
بت بعل فغور« در نهایت در دام اعامل بت پرستان گرفتار شدند؛ یعنی آنها به نحوی به این خدای 
دروغین وابسته شده و حتی برایش قربانی می کردند. با وجودی که همه چیز به آنان تعلیم داده 

شده و گفته شده بود ولی در اوج شهوت و هوس، همه را زیر پا گذاشتند.
این چطور اتفاق افتاد؟ به راحتی. با اولین گناه جسمی وجدانشان سخت شد، و در گناه دیگری 

افتادند که گناه روحانی بود،  و این، هدف نهایی شیطان بود.
آنان تا بحدی به پستی گرائیدند که، بر اساس آیه، هنگامیکه مردم داشتند بیرون خیمه گریه و 

زاری می کردند  یکی از مردان زن مدیانی اش را به درون اردوگاه پیش موسی آورد.

ذهن و جسم ما بطور نزدیکی به هم پیوند دارند� چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را 
نماند قرار� از این داستان چه می آموزیم مبنی بر اینکه عشرت طلبی از لحاظ روحانی  چقدر 

می تواند برای ما خطرناک باشد؟



۵۷

۱۱ آبان      سه شنبه      

به خداونْد خدای خود بچسبید )توکل کنید(
هزاران نفر به خاطر ارتکاب گناه با بعل فغور مردند. »متامی آنانی که از بت بعل فغور پیروی 

کردند« هالک گردیدند. با اینحال، بسیاری از آنان از ارتداد پیروی نکردند.
آنان که بودند؟

»اما شام که به یهوه خدایتان چسبیدید، همگی تا به امروز زنده اید«)تثنیه باب 4 آیه 4(� این آیه چگونه 

تفاوت بین آنانی که مرتکب گناه شدند و آنانی که مرتکب گناه نشدند را توضیح می دهد؟ مهمرتین 

پیامی که در اینجا برایامن در مورد گناه و وسوسه و قدرت خدا در زندگی هایامن وجود دارد چیست؟

 

بعل  پیرو بت  که  آنانی  کنید. »همگی«  توجه  آیه  این  و  قبل  آیه  در  کلمه »همگی«  تضاد  به 
گزینه سومی  ماندید.  زنده  به خداوند چسبیدید  که  اما »همگی شام«  گردیدند؛  فغورشدند هالک 

وجود نداشت و امروزه نیز وجود ندارد. یا با عیسی هستیم یا بر ضد او)متی باب ۱۲ آیه ۳۰(.
کلمه عربانی»چسبید« اغلب به طور قاطعانه امر می کند تا به چیزی خارج از خودمان بچسبیم. هامن 
ریشه کلمه عربانی در پیدایش باب ۲ آیه ۲۴ نیز هست، وقتی یک مرد از خانواده خود جدا می شود به 
همرس خود »می چسبد«)به روت باب ۱ آیه ۱۴ رجوع کنید(. این مطلب، در این آیه، بارها در تثنیه تکرار 
گردیده است)تثنیه باب ۱۰ آیه ۲۰، تثنیه باب ۱۱آیه ۲۲، تثنیه باب ۱۳آیه ۴، تثنیه باب ۳۰ آیه ۲۰(، و 
در هر مورد هامن امر اتفاق می افتد: آنان، قوم خدا، می بایست به خدایشان می چسبیدند)وفادار می 

ماندند(.یعنی آنان باید خودشان را به او می سپردند و از او قدرت و قوت می یافتند.
مهمرتین مسئله ای که باید به خاطر سپرد این است که فاعلِ  جمله، خود قوم خدا هستند: آنان 
باید بچسبند. آنان باید تصمیم بگیرند که به خدا »بچسبند« و سپس با قدرت و قوت او، از افتادن 

در گناه پرهیز کنند. 

یهودا آیه ۲4 و اول قرنتیان باب 1۰ آیه 1۳ را بخوانید� اینجا چه گفته می شود که در تثنیه باب 1۳ 

آیه 4 نیز می توان یافت؟

 

بگیریم،  آگاهانه  تصمیم  باید  ما  اما  بیفتیم.  که  نگذارد  تا  است  قادر  خدا  وفادارهست؛  خدا 
هامنطور که آنان به بت بعل فغور وفادارماندند، ما باید به خدا بچسبیم. اگر اینگونه باشد می توانیم 

یقین حاصل کنیم که در هرگونه وسوسه و آزمایش وفادار خواهیم ماند.

به خداوندمان  تا  کند  ما کمک می  به  و مشارکت  پرستش  کتاب مقدس،  مطالعه  دعا،  چگونه 
متمسک شویم؟



۵۸

۱۲ آبان      چهارشنبه      

کدام قوم بزرگ است؟
آنچه که در چند آیه بعد از تثنیه باب ۴ آیه ۴ می آید برخی از مهمرتین و عمیق ترین متون زیبای 
در کل کالم است. )در زبان عربانی شیواتر است( شاید درپیام کتاب تثنیه در اینجا و تفسیر  آن جای 
بحث وجود داشته باشد. وقتی این آیات را می خوانید به روش های متنوعی بیندیشید که این اصل 

در اینجا می تواند برای امروز ما نیز اعامل شود. 

تثنیه باب 4 آیات ۵-۹ را بخوانید� در اینجا خداوند از طریق موسی به ارسائیل چه می گوید؟

 

 

خداوند از قوم خود می خواهد که به این نکته پی بربند که برای علت خاصی برگزیده شده اند. آنان 
ملتی »با عظمت« هستند، هامنطور که خدا به ابرام از هامن ابتدای فراخواندگی اش گفته بود که »از تو 
قومی بزرگ پدید خواهم آورد«)پیدایش باب ۱۲ آیه ۲؛ همچنین به پیدایش باب ۱۸ آیه ۱۸رجوع کنید(.

اما هدف از اینکه آنان را قومی بزرگ بسازد این بود که »برکتی« )پیدایش باب ۱۲ آیه ۲( برای 
»همه طوایف زمین« باشند)پیدایش باب ۱۲ آیه ۳( و گرچه عیسی، مسیح موعود، از نسل آنان  برکت 
نهایی  می شد. »...تو را نوری برای ملتها خواهم ساخت تا نجات مرا به کرانهای زمین برسانی«)اشعیا 
باب ۴۹ آیه ۶(. این نجات در آنان یافت منی شد بلکه خدای حقیقی از طریق آنان می بایست آشکار 

می شد که تنها راه نجات بود.
قوم ارسائیل خدایی را می پرستیدند و خدمت می کردند که کهکشان ها را آفرید، خداوند آسامن 
و زمین؛ بت های سنگی، صخره ای، چوبی و دیوها را می پرستیدند)تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۷، مزامیر 

باب ۱۰۶ آیه ۳۷(.
چه تفاوت بارزی!

در این آیات موسی به دو نکته اشاره می کرد که قوم ارسائیل را در جایگاه ویژه ای قرار می داد. 
اول اینکه خداوند از طریق خیمه مقدس با آنان نزدیک بود؛ ودوم به خاطر » احکام  و قوانین عادالنه 

ای« که به آنان داده بود. )تثنیه ۴: ۸(. 

تثنیه باب 4 آیات ۳۲-۳۵ را بخوانید� چه چیز دیگری می بایست خداوند به آنان می گفت تا بدین 

نکته پی بربند که چه فراخوانی خاصی به آنان داده شده است؟

 

 

تردیدی نیست که به قوم ارسائیل برکت وافری داده شده بود و حال آنان چگونه پاسخ می دادند؟



۵۹

۱۳ آبان      پنجشنبه      

حکمت و فهم آنان
هامنطور که در تثنیه باب ۴ آیات ۱-۹ می بینیم، این آیات نه تنها بیان قدرمتندی ازویژگی خاص 
قوم است بلکه از فراخوانی آن برای خدمت نیز سخن می گوید. خالصه آیات این است که آنها باید 

اطاعت و پیروی بکنند و فرمان خداوند را انجام دهند.

تثنیه باب 4 آیه ۶ را بخوانید� خداوند  با گفنت اینکه قوم های اطراف آنها را »با حکمت« و »با بصیرت« 

خواهند دید، چه منظوری داشت؟ 

 

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که قوانین و احکام خود حاوی حکمت و فهم هستند.اما 
منظور آیه این نیست. آری، خداوند به آنان احکام و داوری را تعلیم داده بود؛ اما فهم و حکمت آنان 

ازنگه داشنت و اطاعت از آن احکام حاصل می شد. اطاعتی که فهم و حکمت آنان بود.
قوم ارسائیل از عالی ترین نظام قانون، مقررات و اصول برخوردار بودند که تا به آن زمان دنیا 
ندیده بود) که در واقع از طریق آنان دیده بود(، اما چه نفعی در پی می داشت اگر قوم ارسائیل 
از آن پیروی منی کردند؟ در عوض، در آن زمان، حکمت و فهم آنان تجلی احکام خدا در زندگی آنان 
بود. آنان می بایست با حقایقی که خداوند به آنان داده بود زندگی می کردند و چنین چیزی تنها با 
اطاعت از آنان میرس بود. نور و حقایق برای قوم ارسائیل یا بت پرستان اطرافشان نفعی در پی منی 
داشت، اگر با حقیقت زندگی منی کردند. بنابراین آنان مکررا به اطاعت کردن فراخوانده می شوند 
چراکه اطاعتشان از آن احکام و داوری و نه خود احکام و داوری بود که در شاهد بودن برای دنیا 
مهم بود. از این رو ، آنها بارها و بارها به اطاعت فرا خوانده می شوند ، زیرا به عبارتی، اطاعت آنها 

از رشایع و احکام ، برای جهان از اهمیت برخوردار بود و نه خود رشایع و احکام. 
»اطاعت نسبت به احکام خدا آنان را کامیاب منوده بود که اقوام جهان را شگفت زده کرده بود. 
آن قدوسی که توانست به آنان تدبیر و حکمت بخشد و همه کارهای ماهرانه را همچون معلم و 
مربی به آنها تعلیم دهد، به کار خود ادامه خواهد داد و آنان را به واسطه اطاعت از احکام او متعالی 
خواهد ساخت. چنانچه مطیع می بودند خداوند آنان را در مقابل بیامریهایی که اقوام دیگر را مبتال 
کرده بود مصون داشته و با قوه عقل و خرد آنان را متبارک می ساخت. جالل خدا عظمت و قدرت 
خود را در همه موفقیت هایشان آشکار خواهد منود. آنان در کهانت و والیت عهدی سلطنت خواهند 
منود. خداوند هر وسیله ای را برای آنان فراهم کرده بود تا بزرگرتین قوم جهان شوند« )دروس پندآموز 

مسیح، صفحه ۲۸۸(.

متی باب ۵ آیات 1۳-1۶ را بخوانید� در این آیات، مسیح چه چیزی به ما می گوید که نشان 
دهنده همان چیزی است که او به اسرائیل کهن گفته بود؟ چگونه باید این امر مخصوصا برای ما 

ادونتیست های روز هفتم عملی شود؟



۶۰

۱۴ آبان      جمعه      

تفکری فراتر: »از هامن ابتدای نربدعظیم هدف شیطان رسنگونی احکام خدا بوده است. این 
امر با طغیان او بر ضد خالق قرار بود تحقق یابد و با وجود اینکه از آسامن سقوط کرد اما هامن 
کارزار را بر زمین ادامه داد. او برای فریب برشیت، و متعاقب آن گناه نسبت به احکام  و رسیدن 
به هدف ثابت قدم بوده است. اینکه این امر با رسنگونی احکام همراه باشد یا با رد یکی از مفاهیم 
آن، هرچه که باشد نتیجه نهایی هامن خواهد بود.او که »یک جنبه« را مورد تخطی قرار می دهد، و 
در نقض کل احکام از هر خدعه ای فروگزار نخواهد کرد؛تاثیرو منونه بودن او در کنار گناه باعث می 
شود تا » متام احکام نقض« شود. )یعقوب باب ۲ آ یه ۱۰( )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۸۲(.

در باره موضوع بت بعل فغور الن جی وایت چنین نوشت:»آنان مخاطره منوده و پا به رسزمین 
خطرناکی گذاشتند و در دام شیطان گرفتار شدند. آنان که مفتون موسیقی و پایکوبی شده بودند، 
شیفته راهبان بتهای کفار گشته، پیوندهای خود را از خدا گسستند. همین که به شادمانی و رسور 
ملحق شدند، رشاب عقل از آن ها گرفت و سدهای خویشتنداری در هم شکست. شهوت و هوش بر 
آنان چیره گشت و شهوت پرستی ضمیر آنان را آلوده ساخته و آنان را مجاب منود تا به بت ها سجده 
کنند. برای قربانگاه های کفار قربانی پیشکش کردند و در شنیع ترین مراسم آنان رشکت جستند«)الن 

جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۴۵۴(.

سواالتی برای بحث:
1� فرض که ما ادونتیستهای روز هفتم در همان موقعیتی که قوم اسرائیل قرار داشتند باشیم� 
به تمامی چیزهایی که به ما گفته شده، از قبیل دنیای اطرافمان و کلیساهای دیگر بیندیشید و 
مقایسه کنید�  سوال برایمان این است: به چیزهایی که به ما گفته شده است چه واکنشی باید 

نشان دهیم؟ آیا به بهترین نحو »حکمت و شعور« خود را به جهان نشان می دهیم؟

۲� » اما شما که به خداوند ، خدای خود چسبیده اید ، امروز همه شما زنده هستید«� بازهم 
موضوع »بچسبید« یا توکل کنید، مربوط به قوم خداست� خداوندی که هرگز به زور از ما چیزی 
نمی خواهد و به زور به ما نمی چسبد�درعوض، با استفاده از هدیه مقدس اختیاری که به ما داده 
شده، اینما هستیم که انتخاب می کنیم که به او توسل جوئیم� همینکه این تصمیم را گرفتیم، 

چگونه از این تصمیم پیروی کرده و به او متمسک می شویم؟

۳� بر مطالعه روز یکشنبه بیشتر تامل کنید� کم یا اضافه کردن به حکم خدا چه مفهومی دارد؟ 
خارج از موارد واضح ، مانند اقدام به تغییر روز شنبه ، چگونه ممکن است چنین اتفاقاتی چنان 

زیرکانه رخ دهد که ما حتی متوجه اتفاقات نباشیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۵ آبان

این چه نوع کتابی است؟
نوشته شده آکی سایتو

روزی شخص غریبه ای در ژاپن، به دخرت ۱۲ ساله ای که در مسیر بازگشت از مدرسه 
به خانه اش بود، یک کتاب مقدس داد. اما او هیچ عالقه ای به  آن نداشت و آن کتاب 

را در قفسۀ کتاب اتاق خوابش گذاشت.
کتاب  آن  به  ناگهان چشمش  بودکه  اتاقش  کردن  متیز  مشغول  او  که،  بعد  چندی 
مقدس در قفسۀ کتابها افتاد و بشدت دلش خواست که آن را به برادر ۸ ساله اش ریوتار 
بدهد. پس از او پرسید : » دوست داری این کتاب را بخوانی«. ریوتارو کنجکاو بود بداند 
که او چه نوع کتابی را در دستش دارد. وقتی که با دقت بیشرتی نگاه کرد، کلمه »کتاب 
مقدس« را روی جلد آن دید. او قبال در خانه پدربزرگش یک کتاب مقدس دیده بود و 

حاال کنجکاو بود که این چه نوع کتابی ممکن است باشد.
پس گفت: »بله، دوست دارم آن را بخوانم«. حاال دیگر کتاب مقدس مال او بود. این 
کتاب مقدس تنها شامل عهد جدید بود، پس او از ابتدای انجیل متی رشوع به خواندن کرد.

او با خودش فکر کرد » متی کیست؟ «. در حین مطالعه، او در مورد شخصی به نام 
عیسی آموخت که بسیاری از بیامران را شفا می داد. پس متوجه شد که عیسی شخص 
بزرگی است. وقتی که انجیل متی را به امتام رساند، می خواست بداند که بعد از آن چه 

اتفاقی خواهد افتاد، پس رشوع به خواندن کتاب بعدی، یعنی انجیل مرقس کرد.
اما داستان آن مثل انجیل متی بود، پس خواندن آن را نیمه کاره رها کرد. بعد از آن، 
او بصورت یک بخش از اینجا و یک بخش از آنجای کتاب را خواند، اما هیچ یک از کتابها 
را به امتام نرساند. چون دلش می خواست كه در مورد عیسی بیشرت بداند. و از آنجا که 

خانواده اش مسیحی نبودند، پس او درباره این اشتیاق قلبی اش به آنها چیزی نگفت.
به این ترتیب، کتاب مقدس بخش مهمی از زندگی او شد. در داخل آن او صفحه ای 

از وعده ها را پیدا کرد که می توانست بر آنها توکل کند.
این وعده ها برای لحظات بیامری او یا وقتی بود که روز بدی داشت. پس از آن به 
بعد هر وقت به آرامش احتیاج داشت، این وعده ها را می خواند و احساس آرامش می 
کرد. او، در زیر هر یک از آیاتی که دوست می داشت، با مداد خط می کشید. و همیشه 

هر وقت که می خواست از خانه بیرون برود، کتاب مقدس را هم با خودش می برد.



۶۳

اگرچــه هیــچ وقــت کســی دعــا کــردن را بــه او یــاد نــداده بــود، امــا هــر وقــت کــه 
ــا،  ــن دعــا مــی کــرد، »خدای ــه مســافرت مــی رفــت، همیشــه اینچنی ــواده اش ب ــا خان ب

لطفــا از مــا محافظــت کــن«.
وقتی تحصیل در مدرسۀ ابتدایی را به پایان رساند، او تصمیم گرفت که برای ادامۀ 
تحصیل به یک مدرسۀ ادونتیست روز هفتم یعنی دبیرستان اوکیناوا سانیکو، که پدر و 

مادرش در اینرتنت پیدا کرده بودند، برود.
او امیدوار بود و هست که مطالب بیشرتی را دربارۀ عیسی بیاموزد. امروز ریوتارو 
۱۲ ساله است و در خوابگاه پرسانۀ مدرسه زندگی می کند. و چندی پیش بود که، او به 

پدر و مادرش اعالم کرد که می خواهد غسل تعمید بگیرد.

رایوتارو از طریق اینرتنت درمورد مدرسۀ ادونتیست آگاهی پیدا کرد. بخشی از هدایای سیزدهمین 

از ژاپنی ها، به ویژه جوانان،  یابد که به بسیاری  این دورۀ سه ماهه به طرحی اختصاص می  سبت 

کمک می کند تا از طریق اینرتنت در مورد عیسی مسیح دانش کسب کنند. با تشکر از شام برای هدیه 

سخاومتندانه.
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۱۵ تا ۲۱ آیان   درس هفتم   

رشیعت و فیض

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: حزقیال باب ۲۸ آیات ۱۵، ۱۶ ؛ تثنیه باب ۴ آیه ۴۴؛ رومیان باب ۳ آیه ۲۰؛ 
تثنیه باب ۱۰ آیات ۱ تا ۱۵؛ تثنیه باب ۵ آیات ۶ تا ۲۲؛ تثنیه باب ۹ آیات ۱ تا ۶.  لطفا اعداد را به 

فارسی تایپ کنید

آیه حفظی: »فیض خدا را باطل منی شامرم، زیرا اگر پارسایی از راه رشیعت به دست می آمد، 
پس مسیح بیهوده مرد«)غالطیان باب ۲ آیه ۲1، ترجمه فارسی هزاره نو(�

رابطه هر  به میان می آورند و  از فرقه های مسیحی در مورد رشیعت و فیض سخن  بسیاری 
دو را می فهمند. رشیعت، معیار خدا برای سنجش قدوسیت و پارسایی است، و تخطی از رشیعت 
گناه است. »هرکس در گناه زندگی می کند برخالف رشیعت عمل می کند؛ گناه به واقع مخالفت با 
رشیعت است« )اول یوحنا باب ۳ آیه ۴( و چون همگی ما از آن رشیعت تخطی منودیم-»اما کتاب 
اعالم داشت که همه در بند گناه اسیرند«)غالطیان باب ۳ آیه ۲۲(- تنها توسط فیض خداست که می 
توانیم نجات پیدا کنیم. »زیرا به فیض و از راه ایامن نجات یافته اید- و این از خودتان نیست، بلکه 

عطای خداست«)افسسیان باب ۲ آیه ۸(.
)البته »جزئیات کمی« در مورد سبت روز هفتم که بخشی از رشیعت ]یا هامن احکام[ می باشد 
وجود دارد. با وجود این، به خاطر برخی دالیل، بسیاری از مسیحیان مصمم هستند که سبت روز 
هفتم را، حداقل برای زمان حارض، رد کنند و هر گونه بهانه سستی را مستمسک قرار داده تا دلیل 

انکار خویش را توجیه منایند. اما این خود کالً موضوع دیگری است(
با وجود این، موضوع رشیعت و فیض را به یقین می توان در کل کتاب مقدس یافت حتی اگربه 
طرقی متفاوت و شیوه هایی مختلف بیان شوند که این شامل کتاب تثنیه نیز می شود. کتاب تثنیه 

هم دقیقا رابطه بین رشیعت و فیض را با متنی منحرص به فرد بازگو می کند.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز سیزدهم نوامرب، آماده شوید.
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۱۶ آیان      یکشنبه      

احکام )یا رشیعت( در آسامن
خدا خدای محبت است و محبت اصلی جامع است که شخصیت و بنیان پادشاهی او را فرا می 
گیرد. و چون خدا هم در عوض از ما می خواهد تا او را دوست داشته باشیم، ما را مخلوقاتی پایبند 

به اصول اخالق با آزادی اخالقی آفریده است؛ آزادی ای که محبت رسشت آن است. 
و بنیان ایده آزادی اخالقی، احکام مرتبط  با اخالقیات است. ذّرات بنیادی اتم، امواج اقیانوس، 
کانگوروها، گرچه تا حدی از قانون طبیعی پیروی می کنند، به قانون اخالق  احتیاج ندارند یا از آن 
پیروی منی کنند. تنها موجوداتی که رسشت اخالقی دارند چنین می کنند و به خاطر همین است که 

خدا برای فرشتگان در آسامن احکام و قانون اخالق  تعین کرده است.

حزقیال باب ۲۸ آیه 1۵ و 1۶ را بخوانید که در مورد سقوط لوسیفر ]یا هامن شیطان[ از آسامن 

سخن می گوید� »رشارت« در او یافت شد،  و همچنین »گناه ورزید«�  کاربرد این کلامت در اینجا، 

در مضمون و مفهوم آسامنی آن، چه چیزی را در مورد وجود قانون اخالق در آسامن آشکار می کند؟

 

»رشارت« و »گناه ورزید« هر دو کلامتی هستند که در بین ما انسانها به کار می رود. اما کالم نیز 
هامن عبارات را راجع به آنچه که درآسامن اتفاق افتاد؛ در رابطه با آفرینش  بطور خاص به کاربرده 
است. این مطلب در خصوص آنچه که در آسامن و همچنین روی زمین وجود دارد چیزی به ما می گوید.

»پـس چـه گوییـم؟ آیـا رشیعـت گناه اسـت؟ بـه هیـچ روی! براسـتی اگر رشیعـت نبـود، هرگزدرمنی 

یافتـم گنـاه چیسـت� زیـرا اگر رشیعت نگفتـه بود"طمع مورز"، منی توانسـتم دریابـم طمع ورزیدن 

چیسـت« )رومیـان بـاب ۷ آیـه ۷، ترجمـه فارسـی هـزاره نـو(� چگونـه ممکـن اسـت که هـامن ایده 

حـد اقـل درحـد اصول در آسـامن وجود داشـته باشـد، جایـی که موجـودات اخالقی ذی وجـود یعنی 

فرشـتگان نیز وجـود دارند؟ 

 

هامنطور که الن جی وایت توضیح می دهد: »اراده خدا دراحکام رشیعت مقدس او بیان گردیده 
با اصولی آسامنی می باشد. فرشتگان آسامنی به دانشی فراتر از  این احکام مطابق  است و اصول 
شناخت اراده خدا منی رسند و انجام اراده او واالترین خدمتی است که می توانند با توان خود در آن 

مشغول گردند«. )اندیشه هایی برگرفته از کوه برکت، صفحه ۱۰۹(.
آنان  بر  نیز  اخالقی  احکام  دارد،  اخالقی  موجوداتی  خدا  اگر  ندارد:  اهمیتی  زمین-  یا  آسامن 
حاکمیت آنان خواهد داشت؛ و نقض آن احکام،  چه در آسامن چه بر زمین، گناه محسوب می شود.
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چرا ایده احکام اخالقی از ایده موجودات اخالقی جدایی ناپذیر است؟ بدون آن احکام، چگونه 
می توان تعین کرد  که چه چیزی اخالقی هست یا نه؟

۱۷ آبان      دوشنبه      

رشیعت در کتاب تثنیه
عربانیان، قوم برگزیده خدا، در مرزرسزمین کنعان رسانجام در آستانه به ارث بردن رسزمینی بودند 
که خدا به آنان وعده داده بود. و هامنطور که دیدیم، تثنیه آخرین دستورالعمل ها به عربانیان پیش 
از ترصف رسزمین رسزمین موعود بود. و در میان آن دستورالعمل ها احکامی بودند که باید از آن ها 

فرمانربداری می شد. 

آیات ذیل را بخوانید� چه نکته ای به دفعات، دوباره و دوباره تکرار گردیده است، و چرا این نکته 

آنقدر برای مردم حائز اهمیت است؟ )تثنیه باب 4 آیه 44، تثنیه باب 1۷ آیه 1۹؛ تثنیه  باب ۲۸ 

آیه ۵۸؛ تثنیه  باب ۳۰ آیه 1۰؛ تثنیه باب ۳1 آیه 1۲؛ تثنیه باب ۳۲ آیه 4۶؛ تثنیه باب ۳۳ آیه ۲(�

 

حتی مطالعه سطحی کتاب تثنیه نشان می دهد که پیروی از احکام  چقدر برای قوم ارسائیل 
حائز اهمیت بود.

به معنای واقعی، اینها الزامات عهد بودند که نسبت به آن تعهد داشتند.  خدا کارهای بسیاری در 
حق آنان کرده بود و همچنان کارهای زیادی برای آنان انجام می داد - کارهایی که از هامن ابتدا نه 
از عهده خودشان بر می آمد و نه سزاوار آن بودند )و این هامن فیض است، یعنی چیزی که خدا به 

ما می دهد درحالیکه الیقش نیستیم(. وآنچه که او در عوض می خواست، اطاعت از احکامش بود.
امروزه نیز هیچ تغییری رخ نداده است. این فیض خداست که جدای از اعامل رشیعت، ما را نجات 
می دهد -»زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه ایامن و بدون انجام اعامِل رشیعت، پارسا شمرده 
می شود« )رومیان باب ۳ آیه ۲۸(.- و واکنش ما نیز اطاعت از رشیعت است. هرچند ما از رشیعت 
اطاعت می کنیم، نه با تالشهای بیهوده تا توسط آن نجات یابیم- »زیرا هیچ برشی با به جا آوردن 
اعامل رشیعت، در نظر خدا پارسا شمرده منی شود، بلکه رشیعت گناه را به ما می شناساند« )رومیان 
باب ۳ آیه ۲۰(- بلکه در نتیجه نجاتی که از روی فیض به ما بخشیده شده است. »اگر مرا دوست 

بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت«) یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۵ (.
کتاب تثنیه را می توان به عنوان درسی بزرگ،پندآموز و عملی در خصوص فیض و رشیعت دید. 
توسط فیض است که خدا ما را رهایی می بخشد؛ و برای ما کاری را می کند که از عهده خودمان بر 
منی آمد )همچون قوم ارسائیل که منی توانستند با قدرت خودشان از مرص فرار کنند(، و در واکنش به 
آن کار عظیم رهایی، بایستی با ایامن به گونه ای زندگی کنیم که در تبعیت از او و احکام وی باشد. 
از بدو سقوط آدم به بعد، تا زمان کسانی که در زمان سختی و نشان وحش زندگی می کنند، افرادی 
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توصیف شده اند که »...احکام خدا و ایامن به عیسی را حفظ می کنند« )مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱۲(- 
رابطه خدا با قوم عهد وی، رابطه احکام و فیض است.

فیض خدا به خاطر اینکه از رشیعتش تخطی منوده ایم ما را می بخشد و فیض خدا به ما این امکان 
را می دهد که از رشیعتش نیز اطاعت کنیم؛ اطاعتی که از رابطه بین ما و عهدش نشات می گیرد.

به فیض و لطف خداست که بخاطر نقض احکامش ما را می بخشد و فیض خدا ما را قادر میسازد 
تا از احکام او اطاعت کنیم،  تبعیتی که از رابطه عهد ما با او ناشی می گردد.

چگونه می توانیم در حینی که از احکام اطاعت می کنیم از دام قانون مداری  بگریزیم؟

۱۸ آبان      سه شنبه      

برای خیریت خودتان
شک گرایان، کسانی که به دنبال عللی می گردند تا کتاب مقدس را مردود بشامرند، اغلب به کالم 
قدرمتند خدا اشاره می کنند که در عهد عتیق آمده است. ایده آنان این است که خدای عهد عتیق  به 
خصوص در قیاس با عیسی، خدایی خشن، کینه توز و دارای روحیه ای پست می باشد.. این مبحثی 

جدید نیست؛ اما به هامن اندازه قرون گذشته که برای نخستین بار مطرح شد، نقص و ایراد دارد.
بارها و بارها عهد عتیق خداوند را خدایی معرفی می کند که قوم کهن خود یعنی قوم ارسائیل را 
دوست دارد و تنها بهرتین را برای آنان می خواست و این محبت، با اقتدار در کتاب تثنیه ظاهر می شود.

تثنیه باب 1۰ آیات 1 تا 1۵ را بخوانید� حواشی منت این آیات چیست، و در باره احساس خدا نسبت 

به قومش، حتی پس از اینکه گناه ورزیدند چه می آموزد؟ فی الواقع، این آیات در خصوص فیض 

چه می آموزند؟ 

 

فیض و محبت خدا نسبت به قوم ارسائیل از این متون ناشی می شود. به طور خاص به آیات ۱۲ 
و ۱۳ توجه کنید. این آیات طوالنی هستند و این جمله یک سوال ساده است: خداوند می گوید: من 
از تو چه  می خواهم، جز اینکه  چنین کنی و در همه  طریقهای من سلوک  منایی ، و مرا دوست  بداری  
و مرا خدمت کنی و احکام مرا برای خیریت خودت رعایت منائی؟ در آیه باال که از زبان عربی ترجمه 
گردیده، می توانیم ببینیم که افعال بطور مفرد بکار گرفته شده اند و نه بصورت جمع.  اگرچه خدا 
یقیناً با کل قوم خود سخن می گوید، سخنان وی چه منفعتی خواهد داشت اگر هر یک ازافراد قوم 
با قوم  اندازه مجموع اجزاء خوب است. خداوند  تنها به  از آنها اطاعت نکنند؟ کل  بطور جداگانه 

ارسائیل یک به یک به عنوان یک قوم صحبت می کرد.
ما منی توانیم پایان آیه ۱۳ را فراموش کنیم که می گوید: اینها را که »برای خیریت خود« توست 
نگاه داری. به عبارتی دیگر، خدا از قوم درخواست می کند تا اطاعت کنند چرا که به نفعشان خواهد 
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بود تا اینکار را انجام دهند. خدا آنان را آفریده، آنان را حفظ کرده، خدا می داند چه چیزی برای آنان 
بهرت است و خواهان بهرتینها برای آنان است. اطاعت از احکام او، از ده فرمان او تنها به نفع آنان 

می تواند عمل کند.
رشیعت اغلب اوقات به عنوان حصار، یعنی دیوار حفاظتی، تشیبه شده است و با ماندن در این 
حصار، پیروان او ازحمالت رشیرکه می خواهد بر آنها غلبه و آنان را نابود سازد محافظت می شوند. 
بطور خالصه، خداوند از روی عشق و محبت خویش به آنان احکام خویش را سپرد و اطاعت از احکام 

وی »برای خیریت خودتان« خواهد بود.

به چه شیوه هایی می توانیم ببینیم که پیروی از احکام خدا »برای منفعت خودمان« بوده است؟

۱۹ آبان      چهارشنبه      

اسارت در مرص
این است که خداوند قوم خویش  به دفعات ظاهر می شود  تثنیه، یکی مباحثی که  کتاب  در 
ارسائیل را از مرص بازخرید می کند. بارها و بارها آنچه که خدا برای آنان انجام داده است به آنان 
یادآوری می شود: »و خداوند ما را به دست نیرومند و بازوی افراشته، و با اعامل بس مهیب وآیات و 

معجزات از مرصبیرون آورد« ) تثنیه باب ۲۶ آیه ۸، به تثنیه باب ۱۶ آیات ۱ تا ۶ (.
در رسارس عهد عتیق به کتاب خروج در واقع به عنوان منونه ای از رهایی بخشیدن قدرمتند خدا 
از بردگی و ظلم مرص ازطریق فیضش اشاره شده است: »زیرا شام را از رسزمین مرص به درآوردم و از 

خانه بندگی فدیه دادم« )میکاه باب ۶ آیه ۴(.
حتی در عهد جدید، این ایده  به عنوان منادی از رستگاری بواسطه ایامن در مسیح ظاهر می شود 
که با خروج از مرص توسط قدرت عظیم خدا همراه می باشد: »به ایامن بود که قوم از میان دریای 
رسخ همچون زمینی خشک گذشتند؛ اما چون مرصیان کوشیدند هامن کار را انجام دهند، غرق شدند« 

) عربانیان باب ۱۱ آیه ۲۹، همچنین به اول قرنتیان باب ۱۰ آیات ۱ تا ۴ مراجعه گردد(.

تثنیه باب ۵ آیات ۶ تا ۲۲ را بخوانید که در آن موسی احکام؛ یعنی ده فرمان را تکرار می کند که 

بنیاد رشط عهد آنان با یهّوه است� به چهارمین فرمان وعلت اینکه در این جا بیان گردیده است توجه 

کنید� در آنجا چه چیزی گفته شده است که واقعیت رشیعت و فیض را آشکار می کند؟ 

 

موسی اساس فرمان را تکرار می کند که در روز هفتم یعنی سبت اسرتاحت کنید؛ اما آنرا با تاکید 
بیان می کند. به خاطر همین است که با وجود اینکه در خروج در لوح سنگی حک شده است، موسی 
آنچه که در آن لحظه به آنان داده شده بود ترشیح می کند. سبت را نه تنها به عنوان نشانی از 
خلقت، بلکه به عنوان نشانی از رهایی از مرص نگاه دارید. فیض خدا آنان را از مرص نجات داد و به 
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آنان آسایش و فراغت از کار را ارزانی داشت)عربانیان باب ۴ آیات ۱ تا ۵(. حال، در پاسخ به فیضی 
که خدا به آنان داد، آنان نیاز داشتند تا آن فیض را به دیگران منتقل کنند.

پس در این خصوص،  سبت روز هفتم نه تنها منادی قدرمتندی از خلقت گردید بلکه منادی قدرمتند 
از رهایی و فیض نیز شد. هر کسی در خانه، نه تنها فقط فرزندان بلکه خادمان، چارپایان و حتی 
بیگانگان بین آنان نیز می توانند اسرتاحت کنند. سبت، فیض را که از یهودیان به دیگران تعمیم می 

دهد؛ حتی برای مردمی که خارج از عهد میباشند.
قلب احکام خدا در آن یافت می شود. آنچه را که خدا از روی سخاومتندی برای آنان انجام داد، 

آنان باید برای دیگران نیز انجام دهند. و این کاری ساده است.

متی باب 1۸ آیات ۲1 تا ۳۵ را بخوانید� در چه طریقی اصول  در این تمثیل در فرمان سبت آشکار 
گردیده است، خصوصا آنگونه که در تثنیه تاکید گردیده است؟

۲۰ آیان      پنجشنبه      

نه برای پارسایی تان
عدالت و برائت بواسطه ایامن در واقع مبحث بزرگی است و در کانون مذهب مسیحیت و کل 
مذهب کتاب مقدسی وجود دارد. » زیرا کتاب چه می گوید؟ ابراهیم به خدا ایامن آورد و این برای 

او عدالت شمرده شد« ) رومیان باب ۴ آیه ۳(.
الن جی وایت به طور روشن اینگونه ترشیح کرده است: »عادل شدن  بواسطه ایامن چیست؟ 
کاری است که خدا درآن جالل انسان را در خاکی قرار داده که از آن آفرید و کاری در انسان کرد که با 
قدرت خود منی تواند انجام دهد. وقتی انسانها تهی بودنشان را می بینند، خود را آماده می کنند تا با 
ردای عدالت مسیح ملبس شوند«) الن جی وایت، ایامنی که بواسطه آن زندگی می کنم ، صفحه ۱۰۹(.

سوالی فراتر این است که، وقتی شام به این موضوع توجه می کنید که خدا کیست وچقدر مقدس 
است، در مقابل با ما که چه کسی هستیم و چقدر نسبت به او نا مقدس هستیم- عمل فوق العاده 
فیض برای نجات ما خواهد بود. و این شد: آن عمل فیض که در صلیب، با مسیح به عنوان کسی که 

بی گناه بود، اتفاق افتاد و برای گناهان گناهکاران مرد.

این منت را در ذهن داشته باشید و تثنیه باب ۹ آیات 1 تا ۶ را بخوانید� در اینجا موسی به مردم  چه چیزی 

می گوید که به طریقی واقعیت فیض خدا را برای کسانی که الیقش نیستند آشکار می کند؟ چگونه عملی 

که اینجا اتفاق افتاده است اصل عادل شدن )تربئه شدن( بواسطه ایامن را منعکس می کند؟

 

اگر کسی بتواند تعالیم پولس را در مورد انجیل خالصه کند، شاید در منت تثنیه باب ۹ آیه ۵ یافت 
شود: »نه به سبب پارسایی و نه به سبب راستدلی شام است« که خدا می خواهد شام را نجات دهد. 
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به جای آن، او اینکار را به خاطر وعده های »انجیل جاودان« انجام می دهد)مکاشفه باب ۱۴ آیه ۶(. 
عهدی که به ما داده است »نه به سبب اعامل ما، بلکه به خاطر قصدوفیض خوِد اوست، فیضی که 
در مسیح عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود«)دوم تیموتائوس باب ۱ آیه ۹ ؛ همچنین به تیطس 
باب ۱ آیه ۲ مراجعه شود(. اگر وعده مذکور»قبل ازآنکه وقت آن برسد« به ما داده می شد، یقینا منی 
توانست به خاطر اعامل ما باشد چون »قبل ازآنکه وقت آن برسد«  حتی وجود نداشتیم و بنابراین 

هیچ تاثیری منی داشت.
به طور خالصه، علی رغم خطاهایتان و عیوبتان و رسسختی که دارید، خداوند می خواهد این کار 
فوق العاده را برای شام و در شام به انجام رساند. بنابراین در نتیجه آن، خداوند به شام ُحکم می کند 

که از او و احکام وی اطاعت کنید. وعده هم اکنون داده شده است:
اعامل شام و اطاعت شام حتی اگر به اندازه کافی نیک باشد)که نیست( وسیله ای برای نجات و 

رستگاری شام نخواهد بود. در عوض، اعامل نیک شام ماحصل فرمانربداری است. 
خداوند شام را بواسطه فیض نجات داده است؛ و حال با احکامی در قلبهایتان حک شده، در 

قلبتان و روحتان به شام قدرت می بخشد؛ بروید و از احکام وی اطاعت کنید.

۲۱ آیان      جمعه      

عنوان  به  ورزید  عصیان  خدا  احکام  برابر  در  آسامن  در  که  مسیح؛  دشمن  فراتر:  تفکری 
فرمانروای ماهر و کارآموخته با متام قدرت خود  کار کرد تا از هر وسیله ای برای خدعه استفاده  تا 
احکام خدا را بی اثر سازد، که تنها آشکارساز و یابنده گناه و معیاری از عدالت است. » الن جی وایت، 

کتاب ریویو و هرالد، ۱۸ نوامرب سال ۱۸۹۰«.

از یکصد میلیارد ستاره تشکیل  اند. هر کهکشان  را درخشان کرده  تریلیون کهکشان کیهان  دو 
شده است. یعنی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰. دو تریلیون کهکشان، که هر کدام یکصد میلیارد ستاره دارد، که 

معادل  ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ستاره است. 
حال این یک اصل برای هستی است: هر چه باعث بوجود آمدن مخلوقی بشود باید عظیم تر از 
آن مخلوق باشد تا بتواند عامل آن خلقت شود.  پیکاسو  بزرگرت و واالتر از شاهکار هرنی پیکاسو است. 
از کهکشانی که طراحی و خلق  منود هم  بایستی  خدایی که کهکشان را طراحی و خلق منود 

واالترو بزرگرتباشد.
این مطلب را در ذهن داشته باشید و در مورد این منت تفکر کنید: »در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد 
خدا بود و کلمه خدا بود. هامن در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطة او آفریده شد و به غیر از 

او چیزی از موجودات وجود نیافت«
) یوحنا باب ۱ آیات ۱ تا ۳(. این یعنی خدایی که ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ستاره و 
هرچیز دیگری را خلق کرد- چه کار کرد؟ او»کوچک شده« و به شکل نوزاد برش در آمد، در بیگناهی 
زیست و سپس بر صلیب ُمرد و کیفر گناهان ما و رشارت را بر خود گرفت تا اینکه ما وعده حیات 

ابدی را داشته باشیم.
این حقیقت عظیم در مقابل ما قرار دارد: فیضی که در مسیح عیسی بر روی صلیب به ما داده 
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شد. و خدا در عوض چه از ما می خواهد؟ " حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کالم این است: »پس  
ختم  متام  امر را بشنویم . از خدا برتس  و اوامر او را نگاه  دار چونکه  متامی  تکلیف  انسان  این  است« 

)جامعه ۱۲: ۱۳(.

سواالتی برای بحث: 

1� در سر کالس به سوال پایانی درس روز دوشنبه مراجعه کنید که در مورد این است که چگونه 
مردمی که به نگه داشتن شریعت خدا و ده فرمان او )به همراه حکم چهارم( باور دارند می 
توانند از دام زیرکانه قانون گرایی جلوگیری نمایند؟ چگونه اطاعت، حتی اطاعت سخت گیرانه و 

قاطع، از قانون گرایی متفاوت است و چگونه تفاوت این دو را می توانیم بفهمیم؟

۲� چه داستانهایی را در مورد آنانی که از ده فرمان تخطی کرده و در نتیجه تخطی از آن  رنج 
کشیده اند شنیده اید)یا چه داستانهای دست اول را می دانید(؟ از اینکه چگونه شریعت انعکاس 

حقیقت، محبت خدا به ماست چه درسی به ما می آموزد؟

۳� چرا صلیب به ما نشان می دهد که تالش مان برای به دست آوردن راه ملکوت بیهوده است؟
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داستانهای ایامنداران
۲۲ آیان

فرشته ها از پرسم محافظت کردند
نوشته شده توسط جوِئل اَکیکی بارکانیان

تدارک  برای  نبود. من  لبنان  بیروت،  در  دیگر  روزهای  مثل  که  اوت ۲۰۲۰،   ۴ روز 
مهامنی برای دوستانی که مدتی به دلیل بیامری همه گیر COVID-۱۹ آنها را ندیده 

بودم ، درحال متیز و آماده کردن خانه مان بودم.
جیمز پرس بزرگم، که ۷ ساله می باشد ، آنقدر هیجان زده بود که یک عکس خوش 
کلیسای  در ورودی محوطۀ  بر رس  برای ورود مهامنان  را  آن  و  آمد گویی درست کرد 
ادونتیست روز هفتم دانشگاه خاورمیانه، یعنی جایی که من به عنوان معلم بازرگانی 
مشغول به کار بودم،  نصب کرد. این عکس شامل سه چهرۀ نقاشی شده با دست به 

همراه سه قلب و عبارت »خوش آمدید« بود که روی آنها نوشته شده بود. 
هامنطور که داشتم در اطراف اتاق می گشتم، متوجه شدم که باید زباله ها را هم 
جمع کنم. و زمانی که برای بیرون گذاشنت کیسه زباله به درب ورودی رسیدم، ناگهان 
خانه رشوع به لرزیدن کرد. چشمهایم را به سمت پنجره برگرداندم تا ببینم چه اتفاقی 
دارد می افتد و جیمز را دیدم که از در کشویی شیشه ای بالکن به سمت بیرون خیره 

شده بود و او هم می خواست بداند که چه اتفاقی افتاده است.
من فریاد زدم »از آن شیشه دور شو!«. هنوز حرفم متام نشده بود که انفجار دوم 
باعث خرد شدن شیشۀ دوجدارۀ درب شد و بر رس جیمز فرو ریخت. در هامن حال بود 
که دو فرزند دیگرم، پیرت ۴ ساله و کاتلین ۲ ساله رشوع به جیغ زدن کردند. شوهرم فورا 
به سمت جیمز رفت و او را از زیر شیشه های خرد شده بلند کرد و بر روی شانه اش 

گذاشت و به بیرون از خانه دوید.
با آن صحنه ای که دیدم یک آن خیال کردم که دیگر جیمز زنده منی ماند. پس با 
را محکم در  او  بیرون دویدم و  به سمت  اینکه جیمز مرده است به رسعت  از  تصور 
آغوشم گرفتم.  حسابی شوکه شده بودم، داشتم گریه می کردم و هیچ چیزی جز صدای 
سوتی که در گوشم پیچیده بود را منی شنیدم. تا اینکه صدای شوهرم آن صدا را شکست. 

و پشت رسهم تکرار میکرد: »حال جیمز خوب است«.
در ۴ اوت، در ساعت ۱۸:۰۸ بعد از ظهر، خداوند فرشتگانی را فرستاد تا در برابر 
خرده های آن شیشه از پرسم حفاظت کنند. و با وجود اینکه جیمز پابرهنه بود و یک 
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شلوارک و تی رشت به تن داشت، حتی یک خراش هم بر روی بدنش نبود، زیرا فرشتگان 
سپر او محافظتی او شده بودند. 

» زیرا فرشتگانش را دربارۀ تو فرمان خواهد داد. تا در همۀ راههایت، نگاهبان تو 
باشند.« )مزامیر باب ۹۱ آیه ۱۱(. 

در آن شب، قبل از خواب، جیمز چنین دعا کرد، » ای عیسی عزیز، لطفاً این روز و 
هر روز دیگر را برکت بده. و خواهش می کنم که هرگز نگذار اتفاقی که امروز با آن 
شیشه افتاده، باز هم اتفاق بیفتد، و ما را یاری ده تا در امان مبانیم، و با ما باش. آمین«. 
دعای پرسم، دمل را برای بازگشت زود هنگام عیسی به درد آورد. فردای آن روز، من 
از رس در برداشتم. وهمیشه آن را درجایی محفوظ نگاه  آن عکس خوش آمدگویی را 
که  شویم  می  متمرکز  بزرگ  چیزهای  روی  بر  آنقدر  ما  اوقات،  گاهی  داشت.  خواهم 
یادمان می رود چگونه ممکن است در عرض چند ثانیه متامی برنامه هایامن عوض شوند، 

رویاهایامن نقش برآب شود، و یا عزیزامنان را از دست بدهیم.
پس در نتیجه ما همیشه باید آماده بازگشت عیسی باشیم.

این داستان بشارتی، رشد روحانی هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۵ کلیسای ادونتیست روز هفتم 

به نام » خواهم رفت « را نشان می دهد: »برای تربیت افراد و خانواده ها در زندگی در پُری روح 

القدس.« برای آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید.
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۲۲ – ۲۸ آبان   درس هشتم   

زندگی را برگزینید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش فصل ۲ آیه ٨ و ٩، رومیان فصل ۶ آیه ۲۳ ؛ اول یوحنا فصل ۵ آیه 
۱۲، تثنیه فصل ۳۰ آیه ۱ الی ۲۰، رومیان فصل ۱۰ آیه ۶ الی ۱۰، تثنیه فصل ۴ آیه ۱۹، و مکاشفه 

یوحنا ۱۴ آیه ۶ الی ۱۲.

آیه حفظی: »امروز آسامن و زمین را بر شام شاهد می گیرم که زندگی و مرگ، و برکت و لعنت 
را پیش رویتان نهادم�  پس زندگی را برگزینید تا شام و نسلتان زنده مبانید«�  تثنیه ۳۰: آیه 1۹�

در این مقدمه غم انگیز، زنی جوان که بیست و دو سال سن داشت،تشخیص داده شد که به 
بیامری کشندۀ تومور مغزی مبتالست.  حتی بکار بردن متامی امکانات شگفت انگیز طب مدرن منی 
توانست از این عذاب طوالنی مدت جلوگیری کند تا اینکه زمانی که از آمدنش گریزی نبود فرا رسد. 

ولی این زن جوان بنام »َسنـدی« منی خواست مبیرد.
به همین خاطر او نقشه ای داشت که پس از مرگ، رسش در ظرفی  از نیرتوژن مایع قرار داده 
شده و در رسدخانه ای سپرده شود؛ به امید اینکه سلولهای مغزیش در آنجا محفوظ مبانند.  و درآنجا 
اینکه در زمانی از آینده هنگامی که  به مدت پنجاه سال، صد سال، هزار سال نگاهداشته شود تا 
یک  در  بتواند  تشکیل شده  پیوندهای عصبی  از  که  او  مغز  پیرشفته شد،  کافی   اندازه  به  فناوری 

کامپیوتر بارگذاری شود.  و آری، حتی شاید سنـدی بتواند برای همیشه »زندگی« کند. 
داستان غم انگیزی است، نه فقط به این دلیل که یک جوان در آستانه مرگ بود، بلکه به این خاطر 
که امید زندگی خود را بر چیزی نا امید کننده قرار داده بود. مانند اکرث مردم، سنـدی می خواست زنده 

مباند و به زندگی ادامه دهد.  اما او مسیری را انتخاب کرده بود که در آخر مطمئناً امکان پذیر نبود. 
در این هفته، در حینی که به مطالعه تثنیه ادامه می دهیم، به مبحث انتخاب در زندگی و  به فرصتی 
که ما داده شده تا زندگی را انتخاب کنیم نگاهی بیندازیم، ولی آنرا با رشایط و ضوابطی انتخاب کنیم که 

خدای ارزانی کننده زندگی و نگاهدارنده آن، به لطف و رحمت خویش بخشیده است.

دروس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲٩ آبان ١۴۰۰ معادل با ۲۰ نوامرب ۲۰۲١ آماده باشید. 
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۲۳ آبان      یکشنبه      

درخت زندگی
هیچ یک از ما درخواست نکردیم که اینجا باشیم.  ما انتخاب نکردیم تا هستی یابیم به هامن 

اندازه که زمان و مکان تولد و والدین به انتخاب ما نبوده است.  
آدم و حوا هم همینطور بودند. یک برگ، یک سنگ و یک كوه نیز بیش از آنان در آفریده شدن 
حق انتخاب نداشتند.  به عنوان انسان، به ما فقط موجودیت نیافتیم )سنگ وجود دارد(، و فقط 
حیات نداریم )آمیب حیات دارد(، بلکه به عنوان موجودی آزاد و ]دارای عقل و شعور[ هستیم که 

به شباهت خدا آفریده شده ایم. 
اما ما نیز زندگی را به عنوان موجودی آزاد و ذی شعور که در تصویر خدا خلق گردیده انتخاب 
نکردیم. با این حال، آنچه خداوند به ما پیشنهاد می دهد، انتخاب ماندن در هستی است. یعنی اینکه 
در پناه او، زندگی و حیات جاودان داشته باشیم، که این هامن چیزی است که به خاطرعیسی و مرگ 

او بر روی صلیب می توانیم از آن بهره مند باشیم.  

پیدایش فصل ۲ آیه ۸ الی ۹ و آیه 1۵ الی 1۷ و پیدایش فصل ۳ آیه ۲۲ الی ۲۳ را مطالعه کنید�  دو 

گزینه ای که خداوند در خصوص هستی خویش در پیش روی آدم قرار داد چه بودند؟ 

 

درخت حیات در وسط باغ عدن رشد کرده بود که میوه اش قدرت حیات ابدی داشت. اگر آدم 
مطیع به خدا باقی مانده بود از دسرتسی مداوم به این درخت بهره مند می گردید و برای ابد زندگی 
می کرد. ولی وقتی گناه ورزید از دسرتسی به درخت محروم گشت و تحت سلطه مرگ قرار گرفت. 
حکم الهی که »از خاک گرفته شدی و به خاک بازخواهی گشت« اشاره به نابودی کامل حیات بود. 

-  الن جی وایت، نربد بزرگ، صفحات ۵۳۲ و ۵۳۳. 
بنابراین، از هامن ابتدا، كتاب مقدس فقط یکی از این دو گزینه را به ما ارائه  داده است: زندگی 
جاودان، هامن چیزی  كه در ابتدا قرار بود داشته باشیم و مرگ ابدی، كه به تعبیری به نیستی  باز 

می گردیم که در آغاز از آن آماده بودیم.  
و همچنین جالب است که چگونه »درخت حیات«، که کتاب مقدس می گوید جاودانگی می 
بخشد و برای اولین بار در بخش اول کتاب مقدس  به آن اشاره شده است، دربخش آخر کتاب  هم 
دوباره به آن اشاره شده است. مکاشفه فصل ۲: آیه ۷ و مکاشفه فصل ۲۲: آیه ۲ و ۱۴ را بخوانید.  
تا به درخت حیات دسرتسی داشته باشیم، بخاطر گناه  این باشد که اگرچه قرار بود  پیام آن  شاید 
دسرتسی به آن را از دست دادیم؛ آنگاه در پایان، به محض اینکه مشکل گناه بطور متام و کامل بر 
طرف شود، به شکرانه عیسی و نقشه رستگاری، رهایی یافتگان، که زندگی را برگزیده اند، به درخت 

حیات دسرتسی خواهند داشت، هامنگونه که از ابتدا چنین قراری بود.  

بیندیشید: با انتخاب های روزانه خود،  چگونه زندگی یا مرگ را انتخاب می کنیم؟
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۲۴ آبان      دوشنبه      

هیچ موضع میانه ای وجود ندارد
در کل کتاب مقدس دو گزینه به ما ارائه شده است که می توانیم یکی از آن دو گزینه را اختیار کنیم.

آیات زیر را بخوانید�  دو گزینه و دو راه اختیاری که یا به طور واضح بیان شده اند یا از متون 

استنباط می شوند کدامند؟ این گزینه ها چگونه بیان شده اند؟

یوحنا فصل ۳ آیه 1۶  

 

پیدایش فصل ۷ آیه ۲۲ و ۲۳  

 

رومیان فصل ۶ آیه ۲۳  

 

رومیان فصل ۸ آیه ۶  

 

اّول یوحنا فصل ۵ آیه 1۲  

 

مّتی فصل ۷ آیه ۲4 الی ۲۷  

 

در پایان هیچ موضع میانه ای برای ما انسان ها وجود ندارد.   پیش از اینکه نربد عظیم خامته 
یابد، گناه، شیطان، رشارت، نافرمانی و عصیان ریشه کن خواهد شد.  بعد از این که این اتفاق بیفتد 
هر یک از ما به طور فردی یا از زندگی ابدی برخوردار خواهیم شد که خداوند در ابتدا برای ما پیش 
از خلقت جهان برنامه ریزی کرده بود و یا با مرگ ابدی روبرو خواهیم شد، یعنی »نابودی ابدی از 
حضور پروردگار و جالل قدرت او« )دوم تسالونیکیان ١: ٩(.  به نظر منی رسد که کتاب مقدس گزینه 

های دیگری را برای ما ارائه داده باشد. 
رسنوشت ما کدام خواهد بود؟  جواب این سوال در نهایت به خودمان بستگی دارد. انتخاب در 

پیش روی ماست، زندگی یا مرگ.

در زمینه زندگی ابدی یا مرگ ابدی  چرا این حقیقت تسکین دهنده در کتاب مقدس وجود دارد که 
جهنمی وجود ندارد که مردم برای همیشه در آن بسوزند یا شکنجه شوند؟ اگر چنین چیزی صحت 

داشته باشد آنگاه این چه خدایی خواهد بود که خواستار شکنجه و عذاب ابدی گمراهان است؟



۷۷

۲۵ آبان      سه شنبه      

زندگی و نیکی ، مرگ و رشارت، برکت و لعنت
در انتهای کتاب تثنیه، پس از توضیح طوالنی در مورد اینکه چه اتفاقی برای انسان ها خواهد 
افتاد، اگر از خداوند نافرمانی کنند و نقض عهد کنند، تثنیه باب ۳۰ با  این وعده آغاز می شود که 
حتی اگر آنها  نافرمانی کرده و با تبعید مجازات شوند، با این وجود خداوند آنها را به رسزمین خود 

باز خواهد گرداند. 

این در صورتی خواهد بود که توبه کرده و  از راه های اهریمنی خود بازگردند� تثنیه فصل 1۵ آیه 

۲۰ الی ۳۰ را بخوانید� در اینجا چه انتخابهایی در پیش روی ارسائیل کهن قرار گرفته است و چگونه 

این انتخابها منعکس کننده آنچه خواهد بود که در رسارس کتاب مقدس می بینیم؟  

 

خداوند بسیار واضح و آشکار است: او، خداوند یکی از دو گزینه را پیش روی آنها قرار داد.  اساساً  
هامن کاری که او با آدم و حوا در عدن انجام داد. 

در حقیقت کلامت عربی به معنی  »خیر« )TOV( و »رش« )RA( در تثنیه فصل ۳۰ آیه ۱۵ کلامت 
عربی هستندکه در پیدایش برای درخت دانش »خیر«  )TOV( و »رش« )RA’( به کار برده شده اند. 
در اینجا هامنند متامی کتاب مقدس، هیچ موضع میانی و مکان خنثی وجود ندارد.  آنها یا به خداوند 

خدمت می کنند و زندگی خواهند داشت، یا مرگ را انتخاب می کنند. برای ما نیز همین طور است. 
زندگی، نیکی و برکت در مقابل چه چیزی هستند؟  مرگ، رش و لعنت.   در نهایت، گرچه کسی 
می تواند  که عادالنه می توان ادعا کرد که خداوند فقط نیکی، برکت و زندگی را به آنها تقدیم می 
مناید.  اما اگر آنها از خداوند روی برگردانند طبیعتاً نتیجه بدی در پی خواهد داشت. زیرا دیگر از 

مراقبت ویژه خداوند برخوردار نخواهند بود. 
با این حال ما این را درک می کنیم که این گزینه ها در اختیار انسان ها قرار دارند.  این واقعیت 
بسیار واضح ایت که انسان ها اراده آزاد و انتخاب آزادانه دارند. این آیات  به همراه بسیاری از  بخش 
های کتاب مقدس، عهد عتیق و  عهد جدید معنی دیگری جز داشنت آزادی اختیار وانتخاب آزاد ندارد. 
درحقیقت خداوند به آنها گفت: »بنابراین با آزادی اراده و قدرت انتخابی که به شام بخشیده ام 

زندگی، برکت و خیر را انتخاب کنید،نه مرگ، رش ولعنت را«. 
بسیار بدیهی است که انتخاب صحیح چه خواهد بود، اینطور نیست؟ و با این وجود  می دانیم 
که چه اتفاقی افتاد. نربد بزرگ به هامن اندازه حقیقت داشت که امروزه دارد.  ما باید از مثال ارسائیل 
یاد بگیریم که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر خود را متاماً به خداوند نسپاریم و زندگی و آنچه را که  

باید، انتخاب نکنیم. 

تثنیه فصل ۳۰ آیه ۲۰ را بخوانید و پیوند بین عشق و اطاعت را بیان کنید�  توضیح دهید که 
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مردم اسرائیل برای وفادار بودن به خداوند چه باید می کردند؟ چگونه همان اصول مشابه برای 
امروز ما قابل اعمال است؟

۲۶ آبان      چهارشنبه      

برای شام خیلی دشوار نیست
تثنیه فصل ۳۰ با این کالم خداوند رشوع می شود كه چه رخ خواهد داد اگر مردم توبه كنند و از 

راه  بد روی  برگردانند؟ و چه وعده های شگفت انگیزی نیز به آنها داده شده است!

تثنیه فصل ۳۰: آیه 1 الی 1۰ را مطالعه کنید و بیان کنید که خداوند چه وعده هایی به آنها داده 

است، حتی با وجود این واقعیت که این بخش در مورد آن است  که در صورت  نافرمانی چه اتفاقی 

برای آنها خواهد افتاد؟ این آیات در خصوص فیض خدا چه می آموزد؟

 

مطمئناً شنیدن این مطلب تسلی بخش است.   با این حال، نکته این نیست که مشکلی نیست 
اگر آنها از آنچه خداوند به آن ها امر کرده است روی برگردانند. خداوند به هیچ  کسی فیض ارزان 
پیشکش منی کند. در هر صورت، این مطلب باید به آنان محبت خدا را نشان داده باشد، و بدین 
جهت، در پاسخ، آنان محبت خود را در واکنش نشان دهد، و محبت خود را با اطاعت از آنچه که به 

آنان گفته شده تا انجام دهند آشکار کنند. 

تثنیه فصل ۳۰ آیه 11 الی 14 را مطالعه کنید و بیان کنید که  خداوند در آنجا به آنها چه می گوید؟  

وعده اصلی  خداوند در این آیات چیست؟ وکدام یک از بخش ها ی کتاب عهد جدید نیز بیانگر 

این نکته هستند؟

 

با همین بیان زیبا و منطق محکم و مستدل به این درخواست توجه کنید.   خداوند کار سختی 
را از آنها منی خواهد.   دستور خدا برای درک آنها »دشوار« یا »رمز آلود« نیست.   رسیدن به آن 
غیر ممکن  نیست.  راه بهشت   آنقدر دور نیست که الزم باشد شخص دیگری آن را برایشان بدست 
آورد.  و نه در وسط دریا  قرار دارد که الزم باشد شخص دیگری آن را به آنها بدست بیاورد.  درعوض، 
خداوند می گوید: »بلکه این کالم بسیار نزدیِک شام، در دهان و در دل شامست، تا آن را به جای 
آرید« )تثنیه فصل ۳۰ آیه ۱۴(. »یعنی شام آنقدر آن را خوب می دانید که بتوانید درباره اش صحبت 
کنید، و چون در قلب شام قرار دارد می دانید که باید آن را انجام دهید.   از این رو، هیچ بهانه ای 
برای عدم اطاعت وجود ندارد. همه پیشنهادات وی در حال انجام است«.- - الن جی وایت، دروس 

پندآموز مسیح، ص. ٣٣٣.
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در واقع، پولس رسول برخی از این آیات را در چارچوب رستگاری در مسیح اینگونه  بیان می کند؛  
یعنی پولس از آنها به عنوان منونه ای از عدالت از طریق ایامن یاد می کند. )به رومیان فصل ۱۰ آیه 

۶ الی ۱۰ مراجعه کنید(.
و پس از این آیات، در تثنیه، به بنی ارسائیل گفته شده است که زندگی یا مرگ، برکت یا لعنت را 

انتخاب کنید. و اگر با فیض و ایامن، زندگی را انتخاب کنند، از آن بهره مند خواهند شد. 
در امروز هم اینچنین است. اینطور نیست؟

۲۷ آبان      پنجشنبه      

یک پرسش درباره عبادت
دنیای  متام  از  را  آنها  آنچه  داشت.  قرار  ارسائیل  و  خداوند  بین  عهد  رابطۀ  محور  در  عبادت 
اطرافشان جدا می کرد این بود که آنها تنها ملّتی بودند که خدای واقعی را بر خالف خدایان دروغین 
دنیای بت پرستی که واقعاً خدای راستین نبودند عبادت میکردند.  »حال ببینید که من خود، اویم! 
خدایی دیگر جز من نیست.  می میرانم و زنده می کنم، مجروح می سازم و شفا می بخشم، و از دست 

من رهاننده ای نیست«  )تثنیه فصل ۳۲ آیه ۳۹(. 

آیه های تثنیه فصل 4 آیه 1۹، تثنیه فصل ۸ آیه 1۹، تثنیه فصل 11 آیه 1۶، و تثنیه فصل ٣۰ آیه 

١۷ را مطالعه کنید� هشدار مشرتک در همه این آیات کدام است؟  چرا این هشدار برای قوم ارسائیل 

بسیار رضوری است؟

 

هزاران سال پیش هامنند امروز، مردم دارای فرهنگ و محیط زندگی بودند که در اکرث موارد، معیارها 
و سنت ها و مفاهیم آن،  با ایامن آن ها مغایرت داشت.  از این رو، امت خدا باید همیشه مراقب باشند 

که مبادا روش های دنیوی، بت ها و »خدایان« نیز به موضوعات عبادت آنها مبدل شوند. 
خدای ما »خدایی غیور« است )تثنیه فصل ۴ آیه ۲۴، تثنیه فصل ۵ آیه ۹ و تثنیه فصل ۶ آیه ۱۵(، و 
تنها او به عنوان خالق و نجات دهنده ی ما، شایسته ی عبادت ما است. در اینجا نیز هیچ حد واسطی 
وجود ندارد.  یا خداوند را پرستش می کنیم، که زندگی، خیر و نعمت ها را به ارمغان می آورد و یا  

خدای دیگری را می پرستیم که رش، نفرین و مرگ را به ارمغان می آورد. 

مکاشفه فصل 1۳ آیه 1 الی 1۵ را مطالعه کنید و چگونگی عبادت کردن را توضیح دهید� سپس 

آن آیات را با آیات مکاشفه فصل 14 آیه ۶ الی 1۲ مورد مقایسه قرار دهید� چه چیزی در مکاشفه 

وجود دارد که منعکس کننده هشدار داده شده در مورد عبادت اشتباه است؟ درتثنیه )و در کل 

کتاب مقدس(�

 



۸۰

با جود اینکه منت ها متفاوت اند، اما مشکل مشابه است: آیا مردم خدای واقعی را پرستش می 
کنند و زندگی را انتخاب می کنند  یا در برابر فشارها، چه آشکار و چه پنهان و یا هر دو، تسلیم 
خواهند شد؟ و دیگر به او وفادار نخواهند بود و با مرگ روبرو می شوند؟ جواب آن در قلب هرفردی 
نهفته است.  خدا ارسائیل کهن را وادار نکرد كه از او پیروی كنند و ما را نیز مجبور نخواهد كرد.  
هامنطور که در مکاشفه ۱۳ مشاهده می کنیم، تحمیل هامن چیزی است که وحش و متثال آن بکارمی 

برد در حالی که  کار خداوند  با عشق و محبت همراه است.

چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که ما به آرامی وفاداری خود را به عیسی برای خدای 
دیگری ترک نمی کنیم؟

۲۹ آبان تا ۵ آذر      جمعه      

تفکری فراتر: در نهایت، مانند همین االن، به همه ی ما یک انتخاب داده شده است.  کلمه 
مهم در اینجا انتخاب است. بر خالف درک مشخصی از مسیحیت که در آن گفته شده است خداوند  قبل 
از به دنیا آمدن انسان ها اقدام بر نه تنها گم شدن برخی افراد، بلکه حتی برای همیشه در جهنم سوزانده 
شدن آن ها کرد.  کتاب مقدس به ما می آموزد که انتخاب آزاد ما در مورد زندگی یا مرگ، برکت یا نفرین، 
خیر یا رش، تعیین می کند که  در نهایت با کدام یک ازدسته ی سه گانه ی )زندگی، خیر، نعمت(و یا) 
مرگ، رش، نفرین ( روبرو خواهیم شد. و چه خوب است بدانید که حتی اگر کسی انتخاب اشتباهی انجام 

دهد، نتیجه آن مرگ، مرگ ابدی است، نه عذاب جاودانه در یک دریاچه بی پایان آتش. 
پاداش گناه مرگ است زیرا مزد گناه مرگ است، اّما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما 
مسیْح عیساست.  رومیان فصل ۶: آیه ۲۳. در حالی که زندگی ارث نیکوکاران است، مرگ بخشی از 
رشارت است.   موسی به ارسائیل فرمود: ’ببینید امروز حیات و نیکویی و مرگ و بدی را در برابر شام 
می نهم.  تثنیه فصل۳۰ آیه ۱۵ مرگ ذکر شده در کتاب مقدس آنچنان که برای آدم  بیان می شود 
نیست، زیرا همه ی برش مجازات تخلف او را متحمل می شوند. این »مرگ دوم« است که در مقابل 

زندگی جاودانه قرار گرفته است. - الن جی وایت، جنجال بزرگ، ص. ۵۴۴

سواالتی برای بحث:

1� در کالس  بیشتر درباره ایده ارائه شده در درس روز سه شنبه صحبت کنید، درباره اینکه 
آیا این خداست که مجازات را به طور مستقیم به اینجا آورده است و اکنون به خاطر نافرمانی 
مجازات می کند یا این که آیا این به عنوان نتیجه قانونی از اعمال نافرمانی است؟  یا هردو؟  یا 

ممکن است موارد دیگری وجود داشته باشد؟  چگونه این موضوع را درک کنیم؟

۲� متونی که ما امروز در بیانیه الن وایت مورد بررسی قرار داده ایم چه چیزی را در مورد قدرت 
خداوند که برای غلبه بر گناه در اختیار ما قرار داده است به ما می آموزد؟
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۳� رومیان فصل 1۰: آیه 1 الی 1۰ را مطالعه کنید، جایی که پولس از کتاب تثنیه فصل ۳۰: آیه 
11 الی 14 نقل می کند، زیرا او از طریق ایمان به عیسی مسیح، بر خالف نجات و عدالت از 
طریق قانون، رستگاری را توضیح می دهد� فکر می کنید چرا او آیاتی را از تثنیه استفاده کرده 
ایمان  است؟  به رومیان فصل1۰: آیه 1۰ توجه ویژه ای بکنید� »زیرا در دل است که شخص 
می آورد و پارسا شمرده می شود، و با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد«� رومیان 

فصل 1۰: آیه 1۰  پولس به چه نکته ای اشاره دارد؟

4� چه روشهایی در فرهنگ، جامعه  و مردم شما وجود دارد که این احتمال را بدهد که اگر شما 
مراقب نباشید، می تواند شما را به سمت عبادت دروغین سوق دهد؟
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داستانهای ایامنداران
۳۰ مرداد

دعای با ایامن در داالس
نوشته روبر لیل

من به یک تشویق نیاز داشتم، و خدا آن را به غیر منتظره ترین روش ممکن به من 
بخشید. طی دو سال گذشته، هفته ای یک بار به کتابخانه عمومی شهرداالس، واقع در 

ایالت تگزاس ایاالت متحده می رفتم تا بر روی  پایان نامه دکرتای خودم کار کنم.
در آنجا َمرد بی خامنانی بود که اغلب در بخش البی آن کتابخانه مشغول مطالعه 

بود، و همیشه هر وقت که من را می دید، مطالبۀ پول می کرد. 
من هیچ وقت دمل راضی نشد که به او پول بدهم اما درعوض با خودم غذا می آوردم 
و با او قسمت می کردم. علیرغم تالش من برای دوستی و صحبت کردن با او، او همیشه 

عصبانی بود. شاید به این خاطر بود که هرگز به او پولی منی دادم.
یک روز در راه پله کتابخانه او من را دید و خیلی ناراحت بود.

از او پرسیدم : »جرالد چه شده است؟«.
او در جواب به من گفت: محتاج خداوند هستم. در ابتدا، از صداقت حرف های 
جرالد اطمینان نداشتم. اما بعد که با هم صحبت کردیم، از برنامۀ نجات خداوند برایش 
گفتم، و از او پرسیدم که آیا دلش می خواهد عیسی را به عنوان خداوند و منجی در 

زندگی خود بپذیرد.
جرالد فریاد زد » بله! «.

من او را به دعا دعوت کردم تا عیسی را بپذیرد. از آن روز به بعد، به مدت شش 
ماه او را ندیدم.

سپس، کمی قبل از تعطیالت عید شکرگزاری در اواخر ماه نوامرب ایاالت متحده، وارد 
کتابخانه شدم و بالفاصله دوست بی خامنان خودم را دیدم.

منتظر بودم تا جرالد از من پول بخواهد، ولی او این کار را نکرد. اما در عوض، او 
بزرگرتین لبخندی را که تا به حال بر چهره اش دیده بودم را به من هدیه داد. در ادامه 
او به من گفت که خدا چگونه در طول این نیم سال گذشته روی قلبش کار کرده است. 
و همچنین گفت که به یک کلیسا ملحق شده و هرهفته در جلسات دعای آن رشکت می 
کند. او متامی آیات کتاب مقدسی را که در مدت این شش ماه گذشته قلباً آموخته بود 
را، از حفظ برایم خواند. او حتی کتاب مقدس خودش را به من نشان داد. خیلی خوشحال 
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لحظۀ  در  خواند.  را  خامته  دعای  دعا،  زیباترین  با  او  و  کردیم  دعا  هم  با  پس  شدم! 
خداحافظی، من پولی را از جیبم بیرون آوردم و گفتم : »جرالد، روزشکرگزاری مبارک!«

روبر لیل به عنوان مدیر خدماتی خانواده در کنفرانس ادونتیست روز هفتم ایالت تگزاس مشغول 

به کار است. این داستان بشارتی، ماموریت هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۲  کلیسای ادونتیست روز 

هفتم به نام » خواهم رفت « را نشان می دهد: »برای تقویت و متنوع سازی بشارت ادونتیست در 

شهرهای بزرگ.« برای آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید.



۸4

۲۹ آبان تا ۵ آذر   درس نهم   

قلب های خود را متحول سازید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: تثنیه باب ۵ آیات ۲۲-۲۹؛ تثنیه باب ۴ آیات ۲۵-۳۱؛ تثنیه باب ۳۰ آیات 

۱-۱۰؛ متی باب ۳ آیات ۱-۸؛ مرقس باب ۱ آیه ۱۵؛ اعامل رسوالن باب ۲ آیه ۳۷ و ۳۸.

آیه حفظی: »ولی از آنجا یهوه خدای خود را خواهید جست و خواهید یافت، به رشطی که او 
را با متامی دل و جان بجویید«)تثنیه باب 4 آیه ۲۹(�

یک واقعیت ساده از زندگی این است که همه ما گناهکار هستیم. گهگاهی از برخی »متخصصین« 
می شنویم که از ایده مسیحی فساد برشی گالیه می کنند ولی  هر آنچه که باید کرد این است که به اخبار 

روز یا بطور اجاملی به تاریخ برش نگاهی بیندازیم و آنگاه درستی این آموزه مسیحی آشکار می شود.
یا حتی ساده تر این که در واقع از نزدیک نگاهی به آینه بیندازیم. هرکه این جسارت را داشته 
باشد تا به مدتی طوالنی به باطن خود نگاه کند )که در واقع ترسناک است( حقانیت رومیان باب ۳ 
آیات ۹-۲۳ را خواهد دانست که در آن با این جمله متام می شود: »زیرا همه گناه ورزیده اند و از 

جالل خدا قارصند« )رومیان باب ۳ آیه ۲۳(.
البته خرب خوب در آیه بعدی یافت می شود که می گوید » اّما با فیض خدا، همه به وساطت عیسی 

مسیح که آنان را آزاد می سازد، به طور رایگان، عادل محسوب می شوند «)رومیان باب ۳ آیه ۲۴(.
نکته در این خرب عظیم توبه است: اذعان به گناهامن، پشیامنی از آن، طلب بخشش از خدا برای 
آن و در نهایت روی گرداندن از گناه. چون ما گناهکاریم، توبه باید در کانون مسیحیت ما قرار داشته 

باشد و این هفته ما مفهوم توبه را که در تثنیه هم ذکر شده است خواهیم دید.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۶ آذرماه حارض شوید
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۳۰ آبان      یکشنبه      

می-یینِت
کتاب مقدس عربانی، به مانند دیگر زبانها، با اصطالحات و رضب املثلها چاشنی گرفته است، بدان 
معنی که واژه یا عبارت بکار گرفته شده در واقع معنی متفاوتی دارد.  یکی از اصطالحات عهد عتیق 
عبارت »می- یینِت« است. »می« به معنی »چه کسی؟« و »یینِت« به معنای »خواهد داد« می باشد. 

بنابراین، بطور تحت اللفظی، »می-یینت« به معنای »چه کسی خواهد داد؟« می باشد.
به هرحال در عهد عتیق عبارت مذکور مفهومی از یک خواسته و آرزو می باشد، به عبارتی دیگر 

به مفهوم حرست چیزی را داشنت است.
به عنوان مثال فرزندان ارسائیل، پس از فرار از مرص، در حالیکه با چالش هایی در بیابان روبرو 
شده بودند فریاد بر می آوردند: »کاش در هامن رسزمیِن مرصبه دست خداوند مرده بودیم! «)خروج 

باب ۱۶ آیه ۳(. عبارت »کاش« از عبارت »می-یینِت« می آید.
در مزامیر باب ۱۴ آیه ۷ داود اینگونه ابراز می دارد: »کاش که نجات برای ارسائیل ازَصهیون فرا 

می رسید!«. در زبان عربانی منی گوید»کاش« بلکه می گوید »می-یینت«.
وقتی که ایوب در باب ۶ آیه ۸  می گوید»کاش مسئلت من برآورده می شد، و خدا آرزویم را به 

من می داد!«-»کاش« با ز هم در اینجا به معنای »می-یینت« است.

تثنیه باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۹ را بخوانید و مخصوصا به آیه ۲۹ مترکز کنید� چرا واژه عربانی »می-یینت«، 

آه یا ایکاش ترجمه شده است؟ 

 

در اینجا خداوند خالق، آن یگانه ای که فضا و زمان و ماده را ساخت، آن یکتایی که جهان را 
با کالمی هستی بخشید، آن یگانه ای که بر آدم نََفِس حیات دمید - عبارت بیان شده با ضعف و 
محدودیت برشی مرتبط می باشد. چه منونه حقیقی از اراده آزاد! در اینجا می بینیم که در آنچه که 
خدا در میانه نربد عظیم انجام می دهد، محدودیتهایی وجود دارد. کاربرد عبارت عربانی »می-یینت« 
این را آشکار می سازد که حتی خدا آزادی اختیار را از بین منی برد؛ و اگر آزادی اختیار را از انسان 

بگیرد، آنگاه دیگر به آن منی توان آزادی گفت.
وهامنطورکه ما انسانها در گناه کردن آزادیم، ازطرف دیگر آزاد هستیم تا خداوند را برگزینیم، 
آزادیم که اجازه دهیم تا ما را رهربی کند، در انتخاب کردن، توسط پاسخ به روح او، در توبه نسبت 
به گناهامنان و پیروی از او آزادیم. نهایتا انتخاب مذکور متعلق به ماست، و تنها برای ماست و این 

انتخاب را روز به روز و لحظه به لحظه باید انجام دهیم.

قرار است در ساعات یا روزهای بعدی با چه تصمیماتی روبرو شوید؟ چگونه می توانید یاد بگیرید 
که طوری اختیار خود را به خداوند بسپارید تا با قدرت او  بتوانید تصمیمات درست بگیرید؟
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۱ آذر      دوشنبه      

بجویید و مرا خواهید یافت
در رسارس کتاب مقدس شواهدی داریم مبنی بر اینکه خداوند پیشاپیش از هر چیز آگاهی دارد. 
یعنی او از قبل می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد. از ظهور تا سقوط امپراطوری ها)دانیال باب ۷( تا 
اقدامات افراد، درست پیش از زمانی که اتفاق بیفتد- »آمین به تو می گویم که همین امشب، بیش از 
بانگ خروس، سه بار مرا انکارخواهی کرد«)متی باب ۲۶ آیه ۳۴(- خداوند همه چیز را از ابتدا تا انتها 
می داند. پیش آگاهی او، حتی انتخاب های اختیاری ما، هیچ تأثیری بر آزادی این انتخاب ها منی گذارد.

بنابر این، خداوند حتی قبل از آنکه فرزندان ارسائیل را به رسزمین موعود بیاورد، می دانست که 
در آن رسزمین چه خواهند کرد.

تثنیه باب 4 آیات ۲۵ تا ۲۸ را بخوانید� خداوند به آنها می گوید که پس از حضور در رسزمین موعود 

چه خواهند کرد ؟

 

درآیات قبلی به طور ویژه تاکید شده اسنت که برای خود بتها نسازید و آنها را نپرستید)تثنیه باب 
۴ آیات ۱۵تا۲۰(.  درعین حال، آیات بعدی بیشرت براین نکته اذعان می کنند که ساخنت بتها و پرستش 

آنان دقیقا هامن چیزی است که آنان علی رغم متامی اخطارها انجام خواهند داد.
توجه کنید که در تثنیه باب ۴آیه ۲۵ موسی توضیح می دهد که این امر بالفاصله اتفاق نخواهد 
افتاد.پس از متامی آن همه تجربه ای که کرده بودند به نظر منی رسید که بالفاصله به دام بت پرستی 
بیفتند. درهرحال با گذر زمان و پس از گذر چند نسل، متایل به »فراموش کردن«)تثنیه باب ۴ آیه ۹( 
آنچه که خداوند برایشان انجام داده بود و آنچه که او به ضد برخی چیزها اخطار داده بود، آنان 

را مجاب می کرد تا دقیقا هامن چیزی را انجام دهند که نسبت به آن اخطار دریافت کرده بودند.

تثنیه باب 4 آیات ۲۹ تا۳1 را بخوانید� خداوند راجع به اینکه دراین موقعیت خاص چه کاری انجام 

خواهد داد چه می گوید؟

 

فیض خدا شگفت آور است. حتی پس از آنکه به عمل شوم بت پرستی افتادند، حتی پس از آنکه 
پیامدهای گناهان خود را دریافت کردند، اگر دوباره به طرف خداوند برگردند، او آنان را خواهد بخشید و 

احیا خواهد کرد. به عبارتی، اگرآنان از روی اختیار توبه کنند، او توبه ایشان را خواهد پذیرفت.
کالم در تثنیه باب ۴ آیه ۳۰ ، اغلب به عمل»برگشنت« یعنی روی گرداندن از گناه و بازگشنت به 
سوی خدا.  یعنی آنان به طرف خداوند باز می گردند؛ به جائیکه قرار بود همواره آنجا باشند. واژه 

عربانی »تِشووا« که از هامن ریشه »بازگشنت« و به معنای »توبه« است.
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بدین جهت، هرآنچه که با توبه همراه باشد، به معنای بازگشت کامل به سوی خداست، بخاطر 
اینکه به سبب گناهامنان از او جدا شده بودیم.

۲ آذر      سه شنبه      

تِشووا
در  و  یابید  برکت  تا  کنید  اطاعت  از خداوند  آشکارمی شود:  کلیدی  نکته  تثنیه  کتاب  دررسارس 
صورت نا اطاعتی از پیامدهایش رنج خواهید برد. این موضوع در عهد جدید هم فرقی نکرده است. » 
فریب نخورید: خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هرچه بکارد، هامن را خواهد دروید. کسیکه برای نْفس 
خود می کارد، از نْفس تباهی درو خواهد کرد؛ اما کسیکه برای روح می کارد، از روْح حیات جاویدان 

خواهد دروید«)غالطیان باب ۶ آیات ۷ و۸(.
متامی  رغم  وعلی  رسید.  بنظر  طبیعی  کشیدن  نفس  مانند  گناه  آدم،  سقوط  از  پس  متاسفانه 
اخطارها و وعده ها- »زیرا این فرمان که من امروز به شام امر می فرمایم، برای شام مشکل نیست 
و دور از دسرتس شام نیست«)تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۱(- بسیاری دقیقا این عمل را مرتکب شده اند که: 

در دام گناهانی افتادند که خدا به آنان اخطار داده بود. 
و با این حال و پس از آن هم، خدا مشتاق بود که با هامن آزادی اختیار تصمیم بگیرند تا توبه 

کنند و به سوی او بازگردند. 

دوباره تثنیه باب ۳۰ آیات 1 تا 1۰ را بخوانید� خداوند راجع به اینکه علی رغم متامی اشتباهاتی که 

مرتکب شده اند چه کاری برای قومش خواهد کرد چه می گوید؟ با این حال ، این وعده های شگفت 

انگیز به چه رشطی برقرار می شدند؟ 

 

این ایده ساده و رس راست است: اگر افسارگسیخته شوید، عواقب وحشتناک آن گریبانگیر شام و 
خانواده تان خواهد شد. این هامن چیزی است که گناه انجام می دهد. درهرحال پس از آن شام می 

توانید توبه کنید وخداوند شام را باز گردانده و برکت خواهد داد.
هامن ریشه کلمه عربانی به دفعات در پشت مفهوم تِشووا در این آیات ظاهرمی شود. در تثنیه 
باب ۳۰ آیه ۲ منت این گونه است: » وشام و فرزندانتان با متامی دل و جان خود نزد یهوه خدای 
خویش بازگردید و صدای او را درهرآنچه امروز به شام فرمان می دهم اطاعت کنید«؛ و در تثنیه 
باب ۳۰ آیه ۸  اینگونه ترجمه شده و بدرستی چنین می گوید، »ودیگر بار، از صدای خداوند اطاعت 

خواهید کرد«؛
خداوند  صدای  از  و  گشت  »بازخواهید  شود،  ترجمه  اینچنین  تواند  می  الفظی  تحت  بطور  و 
اطاعت خواهید کرد«. در نهایت تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۰ اینگونه نوشته »...و با متامی دل و جان نزد یهوه 

خدای خویش بازگردید«؛ که به معنای مراجعت و بازگشت دوباره بسوی خدا می باشد. 
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به عبارت دیگر ، علیرغم متام اتفاقاتی که برای آنها رخ داد ، علیرغم نقض کامل و شکسنت عهد 
، خداوند از این افراد دست نکشیده بود، و اگر می خواستند که خداوند همچنان با آنان باشد، این 

خواسته خود را باید با توبه نشان می دادند. 

اگرچه کل قوم در مجموع درگیر این مسئله بود، این آیات علیرغم تفاوت شرایط تاریخی با امروز 
ما، همچنان بازتاب دهنده این واقعیت است که توبه واقعی برای ما ایمانداران که گهگاهی عهد 

شکنی می کنیم چگونه باید باشد�  نظر شما چیست؟

۳ آذر      چهارشنبه      

با متامی دل 
تثنیه باب ۳۰ آیات ۱ تا ۱۰ خیرخواهی و فیض خدا را نسبت به گناهکاران و آنانی که از او روی 
می گردانند آشکار می سازد، حتی وقتی آن گناهکاران و آنانی که از او روی می گردانند به طریقی 
خاص از خدا برکت می یابند:» زیرا کدام قوم بزرگ است که خدایشان نزدیک ایشان باشد آن گونه 
که یهوه، خدای ما است، هرگاه نزد اوبه هر علتی که باشد دعا می کنیم؟«)تثنیه باب ۴آیه ۷(. حتی 
علی رغم متامی آنچه که او برای آنان کرده بود و علی رغم این حقیقت که آنها هیچ عذر و بهانه ای 
یا توجیهی برای گناهشان نداشتند، به هر حال گناه کردند )آیا کسی می تواند ارتباطی با آن بیابد؟(.

و بازهم، بعدآن چه؟

در تثنیه باب ۳۰ آیات 1 تا1۰ بر آنچه که الزمه توبه و بازگشتشان)تِشووا( به طرف خدا بوده مترکز 

دارد� این امر امروزه برای ما در باره نیاز به توبه حقیقی چه تعلیمی می دهد؟

 

نهایتا آنها باید تصمیم می گرفتند تا بسوی او بازگردند، و با متامی دل از او اطاعت می کردند. به 
عبارتی، مشکل موجود دل آنان بود؛ چراکه اگر دلشان با خدا صادق می بود، اعاملشان نیزآنگونه می 

بود: یعنی، آنان مطیع می بودند.
به خاطر همین است که این وعده عالی به آنان داده شد که اگرآنها، حقیقتا با صداقت، به طرف 
او بازمی گشتند بعد آن او با آنها کار کرده و قلبهای ایشان را »مختون« می ساخت. آنها می بایست 
در میان اسارتشان، انتخاب می کردند تا به سوی خدا بازگشت کنند و بعد، او آنها را به طرف خود و 
رسزمین موعود می آورد و آنگاه در آن رسزمین، آنان را برکت می داد؛ و بخشی از آن برکت این بود 
که او در آنان کار می کردتا قلبهای آنان متبدل شده و خود و فرزندانشان، »خداوند خدایشان را با 

متامی دل و متامی جان دوست بدارند تا بلکه زندگی کنند«.
در پایان، در پاسخ به وعده های خدا )اعامل رسوالن باب ۵ آیه ۳۱ را ببینید( آنان می بایست با صداقت 
از گناهانشان توبه می کردند واگرچه با رشایط تاریخی متفاوتی روبرو هستیم، الن جی وایت می نویسد:
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»قوم سوگواری کردند چراکه گناهانشان برایشان رنج آورد؛ اما نه به خاطر اینکه آنها خدا را با 
تخطی از احکام او بی حرمت ساخته بودند. توبه حقیقی چیزی به مراتب بیشرت از اندوه نسبت به 
گناه است. آن رویگردانی قاطعانه از رشیراست« )الن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۵۵۷(. و این 

حقیقتی است که می توان در تثنیه باب ۳۰ آیات ۱ تا۱۰ یافت.

چگونه می توانیم تفاوت بین تاسف برای عواقب گناهانمان، که همه مرتکب می شوند، و ندامت 
برای خود گناهان بدانیم؟ چرا این تمایز مهم است؟

۴ آذر      پنجشنبه      

توبه کنید و تغییر یابید
تعمید دهنده  یحیی  واقع  در  باشد.  استغفار می  و  توبه  برای  ایده  از  یقینا رسشار  عهد جدید 

خدمت خویش را با دعوت به توبه آغاز منود. 

متی باب ۳ آیات 1-۸ را بخوانید� چگونه مفهوم »بازگشت« در این آیات به چشم می خورد؟ به 

عبارتی دیگر، یحیی به آنان می گوید چه کاری انجام دهند تا آنچه که در تثنیه یافت میشود را 

منعکس کرده باشند؟ همچنین ، چرا سخنان وی ارتباط ویژه ای با فریسیان و صدوقیان داشت؟

 

عیسی نیز رسالت خویش را با دعوت به توبه آغاز منود.

مرقــس بــاب 1 آیــه 1۵ را بخوانیــد� عیســی چــه چیــزی مــی گویــد و چــرا او توبــه را بــا انجیــل 

مرتبــط مــی ســازد؟

 

اینکه یحیی تعمید دهنده در مجموع بطور خاصی رهربان مذهبی را در نظر داشته یا اینکه خرب 
آمدن عیسی را برای قوم در مد نظر داشت، از یک ایده برخوردار بود. ما گناهکاریم و به هرحال 
مسیح برای نجات گناهکاران آمد و ما باید از گناهامنان توبه کنیم و این توبه- اینکه به عنوان بازگشت 
به عقب باشد یا مسیحی ایامنداری که به گناه می افتد یا تبدیلی نو صورت می گیرد- با یک تبدیل از 
راه های گناه آلودمان همراه است. ما باید به گناهامنان اعرتاف کنیم و با ابراز توبه برای خود گناهان 
)و نه فقط عواقب آن(، باید برای دوری از آن گناهان تصمیم آگاهانه اتخاذ کنیم و به شایستگی های 
عیسی کامالً اعتامد کنیم، »فقط باید صدای یهوه خدای خود را به دقت بشنوید و به هوش باشید تا 

همه این فرمانها را که من امروزبه شام امر می فرمایم، به جای آورید« )تثنیه باب ۱۵ آیه ۵(.
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برخی از محققان کتاب مقدس پژواک مفهوم توبه را که درتثنیه بیان شده است، در عهد جدید 
هم می بینند. برای مثال، وقتی که پطرس قوم را بخاطر مصلوب کردن عیسی رسزنش و محکوم کرد، 
»چون این را شنیدند، دلریش گشته، به پطرس و سایر رسوالن گفتند:» ای برادران چه کنیم؟«)اعامل 
باب ۲ آیه ۳۷(. یعنی با آگاه بودن از گناهانشان، برای آن گناهان پشیامن بودند)»دلریش گشته«( و 

خواستند بدانند برای مصالحه با خدایی که او را آزرده بودند چه باید بکنند.
آیا این هامن وضعیتی نیست که ما همگی دچار آن هستیم: گناهکارانی که خدا را آزردند؟

اعمال باب ۲ آیه ۳۸ را بخوانید� پطرس چگونه به سوال آنان پاسخ می دهد واین ویژگی چونه 
اصول پنهان در توبه حقیقی را آشکار می سازد؟

۵ آذر      جمعه      

تفکری فراتر: »در هر گامی که با مسیح برداشته و او را تجربه می کنیم بیشرت نیز توبه 
برایامن عمیقرت خواهد شد. این برای آنانی که توسط خداوند ا بخشیده شده اند الزامی است، برای 
آنانی که او آنان را قوم خویش خطاب می کند و می گوید:»آنگاه راههای رشیرانه و اعامل بدتان را 
به یاد خواهید آورد و به سبب گناهان و اعامل قبیحتان از خویشنت کراهت خواهید داشت« )حزقیال 
۳۶ آیه ۳۱(. و با هم می گوید: »من عهد خود را با تو استوار خواهم کرد، و آنگاه خواهی دانست 
که من یهوه هستم. و خداوند می گوید که چون برای تو به جهت هرآنچه کرده ای کفاره کنم، آنگاه 
از فرط رسوایی دیگر دهان نخواهی گشود« )حزقیال باب ۱۶  یاد آورده، رشمسارخواهی شد و  به 
آیه ۶۲ و ۶۳(. بعد از آن است که لبهایامن برای جالل دادِن خویشنت، گشوده نخواهند شد. خواهیم 
دانست که شایستگی مان تنها در مسیح است و بس. ما باید بر اعرتاف رسوالن جامه عمل بپوشانیم. 
» می دانم که در من، یعنی در نْفس من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست« )رومیان ۷ آیه ۱۸(. »اما 
مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، که به واسطه آن، دنیا 
برای من بر صلیب شد و من برای دنیا«. غالطیان ۶ آیه ۱۴.« )الن جی وایت، دروس پندآموز مسیح، 

صفحه ۱۶۰، ۱۶۱(.
» نیکوئی خدا شام را به سوی توبه هدایت کرده است« )رومیان ۲ آیه ۴(. یک زنجیر طالیی، 
رحمت و شفقت از محبت الهی، اطراف هر جانی را که در خطر باشد را برگرفته است. خداوند می 
گوید:»با مهری ازلی به تو مهر ورزیده ام؛ از این رو تو را به محبت جذب کرده ام.« ارمیا ۳۱ آیه ۳« 

) الن جی وایت، دروس پندآموز مسیح، صفحه ۲۰۲(.

سواالتی برای بحث: 
1� اگرچه باید توبه کنیم ، اما چگونه می توان مراقب بود که در دام این خیال نیفتیم که توبه 
را به عنوان چیزی در نظر بگیریم که گویی در برابر خدا عادل شده ایم و همه حساب ها صاف 

شده است؟ تنها راهی که وجود دارد تا ما در برابرخدا عادل شویم چیست؟
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۲� » در آن هنگام، چون یهودا تسلیم کننده او را دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده، سی 
پاره نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ رّد کرده، گفت، گناه کردم که خون بی گناهی را تسلیم 
نمودم� گفتند، ما را چه، خود دانی!  پس آن نقره را در هیکل انداخته، روانه شد و رفته خود را 
حلق آویز نمود« )متی باب ۷۲ آیات ۳-۵(� هیچ شکی نیست که یهودا برای کرده خود نسبت 
به عیسی پشیمان بود)که بعد از آن خودکشی کرد(� چرا با این حال اعمالش به نظر نمی رسد 

که توبه حقیقی باشد؟

۳� چگونه واقعیت گناه آلود بودن بشر ، حتی گناهکاری خود ما ، باید ما را در برابر دیگران و 
در برابر خدا فروتن نگه دارد )به این دلیل که مردم را قضاوت نمی کنیم( ؟ چرا این واقعیت که 
صلیب ، یعنی مرگ پسر خدا را در پی داشت تا ما را نجات دهد ، باید نشان دهد که گناه واقعاً 

چقدر بد است؟
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داستانهای ایامنداران
۶ آذر

مبرشی که ایامنش را در برنامۀ تلویزیون به 
اشرتاک گذاشت

نوشته َچن مینگ چانگ

کارلوس بیاگی، یک مبرش آرژانتینی تبار ساکن لبنان، پس از انفجار مهیبی که در اوت 
سال ۲۰۲۰ بیروت را لرزاند و باعث کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر شد، از رستارس جهان 

سیلی از پیام ها و دعاها به سمتش رسازیر شد.
یکی از پیام هایی که کارلوس دریافت کرد، از طرف یک شبان آرژانتینی بود که قبالً 

در پاراگوئه بهمراه او به عنوان مبرش خدمت کرده بود.
ایـن دوسـت چنیـن نوشـته بـود : »مـن از طـرف رسـانۀ بوینـس آیـرس بـا شـام متاس 

گیـرم.« می 
»اگر کسی بخواهد با شام مصاحبه کند، آیا شام متایل به مصاحبه دارید؟«

دقایقی پس از اینکه کارلوس جواب مثبت خودش را اعالم کرد، این دوست نوشت که 
گزارشگری از شبکۀ C۵N، یک کانال خربی ۲۴ ساعته ملی، مایل است که فردا به صورت 

پخش زنده با شام مصاحبه ای داشته باشد.
او گفت : »در حین این مصاحبه هر وقت زمان را مناسب دانستید، شهادت شخصی 
خودتان را اعالم بفرمایید«. » و از آنجا که این یک کانال تلویزیونی بزرگ است، فکر می 
کنم که این مصاحبه کوتاه باشد، به احتامل زیاد حداکرث ۵ دقیقه خواهد بود. و اگر به 
ده دقیقه رسید آن دیگر معجزه خواهد بود. این مصاحبه که در رسارس آرژانتین و دیگر 
نُه دقیقه و  انگیزی  مناطق اسپانیایی زبان به طور مستقیم پخش شد، به طرز حیرت 

پنجاه ثانیه به طول انجامید.
کلیسای  در  بازرگانی  مدیریت  دانشکده  رئیس  عنوان  به  کارلوس،  زمان،  آن  در 
ادونتیست روز هفتم دانشگاه خاورمیانه فعالیت می کرد، او موجی ازهوای گرمی که 
لحظاتی پس از انفجار یک انبار در بندر بیروت به صورتش برخورده بود را توصیف کرد. 
وی همچنین در مورد تالش های کلیسای ادونتیست و آژانس توسعه و امداد ادونتیست 
تلویزیون،  مجری  درخواست  به  همچنین  او  کرد.  صحبت  فاجعه  این  به  کمک  برای 

شهادت شخصی خودش را درباره چگونگی دعوت خدا برای کار در لبنان بیان کرد.
از موسسۀ  بازرگانی اش  از دریافت مدرک دکرتای  کارلوس همچنین گفت که پس 
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بین املللی مطالعات پیرشفته ادونتیست از کشور فیلیپین، راه خدا را به بیروت دنبال 
کرده است.

این است  اینجا دعوت کردند و گفتند: واقعیت  کار در  برای  را  آنها من  او گفت: 
که این کار آسان نخواهد بود.  اما من با خودم گفتم،... اگر خدا می خواهد که من به 
لبنان بروم، پس می روم، اگر هم نخواهد، منی روم. حرف خانواده و دوستان اصال برایم 
اهمیتی نداشت، خدا می بایست به من نشان می داد که این هامن مکانی است که او 

می خواست من در آن باشم.
او در پایــان گفــت : آن روز مــن دعــا كــردم و کتــاب اشــعیا  بــاب ۶ ازكتــاب مقــدس 
را بــاز كــردم. آنچــه را کــه خوانــدم بــر برنامــه ای کــه خــدا برایــم داشــت ُمهــر تأییــد 
زد،  زیــرا کــه اشــعیا پاســخ داد :، »لبیــک؛ مــرا بفرســت!«.  پــس فهمیــدم کــه ایــن یــک 

نشــانه اســت و خــدا را شــکر کــردم.

این داستان بشارتی، ماموریت هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۲  کلیسای ادونتیست روز هفتم 

به نام  »خواهم رفت«  را نشان می دهد:  برای تقویت و تنوع در بشارت ادونتیست در شهرهای بزرگ، 

از طریق دریچۀ ۴۰/۱۰، در میان اقوام گروه هایی که هنوز پیام انجیل را نشنیده اند ، و ادیان غیر 

مسیحی می باشد. برای آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید.



۹4

۶ - ۱۲ آذر   درس دهم   

به یاد داشته باشید، فراموش مکنید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: پیدایش باب ۹ آیات ۸-۱۷؛ تثنیه باب ۴ آیات ۳۲-۳۹؛ مکاشفه باب ۱۴ آیه 
۱۲؛ تثنیه باب ۴ آیات ۹ و ۲۳؛ تثنیه باب ۶ آیه ۷؛ تثنیه باب ۸ آیات ۷-۱۸؛ افسسیان باب ۲ آیات ۱۳-۸.

آیه حفظی: » به یاد داشته باشید و فراموش مکنید که چگونه خشم یهوه خدایتان را در بیابان 
برانگیختید� شام از روزی که از رسزمین مرص بیرون آمدید تا به این جا رسیدید، پیوسته به خداوند 

عصیان ورزیده اید«)تثنیه باب ۹ آیه ۷(�

دو کلمه در کل کتاب تثنیه دیده می شود: به یاد داشته باشید و فراموش مکنید. هر دو کلمه 
مربوط به موضوع انسانی می شود، چیزی که در اذهان مان اتفاق می افتد. هردو فعل هستند و بر 

ضد هم: به یاد داشنت فراموش کردن نیست و فراموش کردن، به یاد داشنت نیست.
خدا اغلب به قومش می گوید آنچه را که برایشان انجام داده است را به یاد داشته باشند؛ یعنی 
فیض  و نیکویی اش را بخاطر داشته باشند. عهد عتیق رسشار از گفته های انبیاء به به قوم عربانی می 
باشد تا آنچه را که خداوند برایشان انجام داده است را فراموش نکنند. اما مهمرتاز همه اینکه فراموش 
نکنند که بخاطر آنچه که فراخوانده شده اند پاسخگو باشند. »کارهای خداوند را یاد خواهم کرد؛ آری، 

عجایب تو را که از قدیم است، به یاد خواهم آورد«)مزامیر باب ۷۷ آیه ۱۱(.
آیا امروز برای ما فرقی دارد ، هم در سطح مشارکت و حتی بیشرت از آن در سطح شخصی؟ چه 

آسان است فراموش کردن آنچه که خدا برایامن کرده است.
این هفته، هامنطورکه در تثنیه ذکرشد، ما به این اصل مهم نگاهی خواهیم انداخت، به اصلی که 

درآن نباید کارهایی را که خدا در زندگیامن انجام داده است را فراموش کنیم.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای ۱۳ آذر حارض شوید.



۹۵

۷ آذر      یکشنبه      

یادآوری رنگین کامن
عبارت »به یاد داشته باشید« برای اولین بار در پیدایش باب ۹ دیده می شود، ؛ وقتی – پس از 
طوفانی که بر جهان واقع شد- خداوند به نوح گفت که رنگین کامن را عالمتی از عهد بین ساکنین 

زمین وخودش خواهد گذاشت و هرگز دیگر متامی زمین را با طوفان و سیل از بین نخواهد برد.

پیدایش باب ۹ آیات ۸-1۷ را بخوانید� چه درسی از عبارت »به یاد داشته باشید« می توانیم بیاموزیم 

و چگونه می توانیم کارهایی را که خدا برایامن انجام داده است را بیاد بیاوریم� 

 

لبته خدا احتیاجی به رنگین کامن ندارد تا وعده و عهدش را به یاد آورد. او به زبانی سخن می 
گوید تا آدمیان بفهمند.

رنگین کامن برای ما انسانها این است که قول و پیامن خدا را یادآوری کند که دیگر دنیا را با سیل 
نابود نخواهد کرد. به عبارتی دیگر، رنگین کامن برای کمک به مردم در به خاطر سپردن این عهد ویژه 
بود که خدا با آنان بسته بود؛ هردفعه که رنگین کامن ظاهرمی شود قوم خدا نه تنها داوری خود را 
برای گناه جهان یادآوری می کند بلکه محبت و وعده اش را نیز خاطر نشان می سازدکه دیگر دنیا را 

با سیل نابود نخواهد کرد. 
از این روما اینجا اهمیت مفهوم یادآوری را می بینیم: یادآوری وعده خدا، یادآوری اخطارهای 

خدا، یاد آوری عمل خدا بر جهان.
رنگین کامن در آسامن امروزه اهمیت بیشرتی دارد وقتی، بر اساس توالی قوانین طبیعت، بسیاری 
از دانشمندان این باور را رد می کنند که سیل از ابتدا در جهان وجود داشته است. الن جی وایت 
چقدر جذاب نوشت که قبل از وقوع سیل ، بسیاری از مردم تصور یکسانی داشتند که تداوم قوانین 
طبیعی احتامل وقوع سیل در جهان را منتفی می داند. او می نویسد که انسانهای حکیم بر این پدیده 
طبیعت بحث می کنند که »قوانین چنان به طور ثابت پایه گذاری گردیده اند که خود خدا منی تواند 
آنها را تغییر دهد.«- )مشایخ و انبیاء، صفحه ۹۷(. پس، قبل از وقوع طوفان، مردم در مورد اساس 
قوانین طبیعت بحث می کردند که آمدن سیل و طوفان امکان پذیرنیست؛ پس از سیل ، مردم بر 

اساس قوانین طبیعت استدالل می کنند که چنین چیزی وجود نداشته است.
با این حال خدا در کالمش به ما در مورد سیل گفت و به جهان نشانه ای داد؛ نه تنها نشانه سیل 
بلکه وعده اش را که دیگرجهان را با سیل نابود نخواهد کرد. بنابراین اگر به خاطر بسپاریم که مفهوم 
رنگین کامن چیست این اطمینان را می توانیم داشته باشیم که با نوشته های درون این رنگهای زیبا، 
کالم خدا وجود دارد. و اگربتوانیم به کالمش در این وعده اعتامد کنیم چرا نباید به کالمش در متامی 

این چیزهایی که به ما می گوید هم اعتامد نداشته باشیم؟



۹۶

یاد  توانیم  نمایید� چگونه می  تفکر  در مورد وعده خدا  دیدید،  را  رنگین کمان  که  بعد  دفعه 
بگیریم که به تمامی وعده هایش اعتماد کنیم؟

۸ آذر      دوشنبه      

توجه به روزهایی که گذشته است
در تثنیه باب ۴ ما توصیه های شگفت انگیزی را که خداوند از طریق موسی در مورد امتیازات 
بزرگی که به قوم برگزیده خود دادهاست ، خوانده ایم. او آنها را از مرص نجات داد »با مصائب و 
آیات ومعجزات و جنگ، و با دست نیرومند و بازوی افراشته و اعامل عظیم و ترسناک، چنانکه یهوه 
خدایتان دربرابرچشامن شام در مرص برایتان کرد؟« )تثنیه باب ۴ آیه ۳۴(. به عبارتی دیگر، نه تنها خدا 
کاری عالی برایتان انجام داده بلکه به روشی این کار را کرده تا به شام در یادآوری اش کمک کند تا 

هرگز فراموش نکنید که چه کارهای عظیمی برایتان انجام داده است.

تثنیه باب 4 آیات ۳۲-۳۹ را بخوانید� خداوند چه چیزی را به آنها می گفت که به یاد بیاورند ، و چرا 

اینقدر مهم بود که آنها این چیزها را به یاد بیاورند؟ 

 

موسی تاریخ را به مردم یادآوری می کند، حتی به دوران خلقت می رود و از آنان می پرسد که 
آیا چیزی در طول تاریخ بوده که برای آنان انجام نشده باشد.  در واقع، او به آنها می گوید تا جویا 
شوند؛ یعنی خودشان مطالعه و بررسی کنند و ببینند آیا اینچنین چیزی را که تجربه کردند قبالً  اتفاق 
افتاده است.  موسی با این سوالها در حقیقت تالش می کرد تا به آنها اجازه دهد به این نکته پی بربند 
که خداوند برایشان چه کارهایی انجام داده است و از این رو نهایتا چقدر باید برای او به خاطر اعامل 

قدرمتندش در زندگیشان قدردان وسپاسگزار باشند.
نجات از مرص محور این اقدامات بود و بعد شاید به شیوه ای متحیر کننده، گفتگوی او در کوه 

سینا بود که به آنان اجازه داد تا »کالم او را از میان آتش« بشنوند.

تثنیه باب 4 آیه 4۰ را بخوانید� بنابراین موسی از مردم می خواست از این سخنان در خصوص کاری که 

خدا برای آنان انجام داده است چه نتیجه ای بگیرند؟ 

 

خداوند همه این کارها را بی هدف انجام نداد. او قومش را نجات داده بود و تا به آخر عهد خود 
را با آنان حفظ می کرد. آنان از مرص آزاد شدند و در صدد ورود به رسزمین موعود بودند. خدا سهم 
خود را انجام داد؛ حال آنها فراخوانده شدند تا سهم خود را ایفا منایند که چیزی جز اطاعت کردن نبود.



۹۷

این مدل چگونه طرح رستگاری را بیان می کند که در عهد جدید بیان شده است؟ عیسی برای ما چه 

کرد ، و چگونه باید به آنچه او برای ما انجام داده پاسخ دهیم؟ )مکاشفه باب 14 آیه 1۲ را ببینید(

۹ آذر      سه شنبه      

مراقب باشید��� مبادا فراموش کنید
تثنیه باب 4 آیات ۹ و۲۳ را بخوانید� خداوند از آنها می خواهد تا چه کاری دراینجا انجام دهند و 

چرا این خواسته اینچنین اهمیت زیادی برای قوم دارد؟

 

این دو فعل امری در این آیات حکمفرمانی می کنند: »مراقب باشید« و »فراموش مکنید«. آنچه 
خداوند به آنان می گوید تا انجام دهند این است: مراقب باشید تا مبادا فراموش کنید. یعنی، آنچه که 

خداوند برایتان چه کرده است و همچنین عهدی را که با شام بسته است را فراموش نکنید.
فعل »مراقب باشید« )که به شکلی متفاوت در تثنیه باب ۴ آیه ۹ به کاربرده شده، به »حفظ 

کنید« ترجمه شده(، در کل عهد عتیق تکرار می شود و به معنای »نگه داشنت«، »مواظب بودن« و
»محافظت منودن « یا »نگهبانی دادن« است. جالب اینجاست که اولین باری که این عبارت در 
کتاب مقدس ظاهر می شود به قبل از زمان گناه می رسد ، هنگامی که خداوند به آدم گفت باغی را 

که به او داده بود »حفظ« و نگهداری کند )پیدایش باب ۲ آیه ۱۵(.
حال اگرچه خداوند به به تک تک افراد می گوید) فعل مفرد است( که مراقب خودشان باشند 
تا مبادا فراموش کنند. این امر به معنای این نیست که به خاطر داشنت حافظه ضعیف »فراموش می 
کنند«)اگرچه با گذر زمان و در نسل جدیدی که می آمد( بلکه  بیشرت به معنای سستی در مورد 
تعهدات عهدشان است. یعنی آنان بایستی هوشیار می بودند که فراموش نکنند که چه کسانی بودند 
و در محرض خدا و در حضور عربانیان و در برابر غریبان در میان آنان  و در برابر اقوام اطرافشان 

چگونه باید زندگی کنند. 

تثنیه باب 4 آیه ۹ را دوباره بخوانید )همچنین به تثنیه باب ۶ آیه ۷ و تثنیه باب 11 آیه 1۹ رجوع 

منایید( اما به بخش آخر آیه توجه کنید که در مورد تعلیم آنان به فرزندانشان و نوه هایشان است� 

این مطلب چگونه به آنان کمک می کند تا فراموش نکنند؟

 

این تصادفی نیست که بالفاصله بعد از اینکه موسی به آنها می گوید که فراموش نکنند ، اجازه 
ندهند این چیزها »از دلتان بیرون برود« ، به آنها می گوید این موارد را به نسل بعدی و به نسل 
بعد یاد دهید. نه تنها فرزندانشان نیاز دارند تا در مورد این گونه چیزها بشنوند بلکه حتی مهمرت 



۹۸

از همه اگر آنچه را که خدا برای شان انجام داده را مکررا به آنها بگویند مردم فراموش منی کنند که 
اینها چه معنایی دارد. بنابراین، چه راه  بهرتی برای حفظ آنچه خداوند برای قوم برگزیده خود انجام 

داده است وجود دارد؟

چگونه گفتن تجربه ای که با خداوند داشته اید ، نه فقط برای دیگران ، بلکه برای خود شما نیز 
مفید بوده است؟ چگونه بازگو کردن پیشگویی خداوند به شما کمک کرده است که رهنمودهای 

او را فراموش نکنید؟ 

۱۰ آذر      چهارشنبه      

سیر و پُر
یکی از رهربان پیشین کلیسا که برای مدت ۳۴ سال در مجمع عمومی ادونتیست های روز هفتم 
خدمت کرده بود داستانی را گفت که درآن سالها پیش خود و همرسش به فرودگاهی رسیده بودند اما 
چمدانشان گم شده بود. اوگفت:» هامنجا کنار بخش تحویل چمدان زانوزده و دعا کردیم و از خداوند 
خواستیم تا چمدان گم شده مان یافت شود« او گفت دوباره بعد از چند سال هامن حادثه مشابه 
افتاد. به همرسش  اتفاقی  او گفت که بعدا چه  نبود.  اما چمدانشان  روی داد: به فردوگاه رسیدند 

گفت:»نگران نباش، بیمه جربان خواهد کرد«.

با داشنت این داستان در ذهنتان، تثنیه باب ۸ آیات ۷ تا 1۸ را بخوانید� چه اخطاری را خداوند به 

قومش در اینجا می دهد و امروزه این اخطار برایامن چه مفهومی دارد؟

 

آنان  تنها  نه  آورد�  می  ارمغان  به  آنها  برای  را  چیزی  چه  پروردگار  به  آنها  بودن  وفادار  ببینید 
رسزمینی زیبا و فوق العاده را صاحب می شدند »رسزمینی که در آن نان را به تنگدستی نخواهید 
خورد و به چیزی محتاج نخواهید شد«)تثنیه باب ۸ آیه ۹(، بلکه در آن رسزمین به وفور نعمت برکت 
می یافتند: گله ها و رمه ها و طال و نقره و خانه های زیبا. به عبارتی، همه آنچه که الزم است تا این 

زندگی قابل زیسنت باشد به آنان داده خواهد شد.
اما بعد چه؟ آنها با خطری که همواره ثروت و دارایی شان را به خطر می اندازد روبرومی شدند، 
توانگری  تا  نیرومی بخشد  به شام  تنها خداوند است که»اوست که  این  که فراموش می کردند که 

حاصل کنید«)تثنیه باب ۸ آیه ۱۸(.
شاید در ابتدا اینگونه نباشد اما با گذرسالها که متامی نیازهایشان برآورده می شود گذشته خود 
را فراموش خواهند کرد، فراموش خواهند کرد که چگونه خداوند آنها را »ازمیان آن بیابان بزرگ و 
ترسناک«)تثنیه ۱ آیه ۱۹( عبور داده بود؛ و در واقع فکر می کردند که زیرکی و توانایی خودشان بوده 

که توانسته اند اینگونه کامیاب باشند.
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این دقیقا هامن چیزی بود که خداوند بر ضد آن به آنان اخطار می داد تا از انجام آن اجتناب 
ورزند )و متاسفانه، علی الخصوص وقتی سخنان انبیای بعدی را بخوانیم، دقیقا هامن چیزی است که 

برای آنان اتفاق افتاد(.
که  بود  این خداوند  که  نکنند  فراموش  تا  گفت  آنها  به  موسی  کامیابی،  این  میانه  در  بنابراین 
اینکار رابرایشان انجام داد و با برکات دنیوی فریفته نشوند. قرنها بعد، عیسی در مثل برزگر در باره 

»فریبندگی و عشق به ثروت«هشدار داد )مرقس ۴ آیه ۱۹(.

مهم نیست که چه مقدار پول و دارایی در اینجا داشته باشیم، همگی گوشت و خونیم که در 
آید چه  از ثروت می  باره خطری که  به ما در  این  به گودالی  در زمین هستیم�  انتظار رفتن 
هشداری می دهد، اینکه آیا ثروت باعث می شود تا نیازمان را به تنها کسیکه می تواند ما را از 

این گودال زمین نجات دهد فراموش کنیم؟

۱۱ آذر      پنجشنبه      

به یاد داشته باشید که برده بودید
تثنیــه بــاب ۵ آیــه 1۵؛ تثنیــه بــاب ۶ آیــه 1۲؛ تثنیــه بــاب 1۵ آیــه 1۵؛ تثنیــه بــاب 1۶ آیــه ۳ و 1۲؛ 

و تثنیــه بــاب ۲4 آیــات 1۸ و ۲۲ را بخوانیــد� چــه چیــز مخصوصــی را خداونــد از آنــان خواســت تــا 

فرامــوش نکننــد و چــرا؟

 

هامنطورکه دیدیم، درکل عهد عتیق، خداوند مکررا اذهان مردم را به سوی خروج ازمرص سوق 
می دهد، به سوی نجات معجزه آسایشان توسط خدا از مرص. تا به امروز پس از هزاران سال یهودیان 
همچنان عید ِپَسح را برگزارمی کنند، که یادبودی است برای آنچه خداوند برایشان انجام داده است. 
»چون وارد رسزمینی شدید که خداوند آن را به شام وعده داده است، این عبادت را به جا آورید. اگر 
فرزندانتان از شام بپرسند که »معنای این عبادت چیست؟« بگویید:» این قربانی ِپَسح برای خداوند 
است که در مرص از خانه های بنی ارسائیل حفاظت کرد، آنگاه که مرصیان را زد ولی خانه های ما را 

رهایی بخشید« )خروج باب ۱۲ آیات ۲۵ تا ۲۷(.
برای کلیسای امروزه، عید ِپَسح منادی است از رستگاری ای که ما در مسیح داریم: »زیرا مسیح، 

برّه ِپَسح ما، قربانی شده است« )اول قرنتیان باب ۵ آیه ۷(.

افسسیان باب ۲ آیات ۸ تا 1۳ را بخوانید� به این غیر یهودیان ایامندار گفته شد تا چه چیزی را به 

خاطر بسپارند؟ چگونه آن چیزی که به عربانیان در تثنیه گفته شده است را به خاطر بسپارند؟
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پولس از این مردم می خواست تا آنچه را که خدا برایشان در مسیح انجام داده بود، اینکه از 
کجا آنان را نجات داده بود و آنچه را که هم اکنون به خاطر فیض خدا دارند را به خاطر بسپارند. 
بنی ارسائیل چیزی از خود نداشتند تا در حضور خدا جلوه ای داشته باشند. در عوض این تنها فیض 
خدا بود که به آنان عطا شد، حتی با وجود اینکه آنان »نسبت به وعده عهد بیگانه بودند« آنان را در 

دامان مسیح عیسی قرار داد.
خواه یهودی در بیابان، مسیحی در افسس یا ادونتیست های روز هفتم در هر جایی از جهان، 
چقدر حساس است تا ما به یاد داشته باشیم و آنچه را که خدا برایامن در مسیح انجام داده است 
فراموش نکنیم. بنابراین جای تعجب نیست که ما این گفته را داریم: »برایامن نیکو خواهد بود اگر 
روزانه هر ساعتامن را در تفکر مسیح به رسبریم. ما باید آن را نقطه به نقطه بررسی کنیم و اجازه 
دهیم تخیْل هر صحنه ، به ویژه صحنه های پایانی را درک کند. هامنطور که ما در نجات عظیمش 

سکنی می گزینیم که برایامن انجام داد، اعتامدمان نیز در او هرچه بیشرت ثابت می گردد، محبتامن 
به او هرچه بیشرت و رسیعرت ابرازمی گردد و ما عمیقاً با روح او آمیخته خواهیم شد« )الن جی وایت، 

آرزوی اعصار، صفحه ۸۳(.

۱۲ آذر      جمعه      

تفکری فراتر: » رحمت و شفقت خدا نسبت به موجودات گمراهش چقدر عظیم است که 
رنگین کامن زیبا در ابرها را به عنوان عهد و پیامن خود با انسانها قرار داد! خداوند اعالم می کند که 
وقتی به کامن نگاه می کند ، عهد خود را به یاد می آورد. این گفته به این موضوع اشاره منی کند 
که او فراموشکار است ، بلکه او به زبان خودمان سخن می گوید تا بلکه بهرت درک کنیم. این هدف 
خدا بود که فرزندان ارسائیل در نسل های بعد  مفهوم این کامن درخشان را بپرسند که آسامنها را 
در بر می گیرد، والدین شان باید داستان طوفان را مکررا بگویند و به آنها بگویند که آن متعال این 
کامن را ساخت و بر ابرها قرار داد تا ضامنتی باشد که دیگر هرگز آبها زمین را دربرنخواهد گرفت. 
پس نسل اندر نسل  این امر، محبت الهی را برای انسان شهادت خواهد داد و اعتامدشان را برای خدا 

مستحکمرت خواهد منود.« )الن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷(.
از بدو پیدایش مسیحیت، هرگز كلیسایی وجود نداشته است كه از ثروت و آسایش موجوداتی كه 
امروزه كلیسا در بعضی از كشورهای جهان از آن بهره مند است ، بهره مند شده باشد. سوال این است، به 

چه قیمتی؟ چنین توانگری ای یقینا بر وضعیت روحانی ما تاثیر مثبت منی گذارد. چطور امکان پذیر 
است؟ از چه زمان  ثروت مادی موجب رشد فضایل مسیحیان در زمینه انکار خود و از خودگذشتگی 
شده است؟ در بیشرت موارد ضد این امر اتفاق می افتد: هرچه مردم بیشرت داشته باشند، بیشرت از خود 
گذشتگی خواهند داشت و کمرت متایل دارند تا به خدا وابسته باشند. ثروت و دارایی در هرحال چیزی 

نیکو است، اما یقینا با بسیاری از تله های روحانی خطرناک همراه است.
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سواالتی برای بحث:

1� در مورد این سوال که چگونه ثروت )که می تواند بسیار نسبی باشد ؛ یعنی کسی که در 
کشورش ثروتمند محسوب نمی شود، توسط افراد دیگری در یک کشور ثروتمند دیده شود( بحث 
کنید و چگونه بر معنویت ما تأثیر می گذارد�  راههایی که »با پول« می توانند خود را در برابر 

برخی از خطرات روحانی که ثروت می تواند ایجاد کند ، محافظت می کنند؟

۲� در کالس در مورد صحنه های پایانی زندگی مسیح و آنچه که آنها درباره محبت خدا به ما 
می گویند و اینکه چرا ما هرگز نباید واقعیت این محبت را فراموش کنیم صحبت کنید� به چه 
چیزهای دیگری در مورد نیکوئی خدا  بیندیشید ، و چرا ما باید همیشه این واقعیت را در ذهن 

داشته باشیم؟

۳� اگرچه برخی دانشمندان می گویند طوفان و سیل در ابعاد جهانی وجود نداشت، علی رغم 
اینکه کتاب مقدس می گوید که وجود داشت)و رنگین کمان هم وجود داشت(، برخی می گویند 
آفرینش شش روزه هم وجود نداشت؛ علی رغم اینکه کتاب مقدس می گوید وجود داشت)وروز 
هفتم سبت برای به خاطر داشتن آن(� این امر در مورد اینکه چقدر فرهنگ می تواند قدرتمندانه 

از جهات منفی بر ایمان تاثیر بگذارد به ما چه می گوید؟
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داستانهای ایامنداران
۱۳ آذر

مهامن تازه واردی که همه چیز را می 
دانست

نوشته اِلیان هوسوکاوا ایامیوکی

یک مهاجر برزیلی به نام ساندرا ساتو مستقیامً تا یک کلیسای ادونتیست روز هفتم 
واقع در شهر کاکه گاوای ژاپن رانندگی کرد ، تا به خاطر گواهینامه رانندگی اش که تازه 
او به خدا قول داده بود که اگر گواهینامه اش را  گرفته بود از خدا تشکر کند. چون 

گرفت، اولین جایی که با ماشینش می رود، کلیسا باشد.
عرص هامن روز، ساندرا با خوشحالی به اعضای کلیسای مسیحی مرکز توکای گفت 
که خدا برای گرفنت گواهینامه رانندگی دعای او را اجابت کرده است. او همچنین اعالم 

کرد که :  من برای گرفنت غسل تعمید آماده هستم.
اعضای کلیسا حسابی از دیدن او متعجب شده بودند. چون تا عرص آن روز هرگز 

ساندرا را ندیده بودند.
و وقتی که ساندرا اعضای مختلف کلیسا را با نام های خودشان صدا کرد، حیرت آنها 

حتی بیشرتهم شد.
او می گفت: من بسیاری از شام را می شناسم. چون قبال برنامۀ پخش مستقیم از این 

کلیسا را از طریق رسانه های اجتامعی متاشا می کردم.
ســپس رشوع بــه گفــنت داســتان خــودش کــرد. ســاندرا و شــوهرش بــه عنــوان اعضــای 
ــه هــای مرکــزی  ــی دیگــر در کارخان ســابق ادونتیســت، بهمــراه هــزاران مهاجــر برزیل

ژاپــن کار مــی کردنــد.
طی بحثی در رابطه با دین،  شوهرش اعالم کرده بود که اگر روزی ساندرا بخواهد 
عبادت کند تنها در صورتی با او موافقت خواهد کرد، که درکلیسای ادونتیست حضور 

پیدا کند، چرا که ساندرا به یک فرقه مسیحی دیگر تعلق داشت.
از آنجایی که ساندرا حسابی شیفته ایامن سابق همرسش شده بود، رشوع به متاشای 
با کمک همرسش  او  بود.  توکای کرده  از کلیسای مسیحی مرکز  برنامۀ پخش مستقیم 

مطالعات کتاب مقدس را که توسط کانال امید از برزیل پخش می شد، به پایان رساند.
سپس به خدا قول داده بود که اگر گواهینامه رانندگی اش را گرفت، شخصاً حضور در 
کلیسا را  آغاز خواهد کرد. پس از یک دوره بررسی کتاب مقدس با شبان مرکز مسیحی 
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توکای، ساندرا غسل تعمید گرفت. اما هیچ یک از اعضای خانواده اش، حتی شوهرش، 
در این مراسم غسل تعمید حضور نیافتند. ولی ایامن او همچنان پابرجا مانده است.

به ابتکار او، در شهری دیگر، به نام ایواتا،  یک گروه کوچک مطالعه کتاب مقدس 
ژاپن کالم  اکنون در  تأسیس شد. هم  بودند،  دنبال شناخت مسیح  به  افرادی که  برای 

خداوند در حال گسرتش است.
داستان هفته آینده را در مورد چگونگی استفاده خداوند از گروه کوچک ایواتا برای 
برکت دادن سایر مهاجران برزیلی را بخوانید. ساندرا پس از متاشای برنامۀ خدمات آنالین 
با کلیسای مرکز مسیحیان توکای آشنا شد. بخشی از هدایای سیزدهمین سبت این دورۀ 
سه ماهه به طرحی اختصاص می یابد که به بسیاری از ژاپنی ها، به ویژه جوانان، کمک 
می کند تا از طریق اینرتنت در مورد عیسی مسیح بیاموزند. با تشکر از شام برای هدایای 

سخاومتندانه.
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۱۳ تا ۱۹ آذر   درس یازدهم   

تثنیه در نوشته های بعدی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: دوم پادشاهان ۲۲، نحمیا باب ۹ آیه ۶، ارمیا باب ۷ آیات ۱-۷، مزامیر باب 

۱۴۸ آیه ۴، ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳، میکاه باب ۶ آیات ۱-۸، دانیال باب ۹ آیات ۱۹-۱.

آیه حفظی: »لیکن  خداوند به  پدران  تو رغبت  داشته ، ایشان  را محبت  می منود، و بعد از ایشان  ذریت  
ایشان ، یعنی  شام را از همه  قومها برگزید، چنانکه  امروز شده  است« )تثنیه 1۰: 1۵(�

یکی از جذابیت های کتاب مقدس، مخصوصا در مورد عهد عتیق، این است که هر چند وقت 
یکبار به خودش ارجاع می دهد یا اشاره می کند؛ یعنی نویسنده های بعدی در عهد عتیق به نویسنده 

های قبلی ارجاع می دهند و از نوشته هایشان استفاده کرده و منظورشان را می رسانند.
برای منونه مزامیر باب ۸۱ به کتاب خروج بر می گردد و سپس تقریباً کلامت کلیدی را از مقدمه 
ده فرمان نقل می کند که مزامیر اینگونه می نویسد:»من یهوه خدای تو هستم، که تو را ازرسزمین مرص 

بیرون آوردم«)مزامیر باب ۸۱ آیه ۱۰(.

در رسارس عهد عتیق، پیدایش- مخصوصا پیدایش- به آیه ای همچون آیه مذکور اشاره می کند: 
»بر زمین نظر افکندم، و اینک بی شکل و خالی بود؛ و بر آسامن، هیچ نور نداشت«)ارمیا باب ۴ آیه 

۲۳؛ همچنین به پیدایش باب ۱ آیه ۲ رجوع شود(.
تثنیه رجوع می کنند که در  انبیاء، به کتاب  بارها نویسندگان متاخر عهد عتیق، مانند  و آری، 
زندگی عهدی ارسائیل اولیه که بر پایه عهد بود نقشی محوری بازی می کرد. این هفته ما بر این 
موضوع مترکز خواهیم کرد که چگونه کتاب تثنیه توسط نویسندگان متاخر به کار برده شد. آنان چه 
بخشی از کتاب تثنیه را به کار می بُردند و آنها به چه نکاتی اشاره می کردند که به امروز ما مرتبط 

می باشد؟

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای ۲۰ آذرحارض شوید.
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۱۴ آذر      یکشنبه      

کتاب رشیعت
یوشیای پادشاه، پادشاه یهودا هشت ساله بود وقتی به منصب پادشاهی رسید، و به مدت ۳۱ 
سال)از سال ۶۴۰ تا ۶۰۹ قبل از میالد( قبل از مرگش در میدان نربد، فرمانروایی کرد. در سال هجدهم 

فرمانروایی اش چیزی اتفاق افتاد که حداقل برای مدتی تاریخ قوم خدا را عوض کرد.

دوم پادشاهان باب ۲۲ را بخوانید� از این حادثه چه درسی می آموزیم؟

 

کارشناسان خیلی وقت پیش نتیجه گرفتند که »کتاب رشیعت«)دوم پادشاهان ۲۲ آیه ۸( کتاب 
تثنیه بود که ظاهراً برای سالها از دسرتسی قوم دور بوده است.

» یوشیا هنگامی که برای اولین بار خواندن توصیه ها و هشدارهای ثبت شده در این نسخه کهن 
را شنید بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. او قبالً هرگز به رصاحتی که خداوند »مرگ و زندگی ، برکت 
و لعنت« را برای ارسائیل مقرر داشته بود پی نربده  بود)تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۹(... این کتاب  مملو 
از ضامنتهای خدا از متایل برای نجات کسانی بود که باید کامال به او توکل می کردند.  هامنطور که 
رهایی آنها را  از اسارت مرصیان صورت داده بود، به هامن صورت با قدرت کار می کرد تا آنان را 
در رسزمین موعود مستقر منوده و آنان را راس قوم های زمین قرار دهد« )الن جی وایت، انبیاء و 

پادشاهان، صفحه ۳۹۳(.
در رسارس فصـل بعـد مـی بینیـم کـه چگونه یوشـیای پادشـاه بـا جدیت متـام در پی »نگاه داشـنت 
فرامیـن وفرایـض او بـا متامـی دل و جـان« بود)دوم پادشـاهان بـاب ۲۳ آیه ۳؛ همچنین بـه تثنیه باب 
۴ آیـه ۲۹، تثنیـه بـاب ۶ آیـه ۵، تثنیـه بـاب ۱۰ آیـه ۱۲، تثنیـه بـاب ۱۱ آیـه ۱۳رجـوع کنیـد(. و ایـن 
اصالحـات شـامل طهـارت و تقدیـس » متـام اعـامل کریهی کـه در رسزمین یهـودا و اورشـلیم دیده می 
شـد، تـا بلکـه سـخنانی را کـه در کتابـی کـه حلقیـای کاهـن در خانـه خداونـد یافتـه بـودرا بـه انجام 

رسـاند«)دوم پادشـاهان بـاب ۲۳ آیه ۲۴(.
تثنیه رسشار از پندها و هشدارهایی بود که از اعامل قوم های اطراف بایستی دوری شود. اعامل 
بوده  بود که در سامره  پرستی  اعدام کاهنان بت  داد، شامل  انجام  او  یوشیا و متامی چیزهایی که 
اند)دوم پادشاهان باب ۲۳ آیه ۲۰(، این امر را آشکارساخت که چقدر از حقیقتی که بدان اعتامد 
کرده بودند دور شده بودند. قوم به جای اینکه در قدوسیت باقی مبانند، با دنیا سازش کردند، حتی 

با وجود آنکه اغلب فکر می کردند که میانه آنان با خداوند خوب استو از اصالح رس باز می زدند.
چه فریب خطرناکی.

در خانه خود یا حتی در موسسات کلیسایی، باید خود را از چه چیزهایی پاکسازی کنیم تا بتوانیم 
به واقع، با تمام وجود و قلب خود به خداوند خدمت کنیم؟



1۰۶

۱۵ آذر      دوشنبه      

فلک االفالک
تثنیه این مطلب را آشکارا می سازد که رشیعت و عهد در کانون قرار داشتند، نه تنها در مورد 
رابطه قوم ارسائیل با خدا بلکه برای هدف قوم به عنوان قوم »برگزیده«)تثنیه باب ۷ آیه ۶، تثنیه باب 

۱۴ آیه ۲، تثنیه باب ۱۸ آیه ۵(.

تثنیه باب 1۰ آیات 1۲-1۵ را بخوانید، جائیکه بر ایده رشیعت و جایگاه ارسائیل برگزیده تاکید شده 

است� با این حال منظورکتاب مقدس از » فلک االفالک « یا زمین و آسامنها، چیست؟ موسی می 

خواهد با این عبارت به چه چیزی اشاره مناید؟

 

منظور عبارت » فلک االفالک « یا عرش به طور مطلق مشخص نشده است، حداقل در این حواشی 
منت ، اما موسی به ابهت، قدرت و عظمت خدا اشاره می کند.

یعنی نه تنها خود آسامن بلکه » فلک االفالک « به او تعلق دارد، بیشرت عبارت مصطلحی که به 
حکمرانی کامل خدا بر کل خلقت اشاره می کند.

آیات ذیل را بخوانید، که همگی بر اساس عبارتی است که نخست در تثنیه ظاهر می شود� در هر 

مورد، به چه چیز اشاره شده و چگونه تاثیر تثنیه را در آنجا می بینیم؟

اول پادشاهان باب ۸ آیه ۲۷  

 

نحمیا باب ۹ آیه ۶  

 

مزامیر باب 14۸ آیه 4  

 

آنچه که در نحمیا باب ۹ به وضوح دیده می شود موضوع خداست به عنوان خالق و کسی که 
تنها باید پرستش شود. او همه چیز را آفرید، حتی »فلک االفالک را با متامی لشکریان« )نحمیا باب 
۹ آیه ۶(. در واقع، نحمیا باب ۹ آیه ۳ می گوید که او »از کتاب رشیعت می خواند«، که بیشرت شبیه 
زمان یوشیا، کتاب تثنیه که توضیح می دهد چرا چندآیه بعد الویان در میان حمدوستایش شان از خدا، 

عبارت »فلک االفالک« را به کار می بردند که مستقیام از تثنیه برگرفته شده است.

خدا خالق نه تنها زمین بلکه » فلک االفالک« است و بعد فکر کنید که همین خدا بر صلیب شد! 
چرا پرستش  پاسخی شایسته به کاری است که خدا برای ما انجام داده است ؟



1۰۷

۱۶ آذر      سه شنبه      

تثنیه در ارمیا
سالها پیش مردی جوان و اهل عرفان، با شور و هیجان در پی حقیقت بود- حال این حقیقت هر 
چه بود و به هرکجا که هدایت می کرد. رسانجام او آمده ، نه تنها به خدا پدر و مسیح ایامن آورد ، 
بلکه ادونتیست روزهفتم را نیز پذیرفت. آیه مورد عالقه او در کتاب مقدس ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۳ بود 
که اینچنین است:»آنگاه که مرا بجوئید، مرا خواهید یافت؛ اگرمرا به متامی دل خود بجویید.« سالها 
بعد به هرحال وقتی که کتاب مقدس خود را می خواند آن آیه را دوباره یافت، اما با رجوع به کتاب 

تثنیه. یعنی اینکه ارمیا آنرا از موسی گرفته بود.

تثنیه باب 4 آیه ۲۳ تا ۲۹ را بخوانید� بسرت تاریخی این وعده برای ارسائیل چیست و چگونه می تواند 

به امروز ما مرتبط شود؟

 

هامنطور که دیدیم کتاب تثنیه در دوره حکمرانی یوشیای پادشاه دوباره کشف شد و تحت سلطه 
یوشیا بود که ارمیا خدمتش را آغازمنود. هیچ شکی نیست که بعدا تاثیر تثنیه در نوشته های ارمیا 

دیده می شود.

ارمیا باب ۷ آیات 1-۷ را بخوانید� ارمیا به مردم می گوید تا چه کاری انجام دهند، واین چگونه با 

نوشته های کتاب  تثنیه می تواند مربوط باشد؟

 

موسی در تثنیه به دفعات به این موضوع اشاره می کند که وجودشان در رسزمین کنعان مرشوط 
است و اگر نا اطاعتی کنند در مکانی که خدا برایشان انتخاب کرده بود نخواهند ماند. به هشدار 
ویژه ای در ارمیا باب ۷ آیه ۴ نگاه کنید، و می توان نتیجه گیری کرد که این معبد خدا بود و آری، 

آنان قوم برگزیده بودند ولی با نا اطاعتی هیچ کدام از اینها اهمیتی نداشت.
و این اطاعت شامل این بود که آنان چگونه با بیگانگان، یتیامن و بیوه ها رفتارمی کنند- ایده ای 
که مستقیام به کتاب تثنیه بازمی گردد و برخی از مفاد عهد و پیامنی که بدان متعهدند اینگونه است: 
»حق غریب یا یتیم را پایامل نکن، و جامه بیوه زن را گرو مگیر«)تثنیه باب ۲۴ آیه ۱۷، همچنین به 

تثنیه باب ۲۴ آیه ۲۱ رجوع کنید؛ تثنیه باب ۱۰ آیات ۱۸ و۱۹؛ تثنیه باب ۲۷ آیه ۱۹(.

ارمیا 4 آیه 4 را بخوانید و با تثنیه باب ۳۰ آیه ۶ مقایسه کنید� در اینجا  برای مردم چه پیامی 
وجود دارد و چگونه این اصل امروزه به همان اندازه در مورد مردم خدا صدق می کند؟



1۰۸

۱۷ آذر      چهارشنبه      

خداوند چه چیزی را ملزم می دارد؟
بسیاری از نوشته های انبیاء شامل درخواست وفاداری است.  ونه تنها وفاداری عادی بلکه وفاداری 
خاص، وفاداری به عهد تا به آخر، که درست پیش از این که وارد رسزمین موعود بشوند مجددا مورد تایید 
قرار گرفت.  این آن چیزی است که کتاب تثنیه رشح می دهد: تایید دوباره عهد خدا با ارسائیل. خداوند 
هم اکنون پس از گذشت ۴۰ سال رسگردانی، در صدد تحققبیشرت وعده های عهدش و پایان معامله اش 
بود. بنابراین موسی به آنان هشدار داد تا آنها هم تا به آخرآنرا به انجام رسانند. براستی بیشرت نوشته های 

انبیاء اساسا یکسان بود: که مردم را دعوت می کند تا به عهد خود وفادار باشند.

میکاه باب ۶ آیات 1-۸ را بخوانید� خداوند دراینجا به مردم چه می گوید و با کتاب تثنیه چه رابطه 

ای می تواند داشته باشد؟ )همچنین به عاموس باب ۵ آیه ۲4 و هوشع باب ۶ آیه ۶ رجوع کنید(

 

دانشمندان کتاب مقدس در این آیات در میکاه آنچه را که به عنوان »دادخواست عهد« شناخته 
می شود ، دیده اند که در آن خداوند »شکایت« می کند یا پرونده ای را علیه قوم خود به دلیل نقض 
عهد مطرح می کند. در این مورد میکاه می گوید که خداوند »شکایتی بر ضد قومش دارد«)میکاه 
باب ۶ آیه ۲( که در این آیه کلمه »شکایت« می تواند به معنای نزاع قانونی باشد؛ یعنی خداوند در 
حال تشکیل دادخواست قانونی علیه آنها بود ، تصویری که حاکی از جنبه حقوقی )عالوه بر رابطه( 

عهد است. این نبایستی باعث حیرت شود چراکه با متامی این، در کانون عهد رشیعت قرار دارد.
در اینجا نیز توجه کنید که چگونه میکاه از زبان کتاب تثنیه پیروی می کند: »و اکنون ای ارسائیل، 
یهوه خدایت از توچه  می خواهد، جزآنکه از یهوه خدایت برتسی و درهمه راههایش گام برداری واو 
را دوست بداری و یهوه خدای خود را با متامی دل و متامی جان خود عبادت کنی و فرمانهای خداوند و 
 فرایض او را که من امروز برای خیریت تو به تو امر می فرمایم نگاه داری«)تثنیه باب ۱۰ آیات ۱۲و۱۳(. 
در عوض ، میکاه ، به جای نقل قول مستقیم ، آن را تغییر داده و »حرف رشیعت« تثنیه را با »روح 

رشیعت«، که در مورد عدالت و مهربانی است ، عوض می کند.
آنچه به نظر می رسد در اینجا اتفاق می افتد این است که دین و پارسایی ظاهری )قربانی های 
، به عنوان مثال ، »هزاران قوچ«( ، چیزی نیست که رابطه عهد ارسائیل را با خدا  بسیار حیوانات 
تشکیل دهد. این همه زهد و پارسایی ظاهری چه فایده ای دارد ، به عنوان مثال ، »بر مزرعه ها طمع 
می ورزند و آنها را غصب می کنند؛ برخانه ها نیز، و آنها را به چنگ می آورند. بر مرد و اهل خانه 
اش ظلم می کنند، و بر آدمی و میراثش ستم روا می دارند«)میکاه باب ۲ آیه ۲(؟ بر ارسائیل بود تا 
نور جهان می بودند، در مورد آن چیزی که ملل با حیرت می گویند: »بدرستی این قوم بزرگ، مردمانی 
حکیم و فهیمند«)تثنیه باب ۴ آیه ۶(. بنابراین، برآنها بود تا با حکمت و درایت رفتار می کردند که 

شامل رفتار منصفانه توام با مهرورزی با مردم هم می شد.



1۰۹

۱۸ آذر      پنجشنبه      

دعای دانیال
یکی از مشهورترین دعاها در کل عهد عتیق، دعای دانیال در کتاب دانیال باب ۹ می باشد. دانیال 
زمانی که از نوشته های ارمیای نبی می یابد که زمان »پریشانی« ارسائیل )دانیال باب ۹ آیه ۲(، پس 

از گذشت هفتاد سال به رس رسیده است، با شور و  شوق رشوع به دعا می کند.
و چه دعایی بود- دعایی تکان دهنده و ترضعاتی که در آن او به گناهان خود و گناهان قومش 
اعرتاف می کند ، در حالی که در عین حال عدالت خدا را در میان بالیی که بر رس آنها آمده است 

تصدیق می کند.

دانیال باب ۹ آیات 1 -1۹ را بخوانید� چه موضوعاتی می توانید بیابید که مستقیام با کتاب تثنیه 

ارتباط دارد؟

 

دعای دانیال دقیقا خالصه ای از هامن چیزی است که قوم در تثنیه در مورد عواقب عدم پایبندی 
به عهد خود هشدار یافتند. دانیال دو بار به »رشیعت موسی« )دانیال ۹: ۱۱ ، ۱۳( اشاره کرد ، که 

قطعاً شامل تثنیه بود و در این مورد ، ممکن است به طور خاص به آن اشاره شده باشد.
هامنطور که تثنیه گفته بود آنان از رسزمین وعده)به تثنیه باب ۴ آیات ۲۷-۳۱ و تثنیه باب ۲۸ 
رجوع کنید( رانده شدند چراکه اطاعت منی کردند، دقیقا هامن چیزی که موسی در)تثنیه باب ۳۱ آیه 

۲۹( به آنان گفته بود که اتفاق خواهد افتاد.
چقدر غم انگیز نیز بود که به جای اینکه قوم های اطرافشان بگویند ، » بدرستی این قوم بزرگ، 
مردمانی حکیم و فهیمند« )تثنیه باب ۴ آیه ۶( ، ارسائیل از طرف هامن قوم ها »مالمت« شد )دانیال 

باب ۹ آیه ۱۶(.
در متام اشک ها و التامس های دانیال ، او هرگز خواسته معمولی را که خیلی ها در هنگام وقوع فاجعه 
مطرح می کنند ، منی گوید: »چرا؟« او هرگز درخواست منی کند زیرا کتاب تثنیه را خوانده بود و  دقیقا می 
دانست که علت متامی این اتفاقات چه بود. به عبارتی دیگر، تثنیه به دانیال)و به دیگر تبعیدیان( تاریخچه 
ای را بیان می کند که در آن به آنان نشان می دهد که اگر رشیر به رساغشان آمده است، بطور تصادفی یا 

تقدیر نبوده بلکه حاصل نا اطاعتی آنان بوده است، دقیقا در مورد آنچه هشدار یافته بودند.
اما، و شاید مهمرت از همه، دعای دانیال این حقیقت را ابراز داشت که علی رغم این حوادث، 
روزنه امیدی وجود دارد. خدا آنان را ترک نکرده بود، گرچه اینگونه به نظر می رسید. تثنیه نه تنها 

زمینه ای برای درک وضعیت آنها فراهم کرد ، بلکه به وعده ای برای احیای روابط نیز اشاره داشت.

دانیال باب ۹ آیات ۲4-۲۷ را بخوانید که نبوت عیسی و مرگش بر صلیب می باشد� چرا این نبوت 
در چارچوب تبعید اسرائیل و وعده بازگشت باید به دانیال )و به ما ( نیز داده شده است؟



11۰

۱۹ آذر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: » )میکاه باب ۶ آیات ۱-۸( یکی از پر ابهت ترین آیات عهد عتیق است. 
آن آیات، به مانند عاموس باب ۵ آیه ۲۴ و هوشع باب ۶ آیه ۶، پیام انبیای قرن هشتم را به تصویر 
می کشد. این بخش با یک مثال زیبا از یک دادخواست عهد رشوع می شود که در آن نبی، مردم را 
احضار می کند تا اتهامی را که یهوه علیه آنها دارد بشنوند. کوه ها و تپه ها هیئت منصفه هستند زیرا 
آنها مدتهاست که وجود داشته و شاهد معامله خداوند با ارسائیل بوده اند. به جای اینکه مستقیامً 
ارسائیل را برای پیامن شکنی متهم کند ، خداوند از ارسائیل می پرسد که آیا اتهامی علیه او دارند؟ 
»من چه کاری انجام داده ام؟ چگونه تو را بیزارکرده ام؟ «در برابر بی عدالتی ممکن است برخی از 
افراد فقیر »در انجام کار خسته شده باشند«. در مقابل فرصتهای رسیع ثرومتند شدن ، برخی از مالکان 
زمین از رعایت قوانین عهد خسته شده اند.« رالْف ال اسمیت، تفسیر لغت کتاب مقدس، میکاه-

مالکی،)انتشارات گرند رپید، ام آی:کتابهای لغت، سال ۱۹۸۴(، جلد ۳۲، صفحه ۵۰.
» در اصالحاتی که ادامه یافت ، پادشاه[ یوشیا ]توجه خود را به نابودی هر گونه بت پرستی باقی 
مانده معطوف کرد. مدتها بود که ساکنان این رسزمین در برابر متثال چوب و سنگ سجده کرده و  از 
آداب و رسوم رسزمین های پیرامونشان پیروی می کردند ، به نظر می رسید حذف هر اثری از این 
رشاراتها تقریباً بیش از توان انسان باشد. اما یوشیا در تالش برای پاکسازی آن رسزمین استقامت کرد.« 

الن جی وایت، انبیاء و پادشاهان، صفحه ۱۰۴.

سواالتی برای بحث:

1� مطمئناً ، ما ادونتیستهای روز هفتم با پیام حقیقت حاضر ، خود را )و به درستی( در همان 
جایگاهی می بینیم که اسرائیل کهن در آن بوده: با داشتن این حقیقت که جهان اطراف نیاز 
داشتند تا صدایشان را بشنوند� این امتیازی عالی برایمان محسوب می شود� با این وجود ، فکر 

می کنید که چقدر به مسئولیت هایمان به امتیازی که یافته ایم عمل می کنیم؟

۲� تصور کنید که دانیال هستید ، که ملت شما را مورد حمله و شکست قرار گرفته است ، و می 
دانید که معبد ، مرکز تمام ایمان دینی شما ، توسط بت پرستان تخریب شده است� با این حال 
، چگونه دانش کتاب تثنیه در این زمان برای وی )یا هر یهودی دیگر( حافظ ایمان بود؟ یعنی 
چطور کتاب به او کمک کرد تا همه اتفاقات را بفهمد و چرا این اتفاق افتاده است؟ به روشی 
مشابه ، درک ما از کتاب مقدس به طور کلی چگونه به ما کمک می کند تا با زمانها و حوادثی 
روبرو شویم که در غیر این صورت ، بدون دانش از کالم مقدس ، می تواند برای ما بسیار دلسرد 
کننده باشد؟ پاسخ مذکور در مورداینکه کتاب مقدس تا چه اندازه باید کانون ایمان ما باشد، چه 

می آموزد؟

۳� در کالس نبوت ۷۰ ساله در دانیال باب ۹ آیات ۲4-۲۷ را مرور کنید� عهد در آن نبوت چه 
نقشی دارد و چرا ایده عهد در آن  از چنین اهمیتی برخوردار است -  و برای ما نیز�



111



11۲

داستانهای ایامنداران
۲۰ آذر

زمانبندی کامل خداوند
نوشته اِلیان هوسوکاوا ایامیوکی

کارخانه های  در  که ساعت ها  است  برزیلی  مهاجر  از هزاران  یکی  یواسا،  مارسیا 
مرکزی ژاپن مشغول به کار بود، که پس از بیامری مجبور شد در خانه مباند.

او که از درد شدیدی رنج می برد، منی دانست چگونه باید از خانواده اش مراقبت 
کرده یا حتی زنده مباند. او با گریه از خداوند خواست که نگذارد تا او مبیرد.

او که در این رشایط بیامری اش قادر به انجام کار زیادی نبود، مدت زیادی از وقتش 
را در اینرتنت سپری کرد.

یک روز، او بطور اتفاقی مجذوب دوره های بهداشتی مبتنی بر کتاب مقدس شد که 
توسط یک پزشک ادونتیست روز هفتم در برزیل برگزار می شد. 

او هــر ویدئــو از ســایت یوتیــوب را کــه مــی توانســت پیــدا کنــد متاشــا مــی کــرد، و 
هنگامــی کــه از جنبــه هــای مختلــف یــک ســبک زندگــی ســامل مطلــع شــد، در مــورد روز 

هفتــم ســبت نیــز شــنید.
بعد از آن، وقتی که داشت در شبکه های اجتامعی به دنبال دوستان دورۀ جوانیش 
در برزیل می گشت، یکی از همکالسیان سابقش را پیدا کرد که به تازگی منایه ای ایجاد 

کرده بود.
مارسیا با خوشحالی با دوست قدیمی خود ارتباط برقرار کرد و طی متاس تلفنی که 

با او داشت، مشتاقانه دربارۀ کشف جدیدش دربارۀ سالمتی و سبت با او صحبت کرد.
مارسیا  که  هنگامی  و  داد  گوش  او  حرفهای  به  دقت  با  دوستش  حین  همین  در 

صحبتش متام شد، به او گفت که در روز سبت عیسی را عبادت کرده است.
او در گذشته پس از قطع ارتباطش با مارسیا به یک ادونتیست روز هفتم تبدیل شده 

بود. در نتیجه این دو زن مطالعه کتاب مقدس را بهمراه هم رشوع کردند.
پس از مدتی، دوستش اطالعات متاس یک کلیسای ادونتیست و شبان آن را در منطقه 

مارسیا برایش ارسال کرد.
اما وقتی مارسیا به آدرس کلیسا نگاه کرد، متوجه شد که درشهر دیگری است، و راه 

رفنت به آنجا برایش بسیار دور بود، چرا که منی توانست رانندگی کند.
همرس شبان کلیسا می گوید : او هنوز با کلیسا در متاس است و با من صحبت می کند. 
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من او را غافلگیر کردم، و به او اطالع دادم که یک گروه کوچک مطالعه کتاب مقدس 
در ایواتا، شهری که او در آن زندگی می کند تشکیل شده است و در هامن هفته برای 

اولین بار یکدیگر را مالقات خواهند کرد.
سه روز بعد، آن گروه در کمرت از یک مایلی )یک کیلومرتی( خانۀ مارسیا یکدیگر را 
مالقات کردند، و آنقدر به او نزدیک بودند که او می توانست با پای پیاده به آنجا برود. 
خدا بیامری او را شفا داد و مارسیای ۵۴ ساله تا همین االن هیچ جلسه ای را از دست 

نداده است.
مارسیا از طریق اینرتنت دربارۀ سبت روز هفتم آموخت. بخشی از هدایای سیزدهمین 
سبت این دورۀ سه ماهه به طرحی اختصاص می یابد که به بسیاری از ژاپنی ها، به 
ویژه جوانان، کمک می کند تا از طریق اینرتنت در مورد عیسی مسیح  بیشرت بیاموزند. 

با تشکر از شام برای برنامه ریزی هدایای سخاومتندانه.
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۲۰-۲۶ آذر   درس دوازدهم   

تثنیه در عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: متی باب ۴ آیات ۱-۱۱، تثنیه باب ۸ آیه ۳، اعامل رسوالن باب ۱۰ آیه ۳۴، 

غالطیان باب ۳ آیات ۱-۱۴، اعامل باب ۷ آیه ۳۷، عربانیان باب ۱۰ آیات ۳۱-۲۸.

آیه حفظی: »مکتوب است که: انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هرکالمی که از دهان 
خدا صادر شود«)متی باب 4 آیه 4(�

عهد جدید از بطن عهد قدیم مولود گشته است. یعنی نویسندگانی که الهام یافته و عهد جدید 
را نوشتند از نویسندگان الهام یافته عهد عتیق به عنوان منبع اقتدار بهره برده اند. عیسی خود گفت 
»مکتوب است«)متی باب ۴ آیه ۴(، یعنی »در عهد عتیق نوشته شده است«؛ و نیز گفت»آیات مقدس 
می باید تحقق یابد«)مرقس باب ۱۴ آیه ۴۹(- یعنی آیات عهد عتیق. و وقتی عیسی با دو تن از 
حواریون خویش در راه عامئوس می رفت، به جای اینکه به آنان توسط معجزه نشان دهد که کیست، 
»سپس از موسی و همه انبیاء آغاز کرد وآنچه را که در متامی کتب مقدس در باره او گفته شده بود، 

برایشان توضیح داد«)لوقا باب ۲۴ آیه ۲۷(.
و  داستان ها  به  ارجاع  با  یا   ، اشارات  یا   ، از عهد عتیق  نقل قول مستقیم  از  استفاده  با  خواه 
ادعاهای خود  توجیه  تقویت، حتی  برای  از عهد عتیق  دامئاً  نویسندگان عهد جدید   ، پیشگویی ها 

استفاده می کردند.
و بین کتابهایی که از آنها به عنوان نقل قول یا مرجع استفاده می کردند تثنیه بود)به عالوه مزامیر 
و اشعیا(. متی، مرقس، لوقا- اعامل رسوالن، یوحنا، رومیان، غالطیان، اول و دوم قرنتیان، عربانیان، نامه 

های رسوالن و مکاشفه همه به تثنیه رجوع می کنند.
این هفته به برخی از این منونه ها نگاهی می اندازیم و می بینیم که چه درسی از حقیقت حارض 

می توانیم بیاموزیم.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۷ آذر حارض شوید.
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۲۱ آذر      یکشنبه      

»مکتوب است«
متی باب 4 آیات 1-11 را بخوانید� عیسی چگونه به وسوسه های شیطان در بیابان پاسخ می دهد، 

ودرپاسخی که می دهد امروزه چه درسی برایامن در این پاسخ عیسی وجود دارد؟

 

عیسی نه تنها با شیطان استدالل منی کرد بلکه مباحثه هم منی کرد. او به راحتی از کتب بهره می 
گرفت چراکه، به عنوان کالم خدا، »زنده و موثر است و برنده تر از هر شمشیردو دم«)عربانیان باب 
۴ آیه ۱۲(. و هر بار که به کالم خدا رجوع می منود از کتاب تثنیه بود. چقدر جالب است که عیسی 

در بیابان انتخاب کرد تا از متونی نقل قول کند که به ارسائیل هم در بیابان داده شد.
عیسی در اولین وسوسه اش به تثنیه باب ۸ آیه ۳ رجوع کرد. موسی برای ارسائیل کهن تعریف می 
کرد که خداوند در متام آن سالها در بیابان ، از جمله دادن َمنـــّـــا - که بخشی از یک فرآیند پاالیش 
برای قوم بود، به آنها کمک کرد،  زیرا خداوند در صدد این بود تا به آنان درسهای روحانی بیاموزد. 

و در میان آن درسها این بود که »انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کالم خدا که از دهان 
او صادر می شود«. خدا به شام غذای جسمی داد ، اما همچنین به شام غذای روحانی می دهد. بدون 
دومی منی توانید فقط اولی را بگیرید. عیسی از تصویر نان استفاده کرد تا به تثنیه پلی بزند تا تالش 

شیطان را برای القا و ایجاد شک و تردید در او شکست داده و محکوم سازد.  
در وسوسه دوم، عیسی به تثنیه باب ۶ آیه ۱۶ رجوع می کند، جایی که در آنجا موسی به مردم 
ه مرتکب شدند)به خروج باب ۱۷ آیات ۱-۷ رجوع کنید(،  طغیانشان را یادآوری می کند که در َمسَّ
ه او را امتحان کردید«. کلمه »وسوسه کردن « می تواند  »نباید خدا را امتحان کنید چنانچه در مسَّ
به معنای »آزمایش منودن« یا» امتحان کردن« باشد. خداوند قبالً بارها و بارها به آنها قدرت و متایل 
خود برای تأمین مایحتاجشان را نشان داده بود؛ بازهم لحظه ای که مشکل به وجود آمد آنان فریاد 
زدند»آیا خداوند در میان ما هست یا نه؟«)خروج باب ۱۷ آیه ۷( و از آن داستان بود که عیسی از 

کالم خدا بهره گرفت تا شیطان را رسزنش کند.
در وسوسه سوم این بار شیطان سعی بر این داشت تا مسیح را مجبور کند تا در برابرش کرنش 
منوده و او را بپرستد. چه افشاگری آشکاری از اینکه او واقعاً چه کسی بوده و واقعاً چه می خواهد! به 
جای بحث ، عیسی شیطان را رسزنش می کند و دوباره به کالم خدا ، به کتاب تثنیه رجوع منود ، جایی که 

خداوند به مردم خود هشدار می داد که در صورت سقوط و پرستش خدایان دیگر ، چه اتفاقی خواهد 

افتاد. »از یهوه خدای خود برتس و اوراعبادت کن«)تثنیه باب ۶ آیه ۱۳(، یعنی تنها و تنها او را.

چگونه می توانیم یاد بگیریم که از مطالعه کالم خدا قدرت بیشتری در زندگی خود بگیریم تا 
شخصیت عیسی را کامالً منعکس کنیم و مانند او در برابر وسوسه های شیطان مقاومت کنیم؟
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۲۲ آذر      دوشنبه      

باال گرفنت صورتها
درتثنیه باب ۱۰ موسی)بازهم(تاریخ ارسائیل را بازگومی کند و )بازهم( با این بازگویی ها قوم خود 

را پند و اندرز می داد. در میان این نصایح او چیز دیگری گفت. 

تثنیه باب 1۰ آیات 1۷-1۹ را بخوانید� پیام رضوری برای قوم در اینجا چیست و چرا این پیام به 

کلیسای امروزی خدا هم ارتباط دارد؟

 

عبارت»تبعیض قائل منی شود« از گفتار عربانی ترجمه شده است؛ این به معنای این است که او»صورتها 
را بلند منی کند«. اعتقاد بر این است که این از یک فضای قانونی ناشی شده است که در آن قاضی یا پادشاه 
چهره شخص مورد محاکمه را می بیند و بر اساس وضعیت آن شخص )شخص مهم یا شخص ناچیز( ، قاضی 
یا پادشاه حکم می دهد. مفهوم اینجا در تثنیه این است که خداوند علی رغم قدرت  زیادی که دارد با مردم 
چنین رفتاری ندارد. او نسبت به همه با هر وضعیتی که داشته باشند منصفانه عمل می کند. این حقیقت، 

البته، در زندگی عیسی آشکارشد و چگونه با حقیرترین افراد جامعه نیز رفتار کرد.

اعامل رسوالن باب 1۰ آیه ۳4، رومیان باب ۲ آیه 11، غالطیان باب ۲ آیه ۶، افسسیان باب ۶ آیه 

۹، کولسیان باب ۳ آیه ۲۵ و اول پطرس باب 1 آیه 1۷ را بخوانید� این آیات چگونه از تثنیه باب 1۰ 

آیه 1۷ استفاده می کنند؟

 

با اینکه رشایط در هر یک از این مراجع گوناگون است )در افسسیان پولس به اربابان می گوید که 
مراقب باشند که چگونه با غالمانشان رفتار می کنند؛ در رومیان پولس در مورد این حقیقت صحبت 
می کند که، وقتی موضوع در مورد نجات و محکومیت باشد، تفاوتی بین یهودیان و غالطیان نیست(، 

متامی اینها به تثنیه برمی گردد و اینکه خدا »صورتها را برمنی افرازد« و 
اگر خدا»خدای خدایان و رّب االرباب، خدای متعال، قادر مطلق و بی نظیر« است آن کار را انجام 

نخواهد داد، و درنتیجه ما هم یقینا نباید انجام دهیم.
به ویژه در نحوه استفاده پولس در رومیان ، می توانیم مکاشفه ای از انجیل را مشاهده کنیم: ما 
همگی در یک کشتی هستیم علی رغم اینکه در چه جایگاه و موقعیتی باشیم. همگی ما انسانهای 
سقوط کرده ایم وبه فیض نجات دهنده خدا نیازمندیم و خرب خوش این است که، علی رغم موقعیتامن، 

به همگی ما نجات در مسیح ارزانی شده است.

هرچند وقت ، حتی با زیرکی ، »چهره ها را بلند می کنید« ، و چرا صلیب به ما نشان می دهد 
که واقعاً آن نگرش چقدر گناه است؟
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۲۳ آذر      سه شنبه      

درختی ملعون شده
غالطیان باب ۳ آیات 1 تا 14 را بخوانید� پولس در آنجا چه می گوید که امروز به ما مربوط است و 

چگونه از تثنیه باب ۲۷ آیه ۲۶ و تثنیه باب ۲1 آیات ۲۲ ، ۲۳ برای اظهار نظر خود استفاده می کند؟

 

 

متأسفانه ، در مسیحیت معمول است که از این نامه به عنوان نوعی توجیه برای عدم رعایت احکام ، 

یعنی ده فرمان استفاده می کنند. البته ، این استدالل واقعاً به عنوان دلیلی برای عدم حفظ دستور چهارم 

مورد استفاده قرار می گیرد ، گویی که حفظ آن یک دستور ، در مقابل نُه فرمان دیگر ، به نوعی بیانگر 

قانون گرایی است که پولس در اینجا با آن رس و کار داشت.

با این حال ، پولس بر خالف رشیعت صحبت منی کرد ، و مطمئناً هیچ چیز در این بخش منی تواند 

توجیه کننده شکسنت حکم سبت باشد. نکته کلیدی در غالطیان باب ۳ آیه ۱۰ یافت می شود که درآن 

او اینگونه می نویسد»آنانکه برانجام اعامل رشیعت تکیه دارند، زیر لعنت قرار دارند« و سپس از 
تثنیه باب ۲۷ آیه ۲۶ نقل قول می کند. مسئله اطاعت از رشیعت نیست بلکه »تکیه بر رشیعت« 
است- که موقعیتی سخت می باشد، اگر چه برای موجودات افتاده ای مانند خود ما غیرممکن نیست. 
چیزی که پولس بدان اشاره می کند این است که ما با انجام اعامل رشیعت نجات منی یابیم بلکه 
با مرگ مسیح که به خاطر ما ُمرد، که این امر هم با ایامن هست که بهای آن داده شد. تاکیدش در 
اینجا برآن چیزی است که مسیح برایامن انجام داده، یعنی بر صلیب و برای اینکه این نکته را متوجه 
شویم باز به تثنیه رجوع می کند، تثنیه باب ۲۱ آیه ۲۳. هامنند عیسی، پولس می گوید »مکتوب 
است« که این اقتدار عهد عتیق را نشان می دهد، و اکنون او از آیه ای نقل قول کرده است که مربوط 
به کسی است که مرتکب یک جرم بزرگ شده و به خاطر آن محکوم شده ، سپس به درخت شاید به 

عنوان یک عامل بازدارنده و عربتی برای دیگران آویخته شده است.

اگرچه پولس از آن به عنوان منادی برای مرگ جایگزینی بخاطر ما استفاده می کند: مسیح به دلیل 

اینکه با لعنت رشیعت روبرو شد ، »لعنتی برای ما« شد. یعنی مرگ ، که همه انسانها با آن روبرو می 

شوند، زیرا همه احکام را نقض کرده اند. با این وجود، خرب خوش انجیل، این است که لعنتی که ما باید 

آنرا متحمل می شدیم را او متحمل شد، بر صلیب، »و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه 
ایامن دریافت کنیم«)غالطیان باب ۳ آیه ۱۴(.

یا، هامنطور که الن جی وایت گفت: »هیچ کس به جز مسیح منی تواند انسان سقوط کرده را از 
این لعنت رشیعت برهاند ودوباره او را به هامهنگی آسامن درآورد. مسیح گناه و رشم گناه را بر خود 
گرفت- گناهی که آنقدر برای خدای مقدس زننده بود که باید پدر و پرس را جدا می کرد.«- الن جی 

وایت، مشایخ و انبیاء- صفحه ۶۳.
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به این فکر کنید که اگر بخواهید برای هر خطایی که مرتکب شدید مجازات عادالنه دریافت کنید، 

با چه روبرو می شدید� با این حال ، چون مسیح مجازات اشتباهات شما را در خود متحمل شد، تا 

شما متحملش نشوید ، پاسخ شما به فداکاری او چه باید باشد؟

۲۴ آذر      چهارشنبه      

یک نبی مانند شام
نکنند.  پیروی  اطرافشان  اعامل قوم های  از  تا  بود  به ارسائیل هشدار داده  به دفعات  خداوند 
درعوض آنان می بایست شاهدانی برای آن قوم ها می شدند)تثنیه باب ۴ آیات ۶ تا ۸(. در تثنیه 
باب ۱۸ آیات ۹ تا ۱۴ موسی باز به آنان در مورد اعاملی خاص هشدار می دهد، که »نزد خداوند 
مکروه« بود)تثنیه باب ۱۸ آیه ۱۲(. بعد او به آنان می گوید که باید »در حضور یهوه خدایتان بی 

عیب باشید«)تثنیه باب ۱۸ آیه ۱۳(.

تثنیــه بــاب 1۸ آیــات 1۵ تــا 1۹ را بخوانیــد� موســی در اینجــا بــه آنــان چــه مــی گویــد؟ بعــد بــا 

اعــامل بــاب ۳ آیــه ۲۲ و اعــامل بــاب ۷ آیــه ۳۷ مقایســه مناییــد� پطــرس و اســتیفان چگونــه بــه 

تثنیــه بــاب 1۸ آیــه 1۸ عمــل مــی کننــد؟

 

با رجوع به عهد در کوه سینا، موسی در این باره صحبت می کند که چگونه فرزندان ارسائیل، در 
مکاشفه رشیعت خدا)خروج باب ۲۰ آیات ۱۸ تا ۲۱(، خواستند تا موسی به عنوان شفیع عمل کند، 
میان آنان و خدا شفیع باشد. بعد ازآن بود که موسی به آنان دو مرتبه قول می دهد)تثنیه باب ۱۸ 
آیات ۱۵ و ۱۸( که خداوند فردی را همچون موسی بر می خیزاند، این ایده ، با توجه به بسرت تاریخی، 

این نبی، مانند موسی، در میان چیزهای دیگر نیز شفاعت کننده ای بین مردم و پروردگار خواهد بود. 

قرنها بعد هم پطرس و هم استیفان از آیه نقل قول منوده و به عیسی نسبت می دهند. برای 
پطرس، عیسی تحقق آن گفته هایی بود که توسط »همه انبیاء مقدس«)اعامل باب ۳ آیه ۲۱( گفته 
شده بود، و اینکه رهربان نیاز دارند تا از او وآنچه گفته اطاعت کنند. یعنی، پطرس از این آیه بهره می 
گیرد، که یهودیان از آن آگاه بودند و مستقیام آنرا برای عیسی بکار بردند، با این تفکر که آنان نیاز 

داشتند تا از آنچه برای او انجام داده بوده اند توبه کنند)اعامل باب ۳ آیه ۱۹(.
سپس در اعامل باب ۷ آیه ۳۷، هنگامی که استیفان ، اگرچه در زمینه ای متفاوت از پطرس بود ، عیسی 
را اعالم می کرد ، او نیز به آن وعده  مشهور اشاره کرد ، و او نیز به عیسی اشاره کرد. او می گفت که موسی 

در نقش خویش در تاریخ و رهربی یهودیان، عیسی را مجسم کرده بود. هامنند پطرس بود، استیفان در پی 

آن بود تا به مردم نشان دهد که عیسی تحقق نبوت بود و آنان باید به او گوش دهند. بر خالف اتهامی که بر 

استیفان وارد شده بود که »سخنان کفرآمیز علیه موسی و خدا« می گوید)اعامل باب ۶ آیه ۱۱( استیفان، 

عیسی را به عنوان مسیح موعود اعالم کرد ، تحقق مستقیم آنچه خداوند از طریق موسی وعده داده بود.
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چگونه این آیات به ما نشان می دهند که عیسی در  کانون کل کتاب مقدس است و چرا درک ما  از 

آن باید مسیح محور باشد؟

۲۵ شهریور      پنجشنبه      

چیزی ترس آور
کتاب عربانیان با متام عمق و رفعت آن، در بسیاری از طرق، پند و اندرز طوالنی برای ایامنداران 

مسیحی  یهودی بود وآنچه که در این پند باید انجام دهند این است: برای خداوند وفادار مبانید!
این وفاداری ، مطمئناً باید از عشق ما به خدا ناشی شود، بخاطر او  خصلت و نیکوئی او كه در صلیب 

مسیح  قدرمتندانه بیان شده است.هر چند گاهی الزم است به انسان یادآوری شود که عواقب وحشتناک دور 

شدن چه عواقبی خواهد داشت. یعنی ، باید به یاد داشته باشیم که ، در پایان ، اگر آنچه را که عیسی برای 

ما در پرداخت جریمه گناهان ما انجام داده است ، نپذیریم ، مجبور خواهیم شد که این مجازات را خودمان 

متحمل شویم، و این یعنی»گریه و فشار دندان« )متی باب ۲۲ آیه ۱۳( که به دنبال آن نابودی ابدی است.

عربانیان باب 1۰ آیات ۲۸ تا ۳1 را بخوانید� پولس چه می گوید و چگونه این مطلب را برای خودمان 

نیز می توانیم به کار بربیم؟

 

چقدر جالب است که پولس برای اینکه به یهودیان اندرز بدهد تا به خدا وفادار مبانند، از تثنیه 
نقل قول می کند، که اندرزی برای ایامنداران یهودی بود تا نسبت به خدا وفادار مبانند! پولس برای 
اینکه به این واقعیت اشاره کند که کسی که الیق مرگ است تنها زمانی با مرگ روبرو می شود که 

حداقل دو نفر بر ضد آن شخص شهادت دهند، به تثنیه باب ۱۷ آیه ۶ رجوع می کند.
اما پولس اینکار را کرد تا این مطلب را بفهامند که اگر وفاداری تحت عهد می توانست به مرگ 
منتهی شود، چقدر»به گامن شام بیشرت کسی که پرس خدا را پایامل کرده و خون عهدی را که بدان 
تقدیس شده بود، ناپاک شمرده و به روح فیض، بی حرمتی روا داشته است، سزاوارمجازاتی بس سخت 
تر خواهد بود؟«)عربانیان باب ۱۰ آیه ۲۹(. به عبارتی دیگر، شام نور و حقیقت بیشرتی از آنچه آنان 
کردند دارید، و شام درمورد قربانی پرس خدا برای گناهانتان می دانید؛ بنابراین، اگر شام دور شوید، 

محکومیتتان بسیار بیشرت ازآنان خواهد بود.
سپس پولس رسیعا به تثنیه رجوع می کند، حال در تثنیه باب ۳۲ آیه ۳۵، تا استداللش بر مبنای 
آن باشد. با در نظر گرفنت آنچه به آنان در مسیح داده شده بود، علم شان از برکت عظیمی که خداوند 
برایشان مهیا ساخت و خداوند گفت»انتقام از آن من است« و برای کفر و بی وفایی »مردم را داوری 
خواهد کرد«. گذشته از همه اینها، او نیاکانشان را داوری کرده بود، که از آنچه که یهودیان عهد جدید 
دارند برخوردار نبودند، که مکاشفه کاملی از محبت خدا بود که در صلیب آشکار گردید. از این رو، 

اساسا، پولس چنین می گوید: مراقب باشید و دست از پا خطا نکنید!
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»زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد«)تثنیه باب ۳۲ آیه ۳۶(� تنها امیدمان در این داوری 
چیست)به رومیان باب ۸ آیه 1 رجوع کنید(؟

۲۶ آذر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: دقیقا هامنطور که عهد عتیق از خود نقل قول می کند)یعنی برخی از 
انبیاء به آن رجوع می کردند یا از آن نقل قول می کردند، به عنوان مثال پنج کتاب از کتابهای موسی(، 
عهد جدید پراست از نقل قولهای مستقیم، مرجع ها و اشاراتی به عهد عتیق. مزامیر، اشعیا و تثنیه 
از جمله کتابهایی بودند که از آنان نقل قول می شد. غالباً نویسندگان عهد جدید  نیز از آنچه که به 
عنوان ِسپتوجنت )ترجمه یونانی کتاب مقدس از عهد قدیم( مشهور است نقل قول می کردند، بعضی 
وقتها هم »عهد عتیق یونانی« نامیده می شد که ابتدائی ترین ترجمه یونانی کتاب مقدس عربانی 
است. پنج کتاب اول کتاب مقدس، که به عنوان تورات یا اسفار پنجگانه شناخته می شود، در قرن سوم 

قبل از میالد ترجمه شد و باقی عهد عتیق تقریبا در قرن دوم قبل از میالد.
همچنین می توان در مورد چگونگی تفسیر کتاب مقدس با استفاده از نویسندگان الهام گرفته 
شده از عهد جدید، چیزهای زیادی یاد گرفت. یکی از دروسی که می توانیم یاد بگیریم، برخالف 
و  اقتدار  هرگز  جدید  عهد  نویسندگان  که  است  این  امروزی،  مقدسی  کتاب  تعلیامت  از  بسیاری 
اختیارات عهد عتیق را زیرسوال منی بردند. هیچ چیزی در نوشته هایشان مکاشفه نشد، به عنوان 
مثال، شک درباره تاریخی بودن داستانهای عهد عتیق، از وجود آدم و حوا، سقوط انسان، طوفان نوح، 

تا فراخوانی ابراهیم و غیره.
» کار پژوهشگری« که این چیزها را زیر سوال می برد تنها شک گرائی برشی است و منی تواند در 

قلبها و اذهان ادونتیست های روز هفتم جای داشته باشد.

سواالتی برای بحث: 

1� با در نظر گرفتن تمام نوری که به ما ادونتیست های روز هفتم داده شده است، چه درسی 
در مورد مسئولیت عظیمی که بر ما است تا نسبت به حقایقی که به ما داده شده است صادق 

بمانیم می دهد؟

۲� دوباره تثنیه باب ۸1 آیات ۹-41 را بخوانید� کدامیک از مظاهر مدرنی از چیزهایی که »برای خداوند 
مکروه است« امروزه وجود دارد ، و چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که از آنها دوری می کنیم؟ 

۳� چرا، از بین تمامی مردم، مسیحیان که کاربرد جهانی مرگ مسیح بر روی صلیب را می فهمند 
هرگز نباید »صورتها را برافرازند« )به مطالعه روز دوشنبه رجوع کنید(؟ چگونه می توانیم در 
خودمان تمایل به انجام آن را تشخیص دهیم )و آیا خود را فریب نمی دهیم چنانچه انکار کنیم 
که تمایلی اندک در ما وجود ندارد؟(�  چگونه صلیب مسیح و نگه داشتن صلیب در برابرمان، ما 

را از این نگرش اشتباه باز می دارد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۷ آذر

تولد فراموش نشدنی
نوشته شده توسط اوه دانگ جون

پرسی  جنوبی،  کره  روستاهای  از  یکی  در  واقع  ای  مدرسه  در  ساله  نُه  یول  جی- 
دوست داشتنی است. و از آنجا که او به نظافت کالس کمک می کند، حتی معلمش هم 
او را دوست می دارد. اما جی یول تنها یک مشکل داشت، و آن هم اینکه دوستانش 

دوست نداشتند بعد از مدرسه به خانۀ او بروند تا با هم بازی کنند.
جی یول اغلب به خانه های آنها می رفت و اسباب بازی های جدید، آکواریوم و 
حیوانات خانگی آنها را می دید. ولی به نظر می رسید که هیچکس دوست نداشت به 

خانه او برود. و او اصال دلیل آن را منی دانست.
یک روز، جی یول یکی از دوستانش را دعوت کرد تا بعد از مدرسه به خانه اش برود 
و باهم بازی کنند، اما آن پرس به او گفت: مادرم گفته که تنها می توانم در مدرسه با تو 
بازی کنم اما منی توانم به خانه ات بیایم. جی یول پرسید چرا مادرت چنین حرفی زده 

است؟. دوستش در جواب گفت :  برای اینکه خانۀ شام یک کلیسا است.
از  طرف  دریک  آنها  خانه  که  بود  روزهفتم  ادونتیست  شبان  یک  پرس  یول  جی 
در سه  دیگر شهر  اکرث ساکنان  بود.  واقع شده  ادونتیست روزهفتم  کلیسای  ساختامن 
کلیسای بزرگ که به متعلق به  فرقه های دیگر مسیحیت است رشکت می کنند. والدین 
داخل یک  در  که  ای  به خانه  بچه هایشان  که  یول دلشان منی خواست  دوستان جی 
کلیسای ادونتیست است بروند. جی یول دربارۀ آن مکامله که در مدرسه داشت با پدر 

و مادرش صحبت کرد.
پدر و مادرش در این فکر بودند که چگونه جی یول می تواند دوستانی داشته باشد 

که بتواند با آنها بازی کند.
پس از آنجا که دیدند تولد جی یول نزدیک است، تصمیم گرفتند که این دفعه به 
جای بیرون رفنت، برای اولین بار در خانه شان جشن بگیرند. جی یول با جدیت برای این 

موضوع دعا کرد.
او چنین دعا کرد: خدایا، لطفاً بگذار دوستانم به جشن تولدم بیایند تا با هم اوقات 
خوشی را بگذرانیم. لطفا به پدر و مادرشان دلی نیکو نسبت به این کلیسا عطا کن.  پس 
از آن جی یول کارت دعوت های تولدش را بهمراه نام و آدرس کلیسا درست کرد، و این 
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کارت ها را به همراه یکرسی هدایای کوچک، به همه همکالسی های خودش داد. تا 
اینکه باالخره، روز تولد جی یول فرا رسید.

در ساعت ۱۱ صبح که مهامنی رشوع شد، ده تا از دوستانش در محل حارض شدند 
تا آن روز را با او جشن بگیرند. جی یول خیلی خوشحال بود چون برای اولین بار می 
توانست با دوستانش در خانه بازی کند. از آن روز به بعد، هر وقت که در کلیسا مراسم 
یا رویدادی دیگر برگزار می شد، جی یول کارت دعوت هایی را درست می کرد و آنها را 

بین همکالسی هایش پخش می کرد.
او همچنین یاد گرفت که هرچه بیشرت دوستانش به کلیسا بیایند، رسگرمی بیشرتی در 
خانه خواهد داشت. و حاال او سه دوست دارد که مرتبا برای بازی به خانه اش می آیند. 

دعای او این است که روزی دوستانش در کلیسا با او عبادت کنند.

این داستان بشارتی، رشد معنوی هدفمند برنامه اسرتاتژیک شامره ۶ کلیسای ادونتیست روز هفتم 

به نام  خواهم رفت  را نشان می دهد: به جهت افزایش پیرشفت، حفظ، احیای مجدد و مشارکت 

کودکان، جوانان و بزرگساالن. برای آموخنت مطالب بیشرت به IWillGo2020.org مراجعه منایید. در 

این دورۀ سه ماه، هدایای سیزدهمین سبت شام از دو پروژه بشارتی در کره جنوبی پشتیبانی می کند.
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۲۷ آذر تا ۳ دی   درس سیزدهم   

قیام موسی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: اعداد باب ۲۰ آیات ۱-۱۳، تثنیه باب ۳۱ آیه ۲، تثنیه باب ۳۴ آیه ۴، تثنیه 

باب ۳۴ آیات ۱-۱۲، یهودا آیه ۹، اول قرنتیان باب ۱۵ آیات ۲۲-۱۳.

ابلیس درباره جسد موسی  با  آنگاه که  اعظم،  آنکه حتی میکائیل، فرشته  آیه حفظی: »حال 
مجادله می کرد، جرات نکرد خوْد او را به سبب اهانت محکوم کند، بلکه فقط گفت:»خداوند تو را 

توبیخ فرماید!««)یهودا آیه ۹(�

اش،  زندگی  که  است  خاکی  انسانی  موسی  دیدیم،  ماهه  سه  این  دروس  متام  در  که  هامنطور 
شخصیت اش وپیام هایش در کانون کتاب  تثنیه قرار دارد. آری، اگرچه تثنیه در مورد خدا و محبتش 
برای  »قوم ارسائیل« است، خدا اغلب برای اینکه محبتش را آشکار سازد و با قوم خود ارسائیل سخن 

گوید، موسی را بکار می برد.
حال که به پایان سه ماهه رسیدیم، در پایان مطالعه تثنیه، به پایان زندگی موسی هم می رسیم؛ 

حداقل زندگی او در اینجا.
هامنطورکه الن جی وایت ابراز داشت: »موسی یقینا می دانست که به تنهایی در رشف مردن بود؛ 
هیچ دوست زمینی اجازه نداشت تا در آخرین ساعات عمرش به او خدمت کند. صحنه ای از یک راز 
مهیب در برابرش بود، رازی که قلب او را مشّوش ساخت. سخت ترین آزمایش که جدایی او از افرادی 
بود که به آنها عالقه داشت و تحت محبت او قرار داشتند و برای مدتهای طوالنی زندگی اش با آنها 
پیوند داشت. اما او یادگرفته بود که به خدا اعتامد کند و با ایامنی بی چون و چرا خود را به آن، به 

مردمش و به محبت و فیضش وقف کرده بود.«- مشایخ و انبیاء، صفحات ۴۷۰ و۴۷۱ .
هامنطورکه زندگی وخدمت موسی شخصیت خدا را هرچه بیشرت آشکار می ساخت، همینطور 

مرگ و قیام وی چنین می بود. 

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۴ دی ماه حارض شوید
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۲۸ آذر      یکشنبه      

گناه موسی: بخش 1
بارها و بارها ، حتی در میانه ارتداد و رسگردانی های آنها در بیابان، خداوند به طرز معجزه آسایی 

برای بنی ارسائیل مهیا می کرد. یعنی هر چند که آنها بی لیاقت بودند )و غالباً همینطور بودند( لطف و 

فیض خدا به  وفور شامل آنها می شد. امروز نیز ما دریافت کننده فیض او هستیم ، هرچند که الیق آن 

نیستیم.  به هر حال ، اگر لیاقت آن را داشتیم، فیضی در کار منی بود، اینطور نیست؟

و در کنار غذای فراوانی که خداوند به طرزمعجزه آسایی برایشان در بیابان تدارک می دید، دیگر 
فیضی که از او تجلی می یافت آب بود، که بدون آن آنان طولی منی کشید که از بین می رفتند، 
مخصوصا دربیابان خشک، داغ ومل یزرع. با سخن راندن در مورد این تجربه، پولس نوشت: »وهامن 
آشامیدنی روحانی را نوشیدند؛ زیرا ازآن صخره روحانی می نوشیدند که از پی می آمد، و آن مسیح 

بود.«)اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴(.
الن جی وایت اضافه می کند که »درهر طی هر جا که آب می خواستند در کنار اردوگاه آنان از 

صخره ای آب جاری می شد« مشایخ و انبیاء صفحه ۴۱۱.

اعداد باب ۲۰ آیات 1 تا 1۳ را بخوانید� چه اتفاقی در اینجا افتاد و چگونه مجازات خداوند را برای 

موسی به خاطر آنچه او انجام داده بود می فهمیم؟

 

در یک مقطع، سخت نیست که بتوان آزردگی موسی را دیده ودرک کرد. بعد از آن همه کارهایی 
که خداوند برایشان انجام داده بود، نشانه ها و عالئم و معجزات رستگاری آنجا نزد آنان بود؛ رسانجام 
در مرز رسزمین موعود بودند. و بعد- چه؟ ناگهان با کمبود آب مواجه شدند و بنابراین رشوع کردند 
به توطئه علیه موسی و هارون. آیا االن خدا منی توانست برای آنها آب تهیه کند آنگونه که بارها چنین 

کرده بود؟ البته که نه؛ او توانسته بود و قرار بود دوباره چنین کند.
درهرحال، به سخنان موسی نگاه کنید وقتی بر صخره رضبه زد، حتی دوبار رضبه زد. »ای یاغیان 
گوش فرا دهید: آیا باید از این صخره آب برای شام بیرون آوریم؟« )اعداد باب ۲۰ آیه ۱۰(. همه می 

توانند خشم صدای او را بشنوند ، زیرا او ابتدا آنها را »شورشی« صدا می کند. 
با این حال به کالم موسی توجه کنید هنگامی که دوبار بر صخره رضبه زد. »هان بشنوید ای ای 
یاغیان! آیا باید از این صخره برای شام آب بیرون آوریم؟« )اعداد ۲۰: ۱۰(. می توان صدای خشم او 
را شنید زیرا آنان را یاغیان خطاب کرد.  مشکل تنها خشم و عصبانیت او نبود، گر چه به اندازه کافی 
بد بود، - بلکه هنگامی بود که گفت »آیا باید برای شام از این صخره آب بیرون آوریم؟«، گوئی که او 
یا هر بنی برشی می توانست از صخره آب بیرون بیاورد. بنظر می رسید که او در خشم خود در آن 
لحه فراموش کرده بود که تنها قدرت خداست که در میان آنان کار می کند که توانسته بود اینهمه 

معجزه به ارمغان بیاورد. او و متامی قوم باید این قضیه را دریافته بودند.
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هر چند وقت یکبار از روی خشم حرفی را زده اید یا مرتکب عملی شده اید، بر این باور که با 
خشم خود آنرا توجبه کرده باشید؟ چگونه می توانیم از این حرکت دست کشیده و با دعا در پی 

قدرت خدا بوده و قبل از اینکه حرفی بزنیم یا عملی انجام دهیم آنرا از قبل بسنجیم؟

۲۹ آذر      دوشنبه      

گناه موسی: بخش ۲
دوباره اعداد باب ۲۰ آیات 1۲و 1۳ را بخوانید� خداوند چه دلیل خاصی به موسی داد که چرا منی 

تواند از آنجا عبور کند؟ همچنین به تثنیه باب ۳1 آیه ۲ و تثنیه باب ۳4 آیه 4 رجوع کنید�

 

بر اساس این آیات، در اینجا چیزی فراتر از گناه موسی بود مبنی بر اینکه سعی کرد خود را جای 
خدا بگذارد، که به اندازه کافی بد بود. او همچنین سست ایامنی نشان داد که برای کسی به مانند 
موسی غیرقابل توجیه بود. گذشته از همه اینها، این هامن مردی است که از بوته در آتش)خروج باب 
۳ آیات ۲ تا ۱۶( تا بعد آن، با خدا تجربه ای داشت که دیگران نداشتند و با این وجود طبق آیه موسی 
»به من ایامن داشته باش« را مورد بی توجهی قرار داد؛ یعنی موسی در مورد آنچه که خداوند گفته 
بود از خود کم ایامنی نشان داد، ودرنتیجه او، در برابر بنی ارسائیل، نتوانست »مرا تقدیس کن« را 
تحقق بخشد. به عبارتی دیگر اگر موسی آرامش خود را حفظ می کرد و با نشان دادن ایامن و اعتامد 
به خدا در میانه ارتداد آنان آنچه را که درست بود انجام می داد، می توانست خداوند را در برابر قوم 

جالل بخشیده و دوباره الگوپی از ایامن و اطاعت راستین برای آنان می شد. 
به این نکته نیز توجه کنید که موسی چگونه از آنچه خداوند به طور مخصوص به او گفته بود تا 

انجام دهد رسپیچی کرده است.

اعداد باب ۲۰ آیه ۸ را بخوانید� خداوند از موسی خواسته بود چه کاری انجام دهد، اما در عوض 

موسی چه کرد؟ )اعداد باب ۲۰ آیات ۹تا11(

 

در آیه ۹ موسی چوب دستی را هامنطور که »خداوند به او امر کرده بود« در دست می گیرد. تا 
اینجا خوب پیش رفت. اما در آیه ۱۰، به جای آنکه به صخره بگوید، - تا با اعجاز و قدرت خداوند، 
آب از آن جریان یابد -  موسی به آن رضبه زد، نه یکبار بلکه دو مرتبه.آری با اینکه به صخره رضبه 
زد، آب از آن جاری شد که معجزه آسا بود ولی به اندازه ای که با آن سخن بگوید و آب از آن جاری 

شود، تاثیر معجزه شگفت آمیز تر می بود.  
مطمئنـاً ، در ظاهـر ممکـن بـود به نظر برسـد که حکم خدا درباره موسـی بسـیار شـدید باشـد: 
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بعـد از همـه آنچـه موسـی پشـت رس گذاشـته بـود ، بـه او اجـازه داده نشـد تـا به رسزمیـن موعود 
وارد شـود. مـردم  از ایـن داسـتان شـگفت زده شـده انـد که چرا – بخاطـر آن عمـل عجوالنه – باید 

پـس از سـالها انتظار محروم شـود. 

به نظر شما بنی اسرائیل باید از آنچه برای موسی اتفاق افتاد چه درسی می آموختند؟

۳۰ آذر      سه شنبه      

مرگ موسی
ــا بدینجــا آمــده، خیلــی چیزهــا را پشــت رس گــذارده و تنهــا کافــی بــود کــه  بیچــاره موســی! ت
وعــده ای کــه قرنهــا پیــش بــه ابراهیــم داده شــد تحقــق یابــد: »ایــن رسزمیــن را بــه نســل تــو مــی 

ــه ۷(. ــاب ۱۲ آی بخشــم«)پیدایش ب

تثنیه باب ۳4 آیات 1-1۲ را بخوانید� چه اتفاقی برای موسی افتاد ، و خداوند درباره او چه گفت که 

نشان میداد او چه انسان خاصی است؟ 

 

» موسی در خلوت خود فراز و نشیب ها  سختی های زندگی خود از زمان جالل و جربوت درباری 
و چشم انداز پادشاهی در مرص مرور کرد تا زمانی که بخت او با قوم برگزیده خدا همراه شد. 

 او آن سالهای طوالنی را که در صحرا با گله های یرتون بود به یاد آورد، ظاهر شدن فرشته در بوته 
آتشین و فراخوانی او برای نجات قوم ارسائیل. دوباره او معجزات قدرمتند قدرت خدا را كه به بخاطر 
قوم برگزیده نشان داد ، و رحمت دیرینه او را در طول سالهای رسگردانی و عصیان مشاهده كرد. 
علیرغم متام آنچه خداوند برای آنها انجام داده بود ، با وجود دعا و زحامت خود ، از خیل عظیمی که 
مرص را ترک کردند تنها دو نفر وفادار یافت شدند که توانستند وارد رسزمین موعود شوند. هامنطور 
که موسی نتیجه زحامت خود را مرور می کرد ، برای وی اینگونه به نظر می رسید که زندگی رسارس 

آزمون و ایثارگری او تقریباً بیهوده بوده است«-الن جی وایت، مشایخ و انبیاء صفحات ۴۷۱و۴۷۲.
ابراهیم و  تثنیه باب ۳۴ آیه ۴ مطلبی جالب  توجه در بر دارد. »این رسزمینی است که برای 
اسحاق و یعقوب سوگندخورده، گفتم آن را به نسل شام خواهم داد«. خداوند تقریباً به معنای واقعی 
کلمه از کلامتی که مرتباً به پدران و فرزندانشان درباره دادن این رسزمین به آنها گفته بود ، استفاده 

می کرد.  حال او آن را برای موسی تکرار می کرد.
ــا  ــت را درآنج ــی پای ــی، ول ــرا ببین ــازه دادم آن ــو اج ــه ت ــون ب ــت که»اکن ــن گف ــد همچنی خداون
نخواهــی گذاشــت«)تثنیه بــاب ۳۴ آیــه ۴(.  هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه موســی از  مکانــی کــه 
ــا چشــم عــادی  ــه او اشــاره کــرده اســت ، ب ایســتاده بــود ، توانســته باشــد آنچــه را کــه خداونــد ب

ــره. ــی و غی ــا نفتال ــا دان ت ــد - از مــوآب ت ببین
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الن جی وایت واضح گفت: آن مکاشفه ای ماورای طبیعی بود، نه تنها مکاشفه رسزمین، بلکه آنچه 
که پس از ترصف و مالک شدن به نظر می رسید.

از یک نظر ، تقریباً به نظر می رسد که گویی خداوند مشغول طعنه زدن به موسی بود، و می 
خواست او را بخاطر خطایش رشمسار کند: اگر آنگونه که باید، از من حرف شنوی می کردی، می 

توانستی اینجا باشی. 
در عوض ، خداوند به موسی نشان می داد که علی رغم همه چیز ، حتی با وجود اشتباه موسی 
، خدا به وعده های عهدی که با پدران و خود ارسائیل داده بود وفادار خواهد بود. هامنطور که 

خواهیم دید ، خداوند حتی چیزی بهرت از این برای بنده وفادار اما معیوب خود تدارک دیده بود.

۱ دی      چهارشنبه      

قیام موسی از مرگ
»بنابراین موسی خدمتگزارخداوند، چنانکه خداوند گفته بود در رسزمین موآب درگذشت. خداوند 
او را در دره ای نزدیک بیت فعور دررسزمین موآب دفن منود، ولی تا به امروزهیچ کس مکان دفن 
او را منی داند«)تثنیه باب ۳۴ آیات ۵و۶(. بنابراین با این تعداد محدود، موسی- که کانون زندگی 
ارسائیلیان بود، مردی که نوشته هایش تا بدین روز زنده است، نه تنها در ارسائیل بلکه در کلیسا و 

در کنیسه امروز نیز- مرد.
موسـی مـرد، دفـن شـد، مـردم عـزاداری منودنـد و همیـن. یقینـا اصـول کلامت مکاشـفه شـده در 
اینجـا بـکار مـی رود: »خوشـا بحـال کسـانیکه در خداونـد مردنـد « »آری« روح القـدس مـی گویـد، 
»حـال دیگـر از متـام دردهـا آسـوده مـی شـوند، و بـه خاطرکارهـای خوبـی کـه کـرده انـد پـاداش می 

گیرند«)مکاشـفه بـاب ۱۴ آیـه ۱۳(.
درهرحال، مرگ موسی فصل آخر داستان زندگی او نیست.

یهودا باب ۹ را بخوانید�  دراینجا چه واقعه ای در حال رخ دادن است، و چگونه این آیات  کمک می 

کند تا ظهورموسی را که بعدها در عهد جدید دیده می شود توضیح دهد؟

 

با وجود آنکه نظری اجاملی به ما داده شده است، چه منظره فوق العاده ای در اینجا وجود دارد. 
میکائیل، خود مسیح، در مورد بدن موسی با شیطان اختالف داشت. چگونه اختالف نظری بود؟ هیچ 
شکی نیست که موسی گناهکار بود؛ به راستی، آخرین گناه شناخته شده اش، جاللی را که باید به 
خدا داده می شد را به خود داد، و این هامن نوع گناه است-»به باالی ابرها خواهم رفت و مانند 
خدای متعال خواهم شد«)اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۴(- که باعث شد تا لوسیفر از مکان نخستین خود 
یعنی آسامن برانداخته شود. اختالف بر روی بدن او باید به این دلیل باشد که مسیح اکنون برای موسی 

قیام موعود را ادعا می کرد. 



1۲۹

اما مسیح چگونه می توانست این کار را برای یک گناهکار ، موسی ، شخصی که قانون او را نقض 
کرده بود ، انجام دهد؟ پاسخ ، البته ، فقط می تواند صلیب باشد.

هامنطور که متام قربانیان حیوانات به مرگ مسیح اشاره می کردند ، بدیهی است که خداوند هم 

اکنون ، که به صلیب نگاه می کند ، ادعا می کرد که بدن موسی زنده می شود. » در نتیجه گناه، موسی 

زندگی  برای  او  اما  اسیر مرگ وحشتناک شد؛  او  به شایستگی خودش،  تحت قدرت شیطان درآمد. 
جاودان قیام کرد که عنوان منجی را نگه می داشت. موسی از معبد جالل یافته آمد و به همراه منجی 

اش به شهر خدا صعود کرد.«- الن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۴۷۹. 

چگونه این روایت از موسی به ما کمک می کند تا  عمق نقشه نجاتی را درک کنیم که حتی قبل از 

صلیب، موسی بتواند به جاودانگی قیام کند؟

۲ دی      پنجشنبه      

قیام همگی ما از مرگ
با اضافه منودن نور عهد جدید، محرومیت موسی از رسزمین وعده یک تنبیه به نظر منی رسد. 
به جای کنعان زمینی و بعدها هم اورشلیم زمینی)که همه تاریخ شناخته شده اش پر است از جنگ، 
غارت و رنج(، »اورشلیم آسامنی«)عربانیان باب ۱۲ آیه ۲۲( حتی هم اکنون نیز خانه اوست و یقینا 

مسکنی بس بهرت!
موسی در کتاب مقدس منونه ای شناخته شده از مردگانی بود که قیام کرد. خنوخ بدون آنکه طعم 
مرگ را بچشد به آسامن برده شد)پیدایش باب ۵ آیه ۲۴(، و ایلیا هم)دوم پادشاهان باب ۲ آیه ۱۱(، 

اما بر اساس آنچه نوشته ها نشان می دهد، موسی اولین نفر بود که برای زندگی جاودان قیام منود.
مـا منـی دانیـم کـه موسـی بـرای چه مـدت در زمین خفتـه بود ، امـا تا آنجـا که بـه او مربوط می 
شـد، مهـم نبـود. او چشـامنش را در مـرگ بسـت و اینکـه ۳ سـاعت طول کشـید یـا ۳۰۰ سـال، برایش 
یکـی بـود. ایـن بـرای همـه مـردگان در طـول تاریخ یکی اسـت؛ تجربـه آنـان، حداقل تـا زمانیکه مرگ 
ادامـه دارد، بـا مـرگ موسـی تفاوتـی نخواهـد داشـت. مـا چشـاممنان را در مـرگ مـی بندیـم و چیزی 
کـه مـی دانیـم یا بازگشـت ثانویه عیسـی اسـت یـا متاسـفانه داوری نهایی)همچنین به مکاشـفه باب 

۲۰ آیـات ۷-۱۵ مراجعـه کنید(.

اول قرنتیان باب 1۵ آیات 1۳ تا ۲۲ را بخوانید� چه وعده عظیمی در اینجا یافت می شود،  و چرا 

گفته پولس معنی خواهد داد  اگر درک کنیم که مرگ یعنی خوابیدن در مسیح تا زمان قیامت؟ 
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بدون امید به قیام، هیچ امیدی نخواهیم داشت. قیام مسیح اطمینان همگی ماست؛ که»پس از 
پاک کردن گناهامنان«)عربانیان باب ۱ آیه ۳( بر صلیب به عنوان بّره قربانی برای ما، مسیح ُمرد و از 
مردگان قیام کرد و به خاطر قیام او ما نیز اطمینان می یابیم که قیام خواهیم کرد، با موسی که منونه 

اولیِن انسان سقوط کرده، که از مردگان قیام کرد.
به خاطرآنچه که مسیح می کرد، موسی قیام کرده بود؛ و به خاطر آنچه که مسیح کرده است ما 

نیز به نوبه خود قیام خواهیم کرد.
بنابراین، ما در موسی منونه ای از نجات توسط ایامن می یابیم، ایامنی که در زندگی، با وفاداری و 
توکل به خدا آشکار شده است ، حتی اگر در پایان دچار تزلزل شود، و دررستارس کتاب تثنیه می بینیم 
که موسی به دنبال دعوت قوم خدا به جهت هامن ایامن مشابه است، پاسخ مشابه به فیض داده شده 

به آنان، گویی به ما داده شده باشد- ما نیزکه در مرز رسزمین موعود قرار داریم.

آیا این خدا نیست، همان خدا، که ما را نیز به وفاداری و ایمان دعوت  می کند؟ چه کاری می 
توانیم انجام دهیم تا مطمئن شویم که همان اشتباهاتی که موسی بعدها در تثنیه مرتکب شد 

را مرتکب نشویم؟

۳ دی      جمعه      

تفکری فراتر: »وقتی با خشم فریاد برآوردند، »آیا باید ما از این صخره برای شام آب بیرون 
آوریم؟« آنان خود را جای خدا قرار دادند، چنانچه گویی قدرت از خودشان نشات می گیرد، انسانهایی 
که مملو از ضعف و هوای نفس می باشند. موسی که با گالیه و عصیان مداوم مردم به تنگ آمده 
بود ، از یاریگر قادر متعال خود غافل شد و بدون قدرت الهی مجبور شد با جلوه ای از ضعف انسانی 
، سوابق خود را از بین بربد. مردی که تا پایان کار خود پاک ، محکم و غیرخودخواهانه ایستاده بود 
، رسانجام مغلوب شد. خداوند در برابر جامعت ارسائیل بی حرمت شده بود، زمانی که باید عزت و 

رفعت می یافت« - الن جی وایت، مشایخ و انبیاء، صفحه ۴۱۸.
»بر فراز کوه تبدیل هیئت، موسی که متبدل شده بود به همراه ایلیا آمده بود. آنان به عنوان 
حامالن نور و جالل از طرف پدر و پرسش فرستاده شده بودند و بدین ترتیب دعای موسی، که قرنها 
پیش ادا گشته بود، در نهایت مستجاب گردید. او بر فراز»کوه چشمگیر« با میراث قومش ایستاد، 
حامل شهادتی برای او بود که متامی وعده های داده شده به ارسائیل بر او مترکز داشت. اینآخرین 
صحنه ای بود که درتاریخ  در برابر چشمهای فانی قرار گرفت، از مردی که در ملکوت از حرمت واالیی 

برخوردار بود« -  مشایخ و انبیا، صفحه ۴۷۹.

سواالتی برای بحث: 

1� آری، در صحنه ای، موسی قیام کرد و مدت کوتاهی پس از مرگش به آسمان برده شد� اما 
زمین شد�  روی  بر  وقایع وحشتناک  از  پنداریم( شاهدی  می  بیچاره)اینگونه  موسای  همزمان، 
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چقدر خوش اقبال خواهیم بود که اکثر ما بعد از اینکه تمامی درگیری های زمین به پایان برسد 
در آمدن ثانی قیام داده خواهیم شد� بنابراین ، این از چه جهاتی نسبت به آنچه  که موسی 

تجربه کرد، برکت بزرگتری محسوب می شود؟

۲� داستان مرگ موسی و قیام بعدی چگونه به ما نشان می دهد که چگونه عهد جدید ، گرچه 
غالباً مبتنی بر عهد عتیق است ، ما را از عهد عتیق فراتر می برد و می تواند واقعاً نور جدیدی 

بر آن بتاباند؟

۳� چگونه داستان زندگی موسی ، از جمله ضربه زدن صخره با خشم ، نمونه ای از معنای زندگی 
با ایمان و نجات یافتن توسط ایمان ، جدا از اعمال شریعت است؟ 

برای همه  مسئله  این  چرا  کنید�  زمان صحبت  آخر  در  قیامت  وعده  مورد  در   ، در کالس   �4
امیدهای ما اینقدر مهم است؟ همچنین ، اگر ما می توانیم در این مورد به خدا اعتماد كنیم ، 
یعنی در قیام ما از مرگ، آیا نمی توانیم برای هر چیز دیگری به او اعتماد كنیم؟ از این گذشته ، 

اگر او بتواند این کار را برای ما انجام دهد ، چه کاری نمی تواند انجام دهد؟
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داستانهای ایامنداران
۴ دی

نوجوانی که رسود کریسمس را ساخت
نوشته شده توسط اَندرو َمک ِچسنی

ــژه کریســمس را  ــن برنامــۀ وی ــو، ژاپ هــر ســال، کلیســای میهــارو شــیمیزو در توکی
برگــزار مــی کنــد.

هر سال، میهارو آرزو می کرد که بتواند در این جشن رشکت کرده و به نوعی شادی 
خودش را نسبت به تولد مسیح به اشرتاک بگذارد. در فصل پاییز، اولین سال تحصیل اش 
در دانشگاه، یکی از اساتید از او خواست تا برای یک رسود منت شعری بنویسد. رسودی 

که برای متامی ۳۰ دانشجوی کالس او به یک امتحان نهایی تبدیل شد.
پس قرار شد تا زمانی که استاد موزیک این رسود را تنظیم می کند، میهارو هم منت 
شعر آن را بنویسد. بعد کالس به چهار گروه تقسیم بشود و هر یک از گروه ها این رسود 

را یاد گرفته و بخوانند.
بعد ازچند دقیقه دعا، میهارو داستان کوتاهی درباره رسود کریسمس را به آن اضافه 

کرد، که این رسودها رسشار از ستایش عیسی در روز کریسمس بودند.
او اصال منی دانست که نظراستاد یا همکالسی هایش در این باره چه خواهد بود.

چرا که هیچ یک از آنها مسیحی نبودند. وقتی میهارو آن رسود هشت دقیقه ای را 
برای استادش فرستاد، او حتی یک کلمه از آن را هم تغییر نداد. و به او گفت: »منت این 

رسود یک شاهکار است«. 
وقتی اعضای کالس رسود را یاد گرفته و آن را مترین کردند، میهارو برنامۀ کریسمس 
کلیسا را به یاد آورد. اینکه شاید این رسود او بتواند سهمی را دربرنامه کریسمس ایفا کند.

در آن روز کریســمس، در حالــی کــه هفــت نفــر از همکالســی هایــش در کلیســای 
ــو، رسود او را  ــع در توکی ــان واق ــرای جوان ــتاگایا، کلیســایی ب ــم س ادونتیســت روز هفت
اجــرا مــی کردنــد، او نیــز پیانــو مــی نواخــت. و دیگــر جوانــان ادونتیســت  در پشــت 

صحنــه کمــک مــی کردنــد.
محل حارض  در  این رسود  متاشای  برای  داشت  انتظار  میهارو  آنچه  از  بیشرت  افراد 
شدند. آن روز حدود ۷۵ نفر، در فضای كوچك ساختامن كلیسا كه معموالً تنها ۲۵ نفر از 
اعضای كلیسا در روزهای سبت در آن به عبادت می پرداختند، جمع شدند. میهارو خیلی 

از این موضوع خوشحال بود.
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او با حضاراحساس صمیمت و همبستگی می کرد و دید که او و آنها روح حقیقی 
کریسمس – و شادی حاصل از اینکه عیسی آنقدر قوم را دوست داشت که در قالب یک 

نوزاد به روی زمین پا نهاد را - با یکدیگربه مشارکت گذاشته بودند. 
ـــان حضـــار نشســـته  ـــش در می ـــارو مخصوصـــا از اینکـــه یکـــی از همکالســـی های میه
بـــود خوشـــحال بـــود. پـــس از آن، همکالســـی اش از او خواســـت تـــا دوره مطالعـــه 

ـــد. ـــدس را بگذران ـــاب مق کت
میهـــارو بـــا خـــودش تصمیـــم گرفـــت تـــا بـــرای کریســـمس ســـال آینـــده رسود 

دیگـــری تنظیـــم کنـــد.
ادونتیست  یک  به  پدربزرگش  شدن  تبدیل  چگونگی  دربارۀ  رسودی  همچنین  او 
روزهفتم نوشت. او ثابت کرد که پیدا کردن همکالسی هایش برای رشکت در این رسود 
برای رساییدن  و  داشتند  را دوست  کریسمس  قبلی  آنها رسود  است.  آسانی  کار  جدید 
دوباره اشتیاق داشتند. یکی از این رشکت کنندگان جدید هامن همکالسی اش بود، که 

مشغول مطالعات کتاب مقدس بود.
میهارو، ۱۹ ساله، دعا می کند که عیسی با استفاده از استعدادهای او در رسایدن، 

همکالسی هایش را به سمت عیسی هدایت کند.
با تشکر از هدایای سیزدهمین روز سبت سه سال پیش شام که به کلیسای میهارو 
ستاگایا کمک کرد تا یک مرکز آموزش بشارت برای جوانان تاسیس کند. بخشی از هدایای 
سیزدهمین روز سبت این دورۀ سه ماهه جوانان ژاپنی بیشرتی را از طریق آنالین برای 

مسیح جذب خواهد منود.




