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 در مورد مرگ
و مردن: امید 

آینده ما
و  او  با  ای محبانه  رابطه  تا در  آفرید  را  خداوند برش 
ولی  گردد.  مند  بهره  جاودانگی  و  ابدیت  از  او،  آفرینش 
این رابطه با ظهور مرموز گناه در بارگاه های آسامنی بهم 
خورد )اشعیا ۱۴: ۱۲ – ۱۵، حزقیال ۲۸: ۱۲ – ۱۹، مکاشفه 
گردید  حوا  و  آدم  سقوط  باعث  متعاقبا  و   )۱۲  –  ۷  :۱۲

)پیدایش ۳: ۱ – ۱۹، رومیان ۵: ۱۲(. 
متام  بلکه  برش،  نژاد  تنها  نه  مرگ  انگیزی،  غم  بطور 
حیات را  نیز در کام خود فرو برد. امروزه می توان عبارت 
مرگ را در برگریزان درخت ها، پژمردگی گل های گلدان، 
می  جان  عذاب  و  رنج  در  که  گناه  بی  خانگی  حیوانات 
اند،  شده  گرفته  ما  از  رحامنه  بی  که  عزیزامنان  و  دهند 
مشاهده کرد. دنیای ما رسشار از رنج و اشک هایی است 

که بر گونه ها بر جای مانده است. 
های«  »پردیس  بهرت،  دنیایی  اشتیاق  در  ها  انسان 
زیادی را برای خود تصور کرده اند که دوست دارند در آن 
مکانها زندگی کنند. برای منونه، در سال ۱۹۳۳، رمان نویس 
»افق  نام  به  را  خود  کتاب  هیلتون،  جیمز  بنام  انگلیسی 

گمشده« منترش منود که چند سال بعد فیلمی با هامن عنوان از روی آن ساخته شد. این فیلم 
وضعیت هواپیامیی را به منایش می گذاشت که در مخمصه قرار گرفته و سوخت آن متام می 
شود و در نهایت در کوه های پوشیده از برف هیاملیا سقوط می کند. خلبان در این سانحه 
بیرون  از الشه هواپیام  اند  اندکی که زنده مانده  اما تعداد  از دست می دهد،  را  جان خود 
کشیده می شوند و توسط گروهی از تبتی ها به درۀ بهشت مانند شانگریال همراهی می شوند. 
ساکنانی که از دنیای خارج جدا شده اند، در محبت و حکمت رشد می کنند و تقریبا از زندگی 

جاودانه ای برخوردارند که در هامهنگی و خوشی پایداری قرار دارد.
البته این فقط یک داستان غیر واقعی است. 

نیازمندیم.  آینده  برای  امیدی  و  زمان حارض  برای  به ضامنتی  فانی،  انسان هایی  بعنوان 
هامنطور که توسط الهیات دان سوئیسی بنام امیل برونر بخوبی بیان شده، »آنچه که اکسیژن 

برای ریه هاست، امید به معنای زندگی برش نیز همین گونه می باشد«. 
اکسیژن را که از جسم بگیرید، مرگ رخ می دهد، امید را که بگیرید، گوئی که برای برشیت 
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نفس تنگی به وجود آمده است؛ پس از آن، عجز و نومیدی بر او 
غالب می شود و با حس پوچی و بی هدفی در زندگی، قوای فکری 

و روحانی او زایل می گردد. 
هامنگونه که رسنوشت اندام های بدن انسان به تامین اکسیژن 
امید  داشنت  به  برشیت،  همین صورت رسنوشت  به  است،  وابسته 
وابسته است.ــ امیل برونر، امید جاودان )لندن: انتشارات لوترورث، 
۱۹۵۴(، صفحه ۷. در واقع، امیِد کتاب مقدسی، در خالل بحرانهای 
مرتبط با هستی که در سفر خود به سوی جاودانگی با آن مواجه 

هستیم، ما را حفظ کرده و رسپا نگاه می دارد.  
 بر خالف با شانگریالی خیالی از کتاب افق گمشده، امید ما به 
زندگی جاودان »از افسانه های جعلی که با مهارت ساخته شده اند 

تبعیت منی کند« )دوم پطرس ۱: ۱۶(. 
این ]امید[ بر اساس وعده قابل اطمینان خدا از جهانی بی عیب 
و نقص است که عاری از اشک، درد یا مرگ می باشد )مکاشفه۲۱: ۱ 
- ۵(. این وعده ارزشمند به کلیسای رسوالن الهام بخشید و بسیاری 
از مسیحیان در طی قرون به آن وعده متمسک گردیده و آن را عزیز 
از  را  اینکه هرگز قدرت خود  و گرامی داشتند. هامن وعده بدون 
دست بدهد معنا دهنده و انگیزه بخش زندگی جاری ما می باشد. 
این وعده ممکن می سازد تا با اطمینان به آینده بنگریم. این وعده 
به ما اطمینان می بخشد که همه عزیزان ما که در مسیح مرده اند، 
به  را  تا هدیه زندگی جاودان  برخیزانده شوند  از مردگان  رسانجام 

ارث بربند.
راهنامی مطالعه کتاب مقدس فعلی به موضوع جدال عظیم بین 
خیر و رش از دیدگاه دو موضوع اصلی می پردازد. یکی رسچشمه و 
وجود مستمر گناه و مرگ است. موضوع  دیگر، کار مستمر خداوند 

برای حل این مشکالت و بازگرداندن جهان به رشایط بی عیب و نقص اولیه است.
تاکید خاصی نیز بر ماهیت فانی بودن برش و چگونگی رستاخیز مبذول گردیده است که 
به جادوانگی متنهی می شود. در واقع، ما نباید از مرگ بهراسیم زیرا مسیح برای ما ُمرد و بر 

قدرت مرگ غالب گشت.  
در واقع به ما اطمینان داده شده است که او »کلیدهای موت و عامل اموات« را نزد خود 

دارد. )مکاشفه ۱: ۱۸(.
در این سه ماهه، موضوع دردناک مرگ را بررسی خواهیم منود ولی از طریق عدسی های 

امیدی که از طریق عیسی به ما ارزانی شده است به موضوع نگاه می کنیم. 
آلربتو آر. تیم، دارای مدرک دکرتا از دانشگاه اندروز، معاون مدیر متعلقات الن جی وایت 
و عضو هیئت پژوهشی مؤسسه کتاب مقدس و عضو هیئت پژوهشی مؤسسه زمین شناسی 
می باشد. او سابقا به عنوان مدیر دانشکده الهیاتی ادونتیست در چند مجموعه دانشگاهی 

التین – آمریکایی ادونتیست خدمت کرده است.
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۲ – ۸ مهر ۱۴۰۱  درس یکم  

 رسکشی و شورش
در جهانی کامل

بعدازظهر سبت
برای این هفته مطالعه کنید: اول یوحنا ۴: ۸ و ۱۶ ؛ اول یوحنا ۴: ۷ – ۱۶ ؛ حزقیال 

۲۸: ۱۲ – ۱۹ ؛ اشعیا ۱۴: ۱۲ – ۱۵ ؛ مکاشفه ۱۲.

را شکست  ملّتها  تو  افتادی! در گذشته  از آسامن  آیه حفظی: »ای ستارة صبح، چگونه 
دادی، اّما اآلن خودت به خاک افتاده ای« )اشعیا 14: 1۲(�

بسیاری از اندیشمندان تالش کرده اند تا رس چشمه و منشاء اهریمن و رشارت را توضیح 
بدهند. برخی پیشنهاد کرده اند که اهریمن همیشه وجود داشته است زیرا از دیدگاه آنان، 
نیکی تنها در مقایسه با بدی می تواند ارج نهاده شود. دیگران باور دارند که جهان در کامل 
آفریده شده بود، لیکن اهریمن بطریقی ظهور پیدا کرد. برای مثال، در اساطیر یونان، بدی و 
رشارت زمانی آغاز شد که پَندورا،  صندوقی ُمهر و موم شده را گشود که از آن متامی رشارت 
ها به جهان راه یافت. )این افسانه، به هر حال، منشأ رشارتی را که در صندوق پنهان گردیده 

بود را رشح منی دهد(.
در مقابل، کتاب مقدس می آموزد که خدای مهربان ما، قادر مطلق )اول تواریخ ۲۹: ۱۰ 
و ۱۱( و کامل )متی ۵: ۴۸( می باشد. هر کاری که او انجام می دهد نیز بایستی به هامن 
صورت کامل باشد )تثنیه ۳۲: ۴(، که شامل چگونگی آفرینش جهان ما نیز می گردد. پس چگونه 
رشارت و گناه توانست در یک جهان کامل و بی عیب و نقض پدیدار شود؟ طبق پیدایش باب 

۳، سقوِط آدم و حوا، گناه،  رش و مرگ را به بار آورد.
ولی این پاسخ مسئله دیگری را به میان می آورد. حتی پیش از سقوط، اهریمن که توسط 

»مار« هویدا شد، وجود داشته است، او که حوا را فریب داد )پیدایش ۳: ۱ – ۵(.
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از این رو، رضوری است که به عقب باز گردیم، حتی به پیش از سقوط انسان در گناه، تا 
رسچشمه و  مبدأ رشارت را بیابیم که تا این حد بر هستی کنونی ما مسلط شده است و اینکه 

زمانهایی می تواند ما را به حد فالکت و بدبختی برساند. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۹ مهر ۱۴۰۱- ۱ اکترب آماده باشید.

۳ مهر      یکشنبه      

آفرینش، تجلی محبت
و  از خیر  انتقال می دهد که مخلوطی  را  پیامی مبهم  طبیعت در وضعیت کنونی خود 
رش می باشد. بوته های گل رز می توانند گل هایی زیبا و رایحه دار تولید کنند لیکن دارای 
خارهایی آسیب رسان و دردناک نیز می باشد. پرنده توکان با زیبایی اش می تواند ما را مسحور 
خود کند و بعد با یورش به النه پرندگان دیگر جوجه های ضعیف آن ها را خورده و باعث یأس 
و ناامیدی ما بشود. حتی برش، که برای لحظه ای قادر به مهربانی است، می تواند لحظه ای 

دیگر بدکار، منفور و حتی خشونت ورز شود.  
جای شگفتی نیست که در متثیل گندم و ماشک ها، خادمین از صاحب مزرعه پرسیدند، 
»ارباب آیا بذرهای نیکو در مزرعه خود نکاشتی؟ پس این ماشک ها از کجا آمده اند؟« )متی 
۱۳: ۲۷( و مالک پاسخ داد، »دشمن چنین کرده است« )متی ۱۳: ۲۸(. به همین صورت، خدا 

جهان را کامل آفرید ولی یک دشمن با بذرهای مرموز گناه باعث نقص آن شد.

ماهیت  باره  در  است«  محبت  »خدا  که  مسلم  امر  این  بخوانید�  را   1۶ و   ۸  :4 یوحنا  اول 
فعالیت های آفرینندگی او  چه چیزی به ما می گوید؟

 

 

این واقعیت که »خدا محبت است« )اول یوحنا ۴: ۸ و ۱۶(، دست کم حامل سه مفهوم 
اساسی است. اول، محبت با ماهیتی که دارد مانند عطری خوشبوست که تا از شیشه بیرون 
نیاید منی تواند رایحه خوشبوی خود را به مشام برساند. )محبتی که ابراز نشود محبت نیست(. 
محبت خدا از درون در میان سه شخص الوهیت به مشارکت گذاشته شده است و از بیرون 
در میان متامی مخلوقات خویش به منصه ظهور گذاشته شده است. دوم، هر آنچه که خدا می 

کند، تجلی و ابراز محبت تغییر ناپذیر و بی قید و رشط است.  
این شامل کارهای خلقت، اقدامات رستگارانه او، و حتی در داوری های کیفری او  عیان می شود.

در واقع، »محبت خدا در عدالت و داوری او کمرت از رحمت او ابراز نگردیده است. عدالت، 
ُرکن سلطنت و مثره محبت اوست« - )الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۶۷۲(. و سوم، از 
آنجا که خدا محبت است و هر آنچه که می کند تجلی محبت اوست، او منی تواند بانی و بنیان 

گذار گناه باشد، که در تضاد مستقیم با ذات و خصلت اوست.  
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ولی آیا الزم بود تا خدا جهان را بیافریند؟ از بُعد اقتدار و حاکمیت او، می توان گفت »نه«، 
زیرا این تصمیِم اختیاری او بود. ولی از بُعد ماهیت مهربانانه اش، او جهان را به عنوان وسیله 
ای برای ابراز محبت خویش می خواست. و چه شگفت انگیز است که او برخی از اشکال زندگی، 
مانند برش را آفرید که نه تنها به محبت خدا واکنش نشان می دهد، بلکه می تواند عالوه بر خدا 
این محبت را به دیگران نیز به اشرتاک گذارده و آنرا ابراز کند )مرقس ۱۲: ۳۰ و ۳۱ را نیز ببینید(.

به دنیای آفریده شده اطراف خود بنگرید� به رغم ویرانگری های گناه، به چه طریقی می 
توانید در آن  بازتاب های محبت خدا را ببینید؟ چگونه می توانیم از تجلی محبت خدا که 

در خلقت آشکار گردیده است درسهایی بیاموزیم؟

۴ مهر      دوشنبه      

اختیار و اراده آزاد، اساس محبت
اول یوحنا 4: ۷ – 1۶ را بخوانید� این آیات در خصوص اختیار آزاد به عنوان زمینه ای برای 

پرورش محبت چه می گوید؟ 

 

 

گلهای مصنوعی می توانند بسیار زیبا باشند ولی منی توانند رشد کرده و مانند گلهای واقعی 
جوانه زده و غنچه بدهند. روبوت ها با برنامه ریزی می توانند حرف بزنند و وظایف زیادی را 

انجام دهند، ولی آنها نه حیات دارند و نه احساس.  
در حقیقت، زندگی و آزادی اختیار رشوط اجتناب ناپذیری برای فردی هستند که بخواهد 
محبت را دریافت، پرورش و به مشارکت بگذارد. پس، خدای مهربان ما، فرشتگان )از جمله 
لوسیفر یا هامن شیطان( و برش را با آزادی اراده آفرید تا بتوانند برای خود انتخاب کنند و 
تصمیم بگیرند، از جمله احتامل پیروی از مسیر غلط. به عبارتی دیگر، خدا متامی گیتی را به 
عنوان محیطی کامل و هامهنگ برای مخلوقات خویش آفرید تا در محبت و حکمت رشد کنند.  
در اول یوحنا ۴: ۷ – ۱۶، یوحنای رسول، بر عبارت »خدا محبت است« تاکید می ورزد و اینکه 

او محبت خویش را با فرستادن پرس خویش عیان منود تا برای گناهان ما جان خود را فدا کند.
در نتیجه، ما باید سپاسگزاری خود را برای محبت ازلی او، با محبت به یکدیگر ابراز کنیم. 
چنین محبتی، که منشاء الهی دارد، متقاعد کننده ترین مدرک و شاهد است مبنی بر اینکه 
خدا در ما ساکن است و ما در او ساکن هستیم. این درخواست برای بازتاب دادن محبت خدا 
به یکدیگر، تنها زمانی مفهوم می یابد که خالیق با انتخاب خود، محبت را پرورش داده و آنرا 
ابراز کنند، و یا اینکه در مقابل، زندگی خودخواهانه و  خودمحوری را پیشه کنند. با این حال، 
آزادی انتخاب به سادگی می تواند در راه بد بکار گرفته شود، واقعیتی غم انگیز که با شورش 

و یاغی گرِی لوسیفر در آسامن  به منایش در آمد. 



۷

حتی با تشخیِص اهمیِت آزادِی اختیار، برخی از مردم همچنان در شگفت هستند که اگر 
خدا می دانست که لوسیفر شورش خواهد کرد، پس چرا او را خلق منود؟ آیا مسئول نهایی 

منشاء گناه، خدا منی تواند باشد که لوسیفر را خلق کرد؟  
این می تواند سوالی دشوار برای تامل باشد زیرا بستگی به عوامل زیادی دارد، از جمله 
اینکه چه چیزی دقیقا می تواند واژه »مسئول« را تعریف کند. اصل و ذات گناه ارساری است 

که هیچ کس منی تواند بطور کامل توضیح داده شود.   
حتی با این وجود، خدا بانی گناه نیست؛ او تنها به آن اجازه عرض اندام داد و بعد بر روی 
صلیب، مجازات نهایی گناه را بر خود گرفت، که نهایتا او را قادر ساخت تا آن را اریشه کن کند. 
در متامی اندیشه های دردناک خود درباره اهریمن، هرگز نباید فراموش کنیم که خدا خودش 
باالترین هزینه را برای وجود گناه و اهریمن پرداخت )متی ۵: ۴۳ – ۴۸ ؛ رومیان ۵: ۶ – ۱۱ را 

مالحظه کنید( و اینکه او بیش از هر یک از ما، متحمل رنج و مصیبت گردید.

خودش  برای  تنها  نه  ولی  است  مقدس  که  خداست  جانب  از  ای  هدیه  انتخاب  آزادی 
بلکه برای دیگران نیز بار سنگین و عواقبی را در بر داشت� با استفاده از این هدیه، چه 
تصمیمات مهمی اتخاذ خواهید کرد و انتخاب ها و تصمیم هایی که می گیرید چه عواقبی 

در پی خواهند داشت؟

۵ مهر      سه شنبه      

ناسپاسی ارسارآمیز
حزقیال ۲۸: 1۲ – 1۹ را بخوانید� از این آیات در خصوص رسچشمه و منشاء ارسارآمیز گناه 

چه می آموزیم؟ 

 

 

اکرث بخشهای کتاب حزقیال نبی به زبان منادین آخرالزمانی نوشته شده است. در بسیاری 
از موارد، موجودات خاصی از قبیل افراد، حیوانات و اشیاء و وقایع محلی بکار برده شدند تا 

رشحی گسرتده تر از وقایع کهکشانی و یا تاریخی را ارائه دهند.  
در حزقیال ۲۸: ۱ – ۱۰، خداوند از پادشاه صور سخن می گوید )صور شهری ساحلی و آباد 
در فینیقیه کهن بود( که حاکمی ثرومتند و متکرب بود، که نه تنها »انسان« بود، اما مدعی بود 

که خداست و )ادعا می کرد( که حتی بر رسیر خدایان جلوس کرده است.   
ابتدایی  برای رشح سقوط  قیاسی  تاریخی،  واقعیت  این   ۱۹  –  ۱۲ :۲۸ در حزقیال  آنگاه، 
لوسیفر از بارگاه های آسامنی گردید. به همین صورت، پادشاه صور، که یک برش بود، که در 
میانه دریاها زندگی می کرد )حزقیال ۲۸: ۲ و ۸(، حال معرف کروبی مسح ای شده بود )حزقیال 

۲۸: ۱۳( که در باغ عدن خدا و بر روی کوه مقدس خدا زندگی می کرد )حزقیال ۲۸: ۱۴(.



۸

بیانٔه مهمی در کل رشح حال این موضوع در کتاب حزقیال باب ۲۸: ۱۵ یافت می شود، که 
می گوید: »از روزی که آفریده شدی، تا روزی که رشارت در تو یافت شد، در طریقهایت کامل 
بودی«. از این رو، و مهمرت از آن، کامل لوسیفر شامل توانایی رش، یعنی توانایی انجام رشارت 
بود، و این به این دلیل بود که لوسیفر، به عنوان یک موجود اخالقی، دارای اختیار آزاد بود، 

بخشی از مفهوم کامل بودن.    
در واقع، لوسیفر، بی عیب خلق شده بود ــ که شامل توانایی اختیار و آزادی انتخاب بود. 
هر چند، با سوء استفاده از آن اختیاِر انتخاب، او با در نظر گرفنِت اینکه بیش از آنچه که هست 

اهمیت دارد، به فساد و تباهی گرائید.  
لوسیفر دیگر از اینکه چگونه خدا او را آفریده و به او شهرت و واالیی بخشیده بود، خرسند 
نبود، و شکرگزاری خود را از خدا از دست داد و آرزو کرد که بیشرت از آنچه واقعاً سزاوارش بود، 
به رسمیت شناخته شود. این واقعه برای یک فرشتۀ کامل که در جهانی کامل زندگی می کرد، 

هامنگونه که پیش از این اشاره شد، یک راز است.  
گناه، پدیده ای مرموز و غیرقابل توضیح است. هیچ دلیلی برای وجود آن موجود نیست، 
تا بدنبال دلیلی برای رشح آن باشیم و این مطلبی برای توجیه آن خواهد بود. گناه در جهانی 
کامل ظاهر شد، چیزی که نشان داده شد که غیر قابل توجیه است« - )الن وایت، حقیقت 

درباره فرشتگان، صفحه ۳۰(.

در اول تسالونیکیان ۵: 1۸ پولس می گوید که در هر چیزی باید شکرگزار باشیم� چگونه 
این کلمات به ما کمک می کند تا بر احساسات ناسپاسی و ترحم به حال خود، مخصوصا 

در زمانهای دشوار غالب شویم؟

۶ مهر      چهارشنبه      

هزینه غرور و تکرب
در کالم مقدس، می توان دو مضمون غالب یا موضوع اصلی را دید که با یکدیگر در رقابت 
هستند. یکی از آنها موضوع شالیم ]سالمتی و صلح[، کوه صهیون، اورشلیم و اورشلیم جدید 
هستند که معرف ملکوت یا پادشاهی خدا می باشند. دیگری مضمون بابل ]اغتشاش و هرج 
و مرج[ و بابل می باشد که تداعی کننده قلمرو جعلی شیطان است. خداوند به دفعات قوم 
خود را از بابِل بت پرست فرا خوانده تا بیرون آمده و در رسزمین موعود، او را خدمت منایند.   
ابراهیم نامیده شد( خواسته شد تا از »اور کلدیان« بیرون  اَبرام )که بعداً  از  برای مثال، 
آمده و به رسزمین کنعان برود )پیدایش ۱۱: ۳۱ – ۱۲: ۹(. یهودیان در پایان تبعید طوالنی خود 
بابل را ترک گفته و به اورشلیم بازگشتند )عزرا ۲(. و در کتاب مکاشفه، امت خدا فراخوانده 
می شوند تا از بابل زمان آخر بیرون بیایند )مکاشفه ۱۴: ۸( تا رسانجام با او بر کوه صهیون و 

اورشلیم تازه ساکن شوند )مکاشفه ۱۴: ۱ ؛  مکاشفه ۲۱: ۱ – ۳ و ۱۰(.  



۹

اشعیا 14: 1۲ – 1۵ را بخوانید� تکرب لوسیفر در آسامن چه پیامدهای گسرتده ای برای گیتی و 
این دنیا به همراه داشت؟ 

 

 

ملکوت  و  با خدا  تضاد مستقیم  در  که  است  قدرتی  بابل معرف  کتاب مقدس، شهر  در 
اوست؛ و پادشاه بابل )با اشاره خاص به نبوکدنرص( منادی از غرور و تکرب است.  

عظیِم  مجسمۀ  طالیِی  رس  تنها  بابل  که  ساخت  آشکار  پادشاه  نبوکدنرص  برای  خداوند 
امپراتوری هایی است که از پی هم می آیند )دانیال ۲: ۳۷ و ۳۸(. پادشاه با به چالش کشیدن 
خداوند، مجسمه ای ساخت که متاماً طالیی بود ـ منادی از پادشاهی او که برای همیشه پایدار 
مباند ـ و حتی همگان را ملزم ساخت تا آن مجسمه را پرستش کنند )دانیال ۳(. همچون مورد 

پادشاه صور )حزقیال ۲۸: ۱۲ – ۱۹(، پادشاه بابل نیز منادی از لوسیفر شد.  
اشعیا ۱۴: ۳ – ۱۱ سقوط پادشاه ستمگر و متکرِب بابل را رشح می دهد. آنگاه اشعیا ۱۴: 
۱۲ – ۱۵، از قلمرو تاریخی عبور کرده و به بارگاه های آسامنی حرکت می کند و مشخص می 

سازد که روح غرور و تکربی مشابه،  باعث سقوط لوسیفر در ابتدا شد.   
بعد منت رشح می دهد که لوسیفر برنامه ریزی کرد تا تخت سلطنت خود را رفیع تر از 
متامی لشکریان آسامنی بر افرازد و خود را مانند قادر متعال بسازد )اشعیا ۱۴: ۱۴(. این رشوع 
رقابت  و  خودپسندی  با  خدا  دوستانه  همکاری  و  محبت  که  شد  ای  تازه  وضعیت خصامنۀ 
لوسیفر به چالش کشیده می شد. دشمن، ترس و ابایی نداشت تا به خدا اتهام بزند و دروغ 
هایی را به فرشتگان دیگر پخش کند. در اینجا منشا مرموز اهریمن در جهان یافت می شود. 

چرا اینقدر آسان است که به موقعیت ها یا دستاوردهای خود یا هر دو افتخار کنیم و به 
خود مباهات کنیم؟ چگونه با نظر داشتن صلیب در مقابل خود، از سقوط در چنین دامی 

جلوگیری کنیم؟

۷ مهر      پنجشنبه      

گسرتش بی ایامنی
مکاشفه 1۲ را بخوانید� این فصل درباره گسرتش یاغی گری از آسامن به زمین چه می آموزد؟ 

 

 

سقوط لوسیفر یک برخورد ساده ایده های متضاد نبود. مکاشفه ۱۲ به ما می گوید که 
جنگ اصلی در آسامن میان لوسیفر و فرشتگانش در یک جبهه مخالف با مسیح و فرشتگانش 

از سوی دیگر در گرفت.



1۰

در این آیه، لوسیفر »اژدهای بزرگ«، »مار ایام کهن«، »اهریمن و شیطان« و »اتهام زننده 
برادران ما« نامیده می شود )مکاشفه ۱۲: ۹ و ۱۰(. مسیح به عنوان میکائیل خوانده می شود 

)مکاشفه ۱۲: ۷( که به معنی »کسی که مانند خداست« می باشد. 
 )۹ )یهودا  یا صدراملالئک«  مقرب  فرشته  »میکائیل،  به  اشاره  اساس  بر  از مفرسان  برخی 
با  معتقدند که او فقط یک فرشته است. ولی در کتاب دانیال، هر یک از رویاهای اصلی،  
مسیح و پادشاهی ابدی او به اوج خود می رسد - مانند سنگی که بدون دخالت دستی کنده 
شده است )دانیال ۲: ۳۴ و ۴۵(، به عنوان پرس انسان )دانیال ۷: ۱۳(، به عنوان پادشاه لشکریان 
و شاه شاهان )دانیال ۸: ۱۱ و ۲۵(، و میکائیل به عنوان امیر اعظم )دانیال ۱۲: ۱(. بنابراین، از 
آنجا که فرشته خداوند، خود خداوند است )خروج ۳: ۱ - ۶، اعامل رسوالن ۷: ۳۰ - ۳۳ و غیره(، 

میکائیل باید هامن شخص الهی باشد، یعنی خود مسیح.
مکاشفه باب ۱۲، یک منای کلی از این نربد ادامه دار را ارائه می کند که )۱( در آسامن با  
شورش لوسیفر و یک سوم از فرشتگان آسامنی آغاز شد، )۲( با پیروزی قاطع مسیح  بر روی 

صلیب به اوج رسید، و )۳( هنوز بر علیه بازماندگان زمان آخر خدا ادامه دارد. 
الن جی وایت، رشوِع این مجادله را اینگونه بازتاب می دهد که »خدا به رحمت عظیم خود 
برای مدتها  نسبت به لوسیفر شکیبایی پیشه کرد. هنگامی که برای اولین بار روح نارضایتی را 
در خود گرامی داشت، بالفاصله از مقام عالی خود تنزیل مقام داده نشد، حتی زمانی که رشوع 
به ارائه ادعاهای دروغین خود در برابر فرشتگان وفادار کرد. او برای مدت طوالنی در آسامن 
باقی ماند.  بارها و بارها به رشط توبه و تسلیم، به او عفو پیشنهاد شد.« -) الن جی. وایت، 

نربد عظیم، صفحه ۴۹۵ و ۴۹۶(.
از  ادامه داشت. رصف نظر  ما منی دانیم که برای چه مدت، نربد در قلمروهای آسامنی 
شدت و مدت زمان آن، مهمرتین جنبۀ کُلِّ کشمکش این بود که شیطان و فرشتگانش »شکست 
خورده و بیش از این جایی برای آنها در عرش آسامن نبود« )مکاشفه ۱۲: ۸؛ همچنین لوقا ۱۰: 

۱۸ را ببینید(. مشکل االن، البته این است که آنان به اینجا، یعنی به زمین آمده اند.

به چه شیوه هایی می توانیم واقعیت این نبرد را که بر روی زمین به نمایش در آمده 
ببینیم؟ تنها امید ما برای پیروز شدن بر دشمن در این نبرد چیست؟ 

۸ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: فصل »چرا گناه مجاز شد؟« صفحات ۳۳ – ۴۳، از کتاب مشایخ و 
انبیا؛ فصل »منشاء رشارت«، صفحات ۴۹۲ – ۵۰۴ از کتاب نربد عظیم را بخوانید.  

هیچ امیدی برای رستگارِی ]شیطان و فرشتگانش[ که شاهد شکوه و جالل غیرقابل توصیف 
این همه جالل،  آسامن بودند و عظمت مهیب و پرشکوه  خدا را دیده بودند و در حضور 
علیه او قیام کرده بودند، وجود نداشت. هیچ منایش جدید و شگفت انگیزی از قدرت متعالی 
خداوند وجود نداشت که بتواند آنها را به اندازه جلوهایی که قبالً تجربه کرده بودند تحت 
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تأثیر قرار دهد. اگر می توانستند در حضور شکوه و عظمت غیرقابل بیان عصیان کنند، منی 
توانستند در رشایط مطلوب تری برای اثبات قرار بگیرند. نه نیروی ذخیره ای از قدرت وجود 
داشت و نه رفعت و کامل جالل الیتناهی که بر تردیدهای حسادت آمیز و زمزمه های رسکش 
آنها غلبه کند. گناه و مجازات آنها باید متناسب با امتیازات عالی آنها در دادگاه های آسامنی 

باشد« - )الن جی. وایت، مقابله، صفحه ۲۱(. 
»از ابتدا، خدا و مسیح از ارتداد شیطان و سقوط انسان به واسطه قدرت فریبنده مرتد آگاه 
بودند. خدا فرمانی  نداده بود که گناه وجود داشته باشد، اما وجود آن را پیش بینی کرد و برای 
مقابله با رشایط اضطرارِی وحشتناک، از پیش تدارک دیده بود. محبت او به جهان آنچنان زیاد 
بود که عهد بست تا پرس یگانه خود را ارزانی کند، »تا هر که به او ایامن دارد هالک نگردد، 
بلکه حیات جاودانی داشته باشد.« )یوحنا ۳: ۱۶(-) الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۲۲(.

سواالتی برای بحث:

نهایتاً مسئولیت منشاء گناه و وجود  آیا خدا  این سوال کلنجار بروید که  با  در کالس   �1
اهریمن در دنیا را بر عهده دارد. چگونه می توانیم پاسخی برای این اتهام پیدا کنیم؟ 

۲� چگونه صلیب با درک ما از کّل مسیله اهریمن و رشارت مطابقت دارد؟ صلیب و آنچه 
که در آنجا اتفاق افتاد چگونه می تواند محور و کانونی برای درک منشاء گناه باشد؟ 

۳� پس از گذشت هزاره ها از گناه و مصیبت دنیای ما، شیطان اکنون باید کامال از عواقب 
اسفبار شورش خود آگاه باشد. پس چرا همچنان به مترد و رسکشی خود بر ضد خدا ادامه 

می دهد؟

4� در متی ۵: ۴۳ – ۴۸  مسیح از محبت بی قید و رشط خدا به متامی انسانها سخن می 
گوید که به عنوان الگویی برای متامی اقدامات ماست. چطور می توانید این الگو را بطریق 

نزدیکرتی برای خانواده و کلیسای خود بازتاب دهید؟

۵� پطرِس رسول به ما هشدار می دهد که »شیطان مانند شیری غران گام بر می دارد و 
در پی کسانی است که بتواند آنها را ببلعد« )اول پطرس ۵: ۸(. افسسیان ۶: ۱۰ – ۲۰ را نیز 

بخوانید. ما چطور می توانیم بر ضد »مکرهای ابلیس« چیره شویم؟ )افسسیان ۶: ۱۱(. 
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داستانهای ایامنداران
۸ مهر

رهایی از زنجیرها
نوشته ی اندرو مک چسنی

فریادها هوای دهکده ی روستایی در الئوس را درنوردید. 
یک کشیش ادونتیست روز هفتم که با تیم کوچکی از کارکنان کلیسا درحال 
دارد  اتفاقی  بفهمد چه  تا  بلند رفت  فریاد های  به سمت  بود،  از دهکده  بازدید 
می افتد. او از دیدن پرس بچه ۱۶ ساله که به کف خانه چوبی خانوادگی اش زنجیر 
به زنجیر بسته اند؟”  را  او  پرسید: “چرا  والدین  از  او  بود، شگفت زده شد.  شده 
والدین ناراحت به نظر می رسیدند. پدر گفت: “پرس ما ایر سال هاست که بیامر 
است.” مادرش گفت: “او برای ساعاتی طبیعی است اما چندین بار در روز مجدد 

عقل خود را از دست می دهد.” 
پدر و مادر متام پول خود را برای یافنت درمان خرج کرده بودند اما رشایط به 
طور پیوسته بدتر شده بود تا آنها با اکراه و بی میلی تصمیم گرفتند ایر را برای 
همیشه در زنجیر رها کنند تا از آسیب زدن به خودش و دیگران جلوگیری کنند. او 

در شش ماه گذشته به کف چوبی خانه بسته شده بود.
بخش  نجات  عشق  درباره  خانواده اش  و  او  به  و  کرد  ایر صحبت  با  کشیش 
عیسی گفت. او گفت: “اگر عیسی اراده کند و بخواهد، می تواند ایر را شفا دهد.”

او اجازه خواست تا برای پرس دعا کند. پدر و مادر ایر با خوشحالی موافقت 
کردند. امید شفای پرسشان در صورتشان درخشید. 

کردند.  دعا  او  برای  و  مالقات  را  ایر  دوباره  تیمش  و  کشیش  بعد،  روز  چند 
کشیش خانواده را برای عبادت در نزدیک ترین کلیسای ادونتیست در یک روستای 

مجاور دعوت کرد . 
در سبت بعدی، پدر و مادر با ایر در حالیکه دستانش با زنجیر بسته بود، به 
کلیسا رسیدند. هر یک از اعضای کلیسا برای ایر دعا کردند و کشیش از پدر پرس 
خواست تا او هم برایش دعا کند. درحالیکه پدر برای پرسش به عیسی دعا می کرد، 
همه رسها خم شده بودند. از آن روز، پرس شفا یافت. او به حالت طبیعی برگشت 

و دیگر نیازی به زنجیر شدن نداشت. 
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خود  سواالت  غرق  را  ایر  والدین  و  بودند  شده  زده  شگفت  همسایه ها 
زنجیر  به  و  بود  بیامر  سال ها  که  است  پرسی  هامن  “این  گفت:  یکی  کردند. 

بود؟”  بسته شده 
دیگری گفت: “چرا او االن خوب است؟چه کسی او را شفا داد؟

پدر و مادر توضیح دادند که خدای مسیحی پرسشان را شفا داد. 
نه تنها پدر و مادر ایر پس از شفایش عیسی را بعنوان نجات دهنده شخصی 
خود پذیرفتند، بلکه بسیاری از خانواده های دیگر نیز چنین کردند. این خانواده ها 
از جمله ۱۲۲ نفری بودند که در آوریل ۲۰۲۱ در کلیسا غسل تعمید داده شدند و 

ساختامن کلیسا را با حضور خود پر کردند. 
کشیش الئوسی که این داستان را با “بخش بشارتی کلیسای ادونتیست”* در 
این منطقه که  انجام معجزات بسیار در  را بخاطر  میان گذاشت گفت: “ما خدا 

باعث آمدن افراد زیادی برای نجات نزد او شد، شکر می کنیم.”

Adventist Mission*
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۹ – ۱۵ مهر   درس دوم   

مرگ در دنیای گناه آلود

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: پیدایش ۲: ۱۶ و ۱۷؛  پیدایش ۳: ۱ – ۷ ؛ مزامیر ۱۱۵: ۱۷؛  

یوحنا ۵: ۲۸ و ۲۹؛  رومیان ۵: ۱۲؛  دوم قرنتیان ۵: ۲۱. 

آیه حفظی: »به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر رسنوشت برش حاکم شد، اّما 
چقدر نتیجة آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگرت است! همة کسانی که فیض 
فراوان خدا و بخشش رایگان نیکی مطلق او را دریافت کردند، به وسیلة مسیح در زندگانی حکومت 

خواهند منود« )رومیان ۵: 1۲(�

مسیح مناینده الهی بود که خداوند از طریق او کهکشانها و دنیا را به وجود آورد )یوحنا ۱: 
۱ – ۳ و ۱۰؛  کولسیان ۱: ۱۶؛  عربانیان ۱: ۲(. ولی هنگامی که خدای پدر، حرمت خاصی را به 
مسیح داد و اعالم منود که آنها با هم این دنیا را خلق خواهند کرد، »ابلیس نسبت به مسیح 
بُخل و حسادت ورزید« )الن جی وایت، داستان رستگاری، صفحه ۱۴( و بر ضد او دسیسه منود. 
شیطان با اخراج شدن از آسامن تصمیم گرفت »تا شادی آدم و حوا را از بین بربد«. او چنین خیال 
کرد که »اگر بتواند آنها ]آدم و حوا[ را به هر طریقی به نافرمانی فریب دهد، خداوند مقدماتی را 
فراهم می کند که به موجب آن عفو شوند، و سپس خود و همه فرشتگان سقوط کرده به شیوه ای 

عادالنه با آنها رحمت خدا را رشیک شوند« - )الن جی وایت، داستان رستگاری، صفحه ۲۷(.
خداوند با آگاهی کامل از راهربد شیطان به آدم و حوا هشدار داد تا خود را در معرض 
وسوسه قرار ندهند )پیدایش ۲: ۱۶ و ۱۷(. یعنی اینکه حتی وقتی که دنیا همچنان کامل و بی 

عیب و نقص بود، محدودیتهای روشنی برای برش وجود داشت تا از آن اطاعت شود. 
در این هفته در خصوص سقوط آدم و حوا، چگونگی سیطره گناه و مرگ بر دنیای ما، و 

چگونگی کاشت بذر امید برای برشیت حتی در  باغ عدن، تعمق و بررسی خواهیم منود.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۱۶ مهر - ۸ اکترب آماده شوید.
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۱۰ مهر      یکشنبه      

بیانات تنش آمیز
دنیایی که از زیر دست خداوند بیرون آمده بود، کامل و بی عیب و نقص بود )پیدایش ۱: 
۳۱(. مرِگ تجربه ای ناشناخته برای آدم و حوا بود. در آن محیط، خداوند به باغ عدن آمده و 
هشدار داد: »اجازه داری از میوة متام درختان باغ بخوری. اّما هرگز از میوة درخت شناخت 

خوب و بد نخور زیرا اگر از آن بخوری در هامن روز خواهی ُمرد« )پیدایش ۲: ۱۶ و ۱۷(. 

پیدایش ۲: 1۶ و 1۷، چگونه واقعیِت آزادِی اختیار را در کاملیت باغ عدن نشان می دهد؟ 
خود  اختیار  آزادی  از  که  دهد  هشدار  آنها  به  خداوند  که  دارد  وجود  دلیلی  چه  یعنی، 

نکنند؟ استفاده 

 

 

مدتی پس از هشدار خدا، شیطان خود را به صورت مار تغییر شکل داد و وارد باغ عدن 
شد. حوا، مار را می دید که با خوشی از میوه درخت ممنوعه می خورد بدون اینکه مبیرد. »او 
خودش از میوه ممنوعه خورده بود« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۵۴(، و هیچ اتفاقی 

برای او نیفتاد. 

پیدایش ۳: 1 – 4 را بخوانید� خود را جای حوا بگذارید، چرا ممکن است آن سخنان قانع کننده 
به نظر برسد؟

 

 

از دیدگاه منطق برشی، استدالل مار بیشرت از کالم خدا متقاعد کننده بود. اول از همه، هیچ 
شواهدی تا آن زمان در دنیای طبیعی دال بر وجود گناه و مرگ وجود نداشت. دوم، مار در 
واقع از میوه ممنوعه می خورد و بسیار از آن لذت می برد. بنابراین، چرا حوا باید خود را از 

هامن کار محروم کند؟ فرمان خدا بنظر بیش از حد محدود کننده و بی معنا بود.  
متاسفانه، در اتخاِذ تصمیم بین دو بیانیۀ متناقض،  حوا از سه اصل اساسی قصور ورزید: 
)۱( استدالل انسانی همیشه ایمن ترین شیوه برای ارزیابی مسائل روحانی نیست؛ )۲( کالم 
خدا می تواند بظاهر غیر منظقی و بی معنی برای ما باشد، ولی همیشه درست و قابل اعتامد 
است؛ و )۳( چیزهایی هستند که به خودی خود اهریمنی و اشتباه نیستند، ولی خدا آنها را به 

عنوان آزمون های اطاعت و فرمانربداری برگزیده است.  
ما بایستی درک کنیم که تجربه حوا در باغ عدن مورد یکباره ای نیست. هر روز و هر 
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لحظه نیاز داریم که بین کالم خدا )که برای بسیاری دوست داشتنی نیستند( و خواسته های 
بر  در  ابدی  عواقب  ما  گزینۀ  کنیم.  اتخاذ  تصمیامتی  فرهنگ محاط شده خود  کننده  اغوا 

خواهد داشت. 

تعالیم و آموزه های روشن کتاب مقدس به چه طریقی با شیوه های دنیا در تضاد هستند؟

۱۱ مهر      دوشنبه      

فریب خورده توسط مار
پیدایش ۳: 1 – ۷ را بخوانید� معیار حوا برای انتخاب بین کالم خدا و حرف مار چه بود؟ 

 

 

پیدایش باب ۳ یکی از واضح ترین منونه های روانشناسِی وسوسه می باشد. خدا به آدم و 
حوا هشدار داد که چنانچه از میوه درخت ممنوعه بخورند، یقینا خواهند مرد )پیدایش ۲: ۱۶ 
و ۱۷(. شیطان  در شکل  مار از چند شگرد کالمی استفاده کرد تا حوا را به سوی گناه بکشاند.   
اول، او مناهِی خاص خدا را معمولی جلوه داد. او از حوا پرسید که آیا واقعا خدا گفته 
است که نباید از میوه هر درختی در باغ بخورید؟ )پیدایش ۳: ۱(. حوا در مقابل استدالل کرد 
که ممنوعیت فقط به آن درخت خاص محدود می شود، چرا که اگر از میوه آن درخت بخورند 

یا آن را ملس کنند، خواهند ُمرد.  
آنگاه شیطان گفتار خدا را نقض کرد و به شیوه ای قاطع گفت که مطمئنا نخواهی مرد! 

)پیدایش ۳: ۴(.  
و رسانجام، شیطان خدا را متهم کرد که عمداً دانش رضوری را از او و شوهرش محروم 

می کند.
فریب دهنده، چنین استدالل منود که » خدا این را گفت زیرا می داند وقتی از آن بخورید شام 

هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است« )پیدایش ۳: ۵(.
کنجکاوِی حوا، او را به قلمرو مسحور کننده شیطان هدایت کرد. در آنجا او وادار شد تا 
تصمیم بگیرد که یا نسبت به فرمان محدود کننده خدا وفادار باقی مباند و یا سخنان جذاب و  
اغوا کننده شیطان را بپذیرد. او با شک و تردید نسبت به خدا از حواس خود استفاده کرد ــ 

شیوه تجربی که مشاهده شخصی بود ــ تا از بین دو بیانیه متضاد، یکی را انتخاب کند.  
از  بُعد رژیم غذایی، میوه درخت برای خوراک خوب است. دوم،  از  او دید که  نخست، 

دیدگاه زیبایی شناسی، او دید که آن میوه »چشم نواز است«.  
عقل  به  رو،  این  از  است.  مطلوب  شدن،  خردمند  برای  درخت  منطقی،  تحلیل  از  سوم، 
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از میوه درخت ممنوعه بخورد.  تا به کلامت مار توجه کند و  خودش، دالیلی خوبی داشت 
متاسفانه، این کاری بود که کرد. 

 برخی استدالل می کنند که متامی شکل های دانش، از اعتبار برخوردارند، تا زمانی که »به 
آنچه نیکوست متمسک باشیم« )اول تسالونیکیان ۵: ۲۱(. ولی تجربۀ غم انگیِز آدم و حوا در 
باغ عدن، نشان داد که دانش، بخودی خود می تواند بسیار زیانبار باشد. چیزهایی هستند که 

در واقع بهرت است از آنها اطالعی نداشته باشیم.   

این حکایت در خصوص اینکه چقدر آسان است تا انتخاب های گناه آلود خود را توجیه و 
منطقی جلوه بدهیم چه چیزی به ما می آموزد؟ 

۱۲ مهر      سه شنبه      

»نخواهی مرد«
پیدایش ۳: 4 را بخوانید� به چه روشهای مختلفی  این دروغ در طی اعصار تکرار شده است؟ 

 

 

یکی از مظاهر قدرمتند این دروغ در باور مشرتک در خصوص فناناپذیر بودن روح دیده 
شده است. این پنداشت، شالوده بسیاری از ادیان و فلسفه های کهن بود. در مرص باستان، 

مومیایی کردن و معامری آرامگاه، از قبیل اهرام دیده شده است. 
این نظریه نیز به یکی از ارکان اصلی فلسفه یونان تبدیل شد. برای مثال، در کتاب جمهوری 
افالطون،  سقراط از گالئون می پرسد: »آیا منی دانی که روح ما جاودانه است وهرگز از بین 
منی رود؟« در فائدون افالطون، سقراط با لحنی مشابه استدالل کرد و گفت که »روح فناناپذیر 
و از بین نرفتنی است و روح ما واقعاً در هادس وجود خواهد داشت«. این مفاهیم فلسفی 
اکرثیِت فرهنگ غرب و حتی مسیحیِت پس از رسوالن را شکل می دهد. اما آن فرضیه ها خیلی 

جلوتر از این یعنی در باغ عدن و توسط خود شیطان رسچشمه گرفته بودند.
در کانون وسوسه عدنی، شیطان به حوا اطمینان داد که »تو هرگز نخواهی مرد!« )پیدایش 

۳: ۴(. شیطان با این ادعای قاطع کالم خود را باالتراز کالم خدا قرار داد.  
آیات زیر در مخالفت با فناناپذیر بودن روح چه می آموزند و چگونه می توان از آنها برای 

مقابله با این دروغ استفاده کرد؟

)مزامیر 11۵: 1۷؛  یوحنا ۵: ۲۸ و ۲۹؛  مزامیر 14۶: 4 ؛  متی 1۰: ۲۸ ؛ اول قرنتیان 1۵: ۵1 – ۵۸(�

 

 



1۸

ایستادگی  ما، رسسختانه  دنیای مدرن  در  فناناپذیری طبیعی روح، حتی  نظریۀ شیطانِی 
کرده است.

کتاب ها، فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، همگی حاوی ترویج این ایده هستند که وقتی 
ما ُمردیم، به سادگی به وضعیت خودآگاِه دیگری انتقال می یابیم. چقدر اسف بار است که 

این خطا از بسیاری از منربهای مسیحی نیز اعالم شده است.  
حتی علم نیز در این خصوص دخیل شده است. بنیادی در ایاالت متحده وجود دارد که در 
تالش است تا یک فناوری ایجاد کند که آنگونه که ادعا می کند، ما را قادر خواهد ساخت تا 
با مردگان متاس برقرار کنیم که باور دارند که همچنان زنده هستند ولی به عنوان وجودی فرا 
ماده ای هستند. با شیوع این ادعا نادرست، جای شگفتی نیست که این فریب نقشی مهم در 

وقایع نهایی تاریخ برش خواهند داشت.

این دروغ به چه شیوه ای در فرهنگ شما، خود را بروز داده است؟ چرا باید علیرغم عقل 
و احساساتمان، به کالم خدا تکیه کنیم؟

۱۳ مهر      چهارشنبه      

عواقب گناه
بر اساس پیدایش ۳: ۷ – 1۹ و رومیان ۵: 1۲، عواقب اصلی گناه چه بودند؟ 

 

 

حوا که مجذوب کالِم متقاعد کنندۀ مار قرار گرفته بود، عواقب خطیر راهی که در پیش 
گرفته بود را پیش بینی نکرده بود. در واقع خوردن میوه ممنوعه، به خودی خود به اندازه آنچه 
که در این واقع نشان داده شده است عملی برجسته نبود. حوا با مترد خود، وفاداری خود را 

نسبت به خدا نقض کرد و با شیطان وارد بیعتی تازه شد.  
پیدایش باب ۳ ، سقوط آدم و حوا و برخی از غم انگیزترین عواقب آن را رشح می دهد. از 
دیدگاه الهیاتی، هر دو تحت تاثیر )ترس از خدا(  یا خدا هراسی قرار گرفته و خود را از او پنهان 
کردند )پیدایش ۳: ۸(. از دیدگاه »روانشناختی – جامعه شناختی«، آنان رشمسار شده بودند و 
رشوع به متهم کردن یکدیگر منودند )پیدایش ۳: ۷ و  ۹ – ۱۳(. از نظر فیزیکی آنان عرق کرده، 
درد را حس کرده، و رسانجام ُمردند )پیدایش ۳: ۱۶ – ۱۹(. و از منظر زیست شناسی، جهاِن 

طبیعی به انحطاط گرائید )پیدایش ۳: ۱۷ و ۱۸(.  
باغ عدن  پس  از این مانند قبل، مکانی زیبا و دلپسند نبود. »آدم و حوا با مشاهده پژمرده 
شدن گلها و ریخنت برگها که اولین نشانه های مرگ بودند، به شدت ماتم گرفتند. از بین رفنت 
اما برگ ریزان درختان زیبا، این حقیقت را به ایشان خاطر  گلهای ظریف، مایه تأسف بود، 
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نشان کرد که مرگ، سهم هر موجود زنده است« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحه ۶۲(. 
آدم و حوا بالفاصله منردند به این معنا که زندگیشان متوقف شود، ولی درست در هامن 

روز، حکم مرگ خود را دریافت منودند. 
خداوند به آدم گفت، »به  عرق  پیشانی ات  نان  خواهی  خورد تا حینی  که  به  خاک  راجع  گردی ، 

که  از آن  گرفته  شدی  زیرا که  تو خاک  هستی  و به  خاک  خواهی  برگشت« )پیدایش ۳: ۱۹(.
در واقع، سقوط، پیامدهای فجیعی برای کل برش در بر داشت. پولس رسول رشح می دهد 
که »لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه 

موت بر همة مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند« )رومیان ۵: ۱۲(. 
واقعیت محزون کننده و دردناک، این است که هامنطور که برشیت در طول اعصار عمل 
باید  چقدر  بریم.  می  رنج  افتاد  اتفاق  عدن  در  که  آنچه  پیامدهای  از  امروزه  نیز  ما  منود، 
سپاسگزار باشیم که بخاطر عیسی و صلیب، امید به زندگی جاودان داریم، در دنیایی که گناه 

دیگر هرگز برنخواهد خاست. 

در حینی که در مورد تجربه غم انگیز حوا تامل می کنیم، چه درسهایی می توانیم از  آن 
عواقب در خصوص اعمال گناه آلود خود بیاموزیم؟ 

     پنجشنبه       ۱۴ مهر

نخستین وعده انجیل
پیدایش ۳: 1۵ و ۲1 را بخوانید� چه امیدی می توان از این آیات برای کل برشیت یافت؟ 

 

 

پیدایش باب ۳ یک فاجعه غم انگیز را رشح می دهد که پس از سقوط، متامی دنیا را در بر 
گرفت. همه چیز تغییر کرد، و آدم و حوا می توانستند فرق بین دنیای قبلی و فعلی را ببینند.  
ولی در میانه عجز و نومیدی، خداوند به آنها برای زمان حارض و برای آینده، امیدی بخشید. 
نخست، او مار را با امید مسیحایی لعنت کرد. او اظهار داشت، » و عداوت  در میان  تو و زن ، 
و در میان  ُذّریت  تو وذریت  وی  می گذارم ؛ او رس تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی  را خواهی  

کوبید« )پیدایش ۳: ۱۵(
واژه »عداوت« یا دشمنی نه تنها حاکی از جدال کهکشانی طوالنی مدت بین خیر و رش می 
باشد، بلکه انزجار شخصی از گناه را می رساند که بواسطه فیض خدا در ذهن برش قرار داده شده 

است. ماهیتاً، ما کامال سقوط کرده ایم )افسسیان ۲: ۱ و ۵( و بردگان گناهیم )رومیان ۶: ۲۰(.
با این حال، فیضی که خداوند در زندگی هر بنی برشی قرار داده است، در ما بر ضد شیطان 
عداوت ایجاد می کند. و این دشمنی یک هدیه الهی از عدن است که به ما اجازه می دهد 



۲۰

تا فیض رستگار کنندۀ او را بپذیریم. بدون این فیِض متحول کننده و قدرت بخش، برشیت به 
اسارت و بندگی شیطان ادامه خواهد داد، بنده ای که همیشه حارض به انجام فرمان های اوست. 
بعداً خداوند از قربانِی حیوانات استفاده کرد تا این وعده مسیحایی را به تصویر بکشد 

)پیدایش ۳: ۲۱ را ببینید(.
وقتی که آدم بر اساس رهنمودهای ویژه خدا برای گناه پیشکش و قربانی تقدیم منود، این 
مناسک برای او بسیار دردناک بود. دستان او باید به یک زندگی پایان می داد، که خدا تنها می 
توانست زندگی عطا کند و باید یک قربانی برای گناه تقدیم شود. برای اولین بار بود که او شاهد 
یک مرگ بود. هنگامی که او به قربانی می نگریست که در حال خونریزی بود و در حین جان 
کندن پیچ و تاب می خورد، او با ایامن به پرس خدا نگاه می کرد، که از پیش به تصویر کشیده 
شده بود، آنکه قرار بود تا بخاطر انسان قربانی شود« - )الن وایت، داستان رستگاری، صفحه ۵۰(.

دوم قرنتیان ۵: ۲1 و عربانیان ۹: ۲۸ را بخوانید� این آیات درباره آنچه که نخست در عدن 
آشکار شد چه می آموزند؟ 

 

 

با دانسنت اینکه آنها رسانجام خواهند ُمرد، )پیدایش ۳: ۱۹، ۲۲ – ۲۴( آدم و حوا باغ عدن را 
ترک کردند. ولی آنها برهنه و یا با یک پوشش از برگ انجیر آنجا را ترک نکردند )پیدایش ۳: ۷(. 
خداوند خودش لباسی از پوست حیوانات برایشان درست کرد و حتی آنها را پوشاند )پیدایش 

۳: ۲۱(، منادی از پوشش عدالت خود )زکریا ۳: ۱ – ۵ ، لوقا ۱۵: ۲۲ را ببینید(. 
ابتدا، حتی در باغ عدن، انجیل به برش آشکار  از این رو حتی قبل تر، درست از  هامن 

گردیده بود. 

۱۵ مهر      جمعه      

برنامه رستگاری صفحات  تا ۶۲ و  اندیشه ای فراتر: وسوسه و سقوط صفحات ۵۲ 
۶۳ تا ۷۰ از کتاب مشایخ و انبیا و همچنین فصل دانش خیر و رش صفحات ۲۳ – ۲۷ از کتاب 

آموزش را بخوانید. 

در سال های اخیر، مطالعاتی در مورد آنچه که تجربه های نزدیک به مرگ نامیده می شود، 
انجام شده است. اتفاقی که می افتد این است که مردم »می میرند«، به این ترتیب که قلبشان 
از تپش باز می ایستد، و نفس منی کشند. با این حال، آنها پس از آن به زندگی باز می گردند، 
اما با داستان های خارق العاده  ای که در قلمرو دیگری از هستی شناور بوده و با موجودی از 
نور مالقات داشته اند. برخی حتی در مورد مالقات با بستگانی که مدت ها مرده اند صحبت 
از مردم، حتی مسیحیان، که حقیقت مرگ را درک منی کنند، معتقدند که  می کنند. بسیاری 
این داستان ها بیشرت شاهد جاودانگی روح هستند. با این حال )و این باید واضح ترین هشدار 



۲1

باشد که امری اشتباه است(، اکرث کسانی که این تجربیات را دارند ادعا می کنند که موجوداتی 
با آنها مالقات کرده اند، کلامت تسکین دهنده، جمالت زیبا در  روحانی که در طی آن مدت 
مورد محبت، صلح و نیکی به آنها گفته اند. اما آنها چیزی در مورد نجات در مسیح منی شنوند، 
چیزی در مورد گناه، و هیچ چیز در مورد داوری منی شنوند. در حالی که طعم زندگی پس 
از مرگ مسیحی را چشیدند، آیا نباید حداقل مقداری از ابتدایی ترین آموزه های مسیحی را 
همراه با آن می آموختند؟ با این حال، آنچه به آنها آموزش داده می شود بیشرت شبیه به عقاید 
عرص جدید است، که می تواند توضیح دهد که چرا در بسیاری از موارد، آنها نسبت به قبل 
از »مرگ«، کمرت به مسیحیت متایل دارند. همچنین، چرا هیچ یک از مسیحیان، که نسبت به 
تجربه نزدیک به مرگ متقاعد شده بودند و پیش منایشی از ملکوت   مسیحی دیده اند، هیچ 
از احساس گرایی عرص  الهیاتی مسیحی را در آنجا دریافت نکردند، در مقابل مقدار زیادی 
جدید را آموختند؟ پاسخ این است که فریب هامن کسی را خوردند که حوا را در عدن فریب 

داد، و با هامن دروغ، آنها را فریب داد. )درس ۱۱ را ببینید(

سواالتی برای بحث:

1� چگونه تجربه آدم و حوا نشان می دهد که بخشش خدا لزوماً همه پیامدهای گناه را 
معکوس نمی کند؟ چرا این حقیقت مهمی است که همیشه باید به خاطر داشته باشیم؟

۲� درخت دانش خیر و شر، »زمین سحر کننده« دشمن برای آدم و حوا بود� برخی از 
»زمینه های مسحور کننده« که ممکن است وسوسۀ ورود به آنها را پیدا کنیم چه هستند؟

۳� شیطان در تالش است تا امت خدا را به این باور سوق دهد که »الزامات مسیح کمتر از 
آنچه که قبالً باور می کردند سختگیرانه است، و با منطبق کردن خود با جهان، تأثیر بیشتری 
بر دنیوی ها خواهند داشت«� )الن جی وایت، شهادتهایی برای شبانان و کارگران انجیل، 

صفحه 4۷4(� چه باید کنیم تا در این تله زیرکانه نیفتیم؟ 
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داستانهای ایامنداران
۱۵ مهر

نشانه ها و شگفتی ها )عجایب(
نوشته ی دمیرتی باگال

چند ماه پیش هنگام مطالعه اشعیا در راهنامی مطالعه کتاب مقدس بزرگساالن، 
آیه ای بطور خاص توجهم را جلب کرد: “اینک من و فرزندانی که خداوند به من 
داده است، از جانب خداوند لشکر ها در کوه صهیون ساکن است، به جهت ارسائیل 
نشانه و عالمت هستیم.” )اشعیا ۸: ۱۸( بنظر می رسید آیه در مورد من باشد. من و 
همرسم یک فرزند داشتیم و منتظر تولد فرزند دوم خود بودیم. فکر کردم: “اینک 
من و فرزندانی که خداوند به من داده است!” بسیار عالی  است که نشانه ها و 

شگفتی هایی هم از جانب خدا داشته باشیم. 
با فکر کردن درباره این و خواندن آن شفاعت شگفت انگیز خداوند در زندگی 
با ایامن توانستند بودجه قابل توجهی برای  ادونتیست ها را به یادآوردم که تنها 
می خواهم  هم  من  “پروردگارا،  کردم:  دعا  کنند.  آوری  جمع  بشارتی  های  پروژه 
کمک مالی کنم. من حتی موقعیت خوب دارم: تولد فرزند دومم. لطفا با کمک 
خود به من ایده بده برای قدردانی از بارداری خوب و زایامن راحت که چقدر باید 

اهدا کنم و به من بگو چه کسی باید کمک را دریافت کند.” 
تقریبا بالفاصله تحت تاثیر قرار گرفتم که ۱۰۰۰ یورو)معادل ۱۱۸۵ دالر( جمع 
آوری کنم. این مبلغ برای کسی با درآمد محدود مثل من در آملان، تقریبا دست 
نیافتنی بود. دعا کردم، “خداوندا، این هدف تو است پس تو باید مطمنئ باشی 
که این پول از جایی فراهم می شود. تو می دانی که حقوق من برای کنار گذاشنت 
مبلغی، ناکافی است. تنها چیزی که می توانم قول بدهم این است که هر روز دعا 

کنم و هر پولی که اضافه بر حقوقم دریافت می کنم، کنار بگذارم. “
رسیدن  امکان  نحوی  به  متعال  خداوند  که  کردم   دعا  روز  هر  دعا  روز  هر 
مبلغ  نصف  تقریبا  ماه،  یک  از  کمرت  در   . کند  رافراهم  یورویی   ۱۰۰۰ به هدف 
را دریافت کرده بودم. بطور غیر منتظره ای یک زوج مسن برای کمک کردن به 
آنها جهت نقل مکان به خانه جدید شان، ۲۰۰ یورو به من دادند. سپس یک تاجر 
ادونتیست ۲۰۰ یورو در مقابل تالش من و همرسم برای مهامن نوازی دو نفر از 
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کارکنانش که شب را در منزل ما سپری کردند، داد. پس از آن یک زوج متاهل ۵۰ 
یورو بدون اطالع قبلی به حساب بانکی ما واریز کردند . یک ماه قبل از تولد نوزاد، 

من ۱۰۰۰ یورو را داشتم. 
تولد ماراناتا یسینا در ۴ می راحت و رسیع بود. ساعت ۸:۳۷ صبح در مقابل 
بیامرستان پارک کردم و او ۲۰ دقیقه بعد به دنیا آمد. بودجه ۱۰۰۰ یورویی به یک 

پروژه بشارتی اختصاص یافت . 
همراه  به  که  من  ساخت.  ممکن  را  خود  اهدایی  هدف  به  رسیدن  خداوند 
همرس و دو فرزندم برکت گرفتم، واقعا می توانم بگویم: “اینک من و فرزندانی که 
خداوند به من داده است، از جانب خداوند لشکر ها در کوه صهیون ساکن است، 

به جهت ارسائیل نشانه و عالمت هستیم!” 
و  سبت  مدرسه  هفتگی  هدایای  طریق  از  بشارتی  پروژه های  حامیت  برای 

اهدای قربانی ساالنه از شام متشکریم. 
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۱۶ – ۲۲ مهر ۱۴۰۱   درس سوم   

درک ماهیت برش

بعدازظهر سبت
برای مطالعه هفته: پیدایش ۱: ۲۴ – ۲۷ ؛ پیدایش ۲: ۷ و ۱۹ ؛ متی ۱۰: ۲۸ ؛ جامعه ۱۲: 

۱ – ۷ ؛ اول پادشاهان ۲: ۱۰ ؛ اول پادشاهان ۲۲: ۴۰.

آیـه حفظـی: »خداونـد خـدا پس  آدم  را از خـاک  زمین  برسشـت  و در بینی  وی  روح  
حیـات  دمیـد، و آدم  نَْفـس  زنده  شـد« )پیدایش ۲: ۷(�

مار  کاذب  قول  و   )۱۷ و   ۱۶  :۲ )پیدایش  مرد«  »خواهید  گفت  که  خدا  کالم  تاکید 
در رسارس  این مطلب  نبود.  عدن  باغ  به  ۴( محدود   :۳ )پیدایش  مرد«  نخواهید  »مطمئنا 

انداز شد. تاریخ طنین 
بسیاری از مردم تالش می کردند تا کالم شیطان را با کالم خدا هامهنگ کنند. برای آنان 
هشداِر »خواهید مرد« تنها به جسم فانی اشاره دارد، در حالی که قوِل »مطمئنا نخواهید مرد!« 

کنایه از روح یا روح ابدی است.  
ولی این راه به نتیجه نرسید. برای مثال، آیا کالم متناقض خدا را با شیطان می توان همنوا و 
متوازن ساخت؟ آیا روح جاودان یا روحی وجود دارد تا بتواند آگاهانه از مرگ جسمی جان به 
در برد؟ تالش های فراوان فلسفی و حتی علمی شده است تا به این سواالت پاسخ بدهد. ولی 
به عنوان مسیحیانی که شالوده ما بر کتاب مقدس قرار دارد بایستی تشخیص دهیم که تنها 
خدای توانا، آن یگانه ای که ما را آفریده است، همه چیز را نیز کامال می داند )مزامیر ۱۳۹ را 

ببینید(. از این رو، در کالم مقدس می توانیم پاسخ این سواالت حیاتی را بیابیم.  
در این هفته مورد توجه قرار خواهیم داد که چگونه عهد عتیق ذات انسان و وضعیت برش 

را در مرگ تعریف می کند. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۲۳ مهر - ۱۵ اکترب آماده شوید.
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۱۷ مهر      یکشنبه      

»یک موجود زنده«
پیدایش 1: ۲4 – ۲۷ و پیدایش ۲: ۷ و 1۹ را بخوانید� چه تفاوت ها و تشابهاتی می توانید در 
میان طریقی که خدا حیوانات و انسان را آفریده ببینید؟ پیدایش ۲: ۷ درباره ماهیت یا ذات 

انسان چه می گوید؟

 

 

روایت پیدایش ترصیح می کند که در روِز ششم از هفتۀ خلقت، خداوند حیوانات زمینی و 
اولین زوج برشی را خلق منود )پیدایش ۱: ۲۴ – ۲۷(. به ما گفته شده است که او »متام حیوانات 
و پرندگان را از خاک زمین ساخت و نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت 
و هر نامی که آدم بر آنها گذاشت، هامن نام آنها شد« )پیدایش ۲: ۱۹(. او همچنین »مقداری 
خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود 

زنده گردید« )پیدایش ۲: ۷(.
گرچه هم انسان و هم حیوانات از خاک زمین رسشته شدند، ولی انسان به دو طریق از 
حیوانات متامیز بود. نخست، خدا جسم انسان را شکل داد و بعد بر بینی او نفس حیات 
اینکه زنده شود یک وجود  از  انسان قبل   .)۷  :۲ )پیدایش  انسان موجود زنده شد  دمید و 
آفرید  خود  شباهت  به  مؤنث  و  مذکر  به صورت  را  برش  خدا  ثانیاً،  بود.  جان  بی  فیزیکِی 

)پیدایش ۱: ۲۶ و ۲۷(.
پیدایش ۲: ۷ رشح می دهد که دمیدن »نفس حیات« به جسم آدم، او را به »یک موجود 
زنده« متحول کرد )عربانی: نِِفش َخیّاه یا هامن نفس حیات( یا به واقع جان زنده. بدین معنی 
که هر یک از ما جانی نداریم که بتواند جدای از بدن هستی داشته باشد. بلکه هر یک از 
ما، یک موجود زنده یا یک روح زنده هستیم. این ادعا که این »روح« یا جان، موجودی آگاه 
است که می تواند جدا از بدن انسان وجود داشته باشد، یک ایده بت پرستی است و نه کتاب 
مقدسی. درِک ماهیِت واقعِی برش، ما را از پذیرش تصور رایِج روِح غیرمادی و متام خطاهای 

خطرناکی باز می دارد که بر بنیاِن آن باور، بنا شده اند.
هیچ وجود آگاهانه ای وجود ندارد که بتواند مستقل از بدن انسان برای خودش هستی 

داشته باشد.
خداوند ما را به طریقی مهیب و شگفت انگیز خلق کرده است و ما نباید فراتر از آنچه که 
کالم مقدس درباره این موضوع خاص می گوید حدس و گامن بزنیم. در واقع، نه تنها ماهیت 
حیات، ارسارآمیز است )دانشمندان هنوز منی توانند دقیقاً در مورد معنای زنده بودن چیزی به 
توافق برسند(، حتی ماهیت ضمیر یا خودآگاهی، ارسارآمیز تر است. چگونه حجمی از نسوج 
و بافتها )سلولها و مواد شیمیایی( در رسهای ما، مغز، چیزهای غیرمادی را در خود نگاه داشته 
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و مانند افکار و احساسات خلق می کند؟ کسانی که این ایده را مطالعه می کنند اعرتاف کرده 
اند که ما به واقع منی دانیم؟  

زندگی معجزه ای شگفت انگیز است! چرا ما نه تنها باید از هدیه زندگی، بلکه از زندگی 
ابدی نیز دلشاد باشیم، که حتی معجزه ای بزرگتر است؟

۱۸ مهر      دوشنبه      

»جانی که گناه ورزد خواهد مرد«
حزقیال 1۸: 4 و ۲۰ و متی 1۰: ۲۸ را بخوانید� این آیات چگونه به ما کمک می کنند تا ماهیت 

جان یا روح انسان را درک کنیم؟ 

 

 

زندگی برشی در این دنیای گناه آلود شکننده و زودگذر است )اشعیا ۴۰: ۱ – ۸(. هر 
چیزی که آلوده به گناه شده باشد، طبیعتاً منی تواند ابدی گردد. »گناه به وسیلة یک انسان 
به جهان وارد شد و این گناه، مرگ را به همراه آورد. در نتیجه، چون همه گناه کردند مرگ 
همه را دربر گرفت« )رومیان ۵: ۱۲(. مرگ پیامد طبیعی گناه است که بر متامی زندگی در 

اینجا اثر گذاشته است.
درباره این موضوع دو مفهوم کتاب مقدسی مهم وجود دارد. یکی این است که انسانها و 
حیوانات هر دو خواهند مرد. هامنطور که سلیامن پادشاه اظهار داشته، »... رسنوشت انسان 
و حیوان یکسان است. مانند هم می میرند و مثل هم نفس می کشند و انسان بر حیوان برتری 
ندارد، همه چیز بیهوده است. انسان و حیوان، هر دو به یک جا می روند. هر دو از خاک به 

وجود آمده اند و به خاک بر می گردند« )جامعه ۳: ۱۹ و ۲۰(. 
مفهوم دوم این است که مرگ جسمی یک شخص حاکی از توقف هستی او به عنوان یک 
موجود زنده است )عربی: نِِفش(. در پیدایش ۲: ۱۶ و ۱۷ خداوند به آدم و حوا هشدار داد که 

اگر با خوردن میوه درخت معرفت خیر و رش گناه ورزند خواهند مرد. 
خداوند این نکته را با تکرار هشدار در حزقیال ۱۸: ۴ و ۲۰ تقویت کرد: »جانی که گناه 
ورزد خواهد مرد«. این بیانیه از دو مفهوم اصلی برخوردار است. یکی این که از آنجایی که 
هستیم  مردن  و  پیری  ناپذیِر  اجتناب  رونِد  تحت  ما  همه  هستند،  گناهکار  ها  انسان  همه 

)رومیان ۳: ۹ – ۱۸ و ۲۳(. 
دلیل دیگر این است که این مفهوِم کتاب مقدسی، تصور رایج از جاودانگِی طبیعِی فرضِی 
روح را منسوخ می کند. اگر روح جاودانه است و پس از مرگ در قلمرو دیگری زنده است، پس 

ما واقعاً منی میریم، آیا چنین چیزی درست است؟
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در مقابل، راه حل کتاب مقدس برای معضل مرگ، مهاجرت روح بی جسم به بهشت یا 
برزخ یا حتی به جهنم نیست. راه حل در واقع رستاخیز نهایی کسانی است که در مسیح مرده 
اند. هامنطور که عیسی در موعظه خود در مورد نان حیات بیان کرد، »زیرا خواسِت پدر من 
این است که هرکس پرس را می بیند و به او ایامن می آورد، صاحب حیات جاودان گردد. و من 

او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد« )یوحنا ۶: ۴۰(.
 

چرا تضمین بازگشت دوباره مسیح، که با اولین آمدن مسیح قطعی شده )و باالخره، آمدن 
اول مسیح بدون بازگشت دوباره او چه سودی می داشت؟(، برای همه چیزهایی که ما باور 

داریم، بسیار مهم است؟ بدون وعده بازگشت او چه امیدی خواهیم داشت؟

۱۹ مهر      سه شنبه      

»روح به خدا باز می گردد«
پیدایش ۲: ۷ و جامعه 1۲: 1 – ۷ را بخوانید� چه تضادی بین این دو قسمت از کتاب مقدس 
می بینید؟ چگونه می توانند به ما کمک کنند تا وضعیت انسان در هنگام مرگ را بهرت درک 

کنیم؟ پیدایش ۷: ۲۲ را نیز ببینید�  

 

 

هامنطور که قبال دیده شد، کتاب مقدس تعلیم می دهد که انسان یک روح یا جان است 
)پیدایش ۲: ۷( و روح از وجود باز می ایستد هنگامی که جسم مبیرد )حزقیال ۱۸: ۴ و ۲۰(. 

ولی روح چطور؟ آیا پس از مردن جسم در وضعیت هشیار و خودآگاه باقی منی ماند؟ 
نقل قول  با  را  تا دیدگاه خود  کنند  دارند و حتی تالش می  باور  از مسیحیان چنین  بسیاری 
از جامعه ۱۲: ۷ توجیه کنند که می گوید، »بدن ما که از خاک ساخته شده است به خاک 
برمی گردد و روح نزد خدا می رود که آن را به ما بخشیده بود«. ولی این بیانیه بیان منی کند که 

روح مرده در حضور خدا آگاه و هوشیار باقی خواهد ماند.
جامعه ۱۲: ۱ – ۷ با عباراتی دراماتیک روند پیری را رشح می دهد، که با مرگ به اوج می رسد. 
آیه ۷ به مرگ به عنوان روند معکوس خلقت اشاره می کند که در پیدایش ۲: ۷ گفته شده است.

هامنگونه که قبال ذکر شد، در روز ششم از هفته خلقت، »خداوند مقداری خاک از زمین 
برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات دمید و او یک موجود زنده گردید« 
)پیدایش ۲: ۷(. ولی االن، جامعه ۱۲: ۷ به ما می گوید که »بدن ما که از خاک ساخته شده 
است به خاک برمی گردد و روح نزد خدا می رود که آن را به ما بخشیده بود« )جامعه ۱۲: ۷(.  
پس، نفس حیاتی که خدا در بینی انسان دمید، که برای متامی انسانهای دیگر نیز مهیا ساخته، 

به خدا باز می گردد یا، به عبارتی دیگر، از آنها و درون آنها جاری منی شود.  
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ما باید به خاطر داشته باشیم که جامعه ۱۲: ۷ روند مرگ همه انسانها را توصیف می کند 
و این کار را بدون متایز بین پارسا و رشیر انجام می دهد. اگر روح های ادعایی همه کسانی که 
می میرند به عنوان وجودی آگاه در حضور خدا زنده می مانند، پس آیا ارواح رشور نزد خدا 

هستند؟ این ایده با آموزه کلی کالم مقدس هامهنگی ندارد.
از آنجایی که روند مردن هم برای انسان ها و هم برای حیوانات بطور یکسان اتفاق می افتد 
)جامعه ۳: ۱۹ و ۲۰(، مرگ چیزی نیست جز از بین رفنت هستی موجودات زنده. هامنطور که 
نویسنده مزمور  می گوید: »وقتی از آنها روی برمی گردانی، به وحشت می افتند و هنگامی که 
جانشان را می گیری، می میرند و به خاک برمی گردند زیرا که از آن ساخته شده اند« )مزمور ۱۰۴: ۲۹(. 

اغلب می گوئیم که مرگ تنها بخشی از زندگی است� چرا این مطلب بسیار اشتباه است؟ 
مرگ متضاد زندگی و حیات است، دشمن زندگی است� پس چه امید بزرگی در این آیه 
یافت می شود: »آخرین دشمنی که بر انداخته می شود، مرگ است« )اول قرنتیان 1۵: ۲۶(�

۲۰ مهر      چهارشنبه      

»مرگ هیچ منی داند«
ایوب ۳: 11 – 1۳ ؛ مزمور 11۵: 1۷؛ مزمور 14۶: 4؛ و جامعه ۹: ۵ و 1۰ را بخوانید� از این 

آیات در خصوص وضعیت انسان در هنگام مرگ چه می آموزیم؟ 

 

 

برخی از مفرسان کتاب مقدس استدالل می کنند که این آیات )ایوب ۳: ۱۱- ۱۳ ؛ مزمور 
۱۱۵: ۱۷؛  مزمور ۱۴۶: ۴؛  جامعه ۹: ۵ و ۱۰(، به زبان شعری نوشته شده است، منی تواند برای 

تعریف وضعیت برش در هنگام مرگ بکار رود. 
این درست است که گاهی اوقات شعر می تواند مبهم و دو پهلو باشد و بسادگی مورد سو 
تعبیر قرار گیرد، ولی در مورد این آیات چنین نیست. زبان آنها شفاف است و مفاهیم آنها در 

هامهنگی کامل با آموزه های کلی کتاب مقدس بر موضوع می باشد.  
ابتدا، در ایوب باب ۳، پدِر خاندان، بخاطر متامی مصایب خود از تولد خود ابراز تاسف می 
کند. )در لحظاتی سخت تر، چه کسی آرزو نکرده است که ای کاش هرگز به دنیا منی آمد؟( او 
تشخیص می دهد که اگر در بدو تولد می مرد، در خواب و اسرتاحت باقی می ماند )ایوب ۳: 

۱۱ و ۱۳(. 
مزمور ۱۱۵، مکانی را تعریف می کند که مرده برای سکوت نگاه داشته شده است، زیرا 
مرده منی تواند خداوند را شکر بگوید )مزمور ۱۱۵: ۱۷(. به سختی بتوان تصور کرد که مردگان،  

یعنی مردگان ایامندار )و شاکر( در ملکوِت آسامن باشند و در حال پرستیدن خدا باشند.  
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بر اساس مزمور باب ۱۴۶  فعالیتهای ذهنی افراد با مرگ متوقف می شود: »وقتی مبیرند، 
به خاک برمی گردند و در هامن روز متام نقشه هایی که کشیده بودند از بین می رود« )مزمور 
۱۴۶: ۴(. این یک تصویر کتاب مقدسی کامل از آنچه در هنگام مرگ اتفاق می افتد می باشد. 
و جامعه باب ۹ می افزاید که »کسی که زنده است، می داند که یک وقت می میرد، اّما 
فراموش  از خاطره ها  آنها  یاد  پاداش منی گیرند و حتّی  ُمرده ها  ُمرده ها هیچ چیز منی دانند.  
می شود ... هر کاری که می کنید آن را به خوبی انجام بدهید، زیرا در دنیای مردگان، که روزی 

شام هم به آنجا می روید نه کار است، نه اندیشه، نه علم و نه حکمت« )جامعه ۹: ۵ و ۱۰(.
و  هوش  از  عاری  مردگان،  که  کند  می  تأیید  را  مقدسی  کتاب  تعالیم  اظهارات،  این 

هستند. آگاهی 
آموزه های کتاب مقدسی در مورد ناآگاهی و نا هوشیاری در مرگ، نباید باعث ایجاد هراس 
در مسیحیان شود. اول از همه، هیچ جهنم سوزان ابدی یا برزخ موقتی در انتظار کسانی که 
بدون نجات می میرند وجود ندارد. دوم، پاداش شگفت انگیزی در انتظار کسانی است که در 
مسیح می میرند. جای تعجب نیست که »در نظر ایامندار، مرگ موضوع کوچکی نیست. . . . 
برای یک مسیحی، مرگ فقط یک خواب است، یک لحظه سکوت و تاریکی. زندگی با مسیح 
در خدا پنهان است، و وقتی مسیح که حیات ماست ظاهر شود، شام نیز در جالل با او ظاهر 
خواهید شد« )یوحنا ۸: ۵۱ و ۵۲  کولسیان ۳: ۴( )الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۷۸۷(. 

خواه  و  بندند  می  را  مرگ، چشمانشان  هنگام  در  آنان  بیندیشید�  مسیح  در  مردگان  به 
1۵۰۰ سال یا خواه ۵ ماه در قبر بودن، برایشان یکسان است� چیز بعدی که آنها از آن 
آگاه خواهند شد، بازگشت مسیح است� پس چگونه یک نفر می تواند استدالل کند که به 

مفهومی، مردگان از چیزی بهتر از ما زنده ها برخوردارند؟ 

۲۱ مهر      پنجشنبه      

اسرتاحت با نیاکان
پیدایش ۲۵: ۸؛ دوم سموئیل ۷: 1۲؛ اول پادشاهان ۲: 1۰؛ اول پادشاهان ۲۲: 4۰ را بخوانید� 

این آیات به درک شام از مرگ چه چیزی را می افزایند؟ 

 

 

عهد عتیق به طرق مختلف، عقاید مرگ و تدفین را بیان می کند. یک ایده، پیوسنت فرد به 
نیاکان خود را مطرح می کند. به عنوان مثال، در خصوص ابراهیم، به ما گفته شده است که 
او »در حالی که کامالً پیر شده بود، وفات یافت و به نزد اجداد خود رفت« )پیدایش ۲۵: ۸(. 

هارون و موسی نیز به اجداد خود پیوستند )تثنیه ۳۲: ۵۰(.
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این واقعیت که پادشاهان خوب و بد هنگام مرگ به یک مکان رفتند، چه چیزی در مورد 
ماهیت مرگ به ما می آموزد؟ )دوم پادشاهان ۲4: ۶ و دوم تواریخ ۳۲: ۳۳(�

 

 

طریق دیگر برای رشح دادن مرگ، بیان این مطلب است که فردی با گذشتگان خود آرمیده 
است. کتاب مقدس درباره مرگ داود پادشاه می گوید که او »با پدران خود خوابید و در شهر 

داود دفن گردید« )اول پادشاهان ۲: ۱۰(.  
هامن عبارت در مورد چندین پادشاه عربانی دیگر، هم پادشاهان وفادار و هم پادشاهان 

سست پیامن نیز بکار رفته است.  
ما می توانیم حداقل سه جنبه معنی دار اسرتاحت با پیشینیان را شناسایی کنیم. یکی این 
ایده که دیر یا زود زمانی فرا می رسد که باید از زحامت و رنج های طاقت فرسای خود فراغت 
یابیم. ایده دیگر این که ما اولین و تنها کسی نیستیم که آن مسیر نامطلوب و ناخوشایند را 
دنبال می کنیم، زیرا نیاکان ما قبالً از ما جلوتر رفته اند. ایده سوم این است که با دفن شدن 
در نزدیکی آنها، ما تنها نیستیم بلکه حتی در هنگام مرگ در ناخودآگاهی در کنار هم می 
مانیم. این ممکن است برای برخی از فرهنگ های فردگرایانه مدرن چندان منطقی نباشد، اما 

در دوران کهن بسیار معنادار بود.
کسانی که در مسیح می میرند را می توان در نزدیکی عزیزانشان دفن کرد، اما با این حال 
هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. آنها تا آن روز باشکوه که از خواب عمیق خود بیدار می 
شوند تا دوباره به عزیزانشان که در مسیح مرده اند بپیوندند، عاری از هوشیاری و آگاهی باقی 

خواهند ماند.

تصور کنید که اگر مردگان واقعاً هوشیار بودند و می توانستند ببینند زندگی اینجا چگونه 
است، چه می شد، به خصوص برای عزیزانشان، که اغلب پس از مرگشان به شدت رنج می 

برند� پس چرا باید این حقیقت که مردگان در خواب، تسکینی برای زندگان باشند؟

۲۲ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: فصل اولین فریب بزرگ صفحات ۵۳۱ – ۵۵۰ از کتاب نربد بزرگ را 
از نوشته های الن جی وایت مطالعه کنید.

بیهوشی،  داروی  تزریق  با  و  باشید  رفته  برای عمل جراحی  اتاق جراحی  به  بحال  تا  اگر 
بیهوش شده باشید می توانید ایده ای ضعیف از شباهت بیهوشی با مرگ را داشته باشید. ولی 

حتی، وقتی که تحت بیهوشی هستید مغز شام همچنان به عملکرد خود ادامه می دهد. 
تصور کنید که برای مردگان چگونه خواهد بود، وقتی که متام عملکرد مغز، همه چیز، کامالً 
متوقف شده باشد. بنابراین، تجربه آنها در مرگ این است که چشامن خود را ببندند و تا آنجا 
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که به هر مرده ای که تا به حال زندگی کرده مربوط است، چیز بعدی که خواهند دانست یا 
آمدن دوم عیسی است یا بازگشت او پس از هزاره است )به مکاشفه باب ۲۰: ۷ - ۱۵ مراجعه 
کنید(. تا آن زمان، همه مردگان، پارسایان و رشیر، آرام می گیرند، زیرا به نظر آنها یک لحظه 
است. برای ما که زنده می مانیم، مرگ به نظر می رسد که برای مدت طوالنی ادامه دارد. برای 

زندگان چنین حسی از زمان وجود دارد ولی برای مردگان تنها یک لحظه است. 
اگر درست بود که روح همه انسانها در ساعِت توقف زندگی مستقیامً به آسامن می رود، 
در آن صورت ممکن بود به جای زندگی، آرزوی مرگ داشته باشیم. بسیاری به این باور سوق 
داده شده اند تا به زندگی خود پایان دهند. هنگامی که غرق در مشکل، گیجی و ناامیدی 
هستید، گسسنت رشته شکننده زندگی و اوج گرفنت به سوی سعادت دنیای ابدی، کار آسانی به 

نظر می رسد» )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۳۹(. 
»در هیچ جای کالم مقدس این بیانیه یافت منی شود که عادالن در زمان مرگ، اجر خود 
را می یابند و  رشیران مجازات می شوند. مشایخ و انبیا چنین تضمینی نداده اند. مسیح و 
رسوالنش هیچ اشاره ای به آن نکرده اند. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که مردگان 
بالفاصله به آسامن منی روند. آنها به عنوان کسانی هستند که تا زمان رستاخیز در خواب برس 

می برند« )صفحات ۵۴۹ و ۵۵۰(.

سواالتی برای بحث:

1� چگونه تصور کتاب مقدس از انسان به طور کل - که فقط به عنوان یک فرد کامل در 
آگاهی بسر می برد- به ما کمک می کند تا ماهیت مرگ را بهتر درک کنیم؟ 

۲� تئوری جاودانگی طبیعی روح، با همه پیامدهای بی شمارش، جهان را تسخیر کرده 
است� پس چرا پیام ما در مورد وضعیت مردگان اینقدر حیاتی است؟ چرا، حتی در میان 
مسیحیان، با آنچه که در واقع یک تعلیم شگفت انگیز است، چنین تضاد شدید می بینیم؟

۳� درک وضعیت مردگان چگونه باید ما را ازآنچه که ممکن است در مقابل چشمانمان 
»ظاهر« شود محافظت کند؟ یعنی چرا همیشه نمی توانیم به آنچه می بینیم اعتماد کنیم، 
به خصوص اگر آنچه می بینیم، یا فکر می کنیم که می بینیم، روح یک خویشاوند مرده است، 

همانطور که برخی گزارش کرده اند که دیده اند؟
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داستانهای ایامنداران
۲۲ مهر

هر سنت مقدس است
نوشته ی اندرو مک چسنی

چشامن شیاماال با خواندن یادداشت دست نویسی که در پاکتی با دو حواله به 
ارزش ۱۱۰.۵۲ دالر گذاشته شده بود، از تعجب گرد شد. نامه از ساحل رشقی ایاالت 
متحده ارسال شده بود و حواله  ها به گلوبال میششن*، بازوی خط مقدم ماموریت 
ادونتیست که مبلغان آن گروه های جدیدی از ایامنداران را در رسزمین های دست 

نیافتنی راه اندازی می کنند، ارسال شد. 
در نامه آمده است: "من این کمک مالی را  برای کمک به مردم در یادگیری 
محبت خداوند ضمیمه کردم. من خداوند را دوست دارم و تالش می کنم در جهت 
بعدی  قسمت  این  کنم.  کمک  خود  در همسایگی  انجیل  پیام  انتشار  و  گسرتش 
یادداشت بود که شیاماال، متخصص اهدا کننده در گلوبال میششن را شگفت زده 
کرد. نویسنده توضیح داده بود که کمک ۱۱۰.۵۲ دالری شامل سکه هایی بود که 
او در خیابان پیدا کرده بود. وقتی کوزه سکه هایش پر شد، آنها را نقد کرد و کمک 

را فرستاد. 
آوری  عیسی جمع  برای  من  که  پنی هایی هستند  هدیه  "این  بود:  نوشته  او 
کردم. امیدوارم وقتی محبت  خداوند را با کسی به اشرتاک می گذارید، خنده روی 

لبش بیاورد. 
نامه غافلگیر کننده دیگری چند هفته قبل به دفرت گلوبال میششن در کنفرانس 
عمومی رسید. نامه، از ساحل غربی ایاالت متحده، حاوی هیچ یادداشتی نبود اما 
چک ۱۶۵ دالری ضمیمه شده بود. توسط یک زندان به منایندگی از یک زندانی 
صادر شده بود. از آنجایی که زندانیان ۵۵ دالر در ماه درآمد دارند، اهدا کننده باید 
حداقل سه ماه برای هدیه کار می کرده است. شیاماال گفت: "و این اولین کمک 

مالی او نبود."  
اهداکنندگان  روابط  بخش  شیاماال  همراه  به  که  نیمفا،  توسط  نامه  سومین 
گلوبال میششن را اداره می کرد، باز شد. این نامه از سوی مردی ارسال شده بود 
که چند روز قبل با خط تلفن گلوبال میششن متاس گرفته بود تا بپرسد آیا گلوبال 
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میششن کمک مالی را از طریق وب سایت خود دریافت کرده است یا خیر. نیمفا 
متوجه شد بانک متاس گیرنده تراکنش را رد کرده است. هنگامی که متاس گیرنده 
درخواست راه دیگری برای کمک مالی کرد، متصدی بانک چک یا حواله را پیشنهاد 
کرد. چند روز بعد چک ۷۰۰۰۰ دالری رسید. این کمک، درآمد حاصل از فروش یک 
قطعه ملک بود. نیمفا گفت: "مرد به خدا قول داده بود که اگر ملک فروخته شود، 

همه اش را رصف ماموریت خداوند کند. 
داستان های مربوط به وفاداری مردم به ماموریت خداوند، عمیقا قلب های 
شیاماال، نیمفا و سایر کسانی که در گلوبال میششن کار می کنند را ملس می کند آنها 
را تحت تاثیر قرار می دهد. چه کمک مالی ۱ دالر باشد – یک اهدا کننده سالها 
هر ماه سه اسکناس یک دالری ارسال کرده است – یا ۷۰۰۰۰ دالر، هر پنی برای 
کار اصلی رصف می شود. نیمفا گفت: "هر سنتی که ما دریافت می کنیم، سنت 
متوجه  وقتی  بخصوص  می کنیم،  دریافت  مالی  کمک  ما  وقتی  نیست.  معمولی 
می شویم که چگونه آن پول به دست ما رسیده یا چرا برای ما ارسال شده است، به 
ما یاداوری می شود که هر سنت مقدس است. این پول پروردگار است. هر سنت 

فقط جهت کمک به امتام کار رصف می شود تا عیسی بتواند بیاید." 

Global Missio*
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۲۳ – ۲۹ مهر   درس چهارم   

امید عهد عتیق

بعدازظهر سبت

برای مطالع این هفته:  ایوب۱۹: ۲۵ – ۲۷؛  اول تیموتائوس ۶: ۱۶؛  مزامیر ۴۹ ؛ مزامیر ۷۱  
اشعیا ۲۶: ۱۴ و ۱۹ ؛  دانیال ۱۲.  

آیه حفظی: »از روی ایامن، ابراهیم در وقت آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا 
تقدیم منود� آری، این مرد که وعده های خدا را پذیرفته بود، حارض شد یگانه فرزند خود را به خدا 
تقدیم مناید� ابراهیم خاطرجمع بود که خدا قادر است اسحاق را حّتی پس از مرگ زنده گرداند� 

به عبارت دیگر او را به صورت منونه ای از مردگان بازیافت« )عربانیان 11: 1۷ و 1۹(�

امید عهد عتیق، نه بر پایه ایده های یونانی درباره جاودانگی طبیعی روح، بلکه مبتنی بر 
آموزه های کتاب مقدس درباره رستاخیز نهایی مردگان استوار است. 

ولی چگونه می توان جسد انسانی را که دیگر از هستی برخوردار نیست، سوزانده و به 
خاکسرت تبدیل شده یا به طرق دیگر نابود شده است مجددا به زندگی برگرداند؟ کسی که برای 

قرن ها یا هزاران سال مرده، چگونه می تواند هویت خود را مجددا ً بازیابی کند؟ 
این سواالت ما را به تامل در مورد ارسار زندگی سوق می دهد. ما زنده هستیم و از زندگی 
که خداوند به فیض و رحمت خویش هر روزه به ما عطا می کند برکت می یابیم. حتی بدون 
رشوع به درک منشاء ماوراء الطبیعه زندگی، می دانیم که در رشوع، خداوند هستی را از هیچ 
بواسطه قدرت کالم خویش بوجود آورد )پیدایش ۱ ؛ مزامیر ۳۳: ۶ و ۹(. پس خدایی که قادر بود 
تا حیات را برای اولین بار از هیچ بوجود آورد )التین: تهی، بائر، هیچ و پوچ(، پس چرا باید به 
قابلیت و توانایی او برای خلق مجدد زندگی برش به هویت اصلی خود، تردید به خود راه دهیم؟

این هفته به پنداشِت رستاخیز نهایی که در عهد عتیق بارها به آن اشاره شده ، با مترکز 
خاصی بر اظهارات ایوب، برخی از نویسندگان مزامیر و اشعیا و دانیال نبی تامل خواهیم منود.  

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۳۰ مهر - ۲۲ اکترب آماده باشید. 
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۲۴ مهر      یکشنبه      

»خدا را خواهم دید«
ایوب 1۹: ۲۵ – ۲۷ را  بخوانید و آن را با ایوب 1: 1۸ و اول تیموتائوس ۶: 1۶ مقایسه کنید� 

چه زمانی و تحت چه رشایطی او انتظار داشت تا »خدا را ببیند«؟ 

 

 

زندگی همیشه بر پاشنه عدالت منی چرخد. این حالت را به ویژه زمانی می بینیم که فرد 
عادی مصیبت می کشد و فرد ناصالح کامیاب می شود )مزامیر ۷۳: ۱۲ – ۱۷ ؛ مالکی ۳: ۱۴ – 
۱۸ را ببینید(. برای منونه ایوب فردی »بی عیب و درستکار« بود و »خداترس بوده و از گناه 

دوری می جست« )ایوب ۱: ۱(.  
با این وجود، خداوند به شیطان اجازه داد تا با طرق فجیعی او را دچار مصیبت سازد. از 
نظر جسمی، بدن او به بیامریهای دردناکی مبتال شد )ایوب ۲: ۱ – ۸(. از نظر مادی، او بخش 

بزرگی از دارایی و احشام خود را از دست داد )ایوب ۱: ۱۳ – ۱۷(.  
در خانه خود، او خدمتگزاران و حتی فرزندان خود را از دست داد )ایوب ۱: ۱۶ و ۱۸(. 
و از نظر عاطفی او با دوستانی احاطه شده بود که او را گناهکاری توبه ناپذیر قلمداد کرده 
که سزاوار چنین مصیبتهایی بود )ایوب ۴: ۱ – ۵: ۲۷ ؛ ایوب ۸: ۱ – ۲۲ ؛ ایوب ۱۱: ۱ – ۲۰  و 
غیره(. حتی همرس خودش چنین می گفت، »تو هنوز هم نسبت به خدا وفادار هستی؟ خدا 

را لعنت کن و مبیر« )ایوب ۲: ۹(. 
ایوب متوجه نشده بود که در کانون جدال عمیق کیهانی بین خدا و شیطان قرار دارد. ایوب 
که دچار چنان گرفتاری هایی شده بود، از زاده شدن خودش پشیامن بود و آرزو می کرد که 

هرگز بدنیا نیامده بود )ایوب ۳: ۱ – ۲۶(.  
با این وجود، وفاداری بی چون و چرای او به خدا به خوبی در این کلامت بیان شده است: 
»هیچ امیدی ندارم. گرچه خدا مرا بکشد، در حضور او از خود دفاع خواهم کرد« )ایوب ۱۳: 
۱۵(. حتی با خیال اینکه زندگی اش بزودی پایان می پذیرد، او اطمینان خاطر داشت که مرگ 
حرف آخر را نخواهد زد. او با اعتقاد راسخ خود اظهار داشت که اگرچه خواهد مرد، اما نجات 
دهندۀ او روزی خواهد ایستاد و او، خود ایوب، خدا را بطور جسمی خواهد دید. )ایوب ۱۹: 
۲۵ – ۲۷(.  »این شمه ای غیرقابل انکار از قیامت است« )کتاب مقدِس تفسیری ادونتیست 

های روز هفتم، جلد سوم، صفحه ۵۴۹(.  
در میانه این چنین واقعه غم انگیزی، چه امید باشکوهی وجود دارد! ایوب که با بیامری و 
درد، شکست اقتصادی، مالمت اجتامعی و شکست عاطفی احاطه شده بود، همچنان به روزی 
چشم داشت  که از مرگ قیام کند تا نظاره گر منجی محبوب خود باشد. در واقع، بیانیه ایوب 
در مورد رستاخیز با هامن اطمینانی همراه بود که قرن ها بعد مرتا به عیسی گفت، »می دانم 
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که او در روز قیامت زنده خواهد شد« )یوحنا ۱۱: ۲۴(. ایوب مجبور بود تا این وعده را مانند 
ای  تجربه  شاهد  عینا  اعتقادش،  برای  مرتا  ایوب،  با  متشابه  غیر  گرچه،  کند، حتی  ادعا  مرتا 

قدرمتند شد.

چگونه می توانیم حتی در میان بی عدالتی های سخت زندگی، به خدا اعتماد داشته باشیم؟

۲۵ مهر      دوشنبه      

از اسارت قرب
نهایی اوست،  از رستاخیز  باعث اطمینان نویسنده مزمور  را بخوانید� چه چیزی  مزمور 4۹ 

)مزمور 4۹: 1۵(، در مقایسه با آنانیکه بدون آن اطمینان مرده اند )مزمور 4۹: ۶ – 14(؟

 

 

مزمور ۴۹  از اطمینان نادرست و نابجای احمقان سخن مبیان می آورد، »که به ثروت خود 
توکّل دارند و به دارایی خویش افتخار می کنند« )مزمور ۴۹: ۶(،  »درحالی که آنها نام خود را بر 
امالک خود می گذارند، گورشان خانة ابدی آنها می گردد و برای همیشه در آن ساکن می شوند« 
)مزمور ۴۹: ۱۱( و کسانی که زندگی می کنند فقط بخاطر اینکه نام خود را بزرگ سازند )مزمور 
۴۹: ۱۸(  و بگونه ای عمل می کنند که گویی خانه ها و شکوه وجالل آنها برای ابد باقی خواهد 

ماند )مزمور ۴۹: ۱۱ و ۱۷(. 
ولی ابلهان فراموش کرده اند که افتخارات آنان محو می شود و اینکه آنان درست مانند 
بهایم نابود خواهند گردید )مزمور ۴۹: ۱۲(. »مثل گوسفندان در هاویه رانده می شوند .... و 

جامل ایشان در هاویه پوسیده خواهد شد تا مسکنی برای آن نباشد« )مزمور ۴۹: ۱۴(.
هامنطور که ایوب قرنها پیش اظهار داشته بود، »برهنه  از رحم  مادر خود بیرون  آمدم  و 
برهنه خواهم رفت« )ایوب ۱: ۲۱؛ اول تیموتائوس ۶: ۷(. نویسنده مزمور اشاره می کند که هم 
نادان و هم حکیم خواهند مرد و ثروت خود را برای دیگران رها خواهند کرد )مزمور ۴۹: ۱۰(.  
ولی تضادی حاد بین آنها وجود دارد. در یک طرف نادانی قرار دارد که هالک می شود، 
فرد  مقابل،  در  متمسک شود.  زودگذر خود  دستاوردهای  و  ها  دارایی  به  بخواهد  اگر  حتی 
خردمند یا فرزانه ای قرار دارد که، فراتر از حامسه های برشی و زنداِن قرب، اجِر شکوهمندی 
را مشاهده می کند که خدا برای او در نظر گرفته است )اول پطرس ۱: ۴(. با چنین فهمی در 
ذهن، نویسنده مزمور می تواند با اطمینان بگوید، »خدا جان مرا ازدست هاویه نجات خواهد 

داد زیرا که مرا خواهد گرفت« )مزمور ۴۹: ۱۵(. 
مطابق با امید عهد عتیق، این مطلب بیان منی کند که در زمان مرگ، جاِن نویسنده مزمور 
بالفاصله به آسامن صعود می کند. نویسنده مزمور تنها می گوید که او برای همیشه در قرب 
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نخواهد ماند. زمانی فرا خواهد رسید که خداوند او را از مرگ رهایی داده و به بارگاه های 
آسامنی می برد. 

یکبار دیگر، حتمی بودن رستاخیز یا قیامت در آینده به تصویر کشیده شده است که امید و 
اطمینان می آورد و به زندگی و هستی فعلی معنی می بخشد. پس، فرد حکیم و دانا،  شکوهی 
بسا بیشرت و اجری جاودانه تر از فرد ابله و نادانی خواهد یافت که در طی این زندگی کوتاه 

جمع آوری می کند.

حماقت کسانی را که به ثروت و دستاوردهای خود اعتماد دارند، چگونه دیده اید؟ چگونه 
چشم دوختن بر صلیب، شما را از سقوط در همان خطا محافظت می کند؟

۲۶ مهر      سه شنبه      

»از اعامق زمین«
مزمور ۷1 را بخوانید� نویسنده مزمور با گفنت اینکه از خدا می خواهد تا او را »از اعامق 

زمین« بیرون بیاورد، چه منظوری دارد؟ )مزمور ۷1: ۲۰(

 

 

در مزمور ۴۹ در خصوص قیام، گفتاری تاثیرگذار از امید می یابیم که در تضاد با اطمینان 
دروغین نادان است که به ثروت خود تکیه زده است. در مزمور ۷۱، نویسنده مزمور در پی 
امنیت و امید از خداست در حالی که با دشمنان و اتهام زنندگان دروغینی احاطه شده است 

که می گویند که خدا او را فراموش کرده است )مزمور ۷۱: ۱۰ و ۱۱(.  
 نویسنده مزمور در میانه مشقات خود با بیاد آوردن اینکه خدا در گذشته از او مراقبت 
منوده است، تسلی و اطمینان خاطر می یابد. اول این که او متوجه می شود که خدا در زمان 
تولد و حتی در زمانی که در رحم مادرش بوده از او مراقبت کرده است )مزمور ۷۱: ۶(. بعد، 

او تصدیق می کند که خدا او را از جوانی تعلیم داده است )مزمور ۷۱: ۱۷(.  
با این اطمینان که خدا صخره و قلعه نجات او بوده است، نویسنده مزمور از او متنا می کند 
که، »برای من صخرة سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. تو به نجات من امر فرموده ای، 

زیرا صخره و قلعة من تو هستی« )مزمور ۷۱: ۳(. 
»ای خدا از من دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل منا« )مزمور ۷۱: ۹(. »ای خدا از من 
دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل منا« )مزمور ۷۱: ۱۲(. و بعد نویسنده مزمور می افزاید، 
باز ما را زنده خواهی  »ای که تنگیهای بسیار و سخت را به ما نشان داده ای، رجوع کرده، 

ساخت؛ و برگشته، ما را از عمق های زمین برخواهی آورد« )مزمور ۷۱: ۲۰(. 
عبارت »از اعامق زمین« می تواند بطور واقعی به عنوان کنایه ای از رستاخیز جسمی آینده 
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نویسنده مزمور تلقی و مفهوم شود. اما  با توجه به رشایط محیطی و بسرت منت، اینگونه به 
نظر می رسد که این عبارت استعاره ای توصیفی از رشایط افرسدگی عمیق مزموررسای است 
که گویی زمین در حال بلعیدن اوست )مقایسه کنید با مزمور ۸۸: ۶ و مزمور ۱۳۰: ۱(. پس، 
می توانیم بگوییم که »این سخن اساساً استعاری است، اما همچنین به رستاخیز جسمی اشاره 

دارد«. بررسی کتاب مقدسی اندروز برروی مزمور ۷۱: ۲۰.
آنچه را که می توان در آخر بدست آورد این است که وضعیت ما هر طور که باشد، خدا 
حضور دارد، مراقب است، و نهایتا امید ما در این زندگی یافت منی شود بلکه در آخرت است 

– زندگی جاودانی که پس از قیام، بعد از آمدن عیسی خواهیم داشت.

همه ما لحظات نومیدانۀ اسف باری داشته ایم� چگونه تمرکز بر همراهی خدا با شما در 
گذشته به شما کمک کرده است تا زمانی که حس می کنید که او بظاهر از شما دور است 

با ایمان و اعتماد به او به پیش بروید؟

۲۷ مهر      چهارشنبه      

»مردگان شام زنده خواهند شد«
اشعیا ۲۶: 14 و 1۹ را بخوانید� چه اختالفی بین کسانی که برای همیشه از بین خواهند رفت 
)اشعیا ۲۶: 14؛  همچنین مالکی 4: 1 را ببینید( و کسانی که زندگی جاودان خواهند یافت 

وجود دارد؟ )اشعیا ۲۶: 1۹(�  

 

 

کتاب اشعیا تضادی اساسی را بین شکوه خداوند و شکنندگی انسانی ما ارائه می کند )اشعیا 
۴۰ را ببینید(. گرچه ما مانند علفی هستیم که خشک می شود و گلی هستیم که پژمرده می 

شود، ولی کالم خدا تا ابد باقی می ماند )اشعیا ۴۰: ۶ – ۸(.  
با وجود گناه آلوده بودن برش، با این وجود، فیض رستگار کننده خدا برای متامی برش وجود دارد 

و حتی برای بی ایامنانی که عهد او را پذیرفته و سبت را نگاه دارند موثر خواهد بود )اشعیا ۵۶(.
در کتاب اشعیا، امید به رستاخیز بطور وسیعی برجسته شده است. در حالی که اشارات 
کتاب مقدسِی پیشین برای رستاخیز، بیشرت از دیدگاه شخصی بوده است )ایوب ۱۹: ۲۵ – ۲۷ 
؛ مزمور ۴۹: ۱۵ ؛  مزمور ۷۱: ۲۰(،  اشعیای نبی از آن سخن می گوید که شامل خودش و هم 

جامعۀ عهِد ایامنداران می گردد )اشعیا ۲۶: ۱۹(.  
اشعیا ۲۶ در تقابل مشخص با رسنوشت رشیران و عادالن است. از یک طرف، پس از مرگ 
دوم، رشیران در مرگ باقی خواهند ماند، بدون اینکه هرگز دوباره زنده شوند )مکاشفه ۲۱: ۸(. 
آنها کامالً نابود خواهند شد و متام خاطرات آنها برای همیشه از بین خواهد رفت )اشعیا ۲۶: ۱۴(.
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این آیه بر آموزه ای تاکید می ورزد که هیچ جان یا روحی وجود نخواهد داشت که پس 
از مرگ بتواند زنده باقی مباند. خداوند در مورد نابودی نهایی رشیران، که بعداً اتفاق می افتد، 
در جای دیگری بیان کرد که رشیران کامالً سوزانده خواهند شد و »نه ریشه و نه شاخه ای« از 

آنها باقی خواهد ماند )مالکی ۴: ۱(.  
از جهتی دیگر، مردگان عادل از مرگ قیام خواهند کرد تا اجر متبارک خود را دریافت منایند. 
اشعیا ۲۵ تاکید می کند که خداوند »و موت  را تا ابداالباد نابود خواهد ساخت  و خداوند یهوه،  
اشکها را از هر چهره  پاک  خواهد منود و عار قوم  خویش  را از روی  متامی  زمین  رفع  خواهد کرد، 

زیرا خداوند گفته  است« )اشعیا ۲۵: ۸(.
من   و جسدهای   شد  خواهند  زنده   تو  »مردگان   یابیم:  می  را  فوق  کلامت   ۲۶ اشعیا  در 
خواهند برخاست . ای  شام که  در خاک  ساکنید بیدار شده ، ترنّم  منایید! زیرا که  شبنم  تو شبنم  
نباتات  است . و زمین  مردگان  خود را بیرون  خواهد افکند« )اشعیا ۲۶: ۱۹(. متامی عادالن و 
صالحان قیام کرده در ضیافت باشکوه خداوند که برای همه تدارک دیده رشکت خواهند کرد 
)اشعیا ۲۵: ۶(. قیام نهایی، متامی عادالن را از متامی اعصار به دور هم جمع خواهد کرد که 

شامل عزیزان مرده شام می شود که در مسیح آرمیده اند.

تصور کنید اگر هیچ امیدی، هیچ اطمینانی و دلیلی نداشتیم که فکر کنیم مرگ ما چیزی 
جز پایان همه چیز برای ما نیست� و بعد، حتی بدتر از آن، هرکسی که ما را می شناخته 
از بین رفته باشد، و گوئی که هیچ وقت وجود نداشتیم و زندگی مان اصالً معنایی نداشته 

است� این چنین سرنوشتی چگونه با امیدی که داریم در تضاد است؟

۲۸ مهر      پنجشنبه      

کسانی که در خاک آرمیده اند
هامنطور که خواهیم دید، عهد جدید ازموضوعی بزرگ درباره قیام مردگان صحبت می 
کند و آنگونه که پیش از این دیده ایم، ایده قیام مردگان در عهد عتیق نیز ظاهر می شود. 
این افراد در عهد عتیق هامن امید قیام نهایی را داشتند که ما داریم. مرتا که در زمان عیسی 
زنده بود، پیش از این چنین امیدی داشت )یوحنا ۱۱: ۲۴(. تردیدی نیست، حتی در آن دوران، 
یهودیان شناختی از قیام در ایام آخر را داشته اند حتی اگر متامی آنها به آن اعتقاد نداشتند. 

)اعامل رسوالن ۲۳: ۸ را ببینید(. 

رستاخیز  از  امیدی  چه  بزرگ  نبی  این  های  نوشته  در  اینجا  در  بخوانید�  را   1۲ دانیال 
یافت می شود؟
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دانیال ۱۲: ۱ به میکائیل اشاره می کند، »رسور بزرگ« که هویت او بسیار مورد بحث و 
مناقشه واقع شده است. بخاطر هر یک از رویاهای بزرگ در کتاب دانیال که با تجلی مسیح 
و ملکوت او به اوج می رسد، هامن موضوع باید در خصوص این آیه خاص مورد توجه قرار 
گیرد. در کتاب دانیال اشاراتی از هامن موجود الهی می بینیم که به عنوان »رسدار لشکر بزرگ« 
خطاب شده است )دانیال ۸: ۲۵(، »مسیح رسور« )دانیال ۹: ۲۵( و نهایتا به عنوان »میکائیل 

رسور اعظم« )دانیال ۱۲: ۱(. پس باید میکائیل را به عنوان مسیح شناسایی کنیم.  
آیات عهد عتیق که تا االن مورد توجه قرار گرفته اند ) ایوب ۱۹: ۲۵ – ۲۷؛ مزمور ۴۹: ۱۵  
مزمور ۷۱: ۲۰؛ اشعیا ۲۶: ۱۹( همگی از رستاخیز عادالن سخن می گویند. ولی دانیال ۱۲ هم 
از قیام عادالن و هم از ناعادالن سخن به میان می آورد. وقتی که میکائیل ایستاد، »بسیاری  از 
آنانی  که  در خاک  زمین  خوابیده اند بیدار خواهند شد، اما اینان  به  جهت  حیات  جاودانی  و آنان  

به  جهت  خجالت  و حقارت  جاودانی« )دانیال ۱۲: ۲(. 
بسیاری این آیه را درباره قیام خاصی از برخی مردم در بازگشت مسیح در نظر می گیرند، 

که هم وفادار بوده و هم بد عهدی کرده اند. 
»قربها گشوده شده وبسیاری  از آنانی  که  در خاک  زمین  خوابیده اند بیدار خواهند شد، اما 
اینان  به  جهت  حیات  جاودانی  و آنان  به  جهت  خجالت  و حقارت  جاودانی« )دانیال ۱۲: ۲(. 
متامی کسانی که در ایامن به پیام فرشته سوم مرده اند با جالل از قرب بیرون می آیند تا عهد 
آشتی خدا را با کسانی که احکام او را نگاه داشته اند بشنوند. »همچنین آنانی که به او نیزه 
زدند« )مکاشفه ۱: ۷(، کسانی که مسیح را که در حال جان دادن و مرگ بود مسخره و استهزا 
کردند، و خشن ترین مخالفان حقیقت او و قوم او، قیام داده می شوند تا او را در جالل او 
مشاهده کنند و افتخاری که نصیب وفاداران و مطیعان شده است را ببینند« )الن جی وایت، 

نربد عظیم، صفحه ۶۳۷(. 

۲۹ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: فصل رویاهای شکوه آینده صفحات ۷۲۲ تا ۷۳۳ از کتاب انبیا و 
پادشاهان از نوشته های الن جی وایت را بخوانید. 

علم مدرن می آموزد که مواد  متاما از اتم ها تشکیل شده اند که خود از دو ذره کوچکرت، 
کوارک ها و لپتون ها تشکیل شده اند، که اعتقاد بر این است که اجزای سازنده کل واقعیت 
داشته  قرار  ها  لپتون  و  ها  کوارک  فیزیکی  دنیای  در هسته،  اگر  پس  فیزیکی هستند.  های 
باشند، آیا خدایی که نه تنها آن جهان را خلق کرده و حفظ می کند، منی تواند زمانی که زمان 
رستاخیز ما فرا می رسد، کوارک ها و لپتون ها را دوباره پیکربندی کند؟ برتراند راسِل بی دین، 
با متسخِر قیام می پرسد، چه اتفاقی برای کسانی می افتد که توسط آدم خوارها خورده شده 
اند، زیرا بدن هایشان اکنون بخشی از آدم خوارها است، پس در قیامت  کی چه کسی است؟ 
اما فرض کنید خداوند به سادگی کوارک ها و لپتون ها، بلوک های سازنده نهایی هستی را از 
هر کجا می گیرد، و بر اساس اطالعاتی که در مورد هر یک از ما دارد، ما را از آن کوارک ها و 
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لپتون ها به خوبی بازسازی می کند. او به منونه های اصلی ما نیاز ندارد. او هر یک از ما را 
بازسازی خواهد کرد. یا در واقع، او فقط می تواند کالمی بگوید و کوارک ها و لپتون های جدید 
را به وجود آورد و از آنجا کار را به پیش بربد. به هر حال او این کار را انجام می دهد، خدایی 
که جهان را آفریده است می تواند ما را دوباره بیافریند، او که وعده داده است تا در قیامِت 

مردگان این کار را انجام دهد.
فرا خواهد  را  بازخرید شده خود  دارایی های  اول،  یگانۀ حیات بخش، در رستاخیز  »آن 
خواند، تا در آن ساعت ظفر، زمانی که آخرین شیپور به صدا درآمده و لشکریان عظیم برای 
پیروزی ابدی خواهند آمد، هر مقدس خفته ای در امان نگه داشته شده و محافظت گردد، به 
عنوان جواهری گرانبها که خداوند او را به نام می شناسد. با قدرت منجی که در زمان حیات 
در آنها ساکن بود و بخاطر اینکه آنان رشیکان ذات الهی اند، از مرگ بیرون آورده خواهند 
شد« )الن جی وایت، کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای روز هفتم، جلد چهارم صفحه ۱۱۴۳(.

سواالتی برای بحث:
1� تخمین زده می شود که ۲ تریلیون کهکشان وجود دارد که هر کدام از میلیاردها و 
میلیاردها ستاره تشکیل شده اند� و برخی از این ستارگان سیاره هایی دارند که به دور آنها 
می چرخند، درست همانطور که سیارات منظومه شمسی ما به دور خورشید می چرخند� 
اکنون، به قدرت باورنکردنی خدا فکر کنید، که نه تنها همه این ستارگان را آفرید، بلکه 
آنها را در مدار خود نگه می دارد و آنها را به نام می شناسد )مزمور 14۷: 4( � اگرچه این 
واقعیت شگفت انگیز ثابت نمی کند که همین خدا می تواند مردگان را زنده کند یا خواهد 
کرد، لیکن، چگونه همان قدرت شگفت انگیزی را که دارد برای ما آشکار می کند و چرا یقیناً 

قدرت او چیزی بسیار فراتر از رستاخیز است؟

۲� عبرانیان 11 وفاداری و انتظارات بسیاری از به اصطالح »قهرمانان ایمان« دوران باستان 
را برجسته می کند� چگونه این فصل می تواند درک ما را با امیدی که شخصیت های عهد 

عتیق، حتی قبل از قیام عیسی داشتند، غنی سازد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۹ مهر

به اشرتاک گذاشنت آب حیات
نوشته ی دیوید مالدونادو

انتونیو به خوبی زبان انگلیسی را بلد نبود .بنابر این از یک مرتجم در قسمت 
پذیرش کاخ سفید کمک خواست.آنتوتیو - یکی از اعضای یک هیئت مدنی بود که 
از پرو بازدید میکرد– دید که برای مهامنان ویسکی اعال رسو می شود اما او تنها 
یک لیوان آب خالص جهت آرزوی شادمانی و موفقیت برای رئیس جمهور لیندون 
بی جانسون می خواست. او که از طریق مرتجم صحبت می کرد، مودبانه درخواست 

خود را به پیشخدمت بیان کرد. 
های  لیوان  همه  می رسید  بنظر   . بود  سخت  بسیار  او  برای  درخواست  این 
ویسکی در دست داشتند و آنتونیو منی خواست جلب توجه کند . او منی خواست 
منایندگان دیگر را در حین پایان دادن به مذاکرات تجاری با ایاالت متحده، رشمنده 
کند؛ اما بعنوان یک مرد جوان، پس از دیدن ویرانی که مرشوبات الکلی به خانه های 
پرو آورده بود، متعهد شده بود که هرگز مرشوب نخورد. دو سال پیش از آن، در 
سال ۱۹۶۳، او پس از شنیدن پخش های رادیویی صدای نبوت * قلب خود را به 

عیسی داده بود. 
درحالیکه آنتونیو به آرامی با پیشخدمت کاخ سفید صحبت می کرد، یک جفت 
آب  آنتونیو  برای  درحالیکه  را  پیشخدمت  آن چشم ها  می کرد .  متاشا  را  او  چشم 
می آورد، دنبال کرد. هنگامی که آنتونیو آب را میگرفت، صدایی شنید که صحبت 

می کند. 
صدا گفت: “گارسون، صرب کن . آقا از شام چه چیزی خواست؟”

لیوان  تا  ما خواست  از  این مهامن  داد: “جناب رئیس جمهور،  پاسخ  گارسون 
ویسکی اش را با آب عوض کنیم.”

لیندون جانسون دستش را دراز کرد و لیوان ویسکی اش را به گارسون داد و 
گفت: “لطفا برای من هم لیوانی آب بیاورید.”

پس از پذیرایی، رئیس جمهور درحالیکه تقریبا زمزمه می کرد به آنتونیو نزدیک 
با  مرتجم،  کمک  به  آنتونیو  منی خوری؟”  مرشوب  بقیه  مثل  “چرا  پرسید:  و  شد 
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پاسخ داد: “زمانی که جوان بودم، به خودم قول دادم که هرگز  لبخندی گشاده 
مرشوب نخورم و چندین سال بعد، این عهد را با خداوند تجدید کردم. تا اینجا که 

همه چیز خوب پیش رفته است.”
با  الگو  چنین  که  می گویم  “تربیک  گفت:  و  کرد  دراز  دست  جمهور  رئیس 
شکوهی هستی. من نیز مرد با ایامنی هستم. خداوند به تو برکت بدهد.” استوار 

با یکدیگر دست داده و گفت و گو را به پایان رساندند. 
درحالیکه آنتونیو در مهامنی می گشت، نگاه های کنجکاوانه ای را احساس کرد. 
عادت او به پرهیز از الکل که با ایامنش تقویت شده بود، منجر به برخورد غیر 
قلبش شاد شد که  بود .  افراد روی زمین شده  از قدرمتند ترین  یکی  با  منتظره ای 

توانسته بود مناینده خداوند در کاخ سفید باشد. 
امنا زندگی  با همرسش  پرو، جایی که  آنتونیو هرروز در کونسپسیون  امروزه، 
 - ساله   ۹۰ و همرسش   ۹۹ آنتونیو  است.  خداوند  دادن  نشان  دنبال  به  می کند، 
آنها که “پس هرچه می کنید، خواه خوردن، خواه  اعتقاد  این  شاهدی زنده برای 
نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جالل خدا بکنید.” )اول قرنتیان ۱۰: 

۳۱( هستند. 
روز  ادونتیست  کلیسای  معنوی  رشد   ۵ شامره  هدف  بشارتی،  داستان  این 
“شاگرد  که  می کشد؛  تصویر  به  را  رفت”  خواهم  “من  راهربدی  برنامه  هفتم، 
بخوانید:  بیشرت  می باشد.  روح”  از  شده  پر  زندگی  در  خانواده ها  و  افراد   ساخنت 

.IWillGo2020.org
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۳۰ مهر – ۶ آبان   درس پنجم   

رستاخیزهای قبل از صلیب

بعدازظهر سبت
برای مطالعه هفته: یهودا ۹،  لوقا ۹: ۲۸ – ۳۶ ، اول پادشاهان ۱۷: ۸ – ۲۴،  لوقا ۷: ۱۱ 

– ۱۷ ، مرقس ۵: ۳۵ – ۴۳ ، یوحنا ۱۱: ۱ – ۴۴.

آیه حفظی: »من قیامت و حیات هستم� کسی که به من ایامن بیاورد حّتی اگر مبیرد، 
حیات خواهد داشت؛ هر کسی که زنده باشد و به من ایامن بیاورد، هرگز نخواهد مرد� آیا این 

را باور می کنی؟« )یوحنا 11: ۲۵ و ۲۶(�

مراجع موجود در عهد عتیق که به قیام اشاره می کند و تا به االن آنها را بررسی کرده ایم، 
بطور وسیعی بر اساس انتظارات شخصی بوده است )ایوب ۱۹: ۲۵ – ۲۷؛ عربانیان ۱۱: ۱۷ – ۱۹؛ 
مزمور ۴۹: ۱۵؛ مزمور ۷۱: ۲۰( و در وعده های آینده )دانیال ۱۲: ۱ و ۲ و ۱۳(.  با این حال، 

سوابق الهام شده ای نیز از مواردی داریم که در آن افراد واقعاً از مردگان زنده شده اند.
اولین قیام از مردگان، مربوط به موسی بود )یهودا ۹؛  لوقا ۹: ۲۸ – ۳۶(. در خالل سلطنت 
ارسائیل، پرس بیوه رصفه )اول پادشاهان ۱۷: ۸ – ۲۴( و پرس شونامی )دوم پادشاهان ۴: ۱۸ – 
۳۷(  نیز از مرگ قیام کرده بودند. مسیح وقتی در شامئل جسامنی خود در این جهان بود، پرس 
بیوه نائین )لوقا ۷: ۱۱ – ۱۷(، دخرت یائیروس )لوقا ۸: ۴۰ – ۵۶( و بعد ایلعاذر )یوحنا ۱۱( را 

از مرگ قیام داده بود.  
افراد به عنوان برش فانی قیام داده شده بودند که رسانجام  این  از موسی، همه  به غیر 
دوباره می مردند. این موارد نیز موید تعالیم کتاب مقدسی در خصوص ناهشیاری مرده می 

باشد )ایوب ۳: ۱۱ – ۱۳؛  مزمور ۱۱۵: ۱۷؛ مزمور ۱۴۶: ۴؛ جامعه ۹: ۵ و ۱۰(. 
در هیچ یک از این رشایط، و یا هر یک از دیگر روایت های کتاب مقدسی در خصوص قیام، 

هیچ اشاره ای به تجربه ای فرضی از زندگی پس از مرگ نشده است.  
در این هفته بطور دقیق تری بر قیام هایی که قبل از مرگ  و قیام خود مسیح بوده تامل 

خواهم کرد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۷ آبان – ۲۹ اکترب آماده شوید. 
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۱ آبان      یکشنبه      

قیام موسی از مرگ
یهودا ۹ و لوقا ۹: ۲۸ – ۳۶ را بخوانید� چه شواهدی در این آیات برای قیام جسمی موسی 

می توانید بیابید؟

 

 

اند که وقتی موسی مرد،  از پدران کلیساهای یونان اهل اسکندریه استدالل کرده  برخی 
دو موسی دیده شدند: یکی زنده در روح و دیگری مرده در جسم؛ یک موسی با فرشتگان 
به آسامن صعود می کرد و دیگری بر روی زمین دفن شد. )به نسخه اصلی که در زیر آمده 

مراجعه کنید(:
)Origen, Homilies on Joshua 2.1; Clement of Alexandria, Stromata 6.15.(

این متایز بین صعود روح و دفن جسم می تواند برای کسانی که به مفهوِم یونانی روح 
فناناپذیِر باور دارند منطقی باشد ولی این ایده در کتاب مقدس وجود ندارد. یهودا باب ۹ آموزه 
کتاب مقدسی قیام جسمی موسی را تایید می کند زیرا بحث »درباره بدن موسی بود« و نه 

درباره روحی که ظاهراً زنده مانده بود.  
تثنیه ۳۴: ۵ – ۷ به ما می گوید که موسی در سن ۱۲۰ سالگی وفات یافت و خداوند او را 
در مکانی پنهان در دره ای در رسزمین موآب دفن منود. ولی موسی برای مدتی طوالنی در آن 

قرب مناند. 
تا  پائین آمدند  از آسامن به  با فرشتگانی که موسی را دفن کرده بودند،  »مسیح خودش 
آن مقدس آرمیده را برخیزاند .... برای اولین بار بود که مسیح در آستانه بخشیدن زندگی به 
یک مرده بود. در حالی که رَسَور حیات و فرشتگان نورانی به قرب رسیدند، شیطان از برتری او 
مضطرب شد .... مسیح خود را خفیف نساخته بود تا وارد جدال با شیطان شود .... ولی مسیح 
همه را به پدر خویش ارجاع منوده و گفت، »خداوند ترا توبیخ مناید« )یهودا ۹(.... قیام برای 
همیشه قطعی شد. طعمه شیطان ربوده شد؛ عادالِن مرده دوباره زنده خواهند گردید« )الن 

جی وایت، مشایخ و انبیا، صفحات ۴۷۸ و ۴۷۹(.  
شواهد روشنی از رستاخیز موسی در متبدل شدن یافت می شود. در آنجا موسی با ایلیای 
نبی ظاهر شد که بدون اینکه طعم مرگ را بچشد، متحول شده و به آسامن برده شده بود 

)دوم پادشاهان ۲: ۱ – ۱۱(. 
موسی و ایلیا با عیسی گفتگو کردند )لوقا ۹: ۲۸ – ۳۶(. »ناگهان دو مرد یعنی موسی و 
الیاس در آنجا با او گفت  وگو می کردند. آنها با شکوه و جالل ظاهر گشتند و دربارة رحلت 
او، یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت می کردند« )لوقا ۹: ۳۰ – ۳۱(. 
ظهور موسی اثباتی از پیروزی مسیح بر گناه و مرگ با آمدنش است، که در اینجا به عبارت 
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آنها،  »ارواح«  نه  و  بودند  ایلیا  و  موسی  این  است.  شده  کشیده  تصویر  به  انکاری  غیرقابل 
)گذشته از هر چیز ایلیا منرده بود( که در آنجا بر عیسی ظاهر شدند.  

به موسی اجازه داده نشده بود تا وارد کنعان زمینی شود )تثنیه ۳4: 1 – 4( ولی به کنعان 
آسمانی برده شد� این مطلب فراتر از هر چیز در خصوص اینکه »خدا که قادر است به 
وسیلة آن قدرتی که در ما کار می کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حّتی تصّور کنیم 

عمل کند« چه می آموزد؟ )افسسیان ۳: ۲۰(�

۲ آبان      دوشنبه      

دو مورد از عهد عتیق
و  ها  شباهت  چه  بخوانید�  را   ۳۷  –  1۸  :4 پادشاهان  دوم  و   ۲4  –  ۸  :1۷ پادشاهان  اول 

اختالفاتی در این دو قیام می بینید؟ 

 

 

در عربانیان باب ۱۱ می خوانیم که با ایامن »زنان، مردگان خود را زنده یافتند« )عربانیان ۱۱: 
۳۵(. دو مورد از قیام هایی که در آیات امروز به تصویر کشیده شدند چنین بودند. 

اتفاق  ارتداد عظیم ارسائیل  ببینید( در خالل  را  پادشاهان ۱۷: ۸ – ۲۴  )اول  اولین مورد 
افتاد که تحت تاثیر احاب پادشاه و همرس بت پرستش ایزابل رخ داد. در حینی که قحطی و 
خشکسالی شدیدی رسزمین را در می نوردید، خداوند به ایلیا فرمان داد تا به رصفه، شهری در 

خارج از ارسائیل برود.  
او در آنجا با بیوه زن فقیر اهل فینیقیه روبرو شد که می خواست آخرین خوراک ناچیز را 
برای خود و پرسش بپزد و بعد مبیرد. اما زندگی آنها با معجزه آرد و روغن که تا پایان خشکسالی 
متام نشد نجات یافت. مدتی بعد پرس پیرزن بیامر شد و جان سپرد. مادر در ناامیدی به ایلیا 
التامس کرد تا به درگاه خداوند فریاد بر آورد. »خداوند دعای ایلیا را پاسخ داد، کودک حیات 

دوباره یافت و زنده شد« )اول پادشاهان ۱۷: ۲۲(.
رستاخیز دوم )دوم پادشاهان ۴: ۱۸ – ۳۷ را ببینید( در شونم، روستایی کوچک در جنوب 
کوه جلبوع اتفاق افتاد. الیشع به بیوه ای فقیر کمک کرد تا بدهی اش را با پر کردن بسیاری 

از ظروف روغن بپردازد )دوم پادشاهان ۴: ۱ – ۷(. 
بعدها در شونم، با زنی متاهل و رسشناس آشنا شد که فرزندی نداشت. نبی به او گفت که او 
پرسی خواهد داشت و  چنین چیزی هامنطور که پیشگوئی شده بود اتفاق افتاد. بچه با سالمتی 
بزرگ شد ولی یک روز مریض شد و مرد. زن شومنی به کوه کرمل رفت و از الیشع خواست تا با او 
برود و پرس او را ببیند. الیشع با ارصار و مداومت نزد خدا دعا کرد و رسانجام بچه دوباره زنده شد.
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این زنان پیشینه متفاوتی داشتند ولی از ایامِن نجات بخِش مشابهی برخوردار بودند. بیوه 
فنیقی در سخت ترین ایام، میزبان ایلیای نبی بود تا مکان امنی برای او در ارسائیل فراهم مناید. 
زن شومنی و شوهرش اتاقی مخصوص ساخته بودند تا الیشع نبی در حینی که می خواست از 
منطقه آنها گذر کند در آنجا مباند. وقتی که دو کودک مردند، مادران مومن آنان به انبیای خدا 

متوسل شدند و از دیدن اینکه فرزندانشان دوباره زنده شده بودند خوشحال گشتند.

اینها داستانهای فوق العاده ای هستند ولی چه بسیار از معجزات دیگری هم اتفاق افتاده 
به ما  باید  انگیز چه چیزی  این واقعیت غم  اند�  بودند که در کتاب مقدس ثبت نشده 

بیاموزد که رستاخیز موعود در زمان آخر چقدر برای ایمان ما محوریت دارد؟

۳ آبان      سه شنبه      

پرس بیوه نائین
کتاب مقدس می گوید که عیسی »به همه جا می رفت و کارهای نیک انجام می داد و همة 
کسانی را که در اسارت شیطان به رس می بردند رهایی می بخشید زیرا خدا با او بود« )اعامل 
رسوالن ۱۰: ۳۸(. در واقع متامی انجیل رسشار از حکایتهایی از عیسی است که به بسیاری از 
نیازمندان و جانهای آسیب دیده خدمت می منود که به همین خاطر است که چرا بسیاری از 

یهودیان به این باور رسیدند که عیسی، هامن مسیح موعود است. 
»دهکده های بسیاری وجود داشت که در آنها ناله هیچ مریضی شنیده منی شد زیرا او از 
آنجا عبور کرده و متامی مریضان ایشان را شفا داده بود. کردار او شهادت می داد که او هامن 
مسیح موعود آسامنی است. محبت، رحمت و شفقت در متام اعامل زندگی وی هویدا بود. 
قلب او با فرزندان آدم عمیقا احساس همدردی می کرد. او طبیعت انسان را بر خود گرفت 
تا بتواند به نیازهای انسان دسرتسی پیدا کند. فقیرترین و حقیرترین افراد از نزدیک شدن به 
او منی ترسیدند. حتی کودکان کم سن و سال مجذوب محبت او می شدند« )الن جی وایت، 

گامهایی بسوی مسیح، صفحه ۱۱ و ۱۲(.

لوقا ۷: 11 – 1۷ را بخوانید� چه تفاوت مهمی بین آنچه در این قیام اتفاق افتاد و آنچه دیروز 
به آنها نگاه کردیم وجود دارد؟

 

 

عیسی در خالل خدمت خود در جلیل، بیامران را شفا داده و دیوها را اخراج می کرد. یک 
بار که او و پیروانش به دروازه نائین نزدیک می شدند مشاهده کردند که مردم جسدی را برای 

تدفین از دروازه شهر بیرون می برند. 
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در تابوت رو باز، تنها پرس بیوه ای دیده می شد که بشدت می گریست. عیسی که رسشار 
از ترحم و شفقت برای مادر سوگوار شده بود به او گفت »گریه مکن«. آنگاه عیسی رو به 
تابوت کرده و به پرس گفت، »به تو می گویم که برخیز«. پرس به زندگی بازگشت و »عیسی او 
را به مادرش بازگردانید« )لوقا ۷: ۱۳ – ۱۵(. حضور عیسی کل صحنه را تغییر داد، و بسیاری 
از مردم که شاهد معجزه بودند نه تنها از آن واقعه بلکه از آن فرد خاص که در میان آنان بود 

)که او را »نبی بزرگ« نامیدند( حیرت زده شدند. 

دیانت پاک و بی آالیش، دلسوز و تیماِر یتیمان و بیوه زنان است )یعقوب 1: ۲۷(� گرچه 
بدیهی است که ما قادر نخواهیم بود تا معجزات عیسی را انجام دهیم، چه می توانیم 

انجام دهیم تا به آسیب دیدگان و رنجدیدگانی که در اطرافمان هستند کمک کنیم؟

۴ آبان      چهارشنبه      

دخرت یائیروس
رستاخیزهای های قبل از مرگ و رستاخیز خود عیسی به هیچ گروه قومی یا طبقه اجتامعی 

خاصی محدود منی شد. موسی شاید بزرگرتین رهرب برشی قوم خدا بود )تثنیه ۳۴: ۱۰ – ۱۲(.
در مقابل، بیوه زن فقیر فنیقی حتی ارسائیلی نبود )اول پادشاهان ۱۷: ۹(. زن شومنی در 
جامعه خود رسشناس بود )دوم پادشاهان ۴: ۸( ولی همچنان یک عربی نبود. بیوه نائین تنها 

یک پرس داشت که احتامال تنها وابستگی او بود )لوقا ۷: ۱۲(.  
از  از رهربان کنیسه در کفرناحوم بود )مرقس ۵: ۲۲(. رصفنظر  یائیروس یکی  در مقابل، 
با قدرت حیات بخش خداوند  آنان  آنان، همگی  متفاوت  اجتامعی  مقام  یا  فرهنگی  پیشینه 

برکت یافتند.

مرقس : ۲1 – ۲4 و ۳۵ – 4۳ را بخوانید� از کالم مسیح که در باره فرزندی که گفت »منرده 
است بلکه خوابیده است«، در خصوص مرگ چه می آموزیم؟ )مرقس ۵: ۳۹(�  

 

 

دخرت دوازده ساله یائیروس بخاطر بیامری، رو به موت افتاده بود. بدین سبب او به نزد 
عیسی رفت و به او التامس کرد تا به خانه او برود و دستان شفابخش خود را بر او بگذارد. 

قبل از اینکه به آنجا برسند فردی پیام تاسف باری آورد، »استاد را به زحمت مینداز زیرا 
که دخرتت مرده است« )مرقس ۵: ۳۵(. آنگاه عیسی به پدر سوگوار گفت، »هراسان مباش، 
تنها ایامن داشته باش« )مرقس ۵: ۳۶(. در واقع تنها کاری که آن پدر می توانست انجام دهد 

اعتامد کامل به مداخله خدا بود. 
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زمانی که عیسی به خانه رسید به کسانی که در آن اطراف جمع شده بودند گفت، »چرا شلوغ 
کرده اید و گریه می کنید؟ بچه منرده بلکه خوابیده است« )مرقس ۵: ۳۹(. آنها او را مسخره منودند 

زیرا )۱( آنان می دانستند که او مرده است و )۲( آنها مفهوم کالم او را متوجه نشدند.
»استعاره تسلی بخش »خواب« که برای »مرگ« بکار برده شد، بنظر شیوه دلخواه مسیح 
برای اشاره به این تجربه است. )]متی ۹: ۲۴، لوقا ۸: ۵۲[ یوحنا ۱۱: ۱۱ – ۱۵ را ببینید(.  مرگ، 
خواب است ولی خوابی عمیق که تنها حیات دهنده اعظم می تواند فرد را بیدار کند، زیرا که 
او به تنهایی کلیدهای قرب را در دست دارد )مکاشفه ۱: ۱۸، رجوع کنید به یوحنا ۳: ۱۶؛ رومیان 

۶: ۲۳(«. )کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای روز هفتم، جلد پنجم صفحه ۶۰۹(.  
پس از رستاخیز این دخرت، کسانی که این امر را دیدند »بی نهایت متعجب شدند« )مرقس 
۵: ۴۲(. جای تعجب نیست. در حال حارض مرگ چیزی نهایی، مطلق و بظاهر برگشت ناپذیر 
است. دیدن چیزی شبیه این با چشامن خودشان مسلام باید حیرت انگیز بوده باشد که تجربه 

ای است که زندگی را تغییر می دهد.

ما  برای  امروزه   )۳۶  :۵ )مرقس  باش«  داشته  ایمان  بلکه  »مترس  گفت،  که  مسیح،  کالم 
میان شرایط  در  کنیم، حتی  بگیریم چنین  یاد  توانیم  می  معناست� چگونه  پر  همچنان 

هولناک که زمانهای بسیار مهمی برای حفظ ایمان ما هستند؟

۵ آبان      پنجشنبه      

ایلعاذر
یوحنا 11: 1 – 44 را بخوانید� اینکه عیسی با بیامری و مرگ ایلعازر »جالل« یافت، به چه 

معناست؟ )یوحنا 11: 4( 

 

 

در اینجا نیز عیسی از اصطالح خواب برای سخن گفنت از مرگ استفاده می کند. »دوست ما 
ایلعاذر خوابیده است ولی او را بیدار خواهم منود« )یوحنا ۱۱: ۱۱(. وقتی که برخی پنداشتند 
که او درباره خواب واقعی سخن می گوید )یوحنا ۱۱: ۱۱ – ۱۳(، عیسی به وضوع منظور خود 
را اظهار داشت: »ایلعاذر مرده است« )یوحنا ۱۱: ۱۲ – ۱۴(. در واقع، وقتی که عیسی به بیت 
عنیا رسید، ایلعاذر چهار روز بود که مرده بود؛ و جسد او در حال پوسیده شدن بود )یوحنا 
۱۱: ۱۷ و ۳۹(. وقتی که بدن رشوع به تجزیه شدن می کند بوی تعفن می دهد و شکی نیست 

که: فرد مرده است.  
در این زمینه وقتی که عیسی به مرتا گفت، »برادرت از مرگ برخواهد خاست« )یوحنا ۱۱: 
۲۳(، او مجددا ایامن خود به رستاخیز نهایی را تایید کرد. ولی عیسی اعالم منود، »من قیامت و 
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حیات هستم. آنکه به من ایامن دارد، اگر حتی مبیرد، زنده خواهد شد و هر که زنده است و به 
من ایامن داشته باشد برای همیشه نخواهد مرد. آیا به این ایامن دارید؟« )یوحنا ۱۱: ۲۳ – ۲۶(.  
و عیسی افزود، »اگر ایامن داشته باشید، جالل خدا را خواهید دید« )یوحنا ۱۱: ۴۰(. مرتا 

باور داشت و جالل خدا را در قیام برادرش از مرگ دید.  
کتاب مقدس می گوید که با کالم خدا حیات به وجود آمد )مزامیر ۳۳: ۶( و با کالم او 
حیات می تواند مانند مورد ایلعاذز مجددا خلق گردد. پس از دعایی کوتاه، عیسی فرمان داد، 
»ایلعاذر، بیرون بیا« )یوحنا ۱۱: ۴۳(. درست در هامن جا و زمان، مردم قدرت حیات بخش خدا 
را دیدند، هامن قدرتی که سخن گفت و دنیا به وجود آمد و هامن قدرتی که در پایان اعصار 

مردگان را در قیامت به زندگی باز خواهد گردانید.  
برای  که  دارد،  مرگ  دادن  قدرت شکست  او  که  کرد  ثابت  عیسی  ایلعاذر،  دادن  قیام  با 
موجوداتی مانند ما، که مرگ ناگزیر خواهد بود ـ چه شکوه عظیم تری از جالل خدا می تواند 

وجود داشته باشد؟

یوحنا 11: ۲۵ و ۲۶ را بخوانید� در جایی عیسی از مردن ایمانداران سخن می گوید و  بعد 
درباره ایماندارانی سخن می گوید که هرگز نخواهند مرد� عیسی در اینجا به ما چه چیزی 
را تعلیم می دهد، و چرا فهمیدن اینکه مرگ یک خواب ناخودآگاه و ناهشیاری است، برای 
فهمیدن سخنان مسیح بسیار مهم است؟ و چرا سخنان او به ما، به عنوان موجوداتی که 

مقدر شده اند تا به قبر بروند، اینقدر امید می بخشد؟ 

۲۶ مهر      جمعه      

اندیشه ای فراتر:  از نوشته های الن جی وایت مطالب زیر را بخوانید:
فصِل مرگ موسی صفحات ۴۶۹ – ۴۸۰ از کتاب مشایخ و انبیا؛ آوای توبیخ شدید، صفحات 
۱۲۹ – ۱۴۲، پیامرب صلح صفحات ۲۳۷ – ۲۴۳ از کتاب انبیا و پادشاهان؛ افرس رومی  صفحات 
۳۱۸ و ۳۱۹؛ متاس ایامن صفحات ۳۴۲ و ۳۴۳؛ ایلعاذر بیرون بیا صفحات ۵۲۴ – ۵۳۶  از کتاب 

آرزوی اعصار – را بخوانید.

»در مسیح حیات است، که اصیل است، از جائی قرض گرفته نشده و مشتق نشده است. 
»آن که پرس را دارد حیات دارد« )اول یوحنا ۵: ۱۲(. الوهیت مسیح مایه اطمینان ایامندار برای 
رسیدن به حیات جاودانی است. عیسی فرمود: »آن که به من ایامن آورد، حتی اگر مبیرد، باز 
زنده خواهد شد، و هر که زنده است و به من ایامن دارد، به یقین تا ابد نخواهد مرد. آیا این 
را باور می کنی؟«. در اینجا مسیح به ظهور ثانی خویش اشاره می کند، زمانی که مردگان عادل، 
در فسادناپذیری برخواهند خاست و عادالنی که زنده هستند متبدل گردیده و بدون دیدن 
موت به آسامن برده خواهند شد. معجزه ای که مسیح برای زنده کردن ایلعاذر از مرگ در رُشُف 
انجام آن بود، نشان دهندۀ قیام عادالن از مرگ خواهد بود. مسیح با سخنان و اعاملش نشان 
داد که بانی و مظهر قیام می باشد. او که خود می بایستی به زودی بر روی صلیب مبیرد، با 
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کلیدهای مرگ بپا خاست و با پیروزی بر مرگ قدرت و شایستگی خود را به عنوان عطا کننده 
حیات جاودانی به اثبات رسانید« )الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۵۳۰(. 

سواالتی برای بحث:

1� بسیاری از مردم در طول رسالت ایلیا و الیشع نبی، و همچنین در طول رسالت زمینِی 
خوِد مسیح مردند� فقط تعداد کمی زنده شدند� )لوقا 4: ۲4 – ۲۷  را ببینید�( همچنین به 
تجربه همه مردگان بیندیشید، از این نظر که چه در گذشته قیام کرده باشند و چه در آمدن 

ثانی، در خصوص اینکه مرگ چگونه خواهد بود، چه تفاوتی ایجاد می کند؟  

۲� برخی نویسندگان در طی قرنها درباره پوچی مرگ نوشته اند که در آخر به مرگ می 
انجامد� همراه با دیگر مخلوقات زنده -  پرندگان، چرندگان و آبزیان – همگی خواهیم ُمرد� 
با این حال، برای انسان ها به مفهومی، اوضاع ما بدتر از حیوانات است، زیرا می دانیم که 
خواهیم مرد� )جامعه ۹: ۵ را ببینید(� پرندگان، چرندگان و آبزیان چنین نیستند� پس چرا 

وعده قیام برای ما تا این حد حیاتی است؟  

۳� اگر فکر می کنید که روح جاودانه است و مردگان، به ویژه مردگان عادل، پس از مرگ 
در آسمان زندگی می کنند، پس چه نیازی به قیامت در زمان آخر وجود خواهد داشت؟ 

4� اگر کسی تلفن بزند و بپرسد، »علی منزل هست؟« ممکن است پاسخ بدهید که بله، 
ولی خوابیده است� با این حال اگر کسی زنگ بزند و بپرسد »علی منزل هست؟« ممکن 
است نتوانید پاسخ بدهید که بله، ولی او مرده است� چرا نه؟ این مطلب درباره ماهیت 

مرگ چه می آموزد؟
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داستانهای ایامنداران
۲۶ مهر

سفیر مسیح
نوشته ی بنجی لیچ

یکی از اهداف من بعنوان کشیش آکادمی فارست لِیک* در اورالندو فلوریدا، 
آشنایی نزدیک با هر دانش آموز بود. این یک چالش در مدرسه ای با ۴۵۰ دانش 

آموز در اواسط دهه ۱۹۷۰ بود. 
ابتدای سال تحصیلی، دانش آموزی پیش من آمد و گفت: “تا به حال فرصتی 
برای آشنایی با پاول داشتی؟” من نداشتم. دانش آموز ادامه داد: “شام باید باهم 

آشنا شوید. فقط بپرس اهل کجاست.”
کنجکاوی من برانگیخته شد، به همین جهت پاول را به دفرتم دعوت کردم. 
معلوم شد که او یک نوجوان ۱۶ ساله نسبتا خجالتی است. گفتم: “خب پاول، اهل 

کجایی؟” او گفت: “من از شهر کوچکی در جورجیا بنام پلینز هستم.” 
دهانم باز ماند، گفتم: “چی؟ رئیس جمهور ایاالت متحده -جیمی کارتر- آنجا 

زندگی می کند.”
مجبور شدم بپرسم: “پاول، رئیس جمهور را می شناسی؟

او گفت: “اوه بله.”
به  لیک،  فارست  آکادمی  به  شهریه اش  پرداخت  جهت  تابستان،  آن  اویل 
شغلی نیاز داشت و در انبار بادام زمینی، صنعت اصلی در پلینز، شغلی پیدا کرد. 
روز  بودن  تعطیل  تکلیف  که  کرد  فکر  و  بود  زده  هیجان  کار  یافنت  مورد  در  او 
سبت)شنبه ها( را روشن کرده است؛ اما رسپرست محل کارش هنگام خروج او در 

روز جمعه با وعده بازگشت در روز دوشنبه، او را متوقف کرد. 
رسپرست گفت: “نه. تو باید فردا بیایی. ما شنبه باز هستیم.”

پاول گفت: “اما می بینید که، من یک ادونتیست روز هفتم هستم.” 
رسپرست گفت: “فردا بیا وگرنه دیگر کاری نخواهی داشت.”

پاول لحظه ای اندیشید: “آیا می توانم با مالک اینجا صحبت کنم؟” 
رسپرست فریاد زد: “اما مالک رئیس جمهور است!”

پاول گفت: “آیا او در شهر است؟”
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رسپرست پاسخ داد: “بله، اما من فکر منی کنم هیچ تغییری ایجاد کند.” 
اما  عبور می کرد  از طریق رسویس مخفی  باید  او  رفت.  کارتر  خانه  به  پاول 
و  وضعیت  پاول  حالیکه  در  کارتر،  جیمی  بنشیند.  جمهور  رئیس  با  می توانست 
رئیس جمهور  می داد.  با دقت گوش  می داد،  توضیح  را  روز هفتم  دیدگاه سبت 
گفت: “من به هر جوانی که اعتقاداتی دارد و از باور هایش دفاع می کند، احرتام 

می گذارم. شام می توانید سبت های خود را تعطیل کنید و رس کار نیایید.”
ایاالت  جمهور  رئیس  نزد  مسیح  سفیر  نرم،  زبان  با  ساله   ۱۶ نوجوان  این 

متحده شد. 
من  و شام هم سفیران مسیح هستیم. “پس سفیران مسیح هستیم، به گونه ای 
که خدا از زبان ما شام را به آشتی می خوانَد.” )دوم قرنتیان ۵: ۲۰( بیایید با کمک 

مسیح، سفیران وفادار باشیم. 
این داستان بشارتی، هدف شامره ۱ از برنامه اسرتاتژیک و راهربدی  کلیسای 
مفهوم  “احیای  که  می دهد  نشان  را  رفت”  خواهم  “من  هفتم،  روز  ادونتیست 
زندگی”  روش  یک  عنوان  به  بشارت  و  نرش  برای  فداکاری  و  جهانی  ماموریت 

IWillGo2020.org :می باشد. بیشرت بخوانید

Forest Lake*
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۷ – ۱۳ آبان   درس ششم   

برای ما ُمرد

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: مکاشفه ۱۳: ۸؛ متی ۱۷: ۲۲ و ۲۳؛  مرقس ۹: ۳۰ – ۳۲؛ یوحنا 

۱۹: ۱ – ۳۰؛  رومیان ۶: ۲۳؛  اول قرنتیان ۱: ۱۸ – ۲۴. 

آیه حفظی: »و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند منود، همچنین پرس انسان نیز باید بلند 
کرده شود� تا هر که به او ایامن آرد هالک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد«� )یوحنا ۳: 14، 1۵(�

گفته شده است که ما منی توانیم از مرگ و مالیات اجتناب کنیم.
این کامالً درست نیست. مردم می توانند از مالیات اجتناب کنند، اما نه از مرگ. آنها ممکن 
است بتوانند مرگ را چند سال به تعویق بیندازند، اما دیر یا زود، مرگ همیشه فرا می رسد. 
و چون می دانیم که مردگان، چه صالح و چه رشیر، در ابتدا پس از مرگ در یک مکان قرار 
می گیرند، امید ما به قیام برای ما همه چیز است. هامنطور که پولس گفته بود، بدون این 
امید، »بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیده اند هالک شدند« )اول قرنتیان ۱۵: ۱۸(، که گفنت 
آن بسیار عجیب است اگر کسانی که »در مسیح به خواب رفته اند« در حضور خدا در آسامن 

هیاهو کنند.
بنابراین، رستاخیز مسیح محور ایامن ما است، زیرا قیام او تضمینی برای قیام خود ماست. 
باید مبیرد. به همین خاطر است که در  البته  او  از مرگ قیام کند،  اینکه مسیح  از  ولی قبل 
جتسیامنی زمانیکه در انتظار مرگ بود، با رنج و سوز دل دعا کرد: »االن جان من مضطرب 
است و چه بگویم؟ ای پدر مرا از این ساعت رستگار کن. لکن بجهت همین امر تا این ساعت 

رسیده ام« )یوحنا ۱۲: ۲۷(. 
در این هفته بر مرگ مسیح مترکز خواهیم داشت و اینکه وعده حیات جاودان چه معنایی دارد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۱۴ آبان – ۵ نوامرب آماده باشید. 
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۸ آبان      یکشنبه      

از بدو آفرینش جهان
مکاشفه 1۳: ۸؛ اعامل رسوالن ۲: ۲۳؛  و اول پطرس 1: 1۹ و ۲۰ را بخوانید� مسیح چگونه از 

بدو بنیاد عامل به عنوان بره قربانی در نظر گرفته شد؟

 

 

»همة جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عامل نامشان در 
دفرت حیات که متعلّق به برّة مقتول می باشد، ثبت نشده است« )مکاشفه ۱۳: ۸(.

آنچه در اینجا برای ما حیاتی است این ایده است که مسیح »از ابتدای جهان قربانی شد«. 
بدیهی است که ما باید این را به طور منادین حس کنیم )کتاب مکاشفه رسشار از منادها است(، 
زیرا مسیح تا هزاران سال پس از خلقت زمین مصلوب نشده بود. آنچه این منت می گوید این 
است که نقشه نجات قبل از خلقت جهان طرح شده بود. و محور آن نقشه مرگ عیسی، بره 

خدا، بر روی صلیب می بود.

تیطس 1: ۲ را بخوانید� این آیه درباره اینکه از چه مدت قبل برنامه نجات، که بر مرگ مسیح 
متمرکز بوده، به ما چه می آموزد؟ 

 

 

»برنامه نجات ما چاره اندیشی نبوده که پس از سقوط آدم تدوین شده باشد.... این اصولی بود 
که از اعصار ازلی بنیاد سلطنت خداوند آشکار شده بود« )الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۲۲(.

نقشه رستگاری، ابتدا برای آدم و حوا در باغ عدن برمال شد )پیدایش ۳: ۱۵ و ۲۱( و هر 
خون قربانی در رسارس عهد عتیق به قربانی مسیح اشاره داشت. برای مثال در حالی که ایامن 
مهیا منود  قربانی  برای  اسحاق  در عوض  را  قوچی  گرفت، خداوند  قرار  آزمون  مورد  ابراهیم 
)پیدایش ۲۲: ۱۱ – ۱۳(. این جایگزینی به وضوح ماهیت جانشینی قربانی کفاره مسیح بر روی 

صلیب را نشان داد.
بنابراین، در کل طرح نجات، مرگ جایگزین عیسی است که برای قرن ها با قربانی کردن 
حیوانات منادین شده است، که هر یک منادی از مرگ عیسی بر روی صلیب به عنوان »بره 

خداست، که گناه جهان را بر می دارد« )یوحنا ۱: ۲۹(.

قربانی کردن حیوانات وحشتناک و خون آلود است - که  واقعیت است� اما چرا این عمل 
وحشتناک و توام با خونریزی - که نکته اصلی درباره مرگ جایگزینی مسیح است  – به ما 

می آموزد که بهای گناه چقدر  وحشتناک بود؟
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۹ آبان      دوشنبه      

مقدمه ای بر صلیب
واکنش حواریون به پیشگویی های عیسی درباره مصائب و مرگ خودش چه بود، و واکنش های 

آنها در مورد خطرات ناشی از درک ناصحیح کتاب مقدس چه چیزی را به ما می آموزد؟

متی ۱۶: ۲۱ – ۲۳  
 

متی ۱۷: ۲۲ و ۲۳  مرقس ۹: ۳۰ – ۳۲ ؛ لوقا ۹: ۴۴ و ۴۵  
 

لوقا ۱۸: ۳۱ – ۳۴  
 

»عیسی بدنیا آمده بود تا مبیرد و زندگی کرد تا مبیرد. هر گامی که بر می داشت او را به 
او که کامال نسبت به رسالت خود آگاه بود  قربانی کفاره صلیب جلجتا نزدیک تر می کرد. 
از انجام آن رسالت منحرف مناید. کل زندگی او  تا او را  به هیچکس یا هیچ چیز اجازه نداد 
پیشگفتاری از مرگ او بر روی صلیب بود« )الن جی وایت، مبانی آموزش مسیحی، صفحه ۳۸۲(.

عیسی در آخرین سال از خدمت زمینی خود بطور آشکار تری در باره مرگ خود که در 
را  امر  این  قبول  توانایی  بظاهر  آنان  با حواریون خود سخن گفت. ولی  است  آستانه تحقق 
نداشتند و یا منی خواستند تا واقعیت گفتار او را بپذیرند. ذهن آنان که از تصورات غلط درباره 
که عیسی، که هامن مسیح  به فکرشان هم منی رسید  اصال  بود،  آکنده  نقش مسیح موعود 
موعود بود، مبیرد. به طور خالصه، الهیات نادرست، آنان را به درد و رنج بیهوده سوق داده بود. 
عیسی قبالً به نیقودیموس اعالم کرده بود: »و هامنطور که موسی مار را در بیابان بلند 
کرد، پرس انسان نیز باید بلند شود تا هر که به او ایامن آورد هالک نشود بلکه حیات جاودانی 

داشته باشد« )یوحنا ۳: ۱۴ و ۱۵(.
عیسی در حالی که در قیرصیه فیلیپی بود به حواریون خود گفت که او »می بایست به 
اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و رسان کاهنان و علام رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز 

سوم زنده گردد« )متی ۱۶: ۲ ۱(.
عیسی بدون اینکه کسی بداند، از جلیل گذشت )مرقس ۹: ۳۰ – ۳۲( و در طی سفر نهایی 
خویش به اورشلیم )لوقا ۱۸: ۳۱ – ۳۴( دوباره با حواریون خود درباره مرگ و قیام خود سخن 
گفت. این مطلبی نبود که آنها می خواستند  بشنوند، به همین خاطر به حرفهای او درست 

گوش ندادند. برای ما نیز چقدر آسان است که هامن گونه عمل کنیم.

مردم، به خصوص قوم برگزیده خدا، درک  غلطی در خصوص اولین آمدن مسیح داشتند� 
برخی از مفاهیم نادرست امروز در مورد آمدن ثانی عیسی چه هستند؟ 



۵۷

۱۰ آبان      سه شنبه      

»متام شد!«
یوحنا 1۹: 1 – ۳۰ را بخوانید� پیام مهم مسیح برای ما وقتی گفت: »متام شد« چیست؟

 

 

رسانجام، لحظات مهم برای مسیح، برای برش و برای کل جهان فرا رسید. او با رنجی عمیق 
بر ضد نیروهای تاریکی در تقال بود.  

او با آهستگی از میانه باغ جتسیامنی گذشت، از میان محاکامت ناعادالنه خود گذشت و 
به باالی کوه جلجتا رسید. فرشتگان اهریمنی تالش می کردند تا بر او غلبه یابند. در حالی که 
عیسی بر روی صلیب آویخته شده بود، کاهن اعظم، کاتبان و مشایِخ کنیسه او را به سخره 
پادشاه  او  اگر  را نجات دهد.  تواند خود  داد ولی منی  را نجات  »او دیگران  گرفته و گفتند، 
ارسائیل است همین االن از صلیب پائین بیاید و ما به او ایامن خواهیم آورد« )متی ۲۷: ۴۲(.  
آیا مسیح می توانست از صلیب پائین آمده و خود را نجات دهد؟ بله، او می توانست ولی 
منی خواست تا چنین کند. محبت بی دریغ او برای متامی برش بود، از جمله استهزا کنندگان، 
که به او اجازه نداد تا تسلیم شود. در واقع، سخره کنندگان در میان کسانی بودند که او برای 
نجات آنان می مرد، زیرا او با میخ ها نگاه داشته نشده بود، بلکه با اراده خودش بود که می 
خواست تا آنها را نجات دهد« - )آلفرد پالمر، تفسیری بر انجیل بر اساس متی مقدس ]لندن: 

الیوت استاک، ۱۹۱۰[ سفحه ۳۹۷(.  
در اینجا عیسی با رنجی که متحمل می شد، داشت پادشاهی شیطان را شکست می داد، 
حتی با اینکه شیطان با تحریکات خود موجب وقایعی شده بود که به صلیب منتهی شد، از 
جمله یهودای خیانتکار )یوحنا ۶: ۷۰؛  یوحنا ۱۳: ۲ و ۲۷(. »به نحوی که مبرش سعی در توصیف 
آن ندارد، مرگ عیسی هم عمل شیطان است و هم عملی که در آن، عیسی بر شیطان ظفر می 
یابد« )جورج ای. لَد، الهیات شناسی عهد جدید، بازبینی و ویرایش شده، کمربیج، انگلستان، 

انتشارات لوتر ورث، ۱۹۹۴ ، صفحه ۱۹۲(. 
او بر صلیب بانگ بر آورد، »متام شد« )یوحنا ۱۹: ۳۰(، مسیح نه تنها گفت که رنج او به 
پایان رسیده، بلکه بطور خاص می گوید که او در جدال بزرگ کیهانی – تاریخی بر ضد شیطان 
و قوای اهریمنی او پیروز شده است. متامی ملکوت آسامن در پیروزی منجی ظفر یافت و 
شیطان دانست که پادشاهی اش به شکست انجامیده است« )الن جی وایت، آرزوی اعصار، 

صفحه ۷۵۸(.
درک این تضاد شگفت انگیز، در اینجا دشوار است: در تحقیر مطلق پرس خدا، او بزرگرتین 

و باشکوه ترین پیروزی را برای ما و برای جهان به ارمغان آورده بود. 
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به این فکر کنید که گناه تا چه حد بد بود که برای جبران آن، مرگ مسیح الزم بود� این 
حقیقت چه چیزی را باید به ما بیاموزد در مورد این که اعمال ما برای رسیدن به شایستگی 
در پیشگاه خداوند چقدر بی فایده است؟ از این گذشته، چه کاری می توانیم انجام دهیم 
تا به آنچه مسیح قبالً برای ما انجام داده است بیفزاییم؟ پاسخ خود را در روز سبت به 

کالس بیاورید�

۱۱ آبان      چهارشنبه      

او برای ما ُمرد
یوحنا ۳: 14 – 1۸ و رومیان ۶: ۲۳ را بخوانید� این آیات درباره اینکه مرگ مسیح برای ما 

تحقق یافت چه تعلیم می دهد؟ 

 

 

وقتی عیسی به رود اردن رسید تا تعمید یابد، یحیی تعمید دهنده بانگ بر آورد، »بره خدا 
را بنگرید که گناه جهانیان را بر می دارد« )یوحنا ۱: ۲۹(. این گفته، مسیح را به عنوان بره اصلی 

خدا تایید کرد که متامی قربانیهای عهد عتیق به او اشاره می کردند. 
ولی قربانی ها منی توانستند بخودی خود، گناهان را بردارد )عربانیان ۱۰: ۴(. آنها تنها آمرزش 
مرشوطی را مهیا ساخته بودند که به اثربخشی قربانی آینده مسیح بر روی صلیب وابسته بود. 
»اّما اگر ما به گناهان خود اعرتاف مناییم، می توانیم به او اعتامد کنیم؛ زیرا او به حق عمل 

می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همة خطاهایامن پاک می سازد« )اول یوحنا ۱: ۹(.

یوحنا ۳: 1۶ و 1۷ را بخوانید� چه امید عظیمی را می توان از این آیات یافت، بخصوص وقتی 
که بدرستی حس می کنید که شام سزاوار محکوم شدن برای کاری هستید که انجام داده اید؟ 

 

 

بیندیشید که همه اینها چه معنی می دهد. عیسی آن یگانه ای که گیتی را آفریده بود 
)یوحنا ۱: ۱ – ۳(، خود را برای هریک از ما ارزانی منود، یک قربانی برای گناهان، تا اینکه برای 

محکومیتی که واقعا سزاوار آن هستیم، محکوم نشویم. این وعده بزرگ انجیل است.  
عیسی مسیح اظهار داشت که »خداوند آنقدر جهان را دوست داشت که تنها پرس خویش 
را ارزانی منود تا برای ما مبیرد )یوحنا ۳: ۱۶(. ولی ما هرگز نباید فراموش کنیم که مسیح خود 

را بطور داوطلبانه برای ما ارزانی منود )عربانیان ۹: ۱۴(. 
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لوتر از صلیب به عنوان »مذبحگاه یاد کرد که او]مسیح[ که محبت بیکران در قلب او شعله 
ور بود، قربانی زنده و مقدس جسم و خون خود را با شفاعتی پرشور با فریادهایی بلند، پر 
حرارت و اشکهایی که حاکی از نگرانی بود به خدا تقدیم منود )عربانیان ۵: ۷(«. )کارهای لوتر 
جلد ۱۳ – سنت لوئیس، انتشارات کنکوردیا، ۱۹۵۶ صفحه ۳۱۹(.  مسیح یکبار برای همه ُمرد 
)عربانیان ۱۰: ۱۰( و یکبار برای همیشه )عربانیان ۱۰: ۱۲( چرا که قربانی او برای همه زمان ها 

کفایت می کرد و هرگز قدرت خود را از دست منی داد.  
و چیز بیشرتی وجود دارد: » اگر فقط یک نفر انجیل فیض خود را می پذیرفت، مسیح برای 
نجات آن شخص، زندگی پر زحمت، خواری و مرگ رشم آور خود را انتخاب می کرد« )الن جی 

وایت، خدمت شفا، صفحه ۱۳۵(. 

یوحنا ۳: 1۶ را دوباره بخوانید و کلمات »دنیا« و »هرکه« را با نام خود عوض کنید� چگونه 
می توانید در هر لحظه وقتی که وسوسه به گناهی می شوید، به یاد آورید که این وعده 

شگفت انگیز از آن شماست؟

۱۲ آبان      پنجشنبه      

معنی صلیب
اول قرنتیان 1: 1۸ – ۲4 را بخوانید� پولس درباره صلیب چه می گوید و چگونه آن را با حکمت 
دنیا مقایسه می کند؟ چرا حتی امروزه وقتی که مادیگرایی )ایده ای که همه واقعیت ها تنها 
ماده هستند به این معنی که خدا و یا  قلمرو  فراطبیعی از هستی وجود ندارد( بر حکمت 

دنیا غالب است، پیام صلیب بسیار مهم است؟  

 

 

صلیب مسیح، کانون تاریخ نجات است. »ابدیت هرگز منی تواند به عمق محبت آشکار 
شده در صلیب جلجتا پی بربد. آنجا بود که محبت بی پایان مسیح و خودخواهی بی حد و 
حرص شیطان رو در روی هم ایستادند. )استیفان ان. هاسکل، صلیب و سایه آن )ساوت لنکسرت، 

آموزشگاه کتاب مقدس، ۱۹۱۴(.  
در حالی که مسیح با فروتنی، خود را به عنوان فدیه ای برای نسل برش تقدیم می کرد، 
شیطان خودخواهانه او را در رنج و عذاب فرو می برد. مسیح فقط با مرگ طبیعی که هر 
انسانی باید با آن روبرو شود جان نسپرد. او با مرگ دوم از دنیا رفت تا همه کسانی که او را 

می پذیرند هرگز مجبور نشوند آن را برای خود تجربه کنند.
در خصوص معنی صلیب، چندین جنبه مهم وجود دارد که باید بخاطر بسپاریم. اول اینکه 
صلیب، مکاشفه بزرگ عدالت خدا بر ضد گناه است )رومیان ۳: ۲۱ – ۲۶(. دوم، صلیب مکاشفه 
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بزرگ محبت خدا برای گناهکاران است )رومیان ۵: ۸( و سوم، صلیب رسچشمه عظیم قدرت 
برای شکسنت زنجیرهای گناه است )رومیان ۶: ۲۲ و ۲۳  اول قرنتیان ۱: ۱۷ – ۲۴(. چهارم، صلیب 
تنها امید ما برای زندگی جاودان است )فیلیپیان ۳: ۹ – ۱۱؛  یوحنا ۳: ۱۴ – ۱۶؛  اول یوحنا ۵: 
۱۱ و ۱۲(. و پنجم، صلیب تنها داروی پیشگیری بر ضد طغیان و رسکشی آینده در گیتی است 

)مکاشفه ۷: ۱۳ – ۱۷ ؛  مکاشفه ۲۲: ۳(. 
هیچیک از این حقایق مهم درباره صلیب منی تواند با »حکمت دنیا« کشف شود. در مقابل، 
پس از آن، مانند زمان حال، موعظه صلیب برای حکمت دنیایی، »بالهت« است که اغلب حتی 

حقیقِت بدیهی مبنی بر اینکه خالقی وجود دارد را تایید منی کند )رومیان ۱: ۱۸ – ۲۰(.  
 کلمه یونانی برای »پوچ و بی معنی« با کلمه انگلیسی »بالهت« ربط دارد؛ یعنی، موعظه 
صلیب بر اساس »حکمت دنیا« »بالهت« است. حکمت دنیوی منی تواند عیسی یا رستگاری را 

بشناسد که او برای ما از طریق مرگ از جانب ما بر روی صلیب ارزانی منود.

چرا هرگز نباید به ارزشهایی که »حکمت دنیوی« ارائه می دهد اجازه دهیم تا در باورهای 
ما در مورد عیسی و امیدی که از طریق »بالهت پیام موعظه شده« به ما ارائه می شود، 

تداخل ایجاد کند )اول قرنتیان 1: ۲1(؟

۱۳ آبان      جمعه      

اندیشه ای فراتر: فصل »جتسیامنی«، صفحات ۶۸۵ – ۶۹۷ و »جلجتا«، صفحات ۷۴۱ 
– ۷۵۸ از کتاب آرزوی اعصار؛ فصل توبه صفحه ۲۷ از کتاب گام هایی بسوی مسیح را بخوانید.  

دیدم که همه ملکوت مشتاق رستگاری ماست و آیا باید بی تفاوت باشیم؟ آیا باید القید 
باشیم گر چه رستگاری و یا خرسان »ما موضوع کوچکی بوده است. آیا باید آن قربانی را که برای 
ما صورت گرفت حقیر بشمریم؟ برخی چنین کرده اند. آنان هدیه و فدیه رحمت را رسرسی و 
ناچیز شمرده اند و غضب خداوند بر آنان است. روح خدا همیشه محزون نخواهد بود. پس همه 
کارهایی که کرده شد تا خداوند انسان را نجات دهد، اگر با زندگی خود نشان دهند که رحمت 
ارزانی شده عیسی را حقیر شمرده اند، مرگ نصیب آنان خواهد شد. آن مرگ، مرگی مهیب خواهد 
بود چرا که آنان باید اندوهی را که مسیح برای آنان در صلیب تحمل کرد تا فدیه آنان را پرداخت 
کند  و آنرا رد کردند را حس کنند. و آنان درک خواهند منود که چه چیزی را از دست داده اند: 
حیات ابدی و میراث فناناپذیر. قربانی عظیمی که انجام شد تا جانها را نجات دهد ارزش خود را 
نشان خواهد داد. وقتی که جان ارزشمند یکبار از دست رفت، برای همیشه از دست رفته است«  

)الن جی وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۱ صفحه ۱۲۴(. 

سواالتی برای بحث:
بر طرف  را  گناهان  نمی تواند  هرگز  بُزها  و  گاوها  »خون  گوید،  می   4  :1۰ عبرانیان   �1
نماید«� پس مردم عهد عتیق چگونه رستگار می شدند؟ چگونه تشبیه کارت اعتباری – تا 



۶1

از آن استفاده و خرید کنید و بعدا بدهی خود را پرداخت کنید – به ما کمک می کند تا 
این موضوع را بهتر درک کنیم؟ 

۲� دوم قرنتیان ۵: 1۸ – ۲1 را بخوانید� اگر مسیح برای گناهان تمام دنیا مرد پس چرا 
هر کسی نمی تواند رستگار شود؟ چرا انتخاب شخصی نقشی حیاتی در اینکه چه کسی 
توسط صلیب رستگار شده و چه کسی از دست می رود ایفا می کند با وجود اینکه قربانی 

عظیمی برای آنها انجام شده است؟ 

۳� »حکمت دنیوی« چه چیزهایی را تعلیم می دهد که برای خدا »بالهت« و بی معنی 
یک خلقت  باورنکردنی جهان صرفاً  زیبایی  تمام طراحی و  ایده که  این  است؟ در مورد 
تصادفی است، چطور؟ یا اینکه جهان مطلقاً از هیچ به وجود آمده است؟ چه مثال های 

دیگری را می توانید به خاطر بیاورید؟  

4� به آخرین سوال درس روز سه شنبه بیندیشید� چگونه صلیب، و آنچه در آنجا اتفاق 
افتاد، ایده نجات با اعمال را بسیار بیهوده، بسیار اشتباه و بسیار مغایر با نقشه نجات 

می کند؟ 
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داستانهای ایامنداران
۱۳ آبان

گونه ی دیگر را نیز بگردان
نوشته ی ریک مک ادوارد

عمر، دانشجویی در خاور میانه، شدیدا به یک شغل نیاز داشت اما حارض نبود 
هر کاری برای استخدام شدنش انجام دهد. در یک مصاحبه شغلی، او آشکارا به 
مناینده رشکت گفت که منی تواند شنبه ها کار کند زیرا این روز برای او مقدس است. 

مناینده رشکت بی درنگ پاسخ داد: 
“بسیار خب. ما به شام نیاز نداریم.” متاسفانه حقیقت داشت. بیکاری ملی 
آنقدر زیاد بود که رشکت واقعا به عمر نیاز نداشت. بسیاری از مردم دنبال کار 
بودند و به راحتی می شد فردی را پیدا کرد که مایل به کار در روز های شنبه نیز 

باشد.  
عمر با ناراحتی دفرت رشکت را ترک کرد. او یک نو ایامن بود که چند روز قبل 
زندگی خود را به مسیح داده بود. او به مدت شش سال در میان ایامنداران زندگی 
کرده بود و قبل از گرفنت تصمیمش، کتاب مقدس را خوانده بود. او پس از رد شدن 
درمصاحبه شغلی، یک گاری سه چرخ خرید و قصد داشت با فروش سیمیت، نان 

دایره ای که با کنجد پوشانده شده است، کسب درآمد کند. 
دوستان عمر که سبت را نگاه می داشتند، از وفاداری او به مسیح تحت تاثیر 

قرار گرفتند و برای او دعا کردند. 
چند روز بعد، عمر با هیجان اعالم کرد که رشکت با او متاس گرفته و پیشنهاد 
کار به او داده است ضمن اینکه او می تواند شنبه ها تعطیل باشد و رس کار نیاید. 
او آنقدر هیجان زده بود که تصمیم گرفت هر روز حداقل به یک نفر درباره عیسی 

بشارت دهد. 
چند روز بعد با نوشیدن جرئه ای نوشیدنی در یک کافه محلی، او و یک مرد 

مسن رشوع به صحبت درباره دین کردند.
عمر سفر خود را از کتاب مقدس سنتی خانواده اش تا کتاب مقدس مسیحیان 

و آرامش باور نکردنی که پیدا کرده بود، به اشرتاک گذاشت. 
زمانی که عمر کافه را ترک کرد، مردی که صحبت آنها را از میز مجاور شنیده 
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بود، به دنبال او رفت و فریاد کشید: “باورم منی شود که بتوانی چنین حرف هایی 
با  بزنی! خجالت منی کشی؟ تو در کشور ما بزرگ شده ای و بهرت می دانی!” مرد 

مشت عمر را کتک زد. 
متاس  عمر  با  سبت  دارنده  نگاه  دوستان  از  یکی  وقتی  روز،  هامن  در  بعدا 
تصویری گرفت، عمر با چشمی متورم و لبخند گشاده رویی که ناشی از شادمانی اش 
بود از او استقبال کرد. دوستش گفت: “می توانستی با پلیس متاس بگیری!” عمر 

گفت: “بله. اما به یادآوردم که عیسی به ما می گوید که گونه دیگر را بگردانیم.”
“نیز شنیده اید که گفته شده، “چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.” 
اما من به شام می گویم، در برابر شخص رشیر ایستادگی نکنید، اگر کسی به گونه ی 

راست تو سیلی زند، گونه ی دیگر را نیز به سوی او بگردان.” )متی ۵: ۳۹-۳۸(

ادونتیست،  کلیسای  راهربدی  برنامه  از   ۲ شامره  هدف  بشارتی،  داستان  این 
“من خواهم رفت” را به تصویر می کشد؛ که “تقویت و تنوع بخشیدن به گسرتش 
ادونتیست ها... دررسارس پنجره ۴۰/۱۰... و به ادیان غیر مسیحی.” می باشد . بیشرت 

IWillGo2020.org :بخوانید

عمر یک نام مستعار است. 
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۱۴ – ۲۰ آبان   درس هفتم   

پیروزی مسیح بر مرگ

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: متی ۲۷: ۶۲ – ۶۶؛  یوحنا ۱۰: ۱۷ و ۱۸ ؛ متی ۲۷: ۵۱ – ۵۳ ؛ 

یوحنا ۲۰: ۱۱ – ۲۹؛  اول قرنتیان ۱۵: ۵ – ۸. 

آیه حفظی: »وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اّما او دست راست خود را بر 
من گذاشت و گفت: »نرتس، من اول و آخر هستم� من زنده بودم و ُمردم و اکنون تا به ابد زنده 

هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم«� )مکاشفه 1: 1۷، 1۸(�

بسیار  را  قضیه  این  پولس  باشد.  می  مسیحی  اعتقادات  محور  مرگ،  از  عیسی  »قیام 
قدرمتندانه گفت: زیرا اگر مردگان زنده منی شوند، مسیح هم مسلاّمً زنده نشده است. و اگر 
مسیح زنده نشده است، ایامن شام بیهوده است و شام هنوز در گناهان خود هستید. از آن 
گذشته ایامندارانی هم که مرده اند، باید هالک شده باشند« )اول قرنتیان ۱۵: ۱۶ – ۱۸(. به این 

مورد در هفته آینده با جزئیات بیشرتی نگاه می کنیم.
از این رو، بدون در نظر گرفنت این که پولس چه تاکیدی بر مرگ مسیح گذاشت، و چقدر از 
اهمیت برخوردار بود - »زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شام هستم، همه چیز 
جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم« )اول قرنتیان ۲: ۲( – به واقع، قیام او موضوع 
اصلی بود که باعث خیریتی برای ما شد. به این خاطر است که قیام عیسی برای کل ایامن 

مسیحی و برنامه نجات بسیار حیاتی می باشد.
با این حال، درک این موضوع دشوار است که چرا قیام مسیح و همراه آن قیام ما بسیار مهم 
است، زیرا هامنطور که بسیاری باور دارند، مردگان در مسیح از حال از سعادت ملکوت آسامن 

بهره مند شده اند، گوئی که با خداوندشان به خانه رفته اند تا با او باشند.
گذشته از همه اینها، این هفته به رستاخیز مسیح و متام شواهد قانع کننده ای نگاه خواهیم 

کرد که او برای اعتقاد پیدا کردن به آن به ما ارزانی منود. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت روز ۲۱ آبان -  ۱۲ نوامرب آماده شوید.
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۱۵ آبان      یکشنبه      

مقربه ُمهر و موم شده
ماموریت مسیح به پایان رسیده بود و با مرگ او بر روی صلیب )بظاهر شکست خورده بود(. 
شیطان در تحریک کردن یهودا برای خیانت به منجی موفق شده بود )لوقا ۲۲: ۳ و ۴،  یوحنا ۱۳: 

۲۶ و ۲۷( و رئیس کاهنان و مشایخ، مرگ او را طلبیده بودند )متی ۲۶: ۵۹؛  متی ۲۷: ۲۰(.
پس از اینکه عیسی دستگیر شد، »همه حواریون او را رها کرده و گریختند« )متی ۲۶: ۵۶( 

و پطرس او را سه بار انکار کرد )متی ۲۶: ۶۹ – ۷۵(. 
حال عیسی در مقربه ای که در صخره ای تراشیده شده بود آرمیده بود و مدخل ورودی مقربه 
را با سنگی بزرگ ُمهر و موم کرده  بودند و رسبازان رومی از آن محافظت می کردند )متی ۲۷: 
۵۷ – ۶۶(، و توسط قوای اهریمنی مراقبت می شد. »شیطان اگر می توانست، مسیح را در مقربه 

محبوس نگاه می داشت« )الن جی وایت، نسخه های خطی، جلد ۱۲ ، صفحه ۴۱۲(.
مسیح در طی رسالت زمینی خود، نه تنها مرگ خود بر روی صلیب، بلکه رستاخیز خویش 
را پیشگوئی منود. عیسی با استفاده از زبان مرشق زمین که روز و شب، مطابق با یک روز کامل 
بود اشاره کرد که، »هامنطور که یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی بزرگ بود، به همین 

صورت پرس انسان سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود« )متی ۱۲: ۳۹ و ۴۰(.  
در رویدادی دیگر عیسی برجسته ساخت که او کشته خواهد شد ولی در روز سوم دوباره 
قیام خواهد منود )متی ۱۶: ۲۱ ؛ متی ۱۷: ۲۲ و ۲۳؛  متی ۲۰: ۱۷ – ۱۹(. رئیس کاهنان و فریسیان 

از آن گفته ها آگاه بودند و اقداماتی را انجام دادند تا از قیام او جلوگیری بعمل آورند.

متی ۷: ۶۲ – ۶۶ را بخوانید� چگونه این اقدامات کمک کرد تا دنیا بعداً شواهد بیشرتی برای 
قیام عیسی داشته باشد؟  

 

 

متامی تدابیر احتیاطی که بکار گرفته شد تا عیسی در قرب محبوس مباند، تنها باعث پیروزی 
او بر مرگ و فرشتگان اهریمن شد، زیرا متامی اقدامات احتیاطی که انجام دادند تا مطمنئ 

شوند که هرگز اتفاقی منی افتد، بعدها بیشرت مورد توجه قرار گرفت.  
نیز  معجزات  از  برخی  شاهد  و  بودند  شنیده  نیز  عیسی  معجزات  از  مطمئناً  مردان  این 
بودند. و با این حال، آنها خیال می کردند که نگهبانی بر رس قرب می تواند او را، که قادر به 

انجام این همه معجزه بود، از زنده شدن باز دارد؟
و همچنین گامردن گارد نگهبانان در اطراف قرب برای چه منظور بود؟ آیا احتامالً حواریون 
بدن او را بدزدند و ادعا کنند که عیسی از مرگ قیام کرده است؟ وقتی مردم بپرسند عیسای 

قیام کرده کجاست؟ آنان خواهند گفت: فقط حرف ما را قبول کنید. 
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نباشد، کردار کاهنان اعظم نشان داد  اقدامات احتیاطی چیز دیگری  این همه  اگر علت 
که چقدر از عیسی هراس داشتند، حتی با اینکه عیسی مرده بود.  شاید در اعامق وجودشان 

می ترسیدند که او زنده شود.

۱۶ آبان      دوشنبه      

»او برخاسته است!«
بر صلیب حتمی شد و توسط قرب خالی  او  اهریمنی  قوای  و  بر شیطان  پیروزی مسیح 

تائید گردید.
»وقتی که عیسی در قرب خوابانیده شد، شیطان احساس پیروزی کرد. او به خود جسارت داده  
بود تا امید داشته باشد که منجی دوباره زنده نخواهد شد. او مدعی بدن خداوند شده بود و 
نگهبانان خود را برای مراقبت در کنار قرب گامشته بود و و در پی این بود تا مسیح را به عنوان 
زندانی خود محبوس نگاه دارد. اما وقتی که پیام آور آسامنی نزدیک شد، فرشتگانش گریخته و او 
شدیدا خشمگین شده بود. وقتی که  دید مسیح با پیروزی به پیش می آید دانست که سلطنت 
او به پایان رسیده و اینکه او رسانجام خواهد مرد« )الن جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۷۸۲(.

از  الوهیت خویش  در  است. مسیح  او منرده  الوهیت  لیکن  ُمرد  و گرچه برشیِت مسیح 
قدرتی برخوردار بود که توانست زنجیرهای مرگ را بشکند. 

متی ۲۸: 1 – ۶   یوحنا 1۰: 1۷ و 1۸ و رومیان ۸: 11 را بخوانید� چه کسی مستقیام در قیام 
مسیح دخیل بود؟ 

 

 

عیسی در طی رسالت خویش در سامره ـ پیریه  اظهار داشت که او خودش قدرت داشته 
تا »جان خود را فدا کرده و آنرا دوباره بازیابد« )یوحنا ۱۰: ۱۷ و ۱۸(. او به مرتا گفت، »من 
قیامت و حیات هستم« )یوحنا ۱۱: ۲۵(. آیات دیگری از رستاخیز او به عنوان اقدامی از سوی 
خدا سخن به میان می آورند )اعامل رسوالن ۲: ۲۴؛  رومیان ۸: ۱۱؛  غالطیان ۱: ۱؛  عربانیان 
۱۳: ۲۰(. حتی یک فرشته توانای خداوند در این واقعه شکوهمند دخیل بود )متی ۲۸: ۱ و ۲(.  
در عین حال، متی ۲۸: ۱۱ – ۱۵ ، تالش های بیهوده و احمقانه رهربان برای ادامه مبارزه 
با عیسی را آشکار می کند. نگهبان رومی به رهربان »متامی اتفاقاتی را که افتاده بود« گفت 
)متی ۲۸: ۱۱(. آنچه از این روایت استنباط می شود، ایده ای است که نگهبانان، قیام مسیح 

را دیده بودند.  
اگر چنین نیست، کلامت آنان چه معنی می دهد؟ فرشته ای از آسامن به زمین آمد و سنگ 
را حرکت داد و بر روی آن نشست و نگهبانان از هوش رفتند؟ مسئله بعدی این بود که آنان 
دانستند که قرب خالی است؟ شاید در حالی که رومیان بی هوش بودند، فرشته بدن عیسی را 
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برده است؟ شاید حواریون چنین کرده اند؟ یا فرد دیگری بدن او را رسقت کرده است؟ هر 
اتفاقی که افتاده باشد، بدن عیسی مسلام از آنجا رفته بود. 

نزول فرشته ای از آسامن، بی هوش شدن نگهبانان، و خالی بودن قرب، به اندازه کافی برای 
رهربان مذهبی نگران کننده بود. ولی اینکه آنان »پول زیادی به رسبازان داده بودند« )متی 
۲۸: ۱۲( تا این نگهبانان را ساکت نگه دارند، حاکی از این بود که آنچه که رسبازان به آنان 
گفته بودند؛ آنها را عمیقا پریشان خاطر کرده بود. و آنچه که به آنان گفته شده بود، البته، 

قیام عیسی از مرگ بود.

برخی این ایده را به استهزا می گیرند که رومی ها اولین افرادی بوده اند که قیام مسیح را 
دیده اند، چرا؟ این حقیقت به چه طریقی، حقیقتی نمادین از آن واقعه ای است که قرار 

بود اتفاق بیفتد: خبر خوش انجیل که به غیریهودیان نیز داده می شود؟

۱۷ آبان      سه شنبه      

بسیاری با او قیام کردند
»در آن لحظه پردة اندرون مقّدس معبد بزرگ از باال تا به پایین دو پاره شد و چنان زمین 
لرزه ای شد که تخته سنگها شکافته، و قربها باز شدند و بسیاری از مقّدسین که خفته بودند 
برخاستند� و از قربهای خود بیرون آمده، بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقّدس وارد شدند و 
بسیاری از مردم آنان را دیدند« )متی ۲۷: ۵1 – ۵۳(� این رشح حال خارق العاده درباره قیام 

عیسی و آنچه که به انجام رساند، چه به ما می آموزد؟ 

 

 

زلزله نشانه ای از مرگ عیسی بود )متی ۲۷: ۵۰ و ۵۱( و زلزله دیگر نشانه ای از رستاخیز 
او بود )متی ۲۸: ۲(. در لحظه ای که عیسی مرد »زمین لرزید و صخره ها از هم جدا شده و 
مقربه ها گشوده شدند. بدن بسیاری از مقدسین که مرده بودند به زندگی بازگشت. آنان پس از 
قیام عیسی بیرون آمده و به شهر مقدس رفتند و بنظر عده زیادی بودند« )متی ۲۷: ۵۱ – ۵۳(.  
این مقدسین که با جالل برخاسته بودند شاهدان قیام مسیح بودند و به عنوان منونه ای 
از کسانی بودند که در قیام نهایی برخواهند خاست. از این رو، درست بعد از قیام عیسی، 
بسیاری از یهودیان شواهد قدرمتندی یافتند تا قیام او را باور کنند و بدین سبب او را به عنوان 
منجی خود پذیرفتند که بسیاری از کاهنان در زمره آنان بودند )اعامل رسوالن ۶: ۷ را ببینید(. 
»عیسی در طی رسالت خویش، مردگان را زنده ساخت. او پرس بیوه نائین را قیام داد و 
همچنین دخرت مقام کنیسه و ایلعازر را به زندگی باز آورد. ولی اینها به لباس فناناپذیری ملبس 
نشدند. آنان پس از اینکه قیام کردند همچنان مشمول مرگ بودند. ولی آنانیکه در قیام مسیح 
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از قرب بیرون آمده بودند، برای حیات ابدی قیام برخاستند. آنان با او به عنوان  غنایم پیروزی 
از جدال با مرگ و قرب صعود کردند ... اینها به شهر رفتند و به بسیاری از مردم ظاهر شدند، و 
جار زدند که مسیح قیام کرده است، و ما با او قیام کرده ایم. بدین سبب حقیقِت مقدِس قیام، 

جاودانه شد« - )الن جی.  وایت، آرزوی اعصار،  صفحه ۷۸۶ (.
امتیازات بسیاری برخوردار بودند. آنها قدرت  از  انسانی، کاهنان اعظم و رهربان  از نظر 
مذهبی قوم را در اختیار داشتند و حتی توانستند مقامات رومی و جمعیت را متقاعد کنند تا 
در نقشه های خود به آنها کمک کنند. اما آنها فراموش کردند که »آن قادر متعال بر قلمرو 
برشیت حاکم است و آن را به هر که بخواهد عطا می کند« )دانیال ۴: ۳۲(.  دروغ های آنها با 

حضور مقدسینی که قیام داده شده بودند بی اعتبار شد و حرف هایشان باطل  گردید.

مهم نیست که اکنون چقدر اوضاع بد است، چرا همچنان می توانیم در حالی که در این 
دنیای سقوط کرده در گناه مبارزه می کنیم، به پیروزی نهایی خدا برای خود اعتماد کنیم؟ 

۱۸ آبان      چهارشنبه      

شاهداِن مسیحِ قیام کرده
یوحنا ۲۰: 11 – ۲۹ و اول قرنتیان 1۵: ۵ – ۸ را ببینید� حواریون وقتی که برای بار اول، مسیحِ 

قیام کرده را دیدند چه واکنشی نشان دادند؟ 

 

 

دو فرشته در کنار مقربه خالی به مریم مجدلیه و دیگر زنان گفتند که عیسی از مرگ قیام 
کرده است )متی ۲۸: ۱ ، ۵ – ۷ ؛ مرقس ۱۶: ۱ – ۷  ؛ لوقا ۲۳: ۵۵ ؛ لوقا ۲۴: ۱ – ۱۱ را ببینید(. 
ولی طولی نکشید که عیسی خودش به آنان ظاهر شد و آنان او را پرستیدند )متی ۲۸: ۱ و ۹ 

و ۱۰ ، یوحنا ۲۰: ۱۴ – ۱۸(.  
او به پطرس )لوقا ۲۴: ۳۴ ؛ اول قرنتیان ۱۵: ۵( و دو حواری دیگر در راه عامئوس ظاهر 
گردید، در حالی که قلبهایشان آکنده از درد و غم بود )مرقس ۱۶: ۱۲ ؛ لوقا ۲۴: ۱۳ – ۳۵(. 
وقتی که عیسی به باالخانه آمد، حواریون ابتدا ترسیده و وحشت زده شدند ولی بعد رسشار 
از خوشی شده و از آنچه که اتفاق افتاده بود حیرت زده شدند )لوقا ۲۴: ۳۳ – ۴۹، یوحنا ۲۰: 
۱۹ – ۲۳(. یک هفته بعد عیسی دوباره به هامن اتاق آمد بدون اینکه در را باز کند و سپس 

حتی توماس قیام او را باور کرد )یوحنا ۲۰: ۲۴ – ۲۹(.  
پانصد  از  بیش  به  هم  »یک بار  معراجش  و  رستاخیز  بین  روز  چهل  خالل  در  عیسی 
نفر از پیروان دیگر ظاهر شد« )اول قرنتیان ۱۵: ۶( و توسط یعقوب هم دیده شد )اول 

.)۷  :۱۵ قرنتیان 
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عیسی در ساحل دریای جلیل به برخی از حواریون  پیوست و با آنان صبحانه خود که در 
پی آن با پطرس گفتگو کرد )یوحنا ۲۱: ۱ – ۲۳(. عیسی ظهورهای دیگری هم داشته )اعامل 
رسوالن ۱: ۳( قبل از اینکه معراج مناید )لوقا ۲۴: ۵۰ – ۵۳  اعامل رسوالن ۱: ۱ – ۱۱(. پولس 
خود را نیز بعنوان شاهدی عینی برای مسیِح قیام کرده در نظر گرفته بود که به او در راه 

دمشق ظاهر گردیده بود )اعامل رسوالن ۹: ۱ – ۹(. 
او  اند،  را دیده  قیام کرده  توماس گفتند که رسوِر  ابتدا در غیاِب  وقتی که حواریون در 
اینگونه واکنش نشان داد که »من تا جای میخها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای 

میخها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد« )یوحنا ۲۰: ۲۵(. 
 یک هفته بعد وقتی که عیسی مجددا به حواریون ظاهر شد، توماس نیز در میان آنان بود 
و عیسی به او گفت، »انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را بر پهلوی 
من بگذار و دیگر بی ایامن نباش بلکه ایامن داشته باش« )یوحنا ۲۰: ۲۷(.  سپس توماس اعرتاف 
کرد: »ای خداوند من و ای خداوند من. و عیسی گفت: »آیا تو به خاطر اینكه مرا دیده ای ایامن 

آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایامن می آورند« )یوحنا ۲۰: ۲۹(.

»خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند«� حتی اگر خودتان مسیحِ قیام 
کرده را ندیده اید، چه دالیل دیگری دارید تا به عیسی ایمان داشته باشید؟ 

۱۹ آبان      پنجشنبه      

نوبر مردگان
اول قرنتیان 1۵: ۲۰ را در پرتو تثنیه ۲۶: 1 – 11 بخوانید� پولس در چه مفهومی مسیحِ قیام 

کرده را نوبر مردگان نامیده است؟

 

 

تقدیم »نوبر محصوالت« یکی از سنتهای کشاورزی ارسائیل کهن بود که از اهمیت مذهبی 
عمیقی برخوردار بود. 

خود  مبارشان  به  که  کرد  می  قلمداد  سخاومتندی  کننده  مهیا  عنوان  به  را  خدا  کار  این 
؛   زمینهایی را سپرده تا محصوالتی را رشد داده و آماده برداشت کرده است )خروج ۲۳: ۱۹ 
خروج ۳۴: ۲۶ ؛ الویان ۲: ۱۱ – ۱۶ ؛ تثنیه ۲۶: ۱ – ۱۱ را بخوانید(. نوبر محصوالت اشاره به 
این داشت که برداشت محصول نه تنها رشوع شده بلکه کیفیت محصوالت را نشان می دهد.  
بر اساس وین گرودم، »پولس با نامیدن مسیح به عنوان نوبر محصوالت، از یک اصطالح 
کشاورزی استفاده کرده که حاکی از آن است که ما مانند مسیح خواهیم بود. هامنطور که 
»اولین میوه« یا اولین طعم محصول رسیده نشان می دهد که بقیه محصول چگونه خواهد 
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زمان  در  ما  کرده  قیام  بدن  که  نشان می دهد  »نوبر محصوالت«  عنوان  به  نیز  بود، مسیح 
برداشت نهایی خدا چگونه خواهد بود. او ما را از مردگان زنده می کند و ما را به حضور خود 

می آورد« )وین گرودم، الهیات سیستامتیک، ]گرند راپیدز، زوندرفن، ۱۹۹۴[ صفحه ۶۱۵(.  
شایان ذکر است که عیسی با بدن انسانی جالل یافته از قرب بیرون آمد ولی او همچنان 
نشانهایی از مصلوب شدن را در بدن داشت )یوحنا ۲۰: ۲۰ و ۲۷(. آیا این به این معنی است که 
فرزنداِن قیام کرده خدا همچنین نشانه های فیزیکی از مصیبت های خود را خواهند داشت؟ 
در خصوص پولس رسول آیا او همچنان با بدن جالل یافته خود »عارضه جسامنی« )دوم قرنتیان 

۱۲: ۷( و »نشانه های خداوند عیسی« )غالطیان ۶: ۱۷( را با خود خواهد داشت؟ 
پولس تا زمان مرگش »می بایست آثار جالل مسیح را در بدن خود در چشامنش که نور 
آسامنی آنها را کور کرده بود حمل می کرد« ]اعامل رسوالن ۹: ۱ – ۹ را ببینید[ )الن جی وایت، 

داستان رستگاری، صفحه ۲۷۵(.  
ولی این مطلب به این معنی نیست که او یا هر کس دیگری از جالل یافتگاِن رهایی یافته، 
مقایسه  قرنتیان ۱۵: ۵۰ – ۵۴  اول  )با  کرد  قیام خواهند  از مصیبت هایشان  نشانه هایی  با 
کنید(. در مورد مسیح، »او این نشانه های ظلم و سبُعیت را برای همیشه حمل خواهد کرد. 
هر یک از آثار میخ ها، داستانی از رهایی شگفت انگیز انسان را خواهد گفت و هزینه گزافی 
که مبوجب آن خریداری شده بود« )الن جی وایت، نوشته های اولیه، صفحه ۱۷۹(. آثار زخم 

های او تضمین کننده از بین رفنت آثار آالم و مصیبتهای ما برای همیشه هستند.

مسیح زخم های مصلوب شدن خود را برای همیشه به دوش خواهد کشید� این زخم ها 
چه چیزی را در مورد محبت خدا به ما نشان می دهد، و هزینه نجات ما چیست؟ همچنین 

چگونه نشان می دهد که خداوند چقدر برای نجات ما سرمایه گذاری کرده است؟

۲۰ آبان      جمعه      

اندیشه ای فراتر: فصل یوسف در قرب صفحات ۷۶۹ – ۷۷۸ ؛ فصل خداوند برخاسته 
است، صفحات ۷۷۹ – ۷۸۷  فصل چرا گریه می کنی، صفحات ۷۸۸ – ۷۹۴  ؛ فصل در مسیر 
عامئوس،  صفحات ۷۹۵ – ۸۰۱ ؛ فصل سالم بر شام،  صفحات ۸۰۲ – ۸۰۸ ، از کتاب آرزوی 

اعصار را بخوانید.

احساسگرائِی مدرن به چیزی مانند قیاِم عیسی اعتقاد ندارد. با این حال، شواهد تاریخی 
آنقدر قوی است که حتی کسانی که منی توانند واقعیِت رستاخیز را بپذیرند، مجبور می شوند 
اعرتاف کنند که بسیاری از مردم بر این باور بوده اند که عیسای زنده شده را دیده اند. بنابراین، 
از افراد  تالش بسیاری از مفرسان ضد قیام، برای این بوده است تا بفهمند که چرا بسیاری  

مختلف باور داشته اند که مسیح قیام کرده را دیده اند.
برخی استدالل کرده اند که همه حواریون متوهم شده بودند که عیسی زنده شده است. 
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برخی دیگر می گویند که عیسی واقعاً منرده بود، بلکه بعد از آن که از صلیب پایین آمد، زنده 
شد، و هنگامی که او دوباره ظاهر شد، پیروانش فکر کردند که او از مردگان برخاسته است. و 
)باور کنید یا نه( برخی استدالل کرده اند که عیسی یک برادر دوقلو داشته که شاگردان او را 
با مسیح قیام کرده اشتباه گرفتند. به عبارت دیگر، شواهد تاریخی برای قیام مسیح آنقدر قوی 
است که اینها انواع استدالل هایی است که مردم از خود بافته اند تا قیام مسیح را نادرست 
جلوه بدهند. از آنجایی که خود قیام بسیار مهم است، نباید از همه دالیل خوبی که برای باور 

به آن به ما داده شده است، تعجب کنیم. 
»فریاد مسیح بر روی صلیب زمانی که گفت، »متام شد« در میان مردگان شنیده شد. این 
فریاد دیوارهای قربها را شکافت و مردگان را به زندگی فرا خواند. زمانی که بار دیگر صدای 
مسیح از آسامن شنیده شود، همین واقعه مجددا به وقوع خواهد پیوست. صدای او قربها را 
خواهد شکافت و مردگان در مسیح قیام خواهند کرد. با قیام مسیح، تعدادی از قربها شکافته 
شدند، اما با ظهور مجدد او متامی مقدسان صدای او را خواهند شنید و در جالل و شکوه قیام 
خواهندکرد. هامن قدرتی که مسیح را از مرگ برخیزاند، کلیسای او را نیز برخواهد خیزاند و 
آن را ما فوق متامی قدرتها و ریاسات، مافوق متامی نامها نه فقط در این جهان بلکه در جهان 

آینده جالل خواهد داد« )الن جی وایت، آروزی اعصار، صفحه ۷۸۷(.

سواالتی برای بحث:
1� »تمام شد« )یوحنا 1۹: ۳۰( و »او قیام کرده« )متی ۲۸: ۶( دو بیانیه پر معنا هستند� 
این دو بیانیه چگونه در تاریخ رستگاری مکمل یکدیگر هستند؟ چه امید بزرگی در این 

عبارات برای ما یافت می شوند؟  

۲� در ابتدا رهبران مذهبی نگهبانانی را می خواستند که در قبر باشند تا شاگردان را از 
به نگهبانان پول دادند تا بگویند شاگردان جسد را  دزدیدن جسد عیسی باز دارند� بعداً 
دزدیده اند� این گزارش چگونه به آشکار شدن واقعیت قبر خالی مسیح کمک می کند، و 

چرا این قبر خالی برای ما مسیحیان اهمیت دارد؟ 
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داستانهای ایامنداران
۲۰ آبان

پذیرفنت کالم، قسمت اول
نوشته ی اندرو مک چسنی

آبجوی یواللیا رشید متام شد و او برای خرید در جزایر ماریانای شاملی، یک 

کشور متحد املنافع ایاالت متحده در اقیانوس آرام است، به فروشگاه رفت.

شب کریسمس بود. او تنها بود و کسی را نداشت تا با او جشن بگیرد. او که 

به مدت ۳۷ سال الکلی بود، همه چیز داشت اما چهار فرزند و ۱۳ نوه خود را رها 

کرده بود. او همچنین مبتال به رسطان روده بزرگ بود.  

هامنطور که یواللیا راه می رفت، جعبه چوبی کوچکی در خیابان تاریک، توجه 

او را به زمین جلب کرد. او جعبه را برداشت و تکانش داد، با این فکر که ممکن 

است مقداری پول در آن باشد. مطمئنا یک پنی داخل آن بود و جعبه را در جیبش 

آن  که روی  و کلامتی  آورد  بیرون  را  نور مغازه جعبه  در  بعد،  دقایقی  گذاشت. 

نوشته شده بود را دید. “کالم تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.” 

)مزامیر ۱۱۹: ۱۰۵(

صبح روز بعد در روز کریسمس، یواللیا کلامت روی جعبه را دوباره و دوباره 

خواند. او شگفت زده شد. “این کلمه چیست؟ این چه چراغیست که راه مرا روشن 

نداشت.  رابطه ای  او  با  اما هرگز  ایامن داشت  به عیسی  یواللیا همیشه  می کند؟ 

پاالئو،  و  تومورو  مادری خود،  زبان  به  را   ۱۰۵  :۱۱۹ مزامیر  کرد  او سعی  اکنون 

ترجمه کند. او آیه را در چندین ترجمه کتاب مقدس جست و جو کرد. او هنوز 

عبارات آیه را درک نکرده بود و تصمیم گرفت کل کتاب مقدس را بخواند ، شاید 

جایی توضیحی پیدا کند. 

یک روز، او به یوحنا ۱: ۱ رسید که می گوید “در آغاز کالم بود و کالم با خدا 

بود و کالم، خدا بود.” چشامنش از خوشحالی برق زد و ادامه داد: “و کالم، انسان 

شد و در میان ما مسکن گزید.” )یوحنا ۱: ۱۴( او فکر کرد. “جواب این است ! کلمه 

عیسی است! عیسی چراغی است که راه مرا روشن می کند!.”

حال دیگر او عاشق خواندن کتاب مقدس شده بود. او به خواندن ادامه داد 
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و بطور مرتب دعا کرد. هامنطور که او می خواند و دعا می کرد، زندگی اش تغییر 

کرد. او خواند که خداوند روز هفتم را بعنوان روز سبت در خروج ۲۰ در نظر 

گرفته است و از آن به بعد، روز سبت را در خانه اش مقدس نگاه داشت. او درباره 

غذاهای پاک و ناپاک در الویان ۱۱ خواند و رژیم غذایی اش را اصالح کرد.

وقتی دید که خداوند به آدم و حوا رژیم غذایی گیاه خواری داده است، باغی 

از سیب زمینی شیرین، اسفناج، لوبیا چیتی، بادمجان، گوجه فرنگی، تاپیوکا، پاپایا، 

انبه، لیمو، میوه دراگون، ساپادیل، توت وحشی و نارگیل، پرورش داد. 

خانواده  اش متوجه منی شدند چه اتفاقی دارد می افتد. آنها از این که دیدند او 

مرشوب منی خورد شگفت زده شدند. او به آنها گفت یک روز به سادگی تصمیم 

گرفته است مرشوب نخورد و عیسی در چشم برهم زدنی میل او به الکل را از بین 

برده است. 

یواللیا منی دانست اما او با تغییرش مبرشی برای خانواده اش شده بود. 
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۲۱-۲۷ آبان   درس هشتم   

امید عهد جدید

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: اول قرنتیان ۱۵: ۱۲ – ۱۹؛  یوحنا ۱۴: ۱ – ۳ ؛ یوحنا ۶: ۲۶ – ۵۱ 

؛ اول تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۸؛  اول قرنتیان ۱۵: ۵۱ – ۵۵. 

او به  ما حیات   اینست  که   آیه حفظی: »اما خدا چه  شهادتی  داده  است ؟ شهادت  خدا 
جاوید عطا کرده ، و این  حیات  در فرزند او عیسی  مسیح  است� پس  روشن  است  که  هرکس  
مسیح  را دارد، به  این  حیات  نیز دسرتسی  دارد؛ اما هر که  مسیح  را ندارد، از این  حیات  بی بهره  

خواهد ماند« )اول یوحنا ۵: 11 – 1۲(�

اگرچه نگارندگاِن عهد جدید به زبان یونانی می نوشتند، اما همه )به جز لوقا( یهودی بودند، و 
البته آنها به ماهیت انسان ها از رویکرِد کل نگرِی عربی نزدیک شدند، نه از دیدگاه بت پرستان یونانی. 
بدین جهت، برای مسیح و رسوالن، امید مسیحی امید جدیدی نبود ولی، در عوض، عیان 
شدن امید کهنی بود که پیش از این توسط مشایخ و انبیا مورد حامیت و پرورش قرار گرفته بود.  
برای مثال، مسیح اشاره کرد که ابراهیم پیش بینی کرد و خوشحال بود تا روز او را ببیند 
)یوحنا ۸: ۵۶(. یهودا اظهار داشت که خنوخ درباره آمدن دوباره او نبوت کرده بود )یهودا ۱۴ 
و ۱۵(. و کتاب عربانیان سخن از قهرمانان ایامنی به میان می آورد گویی که انتظار اجر آسامنی 
داشتند که دریافت نخواهند کرد تا زمانیکه ما اجر خود را دریافت کنیم )عربانیان ۱۱: ۳۹ و 
۴۰(. این بیانیه بی معنی خواهد بود اگر روح های آنان، هم اینک با خداوند در آسامن باشد.  
یوحنا با تأکید بر اینکه فقط کسانی که در مسیح هستند زندگی ابدی دارند )اول یوحنا ۵: 
۱۱و ۱۲(،  نظریه جاودانگی طبیعت روح را رد می کند. به راستی که زندگی جاودان به جز 

رابطه رستگاری با مسیح وجود ندارد.
به  فانی روزی  این وجود  امید که  تنها  امید مسیح محور است و  امیِد عهد جدید،  پس، 

فناناپذیر مبدل خواهد شد. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۸ آبان – ۱۹ نوامرب آماده شویم.
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۲۲ آبان      یکشنبه      

امیدی فراتر از این زندگی
مورخ یونانی عهد باستان به نام هرودوت )قرن ۵ قبل از میالد( از قبیله ای نوشت که در 
زمان تولد، دوره ای از سوگواری را رشوع می کردند زیرا آنها پیش بینی می کردند که اگر نوزاد 
تا بزرگسالی زندگی کند، از رنجی برخوردارخواهد بود. هر چقدر هم که این مراسم برای ما 

عجیب به نظر برسد، منطقی در آن وجود دارد. 
فردی این قضیه را تبدیل به رضب املثل کرد که ارزش زندگی در آخر یک گور و یک 

است! کفن 
زندگی می تواند به اندازه کافی دشوار باشد، می دانیم، حتی اگر به خدا و به امید ابدی 
باور داشته باشیم. تصور کنید که چقدر دشوار است برای کسانی که امیدی به چیزی فراتر از 
این زندگی کوتاه که اغلب با سختی و تشویش همراه است، ندارند. چندین نویسنده دنیوی 
بر بی معنی بودن وجود برش نظر داده اند، از آنجا که ما،  نه تنها می میریم، بلکه همگی ما 
درکی از نوعی زندگی  داریم که کل پروژه زندگی برش را می سازد، که اغلب به خودی خود 
سخت و اندوهبار است، و ظاهرا  پوچ و باطل است. یکی از اندیشمندان، انسان را چیزی جز 
»تکه های گوشت فاسد روی استخوان های متالشی شده« منی داند. نسبتاً ترسناک، اما، باز هم، 

استدالل آن با منطق دشوار است. 
البته، در مقابل همه اینها، ما وعده کتاب مقدسی از حیات ابدی در عیسی داریم. و اینکه 
کلید این است: ما این امید را در عیسی داریم و آنچه که مرگ و قیام او به ما ارزانی می کند. 

در غیر این صورت، چه امیدی باید داشته باشیم؟

اول قرنتیان 1۵: 1۲ – 1۹� پولس در اینجا درباره ارتباط نزدیک قیام مسیح با امید به قیام 
خود ما چه می گوید؟

 

 

پولس به رصاحت می گوید: قیام ما به طور جدایی ناپذیری با قیام مسیح پیوند دارد. و اگر 
قیام نکنیم، به این معنی است که مسیح برنخاسته است، و اگر مسیح قیام نکرده است، پس 

چه؟ »ایامن شام بیهوده است. شام هنوز در گناهان خود هستید!« 
به عبارت دیگر، وقتی می میریم، مرده باقی می مانیم، و برای همیشه، و بدین سبب، همه 
چیز بی معنی خواهد بود. پولس عالوه این در اول قرنتیان  ۱۵: ۳۲ می گوید که— »اگر مرده ها 

برمنی خیزند، بیایید بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا می میریم!«
اگر موجودیت کنونی ما به عنوان پروتوپالسم مبتنی بر کربن، متام چیزی است که وجود 
همربگر  زیاد  یا  نکشیم  سیگار  اگر  باشیم،  شانس  )اگر خوش  ما«  عمر  سال  »هفتاد  و  دارد، 
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مک دونالد  نخوریم( متام چیزی است که به دست می آوریم- ما در رشایط بسیار سختی هستیم 
و جای تعجب نیست که الن جی وایت می افزاید: »ملکوت آسامن برای ما ارزش همه چیز 
را دارد و اگر آسامن را از دست بدهیم همه چیز را از دست خواهیم داد« )پرسان و دخرتان 

خدا، صفحه ۳۴۹(. 

به این فکر کنید که امید و ایمان ما چقدر ارزشمند است� چرا باید به لطف خدا هر کاری 
که می توانیم برای حفظ آن انجام دهیم؟

۲۳ آبان      دوشنبه      

»دوباره خواهم آمد«
یوحنا 14: 1 – ۳� تقریباً ۲۰۰۰  سال از وعده عیسی برای آمدن دوباره می گذرد� چگونه 
می توانیم به دیگران کمک کنیم تا ببینند، علی رغم طوالنی بودن زمان )که واقعاً مهم نیست(،  
این وعده حتی به نسل خود ما نیز مرتبط است، با این که مدت ها از زمانی که عیسی آن را 

گفت می گذرد؟ 

 

 

عیسی چهار بار در کتاب مکاشفه بیان منود، »بزودی می آیم!« )مکاشفه ۳: ۱۱ ؛ ۲۲: ۷ و 
۱۲ و ۲۰(. انتظار آمدن قریب الوقوع او باعث َسیالِن کلیسای رسوالن گردید و زندگی بیشامری 

از مسیحیان را در طول قرنها رسشار از امید منود. 
ولی نسل ها بعد از نسلی دیگر مردند و این واقعه وعده داده شده هنوز اتفاق نیفتاده 
است. و بدین سبب، بسیاری می پرسند: تا چه زمانی باید موعظه کنیم که ، »عیسی به زودی 

می آید«؟ آیا این کالم باعث انتظارات غیرواقعی شده است؟ )دوم پطرس ۳: ۴ را ببینید(.
بسیاری از مسیحیان از »تاخیر« طوالنی گالیه کرده اند )با متی ۲۵: ۵ مقایسه کنید(. اما 
چگونه در واقع می دانیم که »تاخیر«، طوالنی بوده است؟ چه زمانی برای بازگشت مسیح 

»درست« خواهد بود؟
آیا ۵۰ سال پیش، ۱۵۰ یا ۵۰۰ سال پیش باید می بوده؟ آنچه که مهم است وعده کتاب 
تأخیر می پندارند،  تأخیر منی مناید، چنانکه بعضی  مقدسی است که »خداوند در وعدة خود 
بلکه بر شام تحّمل می مناید، چون منی خواهد که کسی هالک گردد، بلکه همه به توبه گرایند« 

)دوم پطرس ۳: ۹(.
نیز  امروز  حتی  او  آمدن  وعده  عیسی،  معراج  زمان  از  طوالنی  قرنهای  گذشت  علیرغم 
همچنان مطرح است. چرا؟ زیرا متام آنچه که داریم تنها زندگی کوتاه خودمان است )مزمور 
۹۰: ۱۰( و در پی آن، در ناخودآگاهی در قرب به اسرتاحت می پردازیم )جامعه ۹: ۵ و ۱۰( و 
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سپس قیام نهایی، بدون هیچ فرصت بعدی برای تغییر رسنوشتامن. )عربانیان ۹: ۲۷(. تا آنجا که 
به هر یک از مردگان مربوط می شود )هامنطور که در درس ۳ بیان شد(، چون همه مردگان 
در خواب و بیهوشی هستند، آمدن دوم مسیح هرگز بیش از یک لحظه پس از مرگ آنها نیست.

برای شام، در تجربه شخصی خودتان )مانند متامی قوم خدا در هر عرصی(، بازگشت مسیح 
بیش از یک لحظه پس از مرگ شام نیست. خیلی زود است، اینطور نیست؟

هر روزی که می گذرد، ما را یک روز به ظهور با شکوه خداوند عیسی مسیح در ابرهای 
آسامن نزدیک تر می کند. اگرچه منی دانیم که او چه زمانی خواهد آمد، می توانیم مطمنئ باشیم 

که او خواهد آمد، و این چیزی است که واقعاً اهمیت دارد.

کشیشی موعظه ای کرد و استدالل کرد که برایش مهم نیست که مسیح چه زمانی باز گردد� 
تنها چیزی که او به آن اهمیت می داد این بود که مسیح باز می گردد� این منطق چگونه 
برای شما کار می کند، و اگر از عدم بازگشت مسیح نا امید شوید، چگونه می تواند کمک کند؟

۲۴ آبان      سه شنبه      

»من او را بر می خیزانم«
عیسی در یکی از معجزاتش تنها با مقدار کمی نان و ماهی، پنج هزار نفر را خوراک داد 
)یوحنا ۶: ۱ – ۱۴(. عیسی که متوجه شده بود جمعیت قصد دارد تا او را پادشاه اعالم مناید 
با قایق به طرف دیگر دریاچه جلیل رفت. ولی روز بعد  )یوحنا ۶: ۱۵( با حواریون خویش 
جمعیت او را در آنجا تعقیب کردند، مکانی که موعظه قدرمتند نان حیات را با تاکید خاصی 

بر هدیه زندگی ابدی ایراد منود )یوحنا ۶: ۲۲ – ۵۹(.

یوحنا ۶: ۲۶ – ۵1 را بخوانید� عیسی چگونه هدیه حیات ابدی را با قیام نهایی عادالن مرتبط ساخت؟ 

 

 

ساخت.  برجسته  ابدی  حیات  خصوص  در  را  عمده  مفهوم  سه  خود  موعظه  در  عیسی 
نخست، او خود را به عنوان نانی معرفی کرد که از آسامن نازل شده است و به جهان زندگی 
می بخشد )یوحنا ۶: ۳۳ و ۵۸(. با اعالم این مطلب که »من نان حیات هستم« )یوحنا ۶: ۳۵ و 

۴۸(، عیسی خود را به عنوان »هستم« بزرگ عهد قدیم معرفی کرد )خروج ۳: ۱۴(. 
دوم، عیسی رشح داد که زندگی ابدی در او می تواند تامین شود: »عیسی بدیشان گفت، 
کسی که نزد من آید، .... و هر که به من ایامن آرد«، از این برکت برخوردار خواهد شد. )یوحنا 
۶: ۳۵(. و در آخر عیسی هدیه فناناپذیری را به قیام نهایی پیوند داد و به مخاطبین خود سه 

بار اطمینان داد »و در روز آخر او را قیام خواهم داد« )یوحنا ۶: ۴۰ و ۴۴ و ۵۴(.  
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عیسی این وعده شگفت انگیز را نیز داد: »هامنا به شام می گویم هر که ایامن بیاورد حیات 
جاودانی دارد« )یوحنا ۶: ۴۷(. بنابراین، هدیه زندگی ابدی یک واقعیت زمان حارض است. اما 
این بدان معنا نیست که ایامندار هرگز نخواهد مرد، زیرا هامن تعبیر »او را  قیام خواهم داد« 

)یوحنا ۶: ۴۰(،  بازگشت به زندگی پس از مرگ را مفروض می دارد. 
از  پس  حتي  اما،  داشت.  نخواهد  ابدی  زندگی  انسان  مسیح،  بدون  است.  واضح  تصویر 
پذيرش مسيح و داشنت اطمينان از حيات ابدي، ما در حال حارض فاين و در نتيجه در معرض 
مرگ طبيعي هستيم. عیسی در بازگشت دوباره خویش، ما را زنده خواهد کرد و سپس و آنجا، 

او هدیه جاودانگی را که قبالً از آن ما بود، به ما خواهد داد. 
دلیل  به  بلکه  روح،  دلیل جاودانگی طبیعی فرضی  به  نه  است،  تضمین شده  این هدیه 

عدالت عیسی که با ایامن به او به ما می رسد.

بر سخنان عیسی تامل کنید که، اگر به او ایمان داشته باشید، )مانند همین االن( زندگی 
جاودان خواهید داشت! چگونه این وعده شگفت انگیز می تواند به شما کمک کند تا با 

واقعیت دردناک زندگی کنونی ما، هرچند موقتی، کنار بیایید؟

۲۵ آبان      چهارشنبه      

با صدای شیپور
تا زمان  ابدی مختص کسانی است که  اهالی تسالونیکی متقاعده شده بودند که زندگی 
بازگشت دوباره مسیح زنده مانده اند. »آنها با دقت از زندگی دوستان خود مراقبت کرده بودند 
مبادا  که مبیرند و برکتی را که در انتظار ظهور پروردگارشان بودند از دست بدهند. اما یکی 
پس از دیگری عزیزانشان از آنها گرفته شده بود و اهالی تسالونیکی با اندوه برای آخرین بار به 
چهره مردگانشان نگاه می کردند و به سختی امید دیدار مجدد آنها را در زندگی آینده داشتند« 

)الن جی وایت، آرزوی اعصار ، صفحه ۲۵۸(.  

اول تسالونیکیان 4: 1۳ – 1۸ را بخوانید� چگونه پولس این درک نادرست را اصالح کرد؟

 

 

عیسی  در  که  را  آنانی  خدا   « گوید،  می  که  دارد  وجود  عبارت  این  به  تاریخی  گرایشی 
گوید.  آیه می  که  آنچه  از  بیش   ،)۱۴  :۴ تسالونیکیان  )اول  آورد«  با وی خواهد  خوابیده اند 
بسیاری از کسانی که فرضیه فناناپذیری طبیعی روح را قبول دارند، مطرح می کنند که مسیح 
در بازگشت ثانی خود، روح عادالن مرده را با خود می آورد که نزد خدا بوده اند. بنابراین، آن 
روح ها می توانند با بدن های قیام کرده خود متحد شوند. اما چنین تفسیری با آموزه های 

کلی پولس در این زمینه مطابقت ندارد. 
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اینکه  آیه بخوانید: »دلیل  این  را در مورد معنای واقعی  ادونتیست  فرِد غیر  این  سخنان 
مسیحیاِن تسالونیکی می توانند در اندوه اعضای مرده کلیسای خود امیدوار باشند این است 
که خداوند آنها را »می آورد«، یعنی او این ایامنداران مرده را زنده می کند و باعث می شود 

که در بازگشت مسیح حضور داشته باشند، به طوری که »با او« خواهند بود. 
»استنباط این است که این ایامنداراِن متوفی از جالل بازگشت مسیح بی نسیب نخواهند 
بود، بلکه »با او« خواهند بود به گونه ای که با ایامنداران زنده در جالل بازگشت او به طور 
مساوی سهیم خواهند بود« )جفری اِی.دی. ویام، اول و دم تسالونیکیان، نظریه تفسیری بیکر 

در خصوص عهد جدید )گرند راپیدز، بیکر آکادمیک، ۲۰۱۴(، صفحه ۳۱۹(. 
اگر ارواح عادالن مرده  پیش از این با خداوند در آسامن بوده، نیازی برای پولس نبود تا به 
قیام نهایی آنطور که مسیحیان امید دارند اشاره کند؛ او فقط می توانست اشاره کند که عادالن 
هم اکنون با خداوند هستند. ولی در عوض، او می گوید کسانی که »در مسیح آرمیده اند« 

)اول تسالونیکیان ۴: ۱۴( در زمان آخر، از مرگ قیام خواهند منود.  
امید در قیام نهایی به اهالی تسالونیکی که در اندوه  بودند تسلی بخشید. همین امید می 
تواند به ما کمک کند تا با اطمینان خاطر با لحظات دردناکی که چنگال رسد مرگ، عزیزامنان 

را از ما می گیرد روبرو شویم. 

۲۶ آبان      پنجشنبه      

مواجهه ابدی
اول قرنتیان 1۵: ۵1 – ۵۵ را بخوانید� پول چه »رازی« را رشح می دهد؟ )اول قرنتیان 1۵: ۵1( 

 

 

برخی از واعظان مشهور پیشنهاد می کنند که این »راز« )اول قرنتیان ۱۵: ۵۱(، »ربایش 
پنهانی« کلیسا می باشد که هفت سال قبل از ظهور دوم با شکوه مسیح رخ می دهد. در این 
»ربایش پنهانی« مسیحیان وفادار ناگهان، بی رس و صدا و مخفیانه به بهشت برده می شوند در 

حالی که بقیه در اینجا مانده اند و متعجب می شوند که چه بر رسشان آمده است. 
مردم ممکن است ناگهان خود را در یک ماشین بدون راننده بیابند، زیرا راننده به آسامن 
ربوده شده، و تنها »لباس آنها باقی می ماند«.  مجموعه ۱۶ جلدی پرفروش )جا مانده( که 
به چهار فیلم تبدیل شد، این آموزش غلط را ترویج کرد و میلیون ها نفر را در تحت تاثیر آن 

قرار داد. 
البته، هیچ آیه ای از کتاب مقدس چنین متایز تصنعی بین قیام و آمدن دوباره او را تأیید 
منی کند. »رازی« که پولس به آن اشاره می کند، رصفاً متبدل شده عادالن زنده برای پیوسنت به 

عادالن قیام داده  شده در آمدن دوم مسیح است. 
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این »ربایش« است. »ربایش مخفیانه ای« در کار نیست زیرا بازگشت دوباره او برای متامی 
انسان ها قابل رویت خواهد بود. )مکاشفه ۱: ۷( و هم قیام مردگان و متبدل شدن زندگان با 

صدای شیپور در بازگشت مسیح واقع خواهد شد )اول قرنتیان ۱۵: ۵۱ و ۵۲(.    
آمدن دوم مسیح حیرت انگیزترین دیدار تاریخی را به همراه خواهد داشت. عادالن زنده 
»در لحظه ای، در یک چشم به هم زدن« تغییر می کنند )اول قرنتیان ۱۵: ۵۲(.  با صدای خدا، 
آنها جالل می یابند؛ حال آنها جاودانه می شوند و با مقدسیِن قیام کرده به دیدار پروردگارشان 
در هوا می روند. »و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای 

اربعه از کران تا بکران فلک فراهم خواهند آورد« )متی ۲۴: ۳۱(.
»کودکان توسط فرشتگان مقدس به دستان مادرانشان سپرده می شوند. دوستانی که برای 
مدتها بواسطه مرگ از هم جدا شده بودند متحد می شوند، بیش از این جدا منی شوند و با هم 

رسودهای شادمانی را در شهر خدا رس می دهند« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۴۵(.

این یک وعده شگفت انگیز است، چیزی بسیار متفاوت از هر آنچه که ما تجربه کرده 
ایم که درک آن دشوار است� اما به وسعت گیتی و همچنین به زندگی پیچیده در اینجا 
فکر کنید� خلقت، خود گواهی بر قدرت شگفت انگیز خداوند است� همه اینها در مورد 
قدرت خدا برای متبدل شدن زندگان و زنده کردن مردگان در آمدن دوم عیسی به ما چه 

می آموزد؟

۲۷ آبان      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های الن جی وایت، »نامه به اهالی تسالونیکی« صفحات 
اعامل  کتاب  از   ۳۲۱  –  ۳۱۹ واالتر« صفحات  معیاری  برای  شده  »فراخوانده  ۲۶۸؛   –  ۲۵۵

رسوالن را بخوانید. 

استیفان کیو درباره رومیان می نویسد که »آنها از ایامن و اعتقاد مسیحیان به خوبی آگاه 
بودند که آنها روزی بطور جسمی از قرب قیام می کنند، و هر چه که توانستند کردند تا آنها را 

به سخره کشیده و  مانعی برای امید آنها شوند. 
در رشح واقعه ای از آزار و شکنجه مسیحیان در گال در سال ۱۷۷ پس از میالد، اینگونه 
نوشته شده که رومیان گفته بودند که شهدا ابتدا اعدام شدند، سپس اجساد آنها به مدت ۶ 
روز بدون دفن شدن در معرض پوسیدگی قرار گرفت و سپس سوزانده شده و خاکسرت آنها  
به رودخانه رون ریخته شد - حاال اجازه دهید ببینیم که آیا آنها دوباره برمی خیزند یا نه«. - 

استیفان کِیو، با مرجع ذیل:  
The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization )New York: Crown 
Publishers, 2012(, pp. 104, 105.
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این درس کوچک عینی از شک گرائی الهیاتی، هر چند که غم انگیز است، ولی در کنار 
موضوع قرار دارد و هیچ چیزی در باره وعده کتاب مقدسی قیام را ثابت منی کند. قدرتی که 
عیسی را از مردگان زنده کرد، رصفنظر از وضعیت جسم ما، می تواند همین کار را برای ما نیز 
انجام دهد. به هر حال، اگر هامن قدرت که توانست کل گیتی را بیافریند و آن را حفظ کند، 

قطعاً می تواند زندگان را متبدل و مردگان را قیام دهد. 
پولس چنین نوشت، »پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته اند با وی باز 
خواهد آورد« )اول تسالونیکیان ۴: ۱۴(. بسیاری این منت را بدین مفهوم تفسیر می کنند که خفتگان 
با مسیح از آسامن خواهند آمد؛ ولی منظور پولس این بود که وقتی مسیح از مردگان برخاست 
سپس خدا مقدسین خفته را از قربهایشان فراخواند و همراه با او به آسامن خواهند برد. این مطلب 
تسکین دهنده خاطر است! و امیدی باشکوه است! نه تنها برای کلیسای تسالونیکی بلکه برای همه 

مسیحیان در هر جا که ممکن است باشند« )الن جی وایت، اعامل رسوالن، صفحه ۲۵۹(. 

سواالتی برای بحث:

1� فردی گفت: »مرگ شما را محو خواهد نمود ���� تا کامال از میان رفته باشید، با نشانه 
ها و همه چیز، و ادامه می یابد تا معنای زندگی یک فرد نابود شود«� او درست می گوید� 

پس چه امیدی می توان  بر این زندگی بی معنا داشت؟ 

۲� چگونه می توانیم نیاز به رشد به سوی کمال )فیلیپیان ۳: 1۲ – 1۶( را با این واقعیت 
هماهنگ کنیم که تنها در آمدن دوم مسیح، طبیعتی فساد ناپذیر و عاری از گناه دریافت 

خواهیم کرد )اول قرنتیان 1۵: ۵۰ – ۵۵(�  

۳� چطور می توانیم به کسی کمک کنیم که در نظریه »ربایش مخفیانه«، گیر افتاده تا 
بفهمد که این آموزه اشتباه است؟ 

این آیات چنین شواهد  اول قرنتیان 1۵: 1۲ – 1۹ را دوباره بخوانید� چه چیزی در   �4
آسمان  در  عیسی  با  و  اند  خفته  مردگان  که  می کند  ارائه  تعلیم  این  برای  را  قدرتمندی 
نیستند؟ اگر مردگان عادل اکنون به واقع با عیسی در آسمان باشند، پس این آیات چه 

معنایی خواهند داشت؟
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داستانهای ایامنداران
۲۷ آبان

پذیرفنت کالم، قسمت ۲
نوشته ی اندرو مک چسنی

یواللیا رشید طی سه سال به هدفش که خواندن کتاب مقدس در جزیره سایپان 
در اقیانوس آرام بود رسید. بر پایه آنچه خوانده بود، سبت را نگاه می  داشت و 
رژیم گیاه خواری داشت. او که به مدت ۳۷ سال الکلی بود، به خانواده اش گفت 

که مسیح میل او به نوشیدنی را از بین برده است . 
تشخیص  مقدس  کتاب  خواندن  از  قبل  که  داشت  بزرگ  روده  او رسطان  اما 
داده شده بود . سپس او به زونای دردناکی مبتال شد. این دو بیامری باعث درد و 
رنج بسیاری شده بود اما توجه او جای دیگری بود. او متوجه منی شد چرا با اینکه 
کل کتاب مقدس را خوانده بود، احساس می کرد واقعا عیسی را منی شناسد. او با 

جدیت دعا  کرد.
روز  ادونتیست  کلینیک  با  تا  کرد  غلبه  او  بر  توضیحی  قابل  غیر  میل  ناگهان 
هفتم سایپان متاس بگیرد. یواللیا به فردی که تلفن را جواب داده بود گفت: “عذر 
دارم  نیاز  من  ولی  نباشد  کلینیک  با  مرتبط  چندان  من  مشکل  شاید  می خواهم 
تشنه ی  هنوز  اما  خوانده ام  را  مقدس  کتاب  من  کنم.  کلیسا صحبت  از  فردی  با 

اطالعات بیشرتی هستم.”
زود  خیلی  آندو  رسید.  یواللیا  خانه  در  مقابل  در  جوانی  بعد،  کشیش  کمی  
صمیمی شدند. یواللیا حس می کرد در متام زندگی اش کشیش را می شناخته است. 
آنها باهم رشوع به مطالعه کتاب مقدس کردند. یواللیا درخواست کرد که غسل 

تعمید بگیرد. 
حدود یکامه قبل از غسل تعمید پاییز ۲۰۱۹، درد های وحشتناک یواللیا ناگهان 
ناپدید شد. پزشکی به یواللیا گفته بود که زونا قابل درمان نیست و او برای ماه ها 
رنج خواهد کشید؛ اما حاال درد از بین رفته بود. او شکمش را ملس کرد و حس 
کرد چیزی متفاوت است. مدت زمان زیادی نگذشته بود که دکرت به او گفت دیگر 

رسطان ندارد. 
امروز، یواللیا مبلغی برای همسایگان و خانواده خودش که چهار فرزند و ۱۳ 
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نوه در سایپان هستند، می باشد. او برای آنها دعا می کند و از باغ رسسبز خود که آن 
را باغ دعا می نامد، مراقبت می کند. او مثره ی زحامتش را به همسایگانش می دهد. 
اتاقی در خانه او بعنوان اتاق پرستش در نظر گرفته شده است که ادونتیست ها و 

دیگران شنبه شب ها )در آغاز روز سبت( دور هم جمع می شوند.   
یواللیای ۶۶ ساله تردیدی ندارد که مزمور نویس درست گفته است: “کالم تو 

برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.” )مزمور ۱۱۹: ۱۰۵(
او گفت: “امید و تشویق من برای دیگران این است که از کالم پیروی کنید . 

عیسی کلمه و راه زندگی ابدی است.”
این داستان بشارتی، مولفه های زیر از برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست روز 

هفتم، “من خواهم رفت” را به تصویر می کشد: 
از  حامیت  در  هفتم  روز  ادونتیست  های  نهاد  “تقویت  که   ۱ شامره  هدف 
آزادی، سالمتی کامل و امید از طریق عیسی و بازسازی تصویر خداوند در مردم” 
است و هدف شامره ۵، رشد معنوی، که “شاگردسازی افراد و خانواده ها در زندگی 

های پر شده از روح” می باشد. 
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۲۸ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۱   درس نهم   

آیاتی مغایر؟

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: لوقا ۱۶: ۱۹ – ۳۱؛  لوقا ۲۳: ۴۳؛  یوحنا ۲۰: ۱۷؛  فیلیپیان ۱: ۲۱ 

– ۲۴ ؛ اول پطرس ۳: ۱۳ – ۲۰؛  مکاشفه ۶: ۹ – ۱۱. 

آیه حفظی: »کتب را تفتیش کنید، زیرا شام گامن می برید که در آنها حیات جاودانی دارید؛ 
و آنها است که به من شهادت می دهد« )یوحنا ۵: ۳۹(�

پطرس به ما هشدار می دهد: »بلکه خداونْد مسیح را در دل خود تقدیس منایید، و پیوسته 
مستّعد باشید تا هرکه سبب امیدی را که دارید از شام بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و 
ترس« )اول پطرس ۳: ۱۵(. پولس می افزاید، »که به کالم موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت 
مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت منایی، با کامل تحّمل و تعلیم. زیرا ایّامی می آید که 
تعلیم صحیح را متحّمل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلاّمن 

را بر خود فراهم خواهند آورد« )دوم تیموتائوس ۴: ۲ و ۳(.
با این موارد، نه تنها باید به آن آیاتی نگاه کنیم که به راحتی با اعتقادات ما منطبق هستند 
بلکه باید با آیاتی نیز رس و کار داشته باشیم که معموالً برای تعلیم مطلبی متفاوت از آنچه ما 

معتقدیم، بکار برده می شوند. 
»هامنطور که می دانیم، ما باید از الگوهای الهام شده مسیح پیروی کنیم. »مسیح خودش 
کلمه ای از حقیقت را تحمیل نکرد ولی همیشه با محبت سخن گفت .... او هرگز گستاخ نبود 
و هرگز بی جهت جانی حساس را نرنجانید. او ضعف انسانی را نکوهش نکرد« )الن جی وایت، 

آرزوی اعصار، صفحه ۳۵۳(. 
در این هفته برخی از عبارات جالب و گیرایی را که مردم برای توجیه جاودانگی طبیعی 
روح استفاده می کنند، مطالعه خواهیم کرد. این تأمالت باید اعتقادات ما را تقویت کند و به 

ما کمک کند تا با مهربانی به کسانی که این آموزه حیاتی را زیر سؤال می برند پاسخ دهیم. 

* درس این هفته را  مطالعه کنید تا برای روز سبت ۵ آذر – ۲۶ نوامرب آماده شوید.
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۲۹ آبان      یکشنبه      

مرد دولتمند و ایلعاذر
لوقا 1۶: 1۹ – ۳1 را بخوانید� چرا این داستان رشح واقعی زندگی پس از مرگ نیست؟

 

 

برخی از پژوهشگران مطرح می کنند که لوقا ۱۶: ۱۹ – ۳۱ باید بطور واقعی تفسیر شود 
هامنطور که وضعیت مردگان را رشح می دهد. ولی این دیدگاه به چندین نتیجه غیر کتاب 

مقدسی متنهی می شود و با بسیاری از آیاتی که به آنها نگاه کردیم تناقض می یابد. 
ابتدا، باید قبول کنیم که بهشت و جهنم به اندازه کافی به هم نزدیک هستند تا اجازه 
گفتگو به ساکنین هر دو مکان را بدهد )لوقا ۱۶: ۲۳ – ۳۱(. همچنین باید فرض کنیم که در 
زندگی پس از مرگ در حالی که جسم در قرب خوابیده است، شکلی هوشیارانه از جان روحانی 

با چشامن و انگشتان و زبان و احساسی از تشنگی وجود دارد )لوقا ۱۶: ۲۳ و ۲۴(.  
چنانچه این آیه رشحی از وضعیت برش در مرگ باشد آنگاه آسامن مسلامً  منی تواند مکانی 
از خوشی و شادمانی باشد زیرا نجات یافتگان می توانند رنجهای بی پایان عزیزان از دست رفته 

خود را از نزدیک دنبال کرده و حتی با آنان گفتگو کنند )لوقا ۱۶: ۲۳ – ۳۱(.  
چطور یک مادر می تواند در آسامن در خوشی باشد در حالی که رنج های مداوم فرزند 
دلبندش را در جهنم ببیند؟ در چنین زمینه ای عمالً وعده خدا محقق نخواهد شد که می گوید 

نه اندوهی و گریه ای و دردی نخواهد بود )مکاشفه ۲۱: ۴(.  
مرد  داستان  مقدس،  کتاب  مدرن  محققان  از  بسیاری  هایی،  ناهامهنگی  چنین  دلیل  به 
ثرومتند و ایلعاذر را مثلی می دانند که منی توان همه جزئیات را به معنای واقعی کلمه از آن 

تفسیر کرد. 
این  اینجا مطمئناً شبیه به آنان می گوید که  اما در  لَد گرچه ادونتیست نبود،  جورج ای. 
داستان احتامالً »متثیلی است که از تفکر فعلی یهودیان استفاده می کند و قصد ندارد تا در باره 

وضعیت مردگان چیزی تعلیم دهد« - مرجع:
G. E. L]add[, ”Eschatology,“ in The New Bible Dictionary, edited by J. D. Doug-
las )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1962(, p. 388. 

متثیل مرد دولتمند و ایلعاذر تفاوت شدید، بین یک مرد دولتمند خوش لباس و فقیری بنام 
ایلعاذر را که پر از زخم می باشد را مطرح می کند )لوقا ۱۶: ۱۹ و ۲۰(. این روایت تعلیم می 
دهد که )۱( وضعیت و مقام اجتامعی در حال حارض معیاری برای اجر اُخروی نیست و )۲( 
رسنوشت ابدی هر یک از افراد در این زندگی قطعی می شود و منی تواند پس از مرگ معکوس 

شود )لوقا ۱۶: ۲۵ و ۲۶(.  
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نیز برخیزد، هدایت  از مردگان  اگر کسی  را نشنوند،  انبیا  »وی را گفت، هرگاه موسی و 
نخواهند پذیرفت« )لوقا 1۶: ۳1(� چه پیامی از سخنان قدرتمند عیسی باید در رابطه با 

اعتبار کتاب مقدس و چگونگی پاسخ به آن برای خود در نظر بگیریم؟

۳۰ آبان      دوشنبه      

»امروز ��� با من در فردوس«
یکی از آیات کتاب مقدس که بطور گسرتده ای استفاده شده تا فناناپذیری روح را ثابت 
کند، لوقا ۲۳: ۴۳ می باشد - »عیسی به وی گفت، هرآینه به تو می گویم امروز با من در فردوس 
خواهی بود«. تقریبا متامی نسخه های کتاب مقدس )به استثناء تعدادی( این آیه را به شکل 
مشابه ترجمه کرده اند و چنین عقیده ای را ایجاد می سازند که در هامن روزی که مسیح 
مرد، مسیح و دزد در آسامن خواهند بود. این نباید ما را شگفت زده کند، زیرا این ترجمه ها 
توسط محققان کتاب مقدس انجام شده است که به عقیده تعصب آمیز جاودانگی طبیعی روح 

معتقدند. اما آیا این بهرتین ترجمه منت است؟ 
 

لوقا ۲۳: 4۳ را با یوحنا ۲۰: 1۷ و یوحنا 14: 1 – ۳ مقایسه کنید� چگونه باید این وعده به دزد 
تواب بر روی صلیب در پرتو کالم عیسی به مریم مجدلیه و وعده اش به حواریون خویش 

مالحظه و درک شود؟

 

 

این گامن که مسیح و دزد در هامن روز به فردوس )یا آسامن( رفتند، با سخنان عیسی به 
مریم مجدلیه پس از قیام او که تأیید می کند که او هنوز به حضور پدرش در آسامن نرفته 
بود، در تضاد است )یوحنا ۲۰: ۱۷(. این اشتباه، که هم عیسی و هم دزد توبه کار در آن روز به 
بهشت رفتند، همچنین با وعده عیسی به شاگردانش مغایرت دارد که آنها را تنها در آمدن دوم 

او به بهشت خواهند برد )یوحنا ۱۴: ۱ – ۳(. 
مسئله در لوقا ۲۳: ۴۳ ، قید زمان »امروز« است که یا باید با فعل بعد از آن »بودن« مرتبط 
شود یا به فعل قبل از آن »گفنت« مرتبط شود.  ویلسون پاروسکی تشخیص می دهد که »از نظر 

دستوری« تعیین جایگزین صحیح عمالً غیرممکن است.  
»با این حال، لوقا متایل مشخصی به بکارگیری از این قید با فعل قبلی دارد. این مطلب 
در ۱۴ مورد از ۲۰ مورد رخداد موعظه ای در لوقا و اعامل رسوالن رخ می دهد. )ویلسون 

پاروسکی، اهمیت ویرگول: تحلیل لوقا ۲۳: ۴۳( در بشارت، ژوئن ۲۰۱۳،  صفحه ۷. 
پس قرائت عادی لوقا ۲۳: ۴۳ این خواهد بود: »هرآینه به تو می گویم امروز، با من در 
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فردوس خواهی بود«. در این مورد بیان استعاره ای »به تو می گویم امروز« تاکید بر نسبی 
بودن و ابهت بیانیه دارد: »با من در فردوس خواهی بود«. بطور خالصه، عیسی در هامنجا و 
هامن لحظه به او وعده می داد که او نجات خواهد یافت. بهرت است وعده ای که عیسی به 
دزد داد را اینطور بخوانیم: امروز، ]با یک وقفه و مکث در خواندن[ به تو می گویم، که ]روزی[ 

با من در فردوس خواهی بود. 

این  علیرغم  گناهش،  علیرغم  که   ،)4۳  -  ۳۹  :۲۳ )لوقا  بخوانید  را  کار  توبه  دزد  داستان 
ابدی داده بود�  او وعده حیات  ارائه به خدا نداشت، مسیح به  واقعیت که چیزی برای 
چگونه این داستان قدرتمند، حقیقِت بزرِگ نجات را تنها با ایمان آشکار می کند؟ ما از چه 

لحاظ شبیه آن دزد هستیم؟ در چه مواردی با هم تفاوت داریم؟

۱ آذر      سه شنبه      

جدا شده و با مسیح باشید
فیلیپیان 1: ۲1 – ۲4 و اول تسالونیکیان 4: 1۳ – 1۸ را بخوانید� چه موقع پولس انتظار داشت 

تا »با مسیح« )فیلیپیان 1: ۲۳( و »با خداوند« )اول تسالونیکیان 4: 1۷( باشد؟ 

 

 

پولس به شوق آمده بود تا »در مسیح« به زندگی کنونی خود بپردازد )دوم قرنتیان ۵: ۱۷( 
و  پس از آمدن دوم او »با مسیح« باشد )اول تسالونیکیان ۴: ۱۷ را ببینید(. برای رسول، حتی 

مرگ نیز منی توانست اطمینان از متعلق بودن به منجی و خداوندش را از میان بردارد. 
او در همین راستا در رساله خود به رومیان گفت، »زیرا یقین می دانم که نه موت و نه 
حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، و نه بلندی 
و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبّت خدا که در خداوند 
برای خداوند  کنیم  زیست  اگر  »زیرا   .)۳۹ و   ۳۸ )رومیان  سازد«  است جدا  عیسی  ما مسیح 
زیست می کنیم و اگر مبیریم برای خداوندمیمیریم. پس خواه زنده باشیم، خواه مبیریم، از آن 

خداوندیم« )رومیان ۱۴: ۸(. 
با چنین اطمینان خاطری، پولس سخن از ایامندارانی گفت که هم اینک مرده اند، به عنوان 
»کسانی که در مسیح خفته اند« )اول تسالونیکیان ۴: ۱۴( و کسانی که در آمدن دوم مسیح 
برخواهند خاست تا حیات ابدی دریافت کنند )اول قرنتیان ۱۵: ۱۶ – ۱۸ و اول تسالونیکیان 

 .)۱۸ – ۱۳ :۴
وقتی که پولس گفت، »اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم« )فیلیپیان 
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۱: ۲۳( آیا منظور او این بود که پس از مرگ  روح او جدا شده تا با آگاهی و هشیاری با مسیح 
زندگی کند؟ هرگز. در این آیه، پولس اشتیاق خود را برای ترک  پریشانحالی فعلی و بودن با 
مسیح بر زبان می آورد، بدون اشاره به وقفه زمانی که ممکن است بین دو واقعه رخ دهد. این 
آیه تعلیم منی دهد که پولس انتظار داشته تا پس از مرگ به آسامن برود. او رصاحتا می گوید 

که اجر خود را تا آمدن دوم دریافت نخواهد کرد )دوم تیموتائوس ۴: ۸(.  
بطور خالصه  پولس می گوید که، »کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در 
ابرها باال برده خواهند شد تا در فضا با خداوند مالقات منایند و به این ترتیب ما همیشه با 
خداوند خواهیم بود« )اول تسالونیکیان ۴: ۱۷(. همچنین باید متذکر شد که نویسندگان کتاب 
ای  با دوره  است  که ممکن  اند  کرده  اشاره  واقعه  دو  به  بطور همزمان  مواقعی  در  مقدس 

طوالنی از زمان جدا باشند. مرجع:
Andrews Study Bible, p. 1555. 

اما چرا پولس ترجیح می دهد مبیرد تا زنده مباند؟ زیرا در آن صورت او رسانجام می توانست 
از متام مشکالت خود رهایی یابد، فارغ از اینکه دردی در بدن خود داشته باشد )اول قرنتیان ۹: 
۲۷(. و او این کار را با اطمینان کامل انجام می دهد که »تاج عدالت« را در آمدن ثانوی دریافت 
خواهد کرد )دوم تیموتائوس ۴: ۶-۸(. اگرچه پولس مسلام منی خواست مبیرد، اما می دانست که 

پس از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد.

بطور خاص در زمانهای دشوار، چه کسی به این فکر نکرده است که چقدر خوب است 
که چشمان خود را در هنگام مرگ ببندید و چیز بعدی که متوجه می شوید »با مسیح 
باشید«؟ چگونه این فکر به ما کمک می کند تا بفهمیم پولس در کتاب فیلیپیان منظورش 

چه بوده است؟

۲ آذر      چهارشنبه      

موعظه برای ارواح محبوس
اول پطرس ۳: 1۳ – ۲۰ را بخوانید� مسیح چگونه »برای ارواح محبوس ��� در ایام نوح موعظه 

کرد«؟ )پیدایش 4: 1۰ را نیز بخوانید(�
 
 

مفرسانی که به فناناپذیری طبیعی روح اعتقاد داشتند معموال اشاره می کردند که مسیح 
برای ارواح محبوس موعظه می کرد )اول پطرس ۳: ۱۹( در حالی که او]مسیح[، همچنان در قرب 
در اسرتاحت بود. برای آنان روح غیرمجسم به جهنم رفت و برای ارواح بی جسِم دوراِن طوفان 

نوح موعظه کرد.   
با این وجود، این تصور خیالی از نظر کتاب مقدس غیرقابل قبول است زیرا فرصت دومی 
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برای نجات مردگان وجود ندارد )عربانیان ۹: ۲۷ و ۲۸(. بنابراین، چرا عیسی برای کسانی که دیگر 
شانسی برای نجات نداشتند موعظه کند؟

در عین حال، و از همه مهمرت، این فرضیه با تعالیم کتاب مقدسی مغایرت دارد که می گوید 
مرده بدون هوش و حواس در قرب باقی می ماند تا اینکه قیامت نهایی واقع شد )ایوب ۱۴: ۱۰ – 
۱۲؛  مزمور ۱۴۶: ۴ ؛ جامعه ۹: ۵ و ۱۰؛  اول قرنتیان ۱۵: ۱۶ – ۱۸؛  اول تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۵(.

همچنین چنانچه این آیه می گوید که عیسی در حالی که جسام در مقربه بود به جهنم رفت 
و برای رشیران دوران نوح موعظه کرد پس چرا تنها آنها باید پیام او را می شنیدند؟ آیا جهنمیان 
دیگری با آنها در آتش جهنم منی سوختند؟ چرا تنها افراد اعصار نوح باید موعظه او را بشنوند؟

همچنین بی معنی است که بگوییم مسیح برای فرشتگان سقوط کرده ای که در روزگار 
نوح نافرمانی کرده بودند موعظه کرد. در حالی که »ارواح محبوس« به عنوان نافرمانان »سابق« 
توصیف شده اند )اول پطرس ۳: ۱۹ و ۲۰(، کتاب مقدس از فرشتگان اهریمنی سخن می گوید که 
امروزه نیز نافرمان هستند )افسسیان ۶: ۱۲، اول پطرس ۵: ۸(. عالوه بر این، فرشتگان سقوط 
کرده بدون هیچ فرصتی برای نجات، »در ظلمت نگه داشته می شوند، و به زنجیر ابدی برای 
داوری در روز بزرگ بسته شده اند« )یهودا ۶(، بدن اینکه فرصتی برای رستگاری داشته باشند. 

باید توجه داشته باشیم که در اول پطرس باب ۳ »ارواح محبوس« آیه ۱۹ ، در آیه ۲۰ به 
عنوان نافرمانان دوران نوح تشخیص داده شده اند. عبارت روح )به یونانی amuenp( در این 
منت، و در جای دیگر عهد جدید )اول قرنتیان ۱۶: ۱۸، غالطیان ۶: ۱۸(، در اشاره به افراد زنده 
ای که می توانند دعوت نجات را بشنوند و بپذیرند، استفاده شده است. تعبیر »محبوس« آشکارا 
به یک زندان واقعی اشاره منی کند، بلکه به زندان گناه اشاره می کند که در آن ماهیت انسانی 

احیا ناشده یافت می شود )رومیان ۶: ۱-۲۳، رومیان ۷: ۲۵-۷(.
موعظه مسیح برای توبه ناپذیران عهد نوح از طریق نوح انجام شد که به طور الهی توسط 
خدا تعلیم داده شد )عربانیان ۱۱: ۷( و برای هم عرصان خودش »موعظه عدالت« شد )دوم 
بر  تفسیری  آنها  است.  نوشته شده  وفاداری  معنای  در چارچوب  پطرس،  آیات   .)۵  :۲ پطرس 

وضعیت مردگان نیستند.

     پنجشنبه       ۳ آذر

ارواح در زیر قربانگاه
مکاشفه ۶: ۹ – 11 را بخوانید� چگونه »ارواح« شهیدان در »زیر قربانگاه« فریاد بر می آورند؟ 

 

 
گشوده شدن پنجمین مهر زمان آخر، صحنه ای غیرعادی را آشکار می کند. ارواح شهدا 
به صورت استعاری »زیر قربانگاه« دیده می شدند که برای انتقام نزد خدا فریاد بر می آورند 
)مکاشفه ۶: ۹ – ۱۱(. برخی از مفرسان متایل دارند که این »قربانگاه« را به عنوان مجمر بخور 
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که تحت مهر هفتم ذکر شده است معرفی کنند )مکاشفه ۸ : ۱ - ۶(. اما اشاره به »خون« )در 
عوض بخور( در مکاشفه ۶: ۹ – ۱۱ ما را به مشاهده کنایه ای از مذبح قربانی سوختنی، جایی 
که خون قربانی ها ریخته می شد، سوق می دهد )الویان ۴: ۱۸، ۳۰، ۳۴(. هامنطور که خون آن 
قربانی ها به اطراف مذبح پاشیده می شد، خون شهدا نیز به طور منادین در مذبح خدا ریخته 
شد، زمانی که به کالم خدا و شهادت عیسی وفادار ماندند )مکاشفه ۶: ۹، همچنین مکاشفه 

۱۲: ۱۷، مکاشفه ۱۴: ۱۲ را ببینید(، و زندگی خود را از دست دادند. 
ارواِح  زیر محراب  بطور منادین هستند. با در نظر گرفنت آنها به معنای واقعی کلمه، باید 
به این نتیجه رسید که شهیدان در آسامن کامال خوشحال نیستند، زیرا آنها هنوز فریاد انتقام 
می کشند. گویی که آنها از پاداش رستگاری لذت منی برند. میل به انتقام می تواند زندگی شام 

را تباه کند. ولی مرگ شام چطور؟
همچنین، مهم است که به خاطر داشته باشید که به یوحنا منایی از آسامن آنطور که واقعاً 
هست داده نشده است. »هیچ اسب سفید، قرمز، سیاه یا رنگ پریده ای با سواران جنگجو 
وجود ندارد. عیسی در آنجا به شکل یک بره با زخم چاقو در حال خونریزی ظاهر منی شود. 
چهار جانور، موجودات بالدار واقعی با خصوصیات حیوانی ذکر شده را نشان منی دهند. . . 
به همین ترتیب، هیچ »روحی« در زیر قربانگاهی در آسامن وجود ندارد. کل صحنه، منایشی 

تصویری و منادین بود«. کتاب مقدس تفسیری کلیسای ادونتیست، جلد ۷،صفحه ۷۷۸.
جورج ای لد، که عضو کلیسای ادونتیست نیست )اما شبیه  ادونتیستها نوشت(: »مثال حارض 
]مکاشفه ۶: ۹ – ۱۱[  محراب به وضوح یک قربانگاه است که در آن خون قربانی ریخته شده است.

اینکه یوحنا ارواح شهیدان را زیر قربانگاه دید، ربطی به وضعیت مردگان یا وضعیت آنها در جایگاه 
میانی ندارد. این رصفاً یک راه روشن برای به تصویر کشیدن این واقعیت است که آنها به نام خدای خود 

به شهادت رسیده اند. )تفسیری بر مکاشفه یوحنا – گرند راپیدز، اردمنز، ۱۹۷۲، صفحه ۱۰۳(.

چه کسی )به ویژه کسانی که قربانی بی عدالتی شده اند( عدالتی که هنوز بر پا نشده 
است را فریاد نکرده اند؟ چرا ما باید با ایمان اعتماد کنیم که در نهایت عدالتی که هنوز 
در این دنیا وجود ندارد، خواهد آمد؟ چه تسلی و آرامشی می توانید از این وعده شگفت 

انگیز بگیرید؟

۴ آذر       جمعه      

شد،  برداشته  جدایی  دیوار  فصل  وایت،  جی  الن  های  نوشته  از  فراتر:  اندیشه ای 
، از کتاب دروس پندآموز مسیح؛ فصل جلجتا صفحات ۷۴۹ – ۷۵۲ از  صفحات ۲۶۰ – ۲۷۱ 
کتاب آرزوی اعصار،  و فصل معلامن به عنوان منونه هایی از صداقت مسیحی، صفحه ۵۰۴ از 

کتاب مبانی آموزش مسیحی را بخوانید.  
»در متثیل مرد دولتمند و ایلعاذر، مسیح نشان می دهد که انسانها در این زندگی، رسنوشت 
ابدی خود را تعیین می کنند. در طول دوره آزمون،  فیض خداوند به هر جانی هدیه می شود. 
اما اگر انسانها فرصت های خود را برای خشنودی خود هدر دهند، خود را از زندگی ابدی 
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محروم می سازند. هیچگونه فرصت دوباره ای به آنها تعلق نخواهد گرفت. آنها با انتخاب خود، 
شکافی صعب العبور بین خود و خدایشان ایجاد می کنند« )الن جی وایت، دروس پندآموز 

مسیح، صفحه ۲۶۰(. 
»هنگامی که آن مسیحیان اولیه به کوه ها و بیابان ها تبعید شدند، وقتی در سیاه چال ها 
رها شدند تا با گرسنگی، رسما و شکنجه مبیرند، وقتی شهادت تنها راه رهایی از ناراحتی آنها 
به نظر می رسید، از این که الیق رنج بردن برای مسیح مصلوب شده بودند خوشحال شدند. 
الگوی شایسته آنان برای زمان سختی که هرگز قبال نبوده است، تسلی و دلگرمی برای امت خدا 

خواهد بود« )الن جی وایت، شهادتهایی برای کلیسا، جلد ۵ صفحه ۲۱۳(. 

سواالتی برای بحث: 
1� دیدگاه کلی کتاب مقدس درباره طبیعت انسان چگونه می تواند به ما در درک بهتر 

برخی از قسمت هایی که در این هفته مطالعه کردیم کمک کند؟  

۲� در تقابل غیر قابل بحث مذهبی شهیدان مسیحی و مذهب انعطاف پذیر نسل فرانوین 
تامل کنید� به عبارتی دیگر چه چیزهایی ارزش ُمردن دارد؟ به هر حال، اگر کسی دیدگاهی دارد 
که همه حقایق صرفا نسبی یا فرهنگی هستند پس چرا باید برای آنها بمیریم؟ در عین حال از 
کسانی که  تمایل دارند برای دالیلی  بمیرند که ما اعتقاد داریم نادرست هستند، چه می آموزیم؟

۳� در مورد تمثیل مرد دولتمند و ایلعاذر بیشتر تامل کنید� وقتی که عیسی از مرگ قیام کرد 
بسیاری به او ایمان آوردند� با این وجود بسیاری که از همان شواهد برخوردار بودند ایمان 
نیاوردند� این موضوع در خصوص اینکه قلب های بشری چقدر می تواند سخت باشد چه 
می آموزد؟ چه می توانیم انجام دهیم تا خود را از این نوع دلسختی های مشابه حفظ کنیم؟ 

4� عیسی درباره زمانی که مردگان زنده می شوند چنین می گوید: »از قبرهای خود بیرون 
محکومّیت«  برای  گناهکاران  و  برخواست  خواهند  حیات  برای  نیکوکاران  آمد:  خواهند 
)یوحنا ۵: ۹۲(� این دو واقعه هزار سال از هم جدا هستند حتی اگر چه به نظر برسد که 
در یک زمان اتفاق افتاده اند� این مطلب چگونه به ما کمک می کند تا آنچه را که پولس 

در فیلیپیان 1: ۳۲ می گوید درک کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۴ آذر

شامره1: اول خدا!
نوشته ی اکراین ماتنگو

مودستی کاکوال، تاجری در نائیمبیا، روش غیر معقولی برای به اشرتاک گذاشنت 
عیسی داشت . شعار هایی که روی هر سه ماشین او نوشته شده است بیان می کند: 

“شامره۱: اول خدا.”
رویکرد بدیع مودستی برای توسعه رسالت خداوند از زمانی آغاز شد که اولین 
کارفرمایش پیشنهاد داد که یک ماشین را به قیمت ۵۰۰۰۰دالر نائیمبیا )۴۰۰۰دالر 
آمریکا( در شهر کاتیام مولیلو، به او بفروشد. مودستی که دو سال بود از دبیرستان 
فارغ التحصیل شده و تازه ازدواج کرده بود، سخت کار کرد و توانست همه مبلغ، 
نائیمبیا )۴۰۰ دالر آمریکا( را بپردازد. سپس کارفرمایش نظرش را  بجز ۵۰۰۰دالر 
تغییر داد و خودرو را ۶۰۰۰۰ دالر نائیمبیا قیمت گذاری کرد. مودستی پرسید: “چرا 

حاال که من دارم پرداختش را متام می کنم نظرت را تغییر می دهی؟”
چند ماه بعد، زمانی که مودستی همه پول بجز ۵۰۰۰ دالر نائیمبیا را پرداخت 
دوباره  مودستی  داد.  افزایش  نائیمبیا  دالر   ۷۰۰۰۰ به  را  قیمت  کارفرمایش  کرد، 
سعی کرد پول ماشین را پرداخت کند اما در کامل تعجب، کارفرماییش او را به عدم 
پرداخت قیمت اتومبیل متهم کرد. پرونده به دادگاه کشیده شد و قاضی به نفع 
مودستی رای داد اما کارفرما با عصبانیت به دادگاه گفت: “مگر از روی جسد من 

رد شود که ماشین را بگیرد.”
ربکا، همرس مودستی، به شوهرش التامس کرد و سپس خواست تا در دادگاه 
شکایت نکند و گریه کنان گفت: “بگذار ماشین را نگه دارد. خدا برای ما راهی 
خواهد ساخت.” کارفرما ۲۲۰۰۰ دالر نائیمبیا به مودستی برگرداند و او را اخراج 

کرد. 
مودستی بدون شغل و درآمد در خانه بود و با اشک درد دلش را برای خداوند 
افتاد.  زمین  به  مقدسش  کتاب  تصادفی  بطور  می کرد،  دعا  که  هامنطور  گشود. 
که  افتاد   ۲۸  :۸ رومیان  به  مودستی  چشامن  شده،  باز  مقدس  کتاب  برداشنت  با 
اراده ی  بر طبق  و  را دوست می دارند  آنان که خدا  می گوید: “می دانیم در حق 
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مودستی  است.”  کار  در  خیریت  برای  باهم  چیزها  همه  شده اند،  فراخوانده  او 
درحالیکه آرامش و اطمینان قلب او را پر کرد، فریاد زد: “وای!”

صبح روز بعد، درحالیکه مودستی در تخت خواب بود تلفن زنگ خورد. مردی 
غریبه پیشنهاد کرد که ماشینی را به قیمت ۲۳۰۰۰ دالر نائیمبیا به او بفروشد. 

با  داشت.  فروش وجود  برای  ماشینی  مرد شتافت. مطمئنا  به خانه  مودستی 
درخواست مودستی، مرد قیمت را به ۲۲۵۰۰ دالر نائیمبیا کاهش داد و مودستی 

برای پرداختش از پدر و مادرش پول قرض کرد. 
مودستی برای شهادت دادن به همه برای خوبی خداوند بالفاصله این شعار 
را باالی شیشه عقب ماشین نوشت: “شامره ۱: اول خدا” امروز مودستی یک شیخ 
کلیسا و تاجری با سه ماشین است که هرکدام این شعار را باالی شیشه عقب دارند. 

ماشین هایش هرجا که بروند، مردم نشان می دهند و می گویند “اول خدا!”  
کلیسای  راهربدی  برنامه  از   ۲ شامره  هدف  به  بشارتی  داستان  این 
ادونتیست روز هفتم، “من خواهم رفت” را نشان می دهد که “تقویت و تنوع 
بخوانید:  بیشرت  می باشد.  بزرگ”  های  شهر  در  ادونتیست  گسرتش  به   بخشیدن 

.IWillGo2020.org
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۵ – ۱۱ آذر   درس دهم   

آتشهای جهنم

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: مرقس ۹: ۴۲ – ۴۸؛  مالکی ۴: ۱؛  یهودا ۷؛  اول تیموتائوس ۲: 

۵ ؛ اعامل رسوالن ۲: ۲۹ و ۳۴ و ۳۵ ؛ اول یوحنا ۵: ۳ – ۱۲.

آیه حفظی:  »همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگاه دارید« )اول 
تسالونیکیان ۵: ۲1(�

شاعر ایتالیایی بنام دانته آلیگری )۱۲۶۵ – ۱۳۲۱( شاهکار خود را به نام کمدی الهی در 
باره سفری خیالِی روح پس از مرگ نوشت. روح یا به جهنم درون زمین رفت یا به برزخ، جایی 
که روح انسان می تواند خود را تصفیه و شایسته صعود به آسامن کند؛ یا به بهشت، در حضور 

خود خدا.  
گرچه این اشعاری خیالی بود، دانته تاثیر بسزائی بر الهیات مسیحی به خصوص بر الهیات 

کاتولیک روم گذاشت. 
پنداشت عمده از روح فنا ناپذیر این است که یا به جهنم می رود یا به برزخ یا به فردوس 
که برای آن کلیسا، از مبانی اعتقادی است. بسیاری از پروتستانهای محافظه کار نیز به روح 
فناناپذیر اعتقاد دارند که پس از مرگ یا به فردوس می رود یا به جهنم. در واقع اگر روح انسان 
هرگز منیرد آنگاه باید  پس از اینکه جسم می میرد به جایی برود. بطور خالصه، درک نادرست 

طبیعت برش به خطاهای الهیاتی دهشتناکی منتهی شد. 
کتاب  دیدگاه  به  و همچنین  مقدسی  کتاب  غیر  فرضیه های  این  از  برخی  به  این هفته 

مقدسی از اینکه پس از مرگ چه اتفاقی می افتد، خواهیم پرداخت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۲ آذر ۱۴۰۱ – ۳ دسامرب آماده شوید.
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۶ آذر      یکشنبه      

کرمی هایی که منی میرند؟
مرقس ۹: 4۲ – 4۸ را با اشعیا ۶۶: ۲4 مقایسه کنید� درک شام از اصطالح »کرم آنها منی میرد«  

چیست؟ )مرقس ۹: 4۸( 

 

 

برخی اسم مفرد »کرم« )مرقس ۹: ۴۸( را به عنوان کنایه ای از روح یا روح ظاهراً بی جسم 
رشور تفسیر می کنند که پس از مرگ به جهنم پرواز می کند، جایی که هرگز منی میرد و عذاب 

ابدی را متحمل می شود. 
نیست؛  آگاهی  از  عاری  مرگ  از  مقدسی  کتاب  هدف  دهنده  انعکاس  تفسیر  این  ولی 
همچنین پیشینه عهد قدیم در خصوص این آیه را نادیده می انگارد. در واقع »اسم مفرد کرم 
بطور کلی برای کرم ها بکار برده شده است – و به معنی یک کرم نیست. اشاره به کرم هایی 

است که از بدن های در حال پوسیدگی تغذیه می کنند«. مرجع:
Robert G. Bratcher and Eugene A. Nida, A Translator’s Handbook on the Gos-
pel of Mark )London: United Bibles Societies, 1961(, p. 304. 

در مرقس ۹: ۴۸ عیسی از اشعیا ۶۶: ۲۴ نقل قول می کند که اینگونه می گوید، »و آنان 
بیرون رفته، اجساد کسانی را که بر من طغیان کرده اند نظاره خواهند کرد. »زیرا کِرِم ایشان 

نخواهد مرد، آتش ایشان خاموش نخواهد شد، و نزد متامی برش مکروه خواهند بود«.«.
این صحنه ترسناک تشبیهی، کارزاری را به تصویر می کشد که دشمنان خدا کشته شده و 
بر روی زمین افتاده اند و در حال نابودی هستند. بدن هایی که آتش آنها را  از بین منی برد 
بلکه توسط کرم ها تجزیه می شوند، یا شاید ابتدا توسط کرم ها و سپس توسط آتش تجزیه 
می شوند. به هر جهت، اشاره ای نشده که روح از نابودی بدن بگریزد و به جهنم پرواز کند.

ولی در مورد »کرمها« که هرگز منی میرند، چطور؟ زبان تشبیهی اشعیا ۶۶: ۲۴ )نقل قول 
شده در مرقس ۹: ۴۸( حاکی از این نیست که آن کرمها جاودانی هستند. 

 )کرمهای جاودانی؟(  تاکید این است که کرمها وظیفه ویرانگری خود را متام نشده رها منی 
کنند. به عبارتی دیگر، آنها به بلعیدن جسم های بدکاران ادامه می دهند تا این بدنها نابود 
شوند. در مقابل، فرزندان وفادار خدا با خوشی در آسامن و زمین جدید سکنی گزیده و خدا را 

در حضور وی عبادت می کنند )اشعیا ۶۶: ۲۲ و ۲۳(.  
با در نظر گرفنت چنین رسنوشت های متضادی، جای تعجب نیست که عیسی بیان کرد که 
برای کسی که بدون عضوی مهم از بدن خود - بدون دست، یا پا، یا حتی چشم - وارد ملکوت 
خدا شود بسیار بهرت است تا اینکه بدن کاملی داشته باشید که توسط کرم ها و آتش از بین 

می رود )مرقس ۹: ۴۲ – ۴۸(.
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در آخر، یا تماماً رستگار می شویم یا بطور کل از بین می رویم� هیچ حد میانه ای وجود 
ندارد� ما می توانیم یا حیات جاودان داشته یا با نابودی ابدی مواجه شویم� شما امروز چه 
انتخابهایی در پیش رو دارید؟ این واقعیت حیات ابدی یا نابودی ابدی چه تاثیری بر گزینه 

های شما خواهد داشت؟

۷ آذر       دوشنبه      

آتش های جهنم
ای  انگلیس در کتابچه  جان فرنیس )۱۸۰۹ – ۱۸۶۵(، کشیش کلیسای کاتولیک روم اهل 
که برای بچه ها به عنوان »منظره جهنم« نوشت )دوبلین: جیمز دافی، ]۱۸۷۴[ صفحه ۲۴(،  
عذاب ابدی را بوسیله توپهای آهنی توپر بزرگ که بزرگرت از آسامنها و زمین است به تصویر 

کشیده است.
»یک پرنده هر صد میلیون سال یک بار می آید و فقط با پر بال خود توپ بزرگ آهنی را 
ملس می کند. نویسنده استدالل می کند که سوزاندن گناهکاران در جهنم ادامه می یابد حتی 

پس از اینکه آن توپ آهنی در اثر متاس های اتفاقِی پر از بین می رود!«
بسیار جای تاسف است که بسیاری از پروتستان ها حتی امروز به ایده ای مشابه برای 

آنانیکه راه خود را گم کرده گرده اند، اعتقاد دارند.
مالکی ۴: ۱ و یهودا ۷ را بخوانید. این آیات چگونه کمک می کند تا  پنداشت آتش ابدی 
یا ایده ای که عیسی گفت که از دست رفتگان در »آتش ابدی« )متی ۱۸: ۸( خواهند بود یا 

»آتشی که هرگز خاموش نخواهد شد« )مرقس ۹: ۴۳( را درک کنیم.

 

 

واژه ابدی )عربی: اوالم؛  یونانی: ایون،  ایونیوس ( از معانی متفاوتی برخوردار است که 
بستگی به مطالب  یا عبارات حواشی منت دارد. برای مثال وقتی که با خدا مرتبط باشد )تثنیه 

۳۳: ۲۷ به معنای جاودان(، کلمه ای که ابدیت او را ابراز می کند.   
آنان  عمر  به طول  واژه  برای همیشه(،   ،  ۶  :۲۱ )خروج  مربوط شود  انسان  به  که  وقتی 
محدود شده است. وقتی از کیفیت آتش می گوید )متی ۱۸: ۸  متی ۲۵: ۴۱ ، پایدار( به این 
داللت دارد که آتش از بین نخواهد رفت تا اینکه کامال همه چیز را بسوزاند. به این معنی که 
»آتش ابدی« رشیران را کامال و بطور برگشت ناپذیر ار بین می برد و »نه شاخه ای و نه ریشه 

ای« از آن باقی می گذارد )مالکی ۴: ۱(.  
فرضیه مجازاِت ابدِی رشیران پیامدهایی جدی دارد. اگر رشیر برای همیشه مجازات شود 
 ، )تثنیه ۳۲: ۳۹  از خدا نشات گرفته  آنگاه رشیر هرگز محو منی شود. همچنین زندگی برش 

مزمور ۳۶: ۹( که از مرگ رشیران خشنود منی شود )حزقیال ۳۳: ۱۱(.  
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پس برای چه او باید به بدکار زندگی اعطا کند تا در آتش پایان ناپذیر عذاب بکشد؟ آیا برای 
او معقول تر نیست تا به وجود رشیران پایان بخشد؟ چنانچه رشیران »مطابق با اعاملشان« 
مجازات خواهند شد )مکاشفه ۲۰: ۱۲(، پس چرا انسانی که زندگی کوتاهی داشته باید بطور 

پایان ناپذیر مجازات شود؟ 
متامی اشاراتی که کتاب مقدس به »آتش ابدی« می کند باید به عنوان کنایه ای از »دریاچه 
آتش« بعد از هزاره مکاشفه باب ۲۰ تلقی شود )درس ۱۳ را ببینید(. بدین جهت، سخن گفنت 

از جهنم حارض و همیشه سوزان ریشه کتاب مقدسی ندارد.  

همانطور که آتشهای  جهنم اندوهبار هستند، حقیقت درباره جهنم چه چیزی را از محبت 
خدا بخصوص در مقایسه با ایده عذاب ابدی آشکار می کند؟

۸ آذر      سه شنبه      

مقدسین در برزخ
کلیسای کاتولیک روم بر این ایده استوار است که مردگان شایسته جهنم نیستند ولی کسانی 
که آمادگی برای فردوس را ندارند گناهانشان می تواند در برزخ زدوده شده و بعد از آنجا به 
فردوس صعود کنند. عذاب های آنان در برزخ می تواند با دعاها و طلب بخشش عزیرانشان 

برای آنان کاسته شود.   
پرسش و پاسخ های تعلیامتی کلیسای کاتولیک به رصاحت در مورد برزخ می گوید: »همه 
کسانی که در فیض و دوستی خدا می میرند، اما هنوز کامالً پاک نیستند، در واقع از رستگاری 

ابدی خود اطمینان دارند«. 
ولی پس از مرگ آنان تحت تطهیر و پاالیش قرار می گیرند تا قدوسیت الزمه را برای ورود به 
خوشی آسامن بدست آورند. - »تعالیم کلیسای کاتولیک، نیویورک: دابلدی، ۱۹۹۵ صفحه ۲۹۱(. 
همچنین ابراز می دارد که عذاب های آنان می تواند با دعای عزیزانشان و دیگران که از طرف 
مردگان اقداماتی انجام می دهند بر داشته شود. کلیسا همچنین انفاق، صدقات، و کارهای توبه 
کارانه ای را که بخاطر مردگان انجام می شود می ستاید. )تعالیم کلیسای کاتولیک، صفحه ۲۹۱(.

جامعه ۹: 1۰ و حزقیال 1۸: ۲۰ – ۲۲ و عربانیان ۹: ۲۷ را بخوانید� چگونه این آيات فرضیه 
برزخ را مردود می شامرد؟  

 

 

با عمل بت پرستانۀ  این عقیده دینی درباره  برزخ، مفهوم بت پرستانۀ جهنم سوزان را 
»دعا برای مردگان« تلفیق می کند. این عقیده دینی برای کسانی که به تعالیم کتاب مقدس 
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اعتقاد دارند قابل قبول نیست زیرا )۱(مردگان بدون خودآگاهی و هوشیاری در قربهایشان 
در اسرتاحت هستند )جامعه ۹: ۱۰(؛ )۲( عدالِت یک انسان سقوط کرده منی تواند به انسان 
سقوط کرده دیگر منتقل شود )حزقیال ۱۸: ۲۰ – ۲۲( ؛ )۳( تنها واسطه و شفیع ما عیسی مسیح 
است )اول تیموتائوس ۲: ۵(؛  )۴( پس از مرگ، داوری نهایی خواهد بود، بدون هیچ شانس 

دومی برای توبه از قصورات این زندگی )عربانیان ۹: ۲۷(.
و حتی پیامد جدی تر این است که چطور فرضیه ضد کتاب مقدسی برزخ، شخصیت خود 
خدا را تحریف می کند. در واقع، »کار شیطان از زمان سقوط او برای بد جلوه دادن و سوء 
تعبیر کردن پدر آسامنی ماست. شیطان عقیده دینی جاودانگی روح را پیشنهاد کرد .... ایده 
سوخنت ابدی در جهنم ساخته و پرداخته شیطان است؛ برزخ اخرتاع و ابداع اوست. این تعالیم 
شخصیت خدا را تخریب می کند که او را فردی سختگیر، انتقام جو، مستبد و کسی که آمرزش 
را مامرست منی کند در نظر می گیرد«.  )الن جی وایت، نسخه های خطی شامره ۵۱ )۱۰ 
دسامرب(،  ۱۸۹۰. این دیدگاه در عوض اینکه مردگان را خفته پنداشته که در انتظار بازگشت 
مسیح هستند ،می گوید که آنان در برزخ هستند و عذاب می کشند تا اینکه کسی بتواند آنها 

را از آنجا بیرون بیاورد.

خطاهایی همچون برزخ یا عذاب ابدی درباره اهمیت اصول اعتقادی چه به ما می آموزند؟ 
چرا آنچه که ایمان داریم مهم است و نه اینکه به چه کسی اعتقاد داشته باشیم؟

۹ آذر      چهارشنبه      

فردوس با روح های بی بدن
اگرچه پروتستان ها اعتقادی به برزخ ندارند، با این حال بسیاری معتقدند که ارواح مردگان 
عادل در حضور خدا بوده و از بهشت لذت می برند. برخی استدالل می کنند که آن »روح ها 
« فقط ارواح بی جسم هستند. برخی دیگر بر این باورند که آنها ارواح بدون جسم هستند اما 

توسط جالل پوشیده شده اند. 
وضعیت فراجسمی فرضی مردگاِن زنده هر چه که باشد، این نظریه ها، آموزه کتاب مقدسِی 
قیام نهایی و داوری مردگان را تضعیف می کنند. چرا باید قیام و داوری وجود داشته باشد 

)مکاشفه ۲۰: ۱۲-۱۴( چنانچه ارواح عادالن هم اینک از بهشت بهره مند می باشند؟

اعامل رسوالن ۲: ۲۹ و ۳4 و ۳۵ و اول قرنتیان 1۵: 1۶ – 1۸ را بخوانید� این آیات چگونه بر 
وضعیت مردگان و کسانی که منتظر قیام هستند نوری را می تاباند؟
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یا  اینک در ملکوت هستند  انسان هایی که هم  کتاب مقدس تعلیم می دهد که متامی 
اینکه بطور زنده متبدل شده اند همچون مورد خنوخ )پیدایش ۵: ۲۴( و ایلیا )دوم پادشاهان 
۲: ۹ – ۱۱(، یا از مرگ قیام داده شده اند، مانند موسی )یهودا باب ۹( و یا کسانی هستند که 

با مسیح برخاسته اند )متی ۲۷: ۵۱ – ۵۳(.
هامنطور که قبال دیده ایم کنایه روح های »زیر قربانگاه« که برای انتقام نزد خدا فریاد 
بر می آورند )مکاشفه ۶: ۹ – ۱۱( تنها استعاره ای برای عدالتخواهی است و فرضیه جاودانگی 
از اجر ابدی خود لذت  افراد گویی که  این  اینصورت  طبیعی روح را ثابت منی کند. در غیر 
منی برند. در واقع، قرب مکانی برای اسرتاحت مردگان است که بدون آگاهی منتظر قیام نهایی 
هستند، وقتی که ضمیر آنان به آگاهی و هوشیاری احیا شود. مردگان، حتی مردگان عادل ارواح 
با جسم  بزنند و صبورانه منتظر متحد شدن  نیستند که در اطراف آسامن پرسه  بی جسمی 

هایشان در قیام نهایی باشند.  
همچنین آنچه که پولس احتامال از آن در اول قرنتیان ۱۵: ۱۸ سخن می گوید این است 
که اگر قیامی برای مردگان نباشد آنگاه »کسانی که در مسیح خفته اند هالک شده اند«. آنان 
چگونه می توانستند هالک شوند اگر هم اینک در سعادت آسامن هستند و برای مدت زمانی  
پس از مرگ در آنجا بوده اند؟ یکی از آموزه های اصلی و کلیدی عهد جدید، رستاخیز مردگان 
برای  مرگ  از  پس  بالفاصله  عادل  مردگان  که  نادرست  تعلیم  این  با  مسیح،  بازگشت  هنگام 
پاداش ابدی خود می روند، باطل می شود. با این وجود، ما همیشه آن را ، به خصوص در مراسم 

خاکسپاری می شنویم.

چه راه هایی وجود دارد که می توانید به مردم کمک کنید بفهمند که این ایده که مردگان 
در زمین خوابیده اند واقعاً »خبر خوش« است، به این معنا که آنها واقعاً در آرامش هستند 

و هیچ درد و رنجی نمی شناسند؟

۱۰ آذر      پنجشنبه      

دیدگاه کتاب مقدسی
اول یوحنا ۵: ۳ – 1۲ را بخوانید� چرا یوحنای رسول حیات ابدی را تنها محدود به کسانی می 

کند که در مسیح هستند؟ 

 

 

تعالیم کتاب مقدسی درباره جاودانگی مرشوط – در مقایسه با فرضیه غیر کتاب مقدسِی 
جاودانگی طبیعی روح – در اول یوحنا ۵: ۱۱ و ۱۲ ترصیح شده است. برای فهمیدن معنی این 
آیه برجسته باید بیاد داشته باشیم که تنها الوهیت است که »ابدیت« دارد ))اول تیموتائوس ۶: 
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۱۵ و ۱۶( و تنها رسچشمه حیات است )مزمور ۳۶: ۹ ؛  کولسیان ۱: ۱۵ – ۱۷ ؛ عربانیان ۱: ۲(. 
وقتی که گناه بواسطه سقوط آدم و حوا وارد جهان شد )پیدایش باب ۳(، آنها و متامی 
نسلهایشان )از جمله ما( تحت لعنت مرگ جسمی و از دست دادن هدیه حیات ابدی قرار 
گرفتیم. ولی خدای مهربان برنامه رستگاری را برای انسان ها تدوین منود تا حیات جاودان را 
دوباره بدست آورند، حیاتی که از هامن ابتدا متعلق به آنان بوده است. هامنطور که پولس 
تا در حضور او در محبّت، مقّدس و  او برگزید  بنیاد عامل در  از  نوشت: »چنانکه ما را پیش 

بی عیب باشیم« )افسسیان ۱: ۴(. 
پولس رسول رشح می دهد که »درست هامنطور که توسط یک نفر ]آدم[ گناه وارد جهان 
شد، و مرگ از طریق گناه، پس از طریق »یک انسان، یعنی عیسی مسیح«، هدیه سخاومتندانه 
حیات ابدی برای متامی برش مهیا شد )رومیان ۵: ۱۲ – ۲۱(. پولس در اینجا اشاره ای واضح از 
آدم واقعی می کند که گناه و مرگ را به این دنیا آورد. در کتاب مقدس هیچ چیزی را منی توان 

بدون آدم واقعی که از طریق نافرمانی، گناه و مرگ را وارد دنیای ما کرد معنی منود.  
پس یوحنای رسول می افزای، »آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده 
است و این حیات، در پرس اوست. آنکه پرس را دارد حیات را دارد و آنکه پرس خدا را ندارد، 

حیات را نیافته است« )اول یوحنا ۱۱ و ۱۲(. 
کل تصویر در پرتو بیانیه عیسی روشن تر می شود: »و ارادة فرستنده من این است که 
هر که پرس را دید و بدو ایامن آورد، حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را 
خواهم برخیزانید« )یوحنا ۶: ۴۰( و »من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایامن آورد، اگر 

مرده باشد، زنده گردد« )یوحنا ۱۱: ۲۵(.
بدین معنی که حیات ابدی هدیه خدا از طریق مسیح است که از حال حارض اطمینان داده 
شده است ولی تنها در قیام نهایی عادالن بطور کامل اعطا می شود. نتیجه گیری خیلی ساده 
است: اگر حیات ابدی تنها به کسانی که در مسیح هستند اعطا شود پس کسانی که در او 
نیستند از حیات ابدی برخوردار منی شوند )اول یوحنا ۵: ۱۱ و ۱۲(. در مقابل، فرضیه جاودانگی 
روح ، حیات ابدی اعطا می کند – خواه در فردوس یا در جهنم – حتی به کسانی که در مسیح 

نیستند. هر قدر این تعالیم عامه پسند باشند، ولی غیر کتاب مقدسی می باشند. 

۱۱ آذر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های الن جی وایت، فصل اولین فریب بزرگ، صفحات 
۵۳۱ – ۵۵۰؛  فصل آیا مردگان ما می توانند با ما سخن بگویند؟، صفحات ۵۵۱ – ۵۶۲ ، از کتاب 

نربد عظیم را بخوانید.

»تعلیم هشیاری بعد از مرگ بر خطای اساسی جاودانگی طبیعی روح استوار است. آموزه 
برشی  احساس  و  منطق  حکم  مخالف  مقدس،  کتاب  تعالیم  مخالف  ابدی،  عذاب  مانند  ای 
با خاطره  ویژه  به  و  اتفاقات روی زمین  با متام  رایج، رستگاران در بهشت    باور  است، طبق 
زندگی دوستانی که از خود به جا گذاشته اند، آشنا هستند. اما چگونه می تواند مایه خوشحالی 
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اموات باشد که از مصائب زنده ها آگاه شوند، گناهانی را که عزیزان خود مرتکب می شوند، 
ببینند و ببینند که آن ها همه غم ها، ناامیدی ها و رنج های زندگی را تحمل می کنند؟ کسانی 
که بر روی زمین شناورند تا دوستان خود را ببینند، چقدر از سعادت بهشت   برخوردار خواهند 
شد؟ و چقدر منقلب کننده است این باور که به محض خروج نفس از جسم، روح ناتوابان 
به شعله های آتش جهنم می رود! به چه عمقی از دلتنگی فرو می روند کسانی که می بینند 
دوستانشان بدون آمادگی به قرب می روند و به ابدیتی از گناه و محنت فرو می روند؟« )الن 

جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۴۵(. 

سواالتی برای بحث:

1� کسانی که با مسیحیان دیگر در مورد وضعیت مردگان و ماهیت جهنم صحبت کرده 
اند، به احتمال زیاد متوجه شده اند که مردم تا چه حد در باورهای خود سرسخت و لجوج 
هستند، نه تنها در این ایده که نجات یافتگان بالفاصله به بهشت می روند، بلکه حتی 
گمراهان در عذاب ابدی جهنم هستند� به نظر شما چرا اینطور است؟ این یک چیز است 
که تا حدودی قابل درک است که آنها بخواهند باور کنند که عزیزان درگذشته خود »با 
خداوند« هستند – اگرچه همانطور که دیدیم هنوز این سوال وجود دارد که دیدن بهم 
ریختگی اوضاع برای آنها چقدر در این پائین ناراحت کننده است� اما چرا چنین وابستگی 
ایده هولناک وجود دارد که گمراهان برای همیشه در جهنم عذاب می  این  شدیدی به 
کشند؟ این واقعیت در مورد اینکه سنت چقدر می تواند قدرتمند باشد چه چیزی را به ما 

می آموزد؟ در کالس بحث کنید� 

اکثر فرقه های مسیحی نظریه غیر کتاب مقدسی جاودانگی طبیعی روح را با تمام   �۲
نظریه های مرتبط با آنرا اعالم می کنند� ما به عنوان یک کلیسا )عالوه بر کاری که در حال 
حاضر انجام می دهیم( چه کار دیگری باید انجام دهیم تا دیدگاه کتاب مقدس در مورد 

مرگ و زندگی پس از مرگ را به جهان اعالم کنیم؟ 

۳� اگرچه شعر کمدی الهی دانته، صرفاً داستانی تخیلی بیش نیست، اما در کمک به تثبیت 
آموزه های نادرست در ذهن مردم در مورد آنچه برای »روح« پس از مرگ اتفاق می افتد، 
بسیار تأثیرگذار شد� چه درس هایی می توانیم از اینکه چگونه الهیات مسیحی می تواند تحت 
تأثیر تعالیم بیرونی قرار گیرد، بیاموزیم؟ چه باورهای  غیر مسیحی دیگری حتی امروز بر 

اندیشه مسیحی تأثیر می گذارد و چگونه می توانیم از خود در برابر آنها محافظت کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۱ آذر

مودستی!مودستی!مودستی!
نوشته ی اوکراین ماتنگو

با نگاهی ترحم آمیز، به مالقات  مردم در یک حرکت دسته جمعی ماندگار، 
آکوریوس ۲ ساله در بیامرستان کاتیام مولیلو، نائیمبیا آمدند. این پرس ماه ها بود 

که بیامر بود و مردم با دیدن درد وحشتناک او گریه کردند. 
بالتکلیف  و  درمانده  را  ما  “بیامرستان  گفت:  آکوریوس  والدین  به  شخصی 
فقط  می داند،  “خدا  گفت:  دیگری  کنید.”  مشورت  جادوگر  با  باید  شام  می کند. 

انجامش بده.”
پس از رفنت آخرین مالقاتی، پدر رو به مادر کرد و گفت: “باید چیکار کنیم؟شاید 
مردم درست می گویند، عیسی می داند.” مادر طاقت دیدن تنها فرزندش در بسرت 

درد نداشت و موافقت  کرد. 
ساحر اعالم کرد که جادوگران طلسم شیطانی بر پرس انداخته اند و او با طب 
سنتی بهبود خواهد یافت. والدین داروهای ساحر را می خریدند و هر روز مقداری 
به پرس می دادند. هرچه بیشرت دارو می دادند، حال او بدتر می شد . پدر با جدیت 

رشوع به دعا کرد و گفت:
“خداوندم عیسی، می دانم که اشتباه کرده ام. از فیض نجاتبخش تو دور شدم. 
پروردگارا بخاطر فرزندم با من صحبت کن. تو جذامیان را شفا دادی، نابینایان را 

بینا کردی و لنگان را راه بردی. این کار را برای فرزند من هم انجام بده.”
مدت کوتاهی بعد، پدر خوابی دید. درحالیکه خوابیده بود، صدایی شنید که 
او را با اسمش، مودستی، صدا میزند؛ صدا گفت: “مودستی!مودستی!مودستی! این 
با ارواح شیطانی آلوده کردی؟ اگر میخواهی او زنده  فرزند من است. چرا او را 

مباند، من منی خواهم تو با هیچ جادوگری درگیر باشی.”
به  او  ریخت.  دور  را  داروهای طب سنتی  و  بیدار شد  تکان شدیدی  با  پدر 
یادآورد که شنیده یک پزشک ادونتیست روز هفتم در جلسه ی اردوگاه، کنفرانس 
سالمتی دارد و پرسش را نزد این پزشک برد. دکرت تشخیص داد که آکوریوس مبتال 
به ذات الریه و سل است و او را به بیامرستانی فرستاد که بتواند درمانش کند. پدر 
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به دعا ادامه داد و مادر هم به او پیوست. آنها به عیسی اعتامد کامل داشتند. 
آکوریوس)تصویر( اکنون ۲۲ ساله است. 

با  اما  فرزند شدند؛  چهار  کاکوال، صاحب  ربکا  و  مودستی  آکوریوس،  والدین 
تولد هر نوزاد، از رشکت کردن در مراسم سنتی که مردم شهر برای نوزادان تازه 
متولد شده می گرفتند، خودداری کردند. در عوض، آنها نوزادان خود را به کلیسای 

ادونتیست روز هفتم بردند تا به عیسی تقدیم شوند. 
خواننده عزیز، برای افرادی که صمیامنه عیسی مسیح را می پذیرند و برای ترک 
سنت ها بطور کامل تالش می کنند، دعا کنید. این افراد در نهایت دو سطح دینی 
دارند: دین نظری مبتنی بر کتاب مقدس و دین عملی مبتنی بر سنت و فرهنگ. 
با چالش های زندگی واقعی  اما وقتی  آنها آموزه های کتاب مقدس را می پذیرند 
روبرو می شوند، به سنت بازمی گردند. مبرشان ادونتیست روز هفتم به دنبال این 
هستند که انجیل را برای تسهیل رشد شخصی مسیحی و همچنین کمک به آنها در 
درک اینکه شیوه های سنتی کار منی کنند، زمینه سازی کنند. از هدایای بشارتی شام 

که به گسرتش انجیلی زمینه سازی شده کمک می کند، سپاسگزاریم. 
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۱۲ – ۱۸ آذر   درس یازدهم   

فریب های زمان آخر

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: متی ۷: ۲۱ – ۲۷ ؛ یوحنا ۱۱: ۴۰ – ۴۴ ؛ اول پطرس ۳: ۱۸؛  اول سموئیل 

۲۸: ۳ – ۲۵ ؛ افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۸.

آیه حفظی: »و عجب نیست، چونکه خوِد شیطان هم خویشنت را به فرشته نور مشابه می سازد� 
پس امر بزرگ نیست که خّدام وی خویشنت را به خّدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان 

برحسب اعاملشان خواهد بود« )دوم قرنتیان 11: 14 و 1۵(�

دنیای معارص ما به مکانی برای آمیختگی  چیزهای ماوراء الطبیعه وعرفانی تبدیل شده 
است که هالیوود به آن کمک می کند و مشکلی ندارد که فیلم هایی با مضامین مذهبی و 

عرفانی بسازد که رسشار از اشتباه و فریب است. 
دروغ قدیمِی »مسلام نخواهی مرد!« )پیدایش ۳: ۴( به اکرث خوانندگان کتاب ها و اکرث 
بینندگان فیلمهای دهه های اخیر الهام بخشیده است و از جمله اینها بسیاری از بازی های 
ویدیویی عامه پسند می باشد. این امر انکارناپذیر است که ما در معرض و وسوسه دام مسحور 
کننده شیطان هستیم که می تواند به شکل های بی شامری ظاهر شود و حتی در برخی موارد 

می تواند در پوشش علم پنهان شود. 
آن  در  که  نامیده می شود،  به مرگ«  »نزدیک  تجربه های  پدیده ها،  فریبنده ترین  از  یکی 
کسانی که »مرده اند« با اتفاقات و داستان هایی از زندگی پس از مرگ به زندگی بازگشته اند. 

بسیاری از مردم این وقایع را دلیلی بر اثبات جاودانگی روح دانسته اند! 
از جمله عرفان، تجربیات نزدیک به مرگ،  از فریب های زمان آخر  این هفته برخی  در 
اینها موضوعات خطرناکی  تناسخ، غیبگوئی و پرستش اجداد و غیره را بررسی خواهیم کرد. 

هستند که ما باید از آنها آگاه باشیم، اما بدون اینکه خود را در معرض تأثیر آنها قرار دهیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۱۹ آذر - ۱۰ دسامرب آماده شوید.
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۱۳ آذر      یکشنبه      

عرفان
واژه »عرفان« اصطالح  است.  گرفته  قرار  امواج سهمگین عرفان مورد هجوم  با  ما  دنیای 
پیچیده ای است که طیف گسرتده ای از ایده ها را در بر می گیرد. از دیدگاه دینی، این واژه 
بر آمیختگی فرد با امور الهی در یک دایره نامحدود در نوعی تجربه روحانی یا خلسه داللت 

دارد. این عمل عبادی، حتی در برخی کلیساها تجربه گردیده است. 
پدیده ها می توانند در حالت و شدت متفاوت باشند، لیکن همواره متایلی به جایگزینِی 

اقتداِر کالم مکتوِب خدا با تجربیات ذهنی فرد وجود دارد.  
در هر مورد، کتاب مقدس بسیاری از عملکردهای تعالیم اعتقادی اش را از دست می دهد 
و فرد مسیحی در تجربیات خود آسیب پذیر باقی می ماند. این نوع دیِن احساسی، حفاظی در 

برابر هر گونه فریب، به ویژه فریبکاری های زمان آخر ایجاد منی کند. 

متی ۷: ۲1 – ۲۷ را بخوانید� در پرتو کالم خود عیسی، بنای ساختامن روحانی بر روی »صخره« 
و بنای آن بر روی »ماسه«  چه معنایی دارد؟ 

 

 

در دنیای فرانوین مدرن مسیحی متایل شدیدی وجود دارد که آموزه های برجسته کتاب 
مقدس را کم اهمیت جلوه دهند و آنها را به عنوان چیزهایی کسل کننده در نظر بگیرند که 

نوعی دین کهنه و منسوخ شده است.
در این وهله، آموزه های مسیح به طور مصنوعی با شخص مسیح جایگزین می شوند - برای 
زیرا  باشد،  درست  منی تواند  مقدس  کتاب  داستان های  از  برخی  که  می کنند  استدالل  مثال، 
عیسی، هامنطور که آنها او را درک می کنند، هرگز اجازه منی داد که آنطور که نوشته شده است 
اتفاق بیفتد. احساسات و سلیقه شخصی در نهایت معیاری برای تفسیر کتاب مقدس یا حتی 
برای رد آشکار آنچه کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد، می گردد، اغلب در مورد اطاعت 

از خدا، هامنطور که عیسی گفت، بنای خانه بر روی صخره بسیار رضوری است.   
به  ایامن دارند مهم نیست که  به عیسی مسیح  تا زمانی که  کسانی که فکر می کنند 
کنندگان  تفتیش  اند.  ایستاده  باشند در زمین سست و خطرناکی  داشته  اعتقاد  چه چیزی 
عقاید کلیسای روم، پروتستان های بیشامری را به مرگ محکوم کردند که به عیسی مسیح 
به    ،)۲۲  :۷ بودند )متی  بیرون کرده  را  نام مسیح »دیوها«  به  ایامن داشتند. کسانی که 

او ایامن داشتند. 
»این موضع مبنی بر اینکه اهمیتی ندارد که مردم به چه چیزی اعتقاد داشته باشند یکی 
از موفق ترین نیرنگ های شیطان است. او از این امر آگاه است که وقتی حقیقت با عشق و 
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عالقه پذیرفته شود، جان پذیرنده را تقدیس می مناید؛ از ایرنو او دامئاً در پی این است تا فرضیات 
نادرست، افسانه ها و انجیل دیگری را جایگزین کند« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۲۰(.

و  احساسات  تا  دهد  می  اجازه  که  کنیم  مبارزه  بشری  گرایش  این  با  می توانیم  چطور 
تمایالت ما را وادار به انجام کارهایی بر خالف کالم خدا کند؟

۱۴ آذر      دوشنبه      

تجربیات نزدیک مرگ
برخی از مشهورترین مباحث مدرن برای »اثبات« فرضیه جاودانگی روح، »تجربیات نزدیک 
مرگ« می باشد. ریموند اِی. مودی جونیور در کتاب خود بنام زندگی پس از مرگ: تحقیقی بر 
پدیده ابقای مرگ جسمی )آتالنتا، ماکینگربد، ۱۹۷۵(، نتایج پنج سال مطالعه بر روی بیش از 

یکصد نفر که مرگ بالینی را تجربه کرده و احیا شده بودند را ارائه کرده است.  
این افراد ادعا کرده اند که قبل از بازگشت به زندگی، یک موجود نورانی دوست داشتنی 
و صمیمی را دیده اند. این به عنوان »شواهد هیجان انگیز بقای روح انسان فراتر از مرگ« در 
نظر گرفته شده است )پشت جلد(. در طی سالیان سال ، بسیاری از کتاب های مشابه دیگر 

منترش شده اند که همین نظریه را ترویج می کنند. )درس ۲ را ببینید(.

روایاتی از رستاخیز مردگان را در کتاب های اول پادشاهان 1۷: ۲۲-۲4، دوم پادشاهان 4: ۳4-
۳۷، مرقس ۵: 41-4۳، لوقا ۷: 14-1۷، و یوحنا 11: 4۰-44 بخوانید� چند نفر از آنها در حالی 
که از مرگ قیام کرده بودند از نوعی وجود آگاهانه صحبت کردند و چرا این پاسخ مهم است؟

 

 

متام تجربیات نزدیک به مرگ گزارش شده در ادبیات مدرن مربوط به افرادی است که از 
نظر بالینی مرده تلقی می شوند، اما واقعاً منرده اند، برخالف ایلعاذر که چهار روز مرده بود و 
جسدش در حال پوسیدن بود )یوحنا ۱۱: ۳۹(. نه ایلعاذر و نه هیچ یک از کسانی که در ایام 
کتاب مقدس از مرگ قیام کردند هرگز به تجربه زندگی پس از مرگ، چه در بهشت، چه در 
برزخ یا در جهنم اشاره نکردند. این، در واقع، بحثی از سکوت است، که با آموزه های کتاب 

مقدس در مورد وضعیت ناخودآگاه مردگان مطابقت دارد! 
اما در خصوص تجربیات »نزدیک به مرگ« که امروزه بسیار رایج است، چه؟ اگر تعالیم 
کتاب مقدس در مورد ناهشیاری مردگان را بپذیریم )ایوب ۳: ۱۱-۱۳، مزامیر ۱۱۵:  ۱۷، مزامیر 

۱۴۶:  ۴، جامعه ۹: ۱۰(، در این صورت دو احتامل اصلی باقی می ماند:
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فریبنده  تجربه  یک  تواند  می  یا  است،  حاد  در رشایط  طبیعی  روانی  توهم  یک  این  یا 
شیطانی ماوراء طبیعی باشد )دوم قرنتیان ۱۱: ۴(.  در واقع می توان علت را خدعه شیطانی 
توصیف کرد، به ویژه اینکه در برخی موارد این افراد ادعا می کنند که با بستگان ُمرده خود 

صحبت کرده اند! اما می تواند تلفیقی از هر دو عامل باشد. 
با شیوع این فریب، که برای بسیاری متقاعدکننده است، بسیار اهمیت دارد که علیرغم هر 
تجربه ای که ممکن است ما یا دیگران داشته باشیم، - که برخالف تعالیم کتاب مقدس است، - 

بایستی به تعالیم کالم خدا راسخ و پایبند مبانیم.

چقدر جذاب است که تجربیات نزدیک به مرگ اغلب اکنون با تصویب و تصدیق »علم« 
همراه است� این مطلب در خصوص اینکه حتی در خصوص »اثبات« ظاهری علمی چقدر 

باید محتاط باشیم، چه می آموزد؟

۱۵ آذر      سه شنبه      

تناسخ
ایده بت پرستی روح جاودان،  بنیانی را برای فرضیه غیر کتاب مقدسی تناسخ یا حلول روح 
در موجودی دیگر را ایجاد می کند. این فرضیه توسط برخی از مذاهب عمده دنیا پذیرفته شده 
است. در حالی که اکرث مسیحیان به وجود روح جاودانه ای اعتقاد دارند که بطور دامئی در 
بهشت ساکن گردیده و یا پس از مرگ به جهنم خواهد رفت، کسانی که به تناسخ اعتقاد دارند 
می گویند که چنین روح جاودانی  بسیاری از چرخه های مرگ و والدت را مجدد در همینجا 

بر روی زمین می گذراند.   
برای بعضی از  مردم این  تصور وجود دارد که تناسخ روندی از تکامل روحانی است که 
به روح اجازه می دهد تا در سفر به سوی کامل به سطوح باالتری از دانش و اخالقیات دست 
یابد. هندوها بر این باورند که روح ابدی در شش طبقه از زندگی از طریق پیرشفت آگاهی یا 
»سامسارا« می گذرد: آبزیان، گیاهان، خزندگان و حرشات، پرندگان، حیوانات و انسان ها، از 

جمله کسانی که ساکن در بهشت می باشند. 

عربانیان ۹: ۲۵ – ۲۸ و اول پطرس ۳: 1۸ را بخوانید� اگر عیسی فقط »یکبار« مرد )عربانیان ۹: 
۲۸  اول پطرس ۳:  1۸( و به همین صورت متامی انسانها فقط »یکبار« خواهند مرد )عربانیان 

۹: ۲۷( چرا حتی برخی مسیحیان مدعی به شکل هایی از تناسخ اعتقاد دارند؟ 

 

 

بسیاری از مردم نه به آنچه باید باور کنند بلکه به آنچه می خواهند باور کنند اعتقاد دارند. 
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اگر نظریه ای، آرامش و آسایش را برایشان به ارمغان آورد، همین کافی است که موضوع را 
برایشان حل کند. اما برای کسانی که کتاب مقدس را جدی می گیرند، هیچ راهی برای پذیرش 

نظریه تناسخ وجود ندارد.
نخست، این فرضیه با تعالیم کتاب مقدسی فناپذیری روح و قیام جسم در تناقض است 

)اول تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۸(. 
دوم، آموزه رستگاری بواسطه فیض از طریق ایامن  عمل نجات بخش عیسی مسیح را منتفی 

می کند )افسسیان ۲: ۸ - ۱۰ ( و آن را با اعامل انسانی جایگزین می کند.
سوم، این نظریه با آموزه کتاب مقدس مبنی بر اینکه رسنوشت ابدی برای همیشه توسط 
انتخاب ها و تصمیم های شخص در این زندگی تعیین می شود، در تضاد است )متی ۲۲: ۱۴-۱، 

متی ۲۵: ۴۶-۳۱(.
چهارم، این نظریه معنا و ارتباط آمدن دوم مسیح را کم اهمیت می کند )یوحنا ۱۴: ۳-۱(.

و پنجم، این فرضیه فرصت های پس از مرگ را برای کسی پیشنهاد می کند که همچنان بر 
مشکالت زندگی خود غلبه کند، که غیر کتاب مقدسی است )عربانیان ۹: ۲۷(.

به طور خالصه، ایده تناسخ در ایامن مسیحی جایی ندارد.

۱۶ آذر      چهارشنبه      

غیبگویی و پرستش اجداد
غیبگویی از عبارات یونانی نکروس )مرده( و منتیا )پیشگوئی( بر گرفته شده است. این 
عمل از ایام کهن مامرست گردیده است و غیبگوئی شکلی از احضار ارواح فعال مردگان است 
تا از آنها اطالعاتی که اغلب در باره آینده است گرفته شود. در این میان، پرستش اجداد، رسم 
احرتام به اجداد متوفی است، زیرا آنها هنوز خانواده محسوب می شوند و اعتقاد بر این است 
که روح آنها می تواند بر امور زندگان تأثیر بگذارد. این اعامل مرشکانه می تواند برای کسانی 
که به روح جاودانگی اعتقاد دارند و همچنین دلتنگ عزیزان فوت شده خود هستند بسیار 

جذاب باشد. 

اول سموئیل ۲۸: ۳ – ۲۵ را بخوانید� چه درس های روحانی می توانیم بر ضد هر گونه ارتباط 
فرضی با مردگان بیاموزیم که از تجربه شائول با زن واسطه در عین دور داشت؟  

 

 

کتاب مقدس به وضوح بیان می کند که همه روح گرایان، واسطه ها، جادوگران، و غیبگو ها، 
در حکومت دینی ارسائیل کهن، برای خداوند مکروه بودند و باید سنگسار و کشته شوند )الویان 
۱۹: ۳۱؛ الویان ۲۰: ۶، ۲۷؛ تثنیه ۱۸: ۹-۱۴(. بر اساس این قانون، شائول متام واسطه ها]واسطه 

های میان انسان و ارواح[ و روح گرایان ارسائیل را نابود کرد)اول سموئیل ۲۸: ۳ و ۹(. 
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ولی بعد از اینکه شائول از سوی خداوند طرد گردید به شهر کنعانی عین دور رفت تا از 
زنی که واسطه روحگرایی بود نظری بگیرد )اول سموئیل ۲۸: ۶ و ۷ و ۱۵ را با یوشع ۱۷: ۱۱ و 

مزامیر ۸۳: ۱۰ مقایسه کنید(.  
او از آن زن خواست تا روح سموئیل نبی را احضار کند و بظاهر او ظاهر شد و شائول را 
نکوهش کرد که چرا او را مضطرب ساخته است )اول سموئیل ۲۸: ۱۳ – ۱۹(. روح حیله گر 
که وامنود می کرد سموئیل است به شائول گفت »فردا تو و پرسانت با من خواهید بود« )اول 

سموئیل ۲۸: ۱۹(.  
آن روح فریبنده، در حالی که مرگ شائول را پیش گوئی می کرد، رصفاً با در نظر گرفنت شکل 
سموئیل، نظریه غیرکتاب مقدسی جاودانگی طبیعی روح را مجدداً تأیید کرد. این یک فریب 
قدرمتند بود، و بهرت بود که شائول از آنچه که قبال نکوهش و محکوم شده بود حذر می کرد. 

بیش از دو قرن بعد، اشعیای نبی نوشت، »اّما مردم به شام خواهند گفت از فالگیرها و 
جادوگران، و از کسانی که مثل گنجشکان و گنگان سخن نامفهوم می گویند، برایشان پیامی 
بخواهید. آنها خواهند گفت: »بعد از همة اینها، ما باید طالب پیامهایی از ارواح باشیم و از 
جانب زندگان، نظر مردگان را بخواهیم. شام در پاسخ به آنها بگویید: »به آنچه خداوند به شام 
می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد« )اشعیا ۸: ۱۹ 

و ۲۰ ؛ و همچنین اشعیا ۱۹: ۳(.

هر چند وقت یک بار تحت استرس، کارهایی را انجام می دهیم که می دانیم اشتباه است؟ 
چرا ایمان، دعا و اطاعت از کالم خدا تنها سپر دفاعی مطمئن ما در برابر خودمان است؟

۱۷ آذر      پنجشنبه      

خود را به جای دیگری جا زدن و جعل هویت
شبیه به غیب گویی و فال بینی، اهریمنان یا هامن فرشتگان شیطانی هستند که خود را بجای 
مردگان جا می زنند و ظواهر آنها را جعل می کنند. آن ها می توانند خود به شکل یکی از اعضای 
خانواده فوت شده، دوست یا هرکس دیگری در بیاورند. هم از نظر ظاهری و هم صدا بسیار شبیه 
به آن مرده هستند. متام این فریبکاری های شیطانی برای فریب کسانی که به طور محکم ایامن 
آنان بر کالم خدا پایه گذاری نشده است بکار برده خواهد شد» )نربد عظیم صفحه ۵۵۷(. و عالوه 
بر این شاهکار شیطان این خواهد بود که خود را شبیه مسیح جا بزند )نربد عظیم صفحه ۶۲۴(. 

مقابل چنین  بر  ما  بخوانید� حفاظ  را   1۸  –  1۰  :۶ افسسیان  و   1۵ و   14  :11 قرنتیان  دوم 
فریبهای اهریمنی چیست؟ 
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پولس رسول به ما هشدار می دهد که »جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمانروایان 
و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسامن در جنگ 
هستیم« )افسسیان ۶: ۱۲(. ما می توانیم بر ضد این فریبها تنها با پوشش »زره خدا« محافظت 

شویم )افسسیان ۶: ۱۳( که در افسسیان ۶: ۱۳ – ۱۸ رشح داده شده است. 
شخصیت ها و ظواهر شیطانی می توانند بسیار ترسناک و فریبنده باشند، اما منی توانند 
کسانی را که در پناه خدا هستند و بر کالم خدا تکیه کرده اند گمراه کنند. از منظر اعتقادی، 
کسانی که به آموزه کتاب مقدس در مورد جاودانگی مرشوط انسان ها معتقدند، می دانند که 
هرگونه ظهور یا ارتباط با مردگان منشأ شیطانی دارد و نیاز به رد فیض قدرمتند خداوند دارد. 
باز هم، مهم نیست که این تجلی چقدر قدرمتند، قانع کننده و به ظاهر واقعی باشد، ما باید 

همیشه بر این آموزه که مردگان در قرب خفته اند، معتقد و ثابت قدم باشیم. 
با این حال، تصور کنید یکی از عزیزانتان را از دست داده اید و سپس باور کنید که هامن 
عزیز برای شام ظاهر می شود؟ و به شام ابراز عالقه و محبت می کند؟ و به شام می گوید 
که چقدر دلتنگ شامست؟ و چیزهایی می گوید که، بله، فقط آنها می دانند؟ و می گوید که 
االن در جای بهرتی هستند؟ اگر شخصی کامالً بر اساس آنچه کتاب مقدس در مورد وضعیت 
مردگان تعلیم می دهد، نیست، فکر کنید که چقدر راحت می تواند در دام این فریب بیفتد. 

به خصوص به این دلیل که آنها می خواهند آن را نیز باور کنند. 

پوشیدن » زرهپوش خدا« به چه معناست؟ در یک مفهوم عملی روزانه، چگونه این کار را 
در همه زمینه های زندگی خود انجام دهیم، نه فقط در برخورد با فریبکاری های زمان آخر؟

۱۸ آذر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: ااز نوشته های الن جی وایت ، »رس و کار داشنت با علوم غلط، فرقه 
ها، مکاتب، و جوامع رسی« صفحات ۶۰۲ – ۶۰۹، در کتاب بشارت؛ و »روح گرایی«، صفحات 

۸۶ – ۹۳ را از کتاب مقابله بخوانید.  

بنیادی وجود دارد که ادعا می کند در حال ایجاد یک فناوری است که به ما امکان می دهد 
تا »از طریق پیامک، متاس تلفنی و ویدئو کنفرانس« با متوفی متاس بگیریم. وبسایت متاس با 
مردگان ادعا می کند وقتی که انسان مبیرد آنها فقط در حال گذار به بی نهایت هستند ولی 
هوشیاری، هویت و جنبه های فیزیکی سابق خود را حفظ می کنند. ولی از همه مهمرت رشکت 
ارتباط بین ماده  این فناوری سه فاز دارد که اجازه می دهد  ادعا می کند که  با روح  متاس 

)جسم( و اشخاص فراماده ای )فراجسمی( صورت پذیرد.   
مرحله اول »امکان ارسال پیامک و تایپ با خانواده، دوستان و کارشناسان در هر زمینه 
تخصصی را فراهم می کند«. مرحله دوم قرار است »صحبت با عزیزان شام را که در قسمتی 
دیگر از ابدیت زندگی می کنند فعال کند«. و مرحله سوم راه را برای »شنیدن و دیدن کسانی 

که فراتر از میدان دید هستند« مهیا کند. 
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بطور خاصی ترسناک خواهد بود که چطور آنها می توانند بررسی و آزمایش کنند که مرده 
ای که با او ارتباط برقرار می کنند به واقع هامن است که ادعا می کند. 

برای مثال »این« وبسایت می گوید، یکی از والدین داغدار ممکن است از پرس یا دخرتی که 
دنیا را تغییر داده است این سوال را بپرسد: »آیا در کودکی، سگی به نام اسنوپی داشتید؟ آیا برای 
دهمین تولد به شام چاقوی جیبی هدیه دادیم؟« هشدار در این خصوص جالب است که می گوید:  
»موجودات روحانی گاهی اوقات به فردی در شکل دوستان مرده ظاهر می شوند و وقایعی 
را مرتبط با زندگی و اقدامات آنان در زندگی بازگو می کنند« )الن جی وایت، مشایخ و انبیا، 

صفحه ۶۸۴(. 

سواالتی برای بحث:

1� بسیاری از مسیحیان با این بهانه که از نظر فرهنگی قابل قبول است، هر آنچه که رسانه 
ها تبلیغ می کنند را می پذیرند� کدام اصول کتاب مقدس باید رابطه ما با رسانه ها را 
هدایت کند، به ویژه زمانی که آنها آشکارا دیدگاه هایی را ترویج می کنند که ما می دانیم 

اشتباه و فریبنده هستند؟ )مزامیر 1۰1: 1 – ۸  امثال 4: ۲۳  فیلیپیان 4: ۸ (

۲� چگونه می توانیم به دیگران کمک کنیم تا بر خدعه های زمان آخر شیطان غلبه کنند، 
بدون اینکه خودمان در معرض تاثیر گذاری فریبنده همان نیرنگ ها و خدعه ها قرار بگیریم؟

بسیاری از مسیحیان داستان احضار »سموئیل« از قبر را به عنوان شاهدی در کتاب   �۳
مقدس برای زنده بودن مردگان دیده اند� این توضیحات به ما چه می آموزد که چرا نمی توانیم 
تنها به یک آیه یا داستان استناد کنیم تا بر روی آن یک اصول اعتقادی ایجاد کنیم، بلکه باید 

بطور کلی به تمامی آنچه کتاب مقدس درباره یک موضوع می گوید نگاه کنیم؟
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داستانهای ایامنداران
۱۸ آذر

یک شاهد شجاع
نوشته ی ریک مک ادوارد

در ابتدای ترم یکی از همکالسی های دانشگاه ساندرا از او پرسید آیا می تواند با 
تلفن همراهش از یادداشت های کالسش عکس بگیرد و گفت: “دیدم که انگلیسی 

می نویسی. من می خواهم انگلیسی ام را بهبود ببخشم.” 
در دانشگاه خاورمیانه کالس ها به انگلیسی تدریس منی شد اما انگلیسی زبان 
برداری کند.  یادداشت  انگلیسی  به  برایش راحت تر بود که  مادری ساندرا بود و 

ساندرا درحالیکه دفرتش را به سوی گرفته بود گفت: “بفرمایید.”
روز بعد این همکالسی دوباره اجازه خواست تا عکس بگیرد. پس از اینکه او 
در  تا  بگیرد، ساندرا تصمیم گرفت  تا عکس  از ساندرا خواست  متوالی  چند روز 
یادداشت هایش هدف مندتر عمل کند. او تصمیم گرفت که آیات مورد عالقه اش 

از کتاب مقدس را در پایین صفحات دفرتش بنویسد. 
با این حال دفعه بعد که همکالسی اش خواست عکس بگیرد، ساندرا احساس 
ترس می کرد. نگران بود که او متوجه آیات شود و دیگر نخواهد یادداشت هایش 
را ببیند. او دعا کرد که خداوند از آیات کتاب مقدس برای جالل خود استفاده کند. 
همکالسی در ابتدا به آیات کتاب مقدس توجهی نکرد اما چند روز بعد فهمید 
یادداشت ها حاوی مطالبی است که استاد در طول سخرنانی کالس به آنها اشاره 
نکرده است. او پیش ساندرارفت، به آیات پایین صفحه اشاره کرد و پرسید: “آیا 
این آیه ای از کتاب مقدس است؟” ساندرا درحالیکه منی توانست مترکز کند و فکر 

می کرد چگونه آن را توصیح دهد گفت: “بله”
انگیزه  خودت  به  که  است  راهی  این  “آیا  پرسید:  و  کرد  مکث  همکالسی 

می دهی؟”
ساندرا با آسودگی لبخند زد و گفت: “دقیقا. من آیات مورد عالقه ام را در دفرتم 
می نویسم. آنها همیشه برای زندگی من مفید و کمک کننده هستند.” پس از آن 
پرسید.  اعتقاداتش  و  مذهب  مورد  در  ساندرا  از  زیادی  سواالت  همکالسی  روز، 
اعتقادات  با  از آنجایی که آنها باهم در دانشگاه درس می خواندند، او همچنین 
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کلیسای ادونتیست روز هفتم آشنا شد. در پایان ترم، او درخواست کرد یک کپی از 
دفرت پر از آیات ساندرا تهیه کند. او می خواست یادداشت ها را با خواهر و برادرش 

به اشرتاک بگذارد. 
اگرچه ساندرا و او دیگر باهم کالسی نیستند اما آنها در ارتباط هستند و او 
مرتبا از ساندرا در مورد زندگی مشاوره می خواهد. ساندرا برای او، خواهر و برادرش 
و بقیه اعضای خانواده اش دعا می کند. او خدا را برای دادن این ایده جسورانه که 

آیات کتاب مقدس را پایین صفحات دفرتش بنویسد، شکر می کند. 
این داستان ماموریت، مولفه های زیر از برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست، 
“احیای  که   ۱ شامره  بشارتی  هدف  می کشد:  تصویر  به  را  رفت”  خواهم  “من 
و  است  زندگی”  شیوه  بعنوان  تبشیر  برای  فداکاری  و  جهانی  مرسالت  مفهوم 
ادونتیست ها  گسرتش  به  بخشیدن  تنوع  و  “تقویت  که   ۲ شامره  بشارتی  هدف 
غیرقابل  مردمی  های  گروه  میان  در   ،۴۰/۱۰ پنجره  دررسارس  بزرگ،  شهرهای  در 
بخوانید:  بیشرت  می باشد .  مسیحی.”  غیر  ادیان  به  و  دسرتسی  کم  و   دسرتسی 

.IWillGo2020.org

ساندرا نامی مستعار است. 
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۱۹ – ۲۵ آذر   درس دوازدهم   

جهان بینی کتاب مقدسی

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: لوقا ۲: ۵۲  ؛ متی ۴: ۲۳  ؛ اول قرنتیان ۶: ۱۹ و ۲۰ ؛ مزمور ۲۴: 

۳ و ۴ ؛ اعامل رسوالن ۸: ۴ – ۲۴ ؛ اول یوحنا ۳: ۱ – ۳.

آیه حفظی: »خدایی که رسچشمة آرامش است، شام را کامالً پاک گرداند و عطا فرماید که 
روح و جان و بدن شام سامل مباند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب 

و نقصی به دور باشید« )اول تسالونیکیان ۵: ۲۳(�

کتاب مکاشفه از دو جریان عمده جهانی سخن می گوید که پیش از آمدن دوباره مسیح 
خواهد بود. مکاشفه ۱۳ از جهانی شدن خطا می گوید هنگامی که متامی دنیا »به وجد آمده 

و از جانور دریا پیروی می کند« )مکاشفه ۱۳: ۳ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۶(. 
»به  ابدی«  »انجیل  که  هنگامی  سازد  می  برجسته  را  حقیقت  جهانی شدن   ۱۴ مکاشفه 
متامی ملت ها، قوم ها، زبان ها و مردم موعظه خواهد شد« )مکاشفه ۱۴: ۶ و ۷(. در خالل 
آن »زمانهای سختی« )دوم تیموتائوس ۳: ۱( و »باد اصول عقاید خواهد وزید« )افسسیان ۴: 
۱۴( و مردم »گوشهای خود را از راستی برگردانیده، به سوی افسانه ها خواهند گرایید« )دوم 

تیموتائوس ۴: ۴(. 
»شیطان با دو خطای بزرگ، جاودانگی روح و قداست یکشنبه، مردم را فریب می دهد. در 
حالی که اولی شالوده روح گرایی را ایجاد می کند، دومی پیوندی از همدردی با روم را ایجاد 

می کند« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۸۸(.
تا آن زمان که  این وقایع نهایی آشکار شود، ما باید در ایامن خود به متامی حقیقتی که 
دارم استوار و راسخ مبانیم که شامل ماهیت برش و مرگ است در حالی که در پی هدایت روح 

القدس با هدف آماده شدن ظهور شکوهمندانه مسیح هستیم. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت ۲۶ آذر - ۱۷ دسامرب آماده شوید. 
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۲۰ آذر      یکشنبه      

الگوی عیسی
کرده  اشاره  آیه  این  در  رشد  برای  عیسی  که  ای  چهارگانه  ابعاد  بخوانید�  را   ۵۲  :۲ لوقا 

هستند؟ چه 

 

 

عیسی انسان کامل بود و رشد او متام ابعاد اساسی وجود انسان را در بر می گرفت. بر 
اساس لوقا ۲: ۵۲، 

»و عیسی در حکمت ]ذهنی[ و قامت ]جسمی[ و رضامندی نزد خدا ]روحانی / معنوی[ 
و مردم ]اجتامعی[ ترقّی می کرد«. 

ذهن او فعال و نافذ بود، با اندیشه و خردی فراتر از سن و سالش. با این حال شخصیتی 
متقارن و زیبا داشت. قوای ذهنی و جسمی او به تدریج و مطابق با قوانین دوران کودکی رشد 
کردند. در کودکی، عیسی خلق و خوی دوست داشتنی خاصی از خود نشان داد. دستان مشتاق 
او همیشه آماده خدمت به دیگران بود. او صربی از خود نشان داد که هیچ چیز منی توانست 
آن را بر هم زند و صداقتی که هرگز صداقت را قربانی منی کرد. او بر اصول همچون صخره ای 
پایبند و استوار بود  و زندگی او فیض غیرخودخواهانه ادب را آشکار می کرد« )الن جی وایت، 

آرزوی اعصار، صفحات ۶۸ و ۶۹(.

متی 4: ۲۳ را بخوانید� چگونه می توان خدمت سه گانه عیسی یعنی تعلیم، موعظه و شفا را 
امروز به طور مؤثر انجام داد؟ 

 

 

اگر تشخیص دهیم که یک انسان یک انسان یکپارچه و غیرقابل انفصال است، منی توانیم 
دین خود را فقط به امور روحانی محدود کنیم. حقیقت در واقع متام وجود ما را در بر می 
گیرد، متام طول عمر ما را در بر می گیرد و متام ابعاد زندگی ما را در بر می گیرد. عنارص جسمی 

و روحی ما آنقدر قدرمتند هستند که واقعاً منی توان آنها را از هم جدا کرد.
و اگرچه ما به عنوان موجودات سقوط کرده، هرگز با تصویر عیسی که در باال ارائه شد برابر 
نخواهیم بود، به فیض خدا می توانیم از آن تقلید کنیم، برای بازگرداندن چهره خالق در مخلوق 
خود انسان، برای بازگرداندن انسان به کاملی که در آن آفریده شده است، و برای ارتقای رشد 
جسم، ذهن، و روح  - این کار رستگاری است. این آن چیزی است که خدا در پی انجام آن در 
قوم خویش به عنوان بخشی از فرایند آماده کردن آنان برای بازگشت خویش انجام می دهد. 
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وقتی خود را با عیسی مقایسه کنیم از این تفاوت دلسرد می شویم� پس چگونه تمرکز بر 
صلیب و معنای آن، ما را از ناامیدِی مقایسه خود با عیسی محافظت می کند؟

۲۱ آذر      دوشنبه      

بدن به عنوان معبد
فرضیه دوباِل جسم فانی با روح فناناپذیر، نظریه های مختلفی در مورد بدن انسان ایجاد 
کرده است. به عنوان مثال، برای فیلسوفان یونان باستان، بدن انسان، زنداِن روح بود که با مرگ 

آزاد می شد.
با طنین انداخنت این مفهوم بت پرستی، بسیاری از مسیحیان امروزی ایامن دارند که بدن 
پیوند می خورد. در مقابل،  با بدن دوباره  خانه موقت روح جاودان است که در زمان قیام 

پانتئیست ها بدن انسان را الهی می کنند. آنها معتقدند که خدا و جهان یکی هستند. 
از نظر آنها همه چیز خداست و بدن انسان بخشی از یک جوهره الهی یکپارچه و جهانی 
است. با احاطه شدن در  فرضیات در مورد این موضوع، ما باید به آنچه کتاب مقدس در مورد 

ماهیت برشیت می آموزد، محکم بچسبیم.

اول قرنتیان ۶: 1۹ و ۲۰ و اول قرنتیان 1۰: ۳1 را بخوانید� چطور می توانیم بفهمیم که بدنهای 
ما »معبد خدا« و »معبد روح القدس« می باشد که بطور مثبت بر سبک زندگی ما تاثیرگذارند؟ 

 

 

آدم و حوا هر دو به شباهت و صورت خدا آفریده شدند )پیدایش ۱: ۲۶ و ۲۷( که نه تنها 
در خصلت آنان بلکه در جنبه های فیزیکی آنان منود پیدا کرده بود. از آنجا که آن تصویر با 
وجود گناه مخدوش و حتی پنهان شده بود، کار رستگاری این است که انسان ها را به وضعیت 
قادر  برای موجوداتی که  آنجایی که  تا  آنها،  از جمله سالمت جسامنی  بازگرداند،  اولیه خود 

نیستند رشیک درخت حیات شوند. 
این احیا و بازسازی روندی عمری است که تنها با آدم دوم یعنی مسیح کامل می شود 
)اول  مبدل می شود  به جاودانگی  فناپذیری  و  ناپذیری  به فساد  پذیری  که فساد  هنگامی 

قرنتیان ۱۵: ۵۳ و ۵۴(. 
بر  روزگار  که  می کنم  دعا  عزیز،  »ای  نوشت،  غایوس  خود  دوست  به  رسول  یوحنای 
برخوردار  نیز  بدن  سالمتی  از  هستی،  سامل  روح  در  که  هامن طور  و  باشد  تو  مراد  وفق 

باشی« )سوم یوحنا ۱: ۲(.
اگر تشخیص بدهیم که انسان یک نهاد انفصال ناپذیر است، و اینکه مذهب متامی جنبه 
های زندگی برشی را در بر می گیرد، آنگاه باید سالمتی جسمی خود را نیز به عنوان یک وظیفه 
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مذهبی در نظر بگیریم. ما باید با اصول الهام شده هدایت شویم، »پس خواه بخورید، خواه 
بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را برای جالل خدا بکنید« )اول قرنتیان ۱۰: ۳۱(. 

اما به یاد داشته باشید که ما هنوز در جهانی زندگی می کنیم که در آن افراد خوب می 
توانند متام تالش خود را انجام دهند و در عین حال از عواقب طبیعت گناه آلود انسانی و 
محیط گناه آلود رنج بربند. پس باید به خدا اعتامد و توکل کرد و متام تالش خود را کرد و نتیجه 

را به خدا واگذار کرد.

۲۲ آذر      سه شنبه      

ذهنیت مسیح
برخی از مردم معتقد هستند که فرد با تغییر محیط می تواند متحول شود. مسلام ما باید 
از مکانها و رشایطی که می توانند ما را بیشرت در خطر وسوسه قرار دهند اجتناب کنیم )مزمور 
۱: ۱  امثال ۵: ۱ – ۸(. ولی مشکل ما با وسوسه و گناه می تواند تنها با تحول قلبهای )ذهنها( 

خودمان حل شود. 
مسیح هسته اصلی این موضوع را ملس کرد وقتی که گفت: »زیرا که از درون دل انسان 
صادر می شود، خیاالت بد و زنا و فسق و قتل و دزدی. و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی 
و چشم بد و کفر و غرور و جهالت« )مرقس ۷: ۲۱ و ۲۲(. این بدین معنی است اذهان ما باید 

متحول شود بخاطر اینکه رفتار ما تغییر یابد. 

در ادامه این آیات را بخوانید: اول قرنتیان ۲: 1۶؛  مزامیر ۲4: ۳ و 4؛ رومیان 1۲: ۲؛ فیلیپیان 
4: ۸  و کولسیان ۳: ۲� داشنت ذهنیت مسیح به چه معناست؟ 

 

 

خداوند وعده داده بود که تحت »عهد جدید« او احکام خود را در اذهان قوم خود قرار 
داده و در قلبهای آنان خواهد نوشت )ارمیا ۳۱: ۳۱  - ۳۳ و با عربانیان ۸: ۸ – ۱۰ و عربانیان 

۱۰: ۱۶ مقایسه کنید(. 
پس جای تعجب نیست که در موعظه رس کوه، مسیح معنای احکام خدا را تا سطح افکار 
و نیات تعمیم داد و عمیق تر کرد )متی ۵: ۱۷-۴۸ را ببینید(. پس فقط با فیض متحول کننده 
خداوند بر وسوسه پیروز می شویم و در سطح افکار و نیات باید مدعی آن وعده باشیم تا 

بتوانیم جلوی افکار گناه آلود را بگیریم. 
اما در این زندگی، هر چقدر هم که وفادار باشیم، هرگز به بی گناهی کامل نخواهیم رسید. 
اما اگر در مسیح باشیم، به طور کامل توسط عدالت او پوشیده شده ایم. اگرچه ما هنوز کامل 

نیستیم، اما در او از قبل کامل تلقی می شویم )فیلیپیان ۳: ۱۵-۱۲(.
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»وقتی با مسیح متحد می شویم، ذهن مسیح را داریم. پاکی و محبت در شخصیت می 
درخشد، متانت و راستی زندگی را کنرتل می کند. حالت چهره تغییر می کند. فرد مسیحی که 
در روح ساکن است، با قدرت متحول کننده عمل می کند، و ظاهر او شاهدی از آرامش و شادی 

حاکم باطن است )الن جی وایت، پیام های منتخب، جلد ۱ صفحه ۳۳۷(.  
تنها با تسلیم روزانه، مرگ نفس و خودخواهی، تالش مصمم روزانه، با ایامن و اطاعت و 

پیروی از عیسی می توانیم این نوع تحول را در زندگی خود داشته باشیم. 

تصور کنید اگر بتوانید حتی افکار گناه آلود را متوقف کنید، زندگی شما چگونه خواهد بود� 
زندگی شما چقدر متفاوت خواهد بود؟ تنها راه ممکن برای داشتن این تجربه شما چیست؟

۲۳ آذر      چهارشنبه      

هدایت روح
روح القدس عامل قدرمتند خداست که محبت خدا را در قلبهای ما جاری می کند )رومیان 
۵: ۵(، ما را به یک تجربه نجات واقعی هدایت می کند )یوحنا ۱۶: ۷-۱۱(، ما را به متام حقیقت 
راهنامیی می کند )یوحنا ۱۶: ۱۳(، و به ما قدرت می دهد تا مأموریت انجیل را انجام دهیم 

)اعامل رسوالن ۱: ۸(.
از آنجا که این روح القدس است که با کار گمراه کننده شیطان مقابله می کند، جای تعجب 
نیست که شیطان سعی می کند به هر طریقی درک ما را از ماهیت و کار روح القدس تحریف 
کند. در حالی که برخی شخصیت او را انکار می کنند، برخی دیگر بر عطایای روح بر قدرت 

متحول کننده او تأکید می کنند.

اعامل رسوالن ۸: 4-۲4 را بخوانید� شمعون، جادوگر سامره می خواست عطایای روح القدس را 
دریافت کند، بدون اینکه توسط روح احیا شده باشد� چگونه همین نگرش هنوز در روزگار 

ما تجلی می یابد؟

 

 

فرزندان خدا کسانی هستند که توسط روح القدس )رومیان ۸: ۱۴( به متامی حقیقت کالم 
خدا )یوحنا ۱۶: ۱۳، یوحنا ۱۷: ۱۷( هدایت می شوند. عیسی با کالمی واضح هشدار داد: »نه 
هر که به من بگوید »خداوندا، خداوند« وارد ملکوت آسامن خواهد شد، بلکه تنها کسی که 

اراده پدر من را که در آسامن است انجام دهد«.
چه بسا در آن روز مرا خواهند گفت، »خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبّوت ننمودیم و 
به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان 



11۹

رصیحاً خواهم گفت که، هرگز شام را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!« )متی ۷: ۲۱ – 
۲۳(. بدین معنی که روح القدس هرگز کسی را از کالم خدا– که او خودش الهام منوده – دور 

منی کند ولی در عوض همیشه ما را به انطباق با آن کالم هدایت می کند.  
هامن روح القدسی که ما را به متام حقیقت راهنامیی می کند، همچنین به ما قدرت می دهد 
تا دیگران را به آن حقیقت شگفت انگیز هدایت کنیم )متی ۲۸: ۱۸-۲۰، اعامل رسوالن ۱: ۸(. 
در حین انجام مأموریت مقدس خود از یاری ویژه او برخورداریم. بنابراین، صبح به صبح، باید 
در برابر خداوند زانو بزنیم و عهد وقف خود را به او تجدید کنیم. اگر این کار را انجام دهیم، 

او حضور روح خود را با قدرت احیاگر و تقدیس کننده خود به ما عطا خواهد کرد.
با این حال، ما باید روزانه با انتخاب های آگاهانه، برای انجام کارهایی که درست می دانیم 
و اجتناب از آنچه اشتباه می دانیم،  پذیرای هدایت او باشیم. یعنی تنها با جست وجوی نیروی 
ما  به  را که خدا  باید، می توانیم آن قدرت روح القدس  برای زندگی آن گونه که  خدادادی مان 

وعده داده است، در زندگی خود دریافت کنیم.

چرا اینقدر مهم است که صبح به صبح، دعا کنیم تا روح القدس زندگی ما را هدایت کند؟

۲۴ آذر      پنجشنبه      

آماده برای ظهور او
ما در دنیایی دیوانه وار و آشفته ای زندگی می کنیم که نیازهای تصنعی بسیار زیادی ایجاد 
کرده و با جذابیت های خود حواس ما را پرت خود می کنند. اگر مراقب نباشیم، اینها می توانند 
متام وقت ما را بگیرند و از اولویت هایامن ما را منحرف کنند. این فقط یکی دیگر از محصوالت 
فرعی دنیای سایربی جهانی شده ما نیست. مسیحیان در هر عرصی، تا حدی، باید مراقب کوشش 

های شیطان باشند که آنها را از آنچه که واقعاً در این زندگی مهم است به بیراهه نکشاند.
چه کسی، اگر مراقب نباشد، در خطر نادیده انگاشنت خدا و توجه به چیزهای دنیوی و 
نفسانی نیست، چیزهایی که در نهایت منی توانند ما را راضی کنند و در نهایت می توانند به 

تباهی روحانی ما بینجامند؟

دوم پطرس ۳: 14 و اول یوحنا ۳: 1 – ۳ را بخوانید� بین آماده شدن برای ظهور دوباره  مسیح  
و آماده بودن برای آن رویداد باشکوه چه تفاوتی می بینید؟ 

 

 

اغلب بر این خیال هستند که آمادگی مستمر برای بازگشت دوباره او،  بهانه ای برای طفره 
رفنت است. این تصور  به سادگی می تواند باعث شود تا  فرد تحت این پنداشت غالم رشیر 

راحت طلبی کند، و با خود بگوید که »آقای من در آمدن تأخیر می مناید« )متی ۲۴: ۴۸(. 
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مزمور ۹۵: ۷ و ۸  عربانیان ۳: ۷ و ۸ و 1۵  و عربانیان 4: ۷ را بخوانید� این آیات در خصوص 
این که همین االن باید آماده باشیم چه می گویند؟

 

 

از دیدگاه کتاب مقدسی، زمان رستگاری همین »امروز« است و نه فردا )مزمور ۹۵: ۷ و ۸ 
؛ عربانیان ۳: ۷ و ۸ و ۱۵؛  عربانیان ۴: ۷ را بخوانید(. 

ما همچنان هامن چیزی  وگرنه  بیفتد  اتفاق  بزرگ  تحول  تجربه  اینکه یک  مگر  بیشرت:  و 
خواهیم بود که در حال حارض هستیم. زمان،  فرد متحول نشده را متحول منی کند. در هر حال، 
مگر اینکه فردی به طور مداوم در فیض رشد کند، و با ایامن به جلو حرکت کند، گرایش به مرتد 
شدن، رسسخت و اصالح ناپذیر شدن، شکاک شدن، بدبین شدن، و حتی بی اعتقاد شدن خواهد 

بود.
است.  مینیاتوری  به صورت  ما  زندگی  روزهای  تک  تک  که  گفت  توان  می  منظر  این  از 
بنابراین، به فیض خدا، ما باید برای آینده برنامه ریزی کنیم، اما باید هر روز خود را آماده 
بازگشت عیسی کنیم - به ویژه به این دلیل که با توجه به رشایط احتاملی این زندگی، امروز 

می تواند آخرین روز زندگیتان باشد.

چگونه می توانید امروز برای بازگشت عیسی آماده باشید؟ پاسخ خود را در کالس در روز 
سبت به بحث بگذارید�

۲۵ آذر      جمعه      

اندیشه ای فراتر: ز نوشته های الن جی وایت، »عالج ذهن«، صفحات ۲۴۱ – ۲۵۹ از 
کتاب خدمت شفا؛ »تضاد فرضیات درست و غلط«، صفحات ۷ – ۱۶ از کتاب زندگی تقدیش 

شده را بخوانید.

»نربد عظیم به پایان خود نزدیک شده است. هر گزارش مصیبت باری در دریا یا خشکی 
گواه بر این واقعیت است که خامته همه چیز نزدیک است. جنگ ها و شایعات جنگ ها آن را 
اعالم می کنند. آیا فردی مسیحی وجود دارد که نبضش در هنگام پیش بینی رویدادهای بزرگی 
که در برابر ما باز می شود، تند تند نزند؟ خداوند می آید. صدای پای خدایی را می شنویم که 

در حال نزدیک شدن است«. )الن جی وایت، ماراناتا ]ای خداوند بیا[، صفحه ۲۲۰(. 
»هر روز با ایامن زندگی کنید. از روزگار سختی، مضطرب و پریشانحال نگردید، و بدین 
ترتیب از قبل این را در ذهن داشته داشته باشید. مدام در اندیشه نباشید، »از ایستادن در 
روز آزمون بزرگ می هراسم.« شام باید برای امروز زندگی کنید، فقط برای این روز. فردا مال 
تو نیست امروز باید بر امیال و نفس خود غلبه کنید. امروز باید زندگی عابدانه داشته باشید. 
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امروز باید با نربد نیک ایامن بجنگید. امروز باید باور کنید که خداوند شام را برکت می دهد. 
و هامنطور که بر ظلمت و بی ایامنی پیروز می شوید، فرامین رسور را برآورده خواهید کرد و 

برای اطرافیان خود برکت خواهید بود« )الن وایت، نشانه های زمان، ۲۰ اکترب ۱۸۸۷(. 
»خداوند بزودی می آید و ما باید آماده مالقات با او در صلح و آشتی یاشیم. بگذارید تا 
مصمم باشیم تا با متامی توان و قدرت نور را به اطرافیامنان ارزانی کنیم. ما نباید غمگین باشیم 

بلکه باید مرسور بوده و بایستی خداوند عیسی را همیشه در پیش روی خود قرار دهیم....
ما بایستی آماده و منتظر ظهور او باشیم. آه که چقدر شکوهمند است دیدن او و از ما به 
عنوان رهایی یافتگان استقبال شود! ما برای مدتها در انتظار بوده ایم و ایامن ما نباید تضعیف 
گردد. اگر پادشاه را در زیبندگی او ببینیم، برای همیشه و همیشه متبارک خواهیم بود. حس 
می کنم که باید با صدای بلند فریاد بکشم، »پیش بسوی خانه«. ما به زمانی نزدیک می شویم 

که مسیح با قدرت و جالل عظیم خواهد آمد تا فدیه شدگان خود را به خانه ابدی خود بربد. 

سواالتی برای بحث: 

1� چگونه پنداشت از شخص - بدن، جان و روح به عنوان یک مجموعه جدایی ناپذیر- می 
تواند به ما کمک کند تا دامنه همه جانبه مذهب و اهمیت سبک زندگی شخصی خود را 

بهتر درک کنیم؟

۲� همه احیاها و اصالحات واقعِی خدامحور )بر خدا تمرکز دارند( و هرگز انسان محور 
نیستند )تمرکز بر رفتار بشری(� چگونه َمَثل فریسی و باجگیر )به لوقا 1۸: ۹-14 مراجعه 

کنید( این اصل را توضیح می دهد؟  

۳� در کالس، در مورد پاسخ خود به آخرین سوال پنجشنبه بحث کنید� چگونه می توانید 
بدانید که آیا آماده هستید یا خیر، و آیا می توانید بدون اینکه از خود راضی و خود پسند 

باشید، اطمینان داشته باشید؟
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داستانهای ایامنداران
۲۵ آذر

عیسی در مقابل اژدها
نوشته ی اندرو مک چسنی

در اواخر سال ۲۰۲۰ اتفاق عجیبی برای کوئی در شامل الئوس رخ داد. بدنش 
و بخصوص شکمش متورم شد. 

آنها  به  که  برد  محلی  ساحر(  )حکیم  شمن  نزد  را  او  نگرانش ،  شوهر  ِچنگ، 
گفت اژدها بدن کوئی را فرا گرفته و قصد دارد او را به دنیای زیر آب بربد. شمن 
با قاطعیت گفت: “شام باید برای دلجویی از اژدها و بازخوانی روح کوئی، حیوانی 

قربانی کنید.” 
چنگ به راحتی هرآنچه را که شمن خواست به اوداد اما کوئی فقط بدتر شد. 
چنگ طی دو ماه آینده برای درمان های متعدد به پزشکان سنتی روی آورد اما 
هیچ یک از اینها کمکی نکرد. او همه چیز را رصف شمن ها و درمانگران سنتی کرد 

اما وضعیت سالمتی کوئی همچنان رو به وخامت می رفت. 
رسانجام چنگ به این فکر افتاد تا از کشیشی مسیحی بخواهد برای کوئی دعا 

کند. 
دو رهرب کلیسای ادونتیست روز هفتم بطور اتفاقی در آن زمان از روستایی 
که کوئی در آن ساکن بود، دیدن می کردند و پس از دعا برای او تصمیم گرفتند او 
را به بیامرستانی در پایتخت الئوس، وینتیان، بفرستند. پزشک کوئی در بیامرستان 
تشخیص داد او مبتال به سندروم نفروتیک است که عالئم آن شامل تورم به دنبال 
احتباس مایعات اضافی است؛ اما یک هفته پس از بسرتی در بیامرستان، کوئی به 
کام رفت و مجبور شد تحت مراقبت های حیاتی قرار بگیرد. او به بخش مراقب 
های ویژه، جایی که پزشک شانس زنده ماندن او را ۵۰ ۵۰ اعالم کرد، منتقل شد. 
چنگ از خودش پرسید چه کسی هزینه های رسسام آور پزشکی را می دهد تا کوئی 

تحت مراقبت باشد. 
چنگ با بستگانش صحبت کرد و متوجه شد آنها پولی ندارند. رهربان ادونتیست 
که کوئی را به بیامرستان برده بودند و مخارج اولیه را پرداخت کرده بودند نیز 
دیگر بودجه ای برای حامیت نداشتند. چنگ در مواجهه با صورت حساب های باال 
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و عدم اطمینان از بهبودی کوئی، تصمیم سختی گرفت تا مراقبت های حیاتی را 
حذف کند و او را به خانه بازگرداند. 

خانه  به  را  او  که  بود  دردناک  “بسیار  گفت:  کلیسا  رهربان  از  یکی  بعدها 
برگردانیم تا مبیرد اما کاری از دست ما برمنی آمد. تنها امید باقی مانده، این بود که 

خدا لطف کند و برای او معجزه  کند.”
ادونتیست منطقه متاس  با کشیش  به خانه، چنگ  بازگشت  از  چند روز پس 
گرفت و از او خواست تا در خانه شان برای کوئی دعا کند. کشیش که با چند نفر 
او  فاصله دوری زندگی می کرد.  بود، در  آنجا رسیده  به  از مبرشان کتاب مقدس 
تصمیم گرفت چند روز مباند تا بتواند در تشییع جنازه نیز کمک کند. درحالیکه 
خانواده در انتظار مرگ کوئی بودند، کشیش و مبرشان کتاب مقدس، هر روز برای 
او روزه گرفتند و دعا کردند. کوئی بجای مرگ، بهبود یافت. او به راحتی رشوع به 
نفس کشیدن کرد و تورم بدنش فروکش کرد. در می ۲۰۲۱ او توانست بدون کمک 

راه برود . 
امروزه کوئی شهادتی زنده برای مردم شامل الئوس است که خدایی در آسامن  

وجود دارد. 
جهان  رسارس  و  الئوس  در  انجیل  گسرتش  از  که  سبت  مدرسه  هدایای  بابت 

حامیت می کند، از شام متشکریم. 
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۲۶ آذر – ۲ دی ۱۴۰۱   درس سیزدهم   

روند داوری

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: متی ۲۵: ۳۱ – ۴۶ ؛ دانیال ۷: ۹ – ۱۴؛  اول قرنتیان ۶: ۲ و ۳ ؛ 

دوم پطرس ۲: ۴ – ۶ ؛ مالکی ۴: ۱؛  مکاشفه ۲۱: ۸.

آیه حفظی: »زیرا الزم است که همة ما پیش مسند مسیح حارض شویم تا هرکس اعامل 
بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد« )دوم قرنتیان ۵: 1۰(�

اگر کالم مقدس درباره یک چیز شفاف باشد، آن چیز واقعیت داوری است. خداوند جهان 
را داوری خواهد کرد. آیات هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید بیشامر و بدون ابهامند. 

عدالتی که در اینجا و زمان حارض وجود ندارد، روزی فرا خواهد رسید.  
کتاب مقدس می گوید که خداوند در »علم کامل« است )ایوب ۳۷: ۱۶( و »از همه چیز 
آگاه« است )اول یوحنا ۳: ۲۰( شامل مخفیانه ترین نیت های ما )جامعه ۱۲: ۱۴ و ارمیا ۱۷: 
۱۰(. ما می توانیم از همه کس و هر چیز دیگر پنهان شویم ولی هیچ چیز از خدا پنهان نیست.  
آنچه این واقعیت نشان می دهد این است که او برای شناخت زندگی هر فردی نیازی به 
قضاوتی برای خودش ندارد. احکام خدا در واقع از هامهنگی الهی برخوردار است که به خاطر 
مخلوقات او چه در آسامن و چه در زمین انجام می شود. این فرآیند ماهیت کیهانی-تاریخی 
این جهان  به  را  دارد زیرا لوسیفر رسکشی و شورش خود را در آسامن آغاز کرد و سپس آن 

گسرتش داد )مکاشفه ۱۲: ۷  - ۹(.
در طی این هفته، فرآیند داوری آخر زمان را با سه مرحله اصلی آن بررسی خواهیم کرد: 
داوری پیش از ظهور، داوری هزاره و داوری اجرایی. کل این روند با اثبات حقانیت و مرگ دوم 

رشیر به پایان می رسد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت، ۳ دی – ۲۴ دسامرب آماده شوید.
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۲۷ آذر      یکشنبه      

داوری نهایی
برای بسیاری، ایده داوری به معنی محکومیت است. و گرچه این بخشی از روند است، ولی 
نباید فراموش کنیم که ایده داوری جنبه مثبتی نیز دارد، زیرا داوری شامل اثبات بی گناهی 

عادالن نیز می شود.  
بواقع، کتاب دانیال اشاره به داوری زمان آخر دارد، »داوری  به  مقّدسان  حرضت  اعلی  تسلیم  
شد« )دانیال ۷: ۲۲(. داوری خدا شامل – اصلی است که در آیات عهد قدیم یافت می شود: 
»آنگاه  از آسامن  بشنو و عمل  منوده ، به  جهت  بندگانت  حکم  منا و رشیران  را ملزم  ساخته ، راه  
ایشان  را به  رس ایشان  برسان  و عادالن  را عادل  شمرده ، ایشان  را بر حسب  عدالت  ایشان  جزا 

ده« )اول پادشاهان ۸: ۳۲(.

متی ۲۵: ۳1-4۶ و یوحنا ۵: ۲1-۲۹ را بخوانید� چگونه مسیح به مفاهیم محکومیت و اثبات 
بی گناهی در داوری نهایی اشاره کرد؟

 

 

قرار  قضاوت  »مورد  و   )۱۸  :۳ )یوحنا  شود«  منی  »محکوم  آیات  که  می کنند  ادعا  برخی 
قضاوت  اصالً  در مسیح هستند  که  کسانی  که  است  معنی  این  به   )۲۴  :۵ )یوحنا  منی گیرد« 
منی شوند. اما این عبارات داللت بر این دارد که ایامنداران در روز داوری محکوم منی شوند. 
از این رو، آیه را باید این گونه فهمید که می گوید »محکوم منی شود« )یوحنا ۳: ۱۸( و »در 

داوری منی آید« )یوحنا ۵: ۲۴(.
مسیح  در  که  کسانی  می شود.  تعیین  ما  فعلی  زندگی  در  ما  به طور خالصه، رسنوشت 
مسیح  در  که  کسانی  و  است،  تضمین شده  داوری  از  قبل  ایشان  گناهی  بی  اثبات  هستند، 
نیستند در محکومیت باقی می مانند. مسیح در توصیف داوری )متی ۲۵: ۳۱-۴۶(، نه تنها 

حضور بزها )رشیران( بلکه گوسفندان )عادالن( را نیز ذکر کرد.
پولس رسول رصیحا اظهار داشت، »زیرا الزم است که همة ما پیش مسند مسیح حارض 
شویم تا هرکس اعامل بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد« )دوم 

قرنتیان ۵: ۱۰(. 
در حالی که در خصوص مفهوم داوری تأمل می کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که ما 
با فیض نجات یافته ایم )اشعیا ۵۵: ۱، افسسیان ۲: ۸-۱۰(، که با ایامن عادل شمرده شده ایم 
)پیدایش ۱۵: ۶، رومیان ۵: ۱(. و بر اساس آثار داوری شده ایم )جامعه ۱۲: ۱۴، متی ۲۵: ۳۱-

۴۶، مکاشفه ۲۰: ۱۱-۱۳(. اعامل ما شواهدی بیرونی یا ظاهری از اصالت تجربه رستگارانه ما 
را نشان می دهد و متعاقبا عنارص آن در طی داوری ارزیابی می گردند. 
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بیاد داشته باشید: که هیچ حکم مستبدانه ای از سوی خدا برای انتخاب برخی به عنوان 
نجات یافتگان و دیگران به عنوان از دست رفتگان وجود ندارد. هر یک اخالقا مسئول رسنوشت 

خود می باشند.  

در نهایت، داوری زمانی نیست که خدا تصمیم می گیرد که ما را بپذیرد یا نفی کند، بلکه 
زمانی است که خدا انتخاب ما را نهایی می کند که آیا او را پذیرفته ایم یا نه – انتخابی که با 

اعامل ما آشکار شده است.

۲۸ آذر      دوشنبه      

داوری پیش از ظهور
مفهوم داوری پیش از بازگشت مسیح، یا آنچه ما داوری »پیش از ظهور« می نامیم، در 

بسیاری از جاهای آیات کتاب مقدس یافت می شود. 

دانیال ۷: ۹-14 را بخوانید� متی ۲۲: 1-14; مکاشفه 11: 1، 1۸، 1۹; و مکاشفه 14: ۶، ۷� 
چگونه این عبارات مفهوم داوری تحقیقی پیش از ظهور را در دادگاه آسامنی روشن می کند؟ 

اهمیت چنین داوری چیست؟

 

 

مفهوم تحقیق داوری پیش از ظهوِر امِت خدا بر اساس سه آموزه اصلی کتاب مقدسی قرار دارد.
نخست، ایده ای است که همه مردگان عادل یا ناعادل در قربهایشان در حال ناخودآگاهی 

باقی می مانند تا اینکه قیام نهایی فرا رسد )یوحنا ۵: ۲۵ – ۲۹(. 
دوم، وجود داوری جهانی کل انسان ها است )دوم قرنتیان ۵: ۱۰ ، مکاشفه ۲۰: ۱۱ – ۱۳(.

سوم، این واقعیت است که قیام اول اجرمتبارکی برای عادالن است و قیام دوم مرگ نهایی 
برای رشیران می باشد )یوحنا ۵: ۲۸ و ۲۹ ؛ مکاشفه ۲۰: ۴ – ۶ و ۱۲ – ۱۵(.   

این بدان معناست که اگر همه انسانها مورد قضاوت قرار می گیرند، باید قبل از قیامت 
مورد قضاوت قرار گیرند، زیرا در آن قیامت پاداش نهایی خود را خواهند گرفت. 

کتاب دانیال به ما کمک می کند که هم زمان و هم ماهیت آن داوری پیش از ظهور را 
بفهمیم. در پایان ۲۳۰۰ روز منادین - در سال ۱۸۴۴ - معبد آسامنی تطهیر می شود )دانیال ۸: 
۱۴، را با عربانیان ۹: ۲۳ مقایسه کنید( و داوری تحقیقی پیش از ظهور آغاز می شود )دانیال ۷: 
۹-۱۴(. ، دو روش متفاوت برای بیان یک واقعه. و داوری »به مقدسان حرضت اعلی« سپرده 

شد )دانیال ۷: ۲۲(. این خرب خوشی برای امت خداست.
در متی ۲۲: ۱ – ۱۴ عیسی از بررسی میهامناِن عروسی، پیش از این که چشن عروسی رشوع 

شود سخن می گوید. 
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و در کتاب مکاشفه، داوری تحقیقی پیش از ظهور، اشاره به وظیفه شامرش تعداد عبادت 
کنندگان در معبد خدا دارد )مکاشفه ۱۱: ۱( و در آگهی که ساعت داوری فرا رسیده است 

)مکاشفه ۱۴: ۶ و ۷؛ با مکاشفه ۱۴: ۱۴ – ۱۶ مقایسه کنید(. 

زمین  روی  اینجا  در  ما  زندگی  نحوه  بر  باید  چگونه  آسمان  در  داوری  از  ما  دانش 
بگذارد؟ تأثیر 

۲۹ آذر      سه شنبه      

داوری هزار ساله  
کتاب مقدس به ما می گوید که در بازگشت دوباره مسیح )۱( هم مقدسین زنده و هم 
مقدسین قیام داده شده »خداوند را در هوا مالقات خواهند کرد« )اول تسالونیکیان ۴: ۱۶، 
۱۷(. )۲( همه مقدسین به آسامن برده خواهند شد تا در »مسکن های« آسامنی که خود او 
برای آنها آماده کرده است، ساکن شوند )یوحنا ۱۴: ۱-۳ (. )۳( تنها در پایان هزاره، اورشلیم 
جدید به این زمین نازل خواهد شد و خانه ابدی مقدسین خواهد گردید )مکاشفه ۲۱: ۳-۱، 
۹-۱۱(. بنابراین، در طول هزاره، در حالی که این زمین ویران باقی می ماند، مقدسین با مسیح 

در آسامن سلطنت خواهند کرد )ارمیا ۴: ۲۳، مکاشفه ۲۰: ۴(. 

اول قرنتیان ۶: ۲ و ۳ و مکاشفه ۲۰: 4 – ۶ و 11 – 1۳ را بخوانید� چرا مقدسین باید در داوری 
هزاره مشارکت جویند؟

 

 

هدف کلی از روند داوری )۱( برای اثبات شخصیت خدا در برابر اتهامات شیطان مبنی 
تأیید  ناعادالنه عمل کرده است. )۲(  با مخلوقات خود دارد  اینکه خداوند در رفتاری که  بر 
منصفانه بودن و بی طرفی حکم اجر و پاداش صالحان. )۳( برای نشان دادن برقراری عدالت 
بخاطر مجازات رشیران. )۴( از بین بردن متام شک و تردیدهایی که می تواند به شورش دیگری 
در جهان منجر شود. در داوری تحقیقی پیش از ظهور عادالن، فقط لشکریان آسامنی درگیر 
هستند )دانیال ۷: ۹ و ۱۰(. اما در طول داوری هزار ساله رشیران و فرشتگان سقوط کرده، خود 

مقدسین نیز مشارکت خواهند داشت )اول قرنتیان ۶: ۳، یهودا ۶، مکاشفه ۲۰: ۶-۴(.
داوری تحقیقاتی پیش از ظهور داوری در سال ۱۸۴۴ رشوع شد وقتی که »کرسیها چیده 
شود .... دادگاه برقرار شود و دفاتر گشوده شود« )دانیال ۷: ۹ و ۱۰(. هر چند که داوری هزاره 
پس از اینکه مقدسین به آسامن برده شده و بر تخت ها بنشیدنند آغاز می شود و داوری به 

آنان سپرده می شود.  
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آنگاه یکبار دیگر دفاتر آسامنی گشوده می شود و مردگان بر اساس اعاملشان به موجب 
آنچه که در دفاتر نوشته شده داوری می شوند )مکاشفه ۲۰: ۴ و ۱۲(. 

این روند فرصتی برای مقدسین فراهم می کند تا سوابق آسامنی را ارزیایی کرده و منصفانه 
بودن خدا در رفتار با متامی موارد را ببینند. او نه تنها به متامی انسانها بر اساس شایستگی و 

تصمیامت خود آنها پاداش می دهد بلکه علت آنرا به آنان توضیح می دهد.

چه چیزی در مورد شخصیت خدا به ما می آموزد که قبل از اینکه هر یک از دست رفتگان 
خوابیده برای مواجهه با مرگ دوم زنده شوند، نجات یافتگان در روند داوری شرکت می کنند 
و تا زمانی که ما نیز عدالت و انصاف خدا را نبینیم، هیچ کس مجازات نخواهد شد ؟ پاسخ 

خود را در روز شنبه به کالس بیاورید�

۳۰ آذر      چهارشنبه      

داوری اجرایی
و  به عنوان یک قاضی سختگیر  را  در قرون ُوسطی متایل شدیدی وجود داشت که خدا 
مجازات کننده نشان دهند. امروزه متایل به توصیف او به عنوان پدری مهربان و سهل گیر است 
که هرگز فرزندانش را مجازات منی کند. با این حال، محبت بدون عدالت،  به هرج و مرج و بی 
قانونی تبدیل می شود و عدالت بدون محبت، به ظلم و مطیع سازی تبدیل می شود. فرآیند 
داوری خداوند تلفیق کاملی از عدالت و رحمت است که هر دو از محبت بی قید و رشط او 

رسچشمه می گیرند. 
داوری اجرایی، مداخله کیفری نهایی و برگشت ناپذیر خداوند در تاریخ برشیت است.

داوری های تنبیهی محدودی پیش از این رخ داده است، برای مثال، در بیرون راندن شیطان 
و فرشتگان رسکش او از آسامن )مکاشفه ۱۲: ۷-۱۲(، بیرون راندن آدم و حوا از باغ عدن )پیدایش 
۳(، طوفان بزرگ )پیدایش ۶-۸(، نابودی سدوم و غموره )پیدایش ۱۹، یهودا ۷(، مرگ نخست 
زاده در مرص )خروج ۱۱-۱۲(، و مرگ حنانیا و سفیره )اعامل رسوالن ۵: ۱-۱۱( . بنابراین جای 

تعجب نیست که در پایان تاریخ برش، حکمی اجرایی درباره رشیران نیز وجود داشته باشد.

دوم پطرس ۲: 4-۶ و دوم پطرس ۳: 1۰-1۳ را بخوانید� چگونه این آیات به ما در درک ماهیت 
حکم نهایی کمک می کنند؟ آنها چگونه بر ایده پایان قضاوت داللت می کنند که بر خالف 

ماندگاری آن برای همیشه است، که انحراف عدالت است و نه بیان آن؟
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»نیکویی و شکیبایی خداوند، صرب و رحمت او نسبت به مطیعان خود، او را از مجازات 
گناهکاری که حارض به اطاعت از فرامین او نیست، باز منی دارد. این وظیفه انسان نیست تا 
اینکه به خدا دیکته کند که چکار کند -  انسانی خاطی بر ضد احکام مقدس خدا، که تنها به 
واسطه قربانی بزرگی او در ارزانی داشنت جان پرسش برای مقرصین انجام داد، مورد عفو قرار 
گرفت زیرا حکم او تغییرناپذیر بود«. )الن جی وایت، نسخه های خطی، جلد ۱۲ صفحه ۲۰۸(. 
خداوند هر کاری را انجام داد  تا برش را از ضاللت ابدی نجات دهد ، حتی به قیمتی که 
برایش گزاف بود. کسانی که از دست رفته اند در نهایت انتخاب هایی کرده اند که آنها را به 
این رسانجام ناگوار رساند. این ایده که داوری خداوند در مورد گمگشتگان ، حتی نابودی آنان 
)در مقابل عذاب ابدی(، در تضاد با شخصیت یک خدای مهربان است، فقط یک اشتباه  است. 

این محبت خداست، و تنها محبت خداست که عدالت را نیز مطالبه می کند. 

صلیب در خصوص آنچه که خدا مایل بود برای نجات همه کسانی که نجات می یابند انجام 
دهد، چه چیزی به ما می آموزد؟

۱ دی      پنجشنبه      

»مرگ دوم«
خدا تاریخ برش را به سمت اوج زمان آخر هدایت می کند. در پایان هزاره، همه مردگاِن 
رشیر از قربهای خود قیام می کنند تا احکام مجازات نهایی خود را دریافت کنند )مکاشفه ۲۰: 
۵، ۱۱-۱۵(. آنگاه، هنگامی که کل روند داوری به پایان رسید و چیز دیگری به آن اضافه نشد، 

رشیران به عدالت خداوند اعرتاف خواهند کرد. 
»با در نظر گرفنت متام حقایق نربد بزرگ، کل جهان، اعم از وفادار و رسکش، به اتفاق اعالم 
می کنند: »عظیم و عجیب است اعامل تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حّق است 
اّمت ها« )مکاشفه ۱۵: ۳(.  و شیطان خودش سجده کرده و قضاوت  پادشاه  ای  تو  راه های 

محکومیت خود را اقرار می کند!« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحات ۶۷۰ و ۶۷۱(.  

مالکی 4: 1  مکاشفه ۲۰: 14 و 1۵ و مکاشفه ۲1: ۸ را بخوانید� چقدر »دریاچه آتش« و »مرگ 
دوم« تاثیرگذار خواهد بود؟ 

 

 

نابودی نهایی شیطان و فرشتگان او و همه ستمکاران، جهان را از گناه و عواقب آن تطهیر 
می سازد. و با این حال، حتی نابودی نهایی رشیران، عمل محبت آمیز خداوند است، نه تنها 
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برای مقدسین، بلکه برای خود رشیران. آنها ترجیح می دهند مبیرند تا اینکه در حضور خدا که 
»آتش سوزنده« گناه است مبیرند )عربانیان ۱۲: ۲۹(.

»آنها ]از دست رفتگان[ آرزوی فرار از آن مکان مقدس را داشتند. آنها از نابودی استقبال 
می کردند تا از سیامی کسی که برای نجات آنها مرد، پنهان شوند. رسنوشت بدکاران با انتخاب 
خودشان رقم می خورد. طرد آنها از آسامن داوطلبانه و از جانب خداوند عادالنه و رحیامنه 

است«. )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۵۴۳(. 
بنابراین، نابودی نهایی گناه و گناهکاران - بر خالف فرضیه غیر کتاب مقدسی در مورد 
مصائب و رنج و عذاب ابدی آنها در جهنم - مجازات عادالنه و متناسبی را برای هر رشارتی 
که مردم مرتکب شده بودند فراهم می کند. همچنین تأیید می کند که گناه آغازی داشته و 

پایانی خواهد داشت. 
آنگاه کل جهان به کامل اولیه خود باز خواهد گشت، پیش از آن که گناه، رشارت و نافرمانی 

به طور مرموزی و بدون هیچ توجیهی پدید آید. 
خداوند را ستایش کنید که او به عنوان »قاضی عادل« ما )دوم تیموتائوس ۴: ۸(، تصمیم 

منصفانۀ اعطای جاودانگی به عادالن و نابودی ابدی به رشیران را اتخاذ خواهد کرد.

این ایده که خدا در نهایت همه را نجات می دهد چه اشکالی دارد؟ چرا چنین ایده ای 
درست نیست؟

۲ دی      جمعه      

اندیشه ای فراتر: از نوشته های الن جی وایت، »فصل بدون جامه عروسی«، صفحات 
۳۰۷ – ۳۱۹ از دروس پندآموز مسیح؛ »تهی شدن زمین«، صفحات ۶۵۳ – ۶۶۱؛ فصل »نربد پایان 

پذیرفت«، صفحات ۶۶۲ – ۶۷۳ از کتاب نربد عظیم را بخوانید.  

انکار حقیقت خود را خواهد  »در روز داوری نهایی، هر جان از دست رفته ای ماهیت 
فهمید. صلیب ارائه خواهد شد و هر ذهنی که توسط تجاوز کور شده است، سنگینی واقعی 
آن را خواهد دید. قبل از رؤیای جلجتا با قربانی مرموزش، گناهکاران محکوم خواهند شد. هر 
بهانه کذبی از بین خواهد رفت. ارتداد انسانی در خصلت رذیل خود ظاهر خواهد شد. اسنانها 
خواهند دید که انتخابشان چه بوده است. پس از آن هر سؤالی در مورد حقیقت و خطا در 
نربد طوالنی مدت روشن خواهد شد. در داوری جهانی، خداوند در برابر مالمت برای وجود 
یا تداوم رش می ایستد. او ثابت خواهد کرد که احکام الهی از فرعیات و ضامیم گناه نیستند. 
هیچ نقصی در حکومت خدا وجود نداشت، هیچ دلیلی برای نارضایتی وجود نداشت. هنگامی 
که نیات متامی دلها آشکار شود، وفاداران و رسکشان با هم متحد می شوند و اعالم می کنند: 
»راه های تو عادالنه و راست است، ای پادشاه مقدسین. ای خداوند چه کسی است که از تو 
نرتسد و نام تو را متجید نکند؟ . . . زیرا احکام تو آشکار شده است« )مکاشفه ۱۵: ۳ و ۴( )الن 

جی وایت، آرزوی اعصار، صفحه ۵۸(. 
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سواالتی برای بحث: 

را  مرگ  کنید،  امتناع  خدا  به  خود  اراده  کردن  تسلیم  از  و  بورزید  لجاجت  اگر   �1
گناه  اگر  کند�  می  محو  آتش  با  بیابد  که  را  گناهی  هر  خداوند  اید�  کرده  انتخاب 
بین می  از  را  گناه  که  ورزید، حضور خدا  امتناع  آن  از  از دوری  و  اید  کرده  انتخاب  را 
برکت، صفحه ۶۲(� کوه  از  اندیشه هایی  وایت،  )الن جی  کرد  را محو خواهد   برد، شما 

این نقل قول چگونه به ما کمک می کند تا ماهیت داوری اجرایی را درک کنیم؟  

۲� روی این ایده )که در پایان مطالعه سه شنبه ارائه شد( تمرکز کنید که هیچ یک از، 
داوری  روند  یافتگان   نجات  اینکه جزء  مگر  نمی شوند  مواجه  نهایی  داوری  با  گمراهان 
به ما می  را در مورد صراحت و شفافیت خداوند  این مطلب چه چیزی  باشند� دوباره، 

آموزد؟ برای جهانی که محبت در آن حکمفرماست، چرا این شفافیت اینقدر مهم است؟

۳� مشارکت مقدسین در داوری هزاره، چگونه آنها را نسبت به عزیزانشان که از دست 
خواهند رفت آرامش می بخشد؟
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داستانهای ایامنداران
۲ مهر

۲ رویا در آنگوال
نوشته ی اندرو مک چسنی

بنظرش  می رفت  کلیسا  به  که  بار  هر  کوچک،  لومبوی  ژائو  فردریکو  ویلیام 
می آمد که واعظ عبارت یکسانی را بکار می برد. واعظ بزرگ پشت منرب کلیسا در 
آنگوال می ایستاد. دستش را باال می آورد و با صدایی رسا فریاد می زد: “کسانی که 

برای خدمت به خداوند زندگی منی کنند، الیق زندگی نیستند!”
سخنان واعظ تاثیر زیادی بر ذهن جوان او می گذاشت اما دنیای بیرون کلیسا 
نیز تاثیر بزرگی بر او داشت و او تصمیم گرفت رقصیدن را به کلیسا رفنت ترجیح 
های  رویداد  و  مهامنی ها  در  و  داد  تشکیل  رقصی  گروه  سالگی   ۱۴ در  دهد. 

مدرسه ای در پایتخت آنگوال، لواندا، اجرا می کرد.
این میان  بنظر می رسید چیزی در  اما  از رقصیدن لذت می برد  اگرچه ویلیام 
آورد،  خاطر  به  را  واعظ  و جمله  کرد  احساس  درونش  او خالئی  نیست.  درست 

“کسانی که برای خدمت به خداوند زندگی منی کنند، الیق زندگی نیستند!”
نوشیدن  و  کشیدن  سیگار  به  ویلیام رشوع  و  شد  محو  رقص  از  ناشی  شادی 
مرشوبات الکلی  کرد اما او بطور فزاینده ای احساس خالی بودن می کرد. یک روز 
ناامیدانه دعا کرد: “من برای خدمت به تو زندگی منی کنم و من الیق زندگی نیستم. 

کمکم کن!”
مدت کوتاهی پس از دعا، یکی از دوستان ویلیام به او کارت دیجیتالی ذخیره 
اطالعات که در آن یک موعظه ذخیره شده بود، داد. ویلیام کارت دیجیتالی ذخیره 
نیز روی آن ذخیره  او را  از رقص  اطالعات را می خواست زیرا دوستش ویدیویی 

کرده بود. 
موعظه قلب ویلیام را ملس کرد و او را تحت تاثیر قرار داد. زانو زد و طلب 
بخشش کرد. او تصمیم گرفت به کلیسا برود. متامی کلیساها بخاطر کووید ۱۹ در 

آنگوال تعطیل بود و ویلیام نهایتا به یک کلیسای خانگی ادونتیست رفت. 
رویا  دو  فیلیپه،  خانگی،  کلیسای  رهرب  بود.  ویلیام  انتظار  در  بزرگی  شگفتی 
در مورد ویلیام طی دو شب گذشته دیده بود. در رویای اول، فیلیپه کنار درخت 



1۳۳

بزرگی ایستاده بود و شاخه کوچکی در دست داشت. او باید به نحوی شاخه را به 
درخت نصب می کرد تا دوباره بتواند رشد کند. در رویای دوم، فیلیپه کنار رودخانه 
بزرگی ایستاده بود. رودخانه کوچکی در کنار رودخانه بزرگ جاری بود و فیلیپه 

باید به نحوی رودخانه کوچک را به رودخانه بزرگ متصل می کرد. 
فلیپه به ویلیام گفت: “تو شاخه کوچکی هستی که باید به درخت بزرگ متصل 
شوی. درخت بزرگ عیسی است که درخت زندگی است. تو رودخانه کوچک هستی 

و عیسی رودخانه بزرگ. تو باید به عیسی متصل شوی که چشمه حیات است.”
ویلیام به سختی می توانست چیزهایی را که گوش هایش می شنید باور کند. او 

گفت: “عیسی می خواهد که من به او متصل شوم؟”
درحالیکه ویلیام در کلیسای خانگی مشغول پرستش بود، شادی و آرامش خالء 

درونی قلبش را پر کرد. او تصمیم گرفت تنها به عیسی متصل شود. 
امروزه ویلیام از این خوشحال تر منی تواند باشد. او فقط برای خدمت به خدا 

زندگی می کند. 
این داستان بشارتی، هدف شامره ۵ از برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست روز 
هفتم، “من خواهم رفت” را به تصویر می کشد که “شاگردسازی افراد و خانواه ها 

در زندگی های پر شده از روح” می باشد. 
.IWillGo2020.org :بیشرت بخوانید
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۳ – ۹ دی    درس چهاردهم   

همه چیز تازه شده است

بعدازظهر سبت
برای مطالعه این هفته: دوم پطرس ۳: ۱۳ ؛  مکاشفه ۲۱: ۳ و ۲۲ ؛ اول یوحنا ۳: ۲ و ۳؛  

اول پطرس ۱: ۲۲ ؛ اشعیا ۲۵: ۸  ؛ مکاشفه ۲۲: ۳ – ۵.

آیه حفظی: »و آن تخت نشین گفت، الحال همه چیز را نو می سازم� و گفت، بنویس، زیرا 
که این کالم امین و راست است« )مکاشفه ۲1: ۵(�

کالم مقدس به ما این امید را ارزانی می کند: »ولی بحسب وعده او، منتظر آسامنهای جدید 
و زمین جدید هستیم، که در آنها عدالت ساکن خواهد بود« )دوم پطرس ۳: ۱۳(. 

اما برای برخی، وعده »آسامن جدید و زمین جدید« )مکاشفه ۲۱: ۱( مانند یک خیال است، 
داستان هایی که توسط صاحبان قدرت که از امید به زندگی پس از مرگ برای کمک به نگه 
داشنت توده ها در صف استفاده کردند، روایت می شود. ایده این است: هر چند در حال حارض 

سخت است، روزی پاداش خود را در بهشت یا مانند آن خواهید داشت.
و اگرچه برخی از مردم از امید آینده ارائه شده در کتاب مقدس به این طریق استفاده 
کرده اند، اما سوء استفاده از آنها حقیقت وعده های ما را در مورد آسامن های جدید و زمین 

جدید تغییر منی دهد. 
امید متبارک ما را به سخره خواهند گرفت )دوم پطرس ۳:  ایام آخر، استهزا کنندگان  در 
۳-۷(. اما متسخر آنها، درست هامنطور که پیشگویی شده، می تواند به عنوان شواهد بیشرتی 
در مورد صحت آنچه کتاب مقدس می گوید قلمداد شود، زیرا آنها هامنطور که کتاب مقدس 

پیش بینی کرده بود، استهزا می کنند. 
در این هفته به وعده با شکوه آسامنی جدید و زمینی جدید، از جمله معبد آسامنی، حضور 

خدا، پایان مرگ و اشک ها - و رسانجام، پیروزی نهایی عشق خدا فکر خواهیم کرد.

*درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت، ۱۰ دی – ۳۱ دسامرب آماده شوید.
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۴ دی      یکشنبه      

آسامن و زمین جدید
 برای برخی از پیروان فلسفه یونان ایده ای وجود دارد که چیزی که فیزیکی است بد است. 
به همین خاطر است که برای آنان تصور یک ملکوت واقعی با مردم واقعی در آینده قابل 

قبول نیست.
 با این طرز اندیشه، برای اینکه ملکوتی باشد و خوب باشد، بایسیتی یک وضعیت خالص 
روحانی موجود باشد که عاری از هر عیب و نقصی باشد که در این دنیای مادی وجود دارد. 
به عقیده آنان چیز مادی منی تواند روحانی باشد. و اگر چیزی روحانی است منی تواند مادی 
باشد. در مقابل، کتاب مقدس از ملکوت و آسامن بطور عینی و ملموس، اما بدون محدویتهای 

ناشی از حضور گناه سخن می گوید.

اشعیا ۶۵: 1۷-۲۵؛  اشعیا ۶۶: ۲۲، ۲۳؛ دوم پطرس ۳: 1۳؛ و مکاشفه ۲1: 1-۵ را بخوانید� پیام 
نهایی این آیات چیست؟

 

 

کتاب اشعیا گوشه ای از چگونگی وضعیت زمین را نشان می دهد که اگر ارسائیل به عنوان 
یک قوم  به عهد خود با خدا وفادار می ماند )اشعیا ۶۵: ۱۷-۲۵؛ اشعیا ۶۶: ۲۲، ۲۳؛را با  تثنیه 
۲۸ مقایسه کنید(. کل محیط با مظاهر متنوع زندگی بیشرت  و بیشرت به سمت برنامه اولیه و 

اصلی  خدا به پیش می رود، یعنی قبل از اینکه گناه وارد شود.  
هرچند آن برنامه آنگونه که انتظار می رفت محقق نشد. آنگاه طرح جدیدی مقرر گردید 
که االن از طریق کلیسا انجام می شود  که ترکیبی از یهودیان و غیریهودیان از متامی ملتهاست 
)متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰ ، اول پطرس ۲: ۹(. بنابراین، نبوتهای اشعیا بایستی از بُعد کلیسا دوباره 

خوانده شود )دوم پطرس ۳: ۱۳،  مکاشفه ۲۱: ۱ – ۵(.   
نامیده می شود)عربانیان ۱۱: ۱۴ – ۱۶(.  »در کتاب مقدس، میراث نجات یافتگان »وطن« 
در آنجا شبان آسامنی گله خود را به چشمه های آب های زنده می برد. درخت حیات هر ماه 
میوه خود را می دهد و برگ درخت برای خدمت به ملت هاست. نهرهای همیشه روان، شفاف 
مانند بلور، و در کنار آنها درختان در حال تکان خوردن سایه های خود را بر مسیرهایی که برای 
فدیه یافتگان خداوند آماده شده اند، می اندازند. در آنجا دشت های وسیع به تپه های زیبایی 
تبدیل می شوند و کوه های خدا قله های رفیع خود را برافراشته اند. در آن دشت های آرام، در 
کنار آن نهرهای زنده، قوم خدا، زائران و کسانی که برای مدتهای طوالنی رسگردانان بوده اند، 

خانه ای خواهند یافت«. )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۷۵(. 



1۳۶

بسیاری از نویسندگان سکوالر، بدون امید به ابدیت که در کتاب مقدس ارائه شده است، 
از بی معنی بودن وجود انسان ابراز تاسف کرده اند� اگرچه آنها در مورد آینده اشتباه می 
کنند، اما چرا بحث در مورد نظر آنها در مورد پوچ بودن زندگی بدون امید به آینده دشوار 

است؟ پاسخ خود را در روز سبت به کالس بیاورید�

۵ دی      دوشنبه      

در معبد خدا
برخی از مردم از آسامن به عنوان حرم مطهر خداوند یاد می کنند. اما کتاب مکاشفه به یک 
معبد خاص در اورشلیم جدید اشاره دارد، جایی که تخت سلطنت خدا و دریای شیشه ای در آن 
قرار دارد )مکاشفه ۴: ۲-۶، مکاشفه ۷: ۹-۱۵، مکاشفه ۱۵: ۵- ۸(. در آنجا جامعتی عظیم از همه 
اقوام، قبیله ها، قوم ها و زبان ها خدا را برای همیشه پرستش خواهند کرد )مکاشفه ۷: ۱۷-۹(.

مکاشفه ۷: ۹-1۵ را با مکاشفه ۲1: ۳، ۲۲ مقایسه کنید� چگونه می توانیم توصیف خیل عظیم 
نجات یافتگانی را که خدا را «در معبد او شب و روز« خدمت می کنند )مکاشفه ۷: 1۵( با این 

بیانیه مطابقت دهیم که یوحنا در اورشلیم جدید »هیچ معبدی ندید«؟ )مکاشفه ۲1: ۲۲(؟

 

 

حرم مطهر/ معبد آسامنی همیشه مکانی بوده است که فرشتگان آسامنی خداوند را عبادت 
می کرده اند. ولی با ظهور گناه حرم مطهر همچنین به مکانی تبدیل شد که رستگاری به برش 
ارزانی گردید. وقتی که مشکل گناه رفع شود، حرم مطهر آسامنی یکبار دیگر به کاربرد اصلی 

خود بازخواهد گشت.  
در مکاشفه ۲۱: ۲۲ یوحنا از مکاشفه ای خرب می دهد که او دیگر معبدی را در شهر ندید 
زیرا خداوند متعال و بره معبد آن می باشند. ولی آیا این بدان معناست که دیگر خانه ای 
برای خداوند نیست که مخلوقات او بتوانند بیایند و همنشینی و مشارکت خاصی با او داشته 

باشند؟ به هیچ وجه! 
- ریچارد ام دیویدسون، »مکاشفه: مشاهده زیبایی خدا« در ویرایش آرتور استل، کلمه: 
کتاب  تحقیقاتی  انستیتوی  اسپرینگ،  )سیلور  اول  جلد  دادن؛  تعلیم  کردن،  زندگی  تحقیق، 

مقدس، ۲۰۱۵ صفحه ۲۱(.
کتاب مکاشفه به آن یگانه که پرستش شده و کسانی که او را می پرستند توجه ویژه ای 
دارد. این پرستش آسامنی بر خدا و بره متمرکز است )مکاشفه ۵: ۱۳، مکاشفه ۷: ۱۰(. مانند 

همیشه و هامنطور که باید باشد، مسیح کانون عبادت است. 
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برّه  به خون  را  لباس خود  بیرون می آیند و  »از عذاب سخت  عابدان کسانی هستند که 
شستوشو کرده، سفید منوده اند« )مکاشفه ۷: ۱۴(. آنان شاهدان زنده خدایی هستند که قدرت 
رهابخشی و متحول کننده دارد. آنان رسودهای شکرگزاری را برای خدا بخاطر آنچه که هست 

و آنچه که انجام داده می خوانند. 

مکاشفه ۲1: ۳ چنین می گوید، »و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت، اینک، خیمۀ 
خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خوِد 
خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود«� این آیات در آیات بیشماری دیگری بازتاب یافته 
است )ارمیا ۳۲: ۳۸ ، حزقیال ۳۷: ۲۷ ، زکریا ۸: ۸ ، عبرانیان ۸: 1۰(� آیا این بدین معناست 
که خداوند در حال حاضر و همچنان بر روی زمین خدای ما و ما قوم او خواهیم بود؟ االن 

چگونه می توانیم این حقیقت شگفت انگیز را زندگی ببخشیم؟

۶ دی      سه شنبه      

در حضور خدا
کتاب مقدس می گوید که خداوند »در نور دست نیافتنی ساکن است« )اول تیموتائوس ۶: 
۱۶( و اینکه »هیچکس هرگز خدا را ندیده است« )یوحنا ۱: ۱۸ ؛ اول یوحنا ۴: ۱۲(. آیا بدین 
اینطور  به هیچ وجه  را نخواهند دید؟  معنی است که مقدسین در آسامن هرگز خدای پدر 
زیرا  اشاره می کند  از سقوط  انسان پس  به  نیست. کامال معلوم است که دیده نشدن خدا 

چندین اشاره در کالم خدا وجود دارد که مقدسیم در واقع او را در آسامن خواهند دید.

متی ۵۵: ۸  اول یوحنا ۳: ۲ و ۳  و مکاشفه ۲۲: ۳ و 4 را بخوانید� این آیات درباره امتیاز واالی 
دیدن خدا چه می گویند؟ 

 

 

هامن یوحنای رسول که بیان کرد: »هیچ کس روی خدا را ندیده است« )یوحنا ۱: ۱۸ ، اول 
یوحنا ۴: ۱۲( همچنین اظهار می دارد که  »او را چنانکه هست خواهیم دید« )اول یوحنا ۳: 
۲ و ۳( و »روی او را می بینیم« )مکاشفه ۲۲: ۳ و ۴(. این موضوع قابل بحث است که آیا این 

آیات اشاره به خدای پدر دارد یا مسیح؟ 
ولی متامی شک و تردید ها در پرتو بیانیه خود مسیح رفع خواهد شد که می گوید، »خوشا 
به حال کسانی که دلی پاک دارند زیرا خدا را خواهند دید« )متی  ۵: ۸(. چه امتیازی برای 
رهایی یافتگان خواهد بود تا خدا را در معبد او  پرستش کنند! ولی امتیاز افضل برای همگان 

خواهد بود تا روی او را ببینند. 
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»قوم خدا این امتیاز را دارند که با پدر و پرس ارتباط آشکار داشته باشند. »اکنون ما از 
شیشه ای تاریک می بینیم. )اول قرنتیان ۱۳: ۱۲(. ما تصویر خدا را می بینیم که در کارهای 
طبیعت و در رفتار او با مردم منعکس شده است، مانند یک آینه. اما پس از آن ما او را رو در 
رو خواهیم دید، بدون اینکه پرده ای بین آنها کمرنگ شود. ما در حضور او خواهیم ایستاد و 
جالل سیامی او را مشاهده خواهیم کرد« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحات ۶۷۶ و ۶۷۷(. 

به برخی از آیات امروز توجه کنید که رابطه ای بین خلوص و دیدن خدا دارد. »پاکدالن« 
خدا را خواهند دید؛ او که خداوند را خواهد دید »خود را طاهر می سازد زیرا او طاهر است« 
)اول یوحنا ۳: ۳(. این آیات آنچه را که آشکار می کنند این است که خداوند باید کاری را در 

ما االن انجام دهد تا ما را برای آسامن آماده سازد. 
اگرچه، در پایان، نام ما به بهشتی از طریق مرگ عیسی قطعی شده است، ما در همینجا 
و همین حاال از یک روند تطهیر عبور خواهیم کرد که ما را برای خانه ابدی آماده می کند. و 

محور روند تطهیر، اطاعت از کالم اوست.

اول پطرس 1: ۲۲ را بخوانید� چگونه این آیه  پیوند اطاعت و تطهیر را برای ما آشکار می 
کند؟ چه چیزی در اطاعت ما را پاک می کند؟ به طور خاص، پطرس می گوید که چگونه  

اطاعت ما خود را آشکار خواهد ساخت؟ 

۷ دی      چهارشنبه      

دیگر مرگ و اشکی نخواهد بود
فرضیه روح ابدی، که عذاب ابدی در جهنم همیشه سوزان را تجربه می کند، با آموزه های 
کتاب مقدس  که می گوید »در آسامن و زمین جدید هیچ مرگ و اندوه و گریه ای نخواهد 

بود« )مکاشفه ۲۱: ۴(در تضاد است.
از  اگر نظریه جهنم همیشه سوزان درست باشد آنگاه »مرگ دوم« گناه و گناهکاران را 
جهان محو نخواهد کرد بلکه تنها آنها را در یک جهنم ابدی از اندوه و گریه محبوس خواهد 
داشت. و بیشرت: در این مورد جهان هرگز کامال به اصالت و کاملیت خود مرمت و بازسازی 

نخواهد شد. ولی خدا را شکر که کتاب مقدس تصویری کامال متفاوت را نقاشی کرده است! 

اشعیا ۲۵: ۸ و مکاشفه ۷: 1۷ و مکاشفه ۲1: 4 را بخوانید� این آیات چه تسلی و امیدی در 
میان سختیها و مصایب این جهان حارض برای ما به ارمغان می آورد؟

 

 
زندگی می تواند بسیار دشوار، نامنصفانه، و ظاملانه باشد. برخی مردم که بسیار برای ما 
عزیز هستند ظاملانه از ما گرفته می شوند تا در آغوش رسد مرگ بیاسایند. یا برخی از افرادی که 
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زیرکانه به زندگی ما می آیند و احساسات ما را می ربایند و بعد راه خود را گرفته و می روند، 
گوئی که اصال اتفاقی نیفتاده است. چقدر سهمگین است که توسط فردی که دوست دارید و 

به او اعتامد دارید مورد خیانت واقع شوید. 
لحظاتی وجود دارد که با دلی شکسته حتی ممکن است شگفت زده شویم که آیا زندگی 
ارزش زیسنت را دارد. رصفنظر از اندوه های ما خدا همیشه مشتاق است تا در حد ممکن گونه 
های ما را از اشک ها پاک کند. ولی برخی از دلشکستگی های سنگین ما تا آن روز با شکوه 
ادامه می یابد وقتی که مرگ، اندوه و زاری دیگر وجود نخواهد داشت )مکاشفه ۲۱: ۱ – ۵(.  
ما می توانیم اعتامد کنیم که در داوری نهایی، خداوند  تک تک انسان ها را عادالنه و از روی 
محبت داوری خواهد کرد. همه عزیزان ما که در مسیح مرده اند، از مردگان برخیزانده می شوند 
تا برای ابدیت با ما باشند. آنهایی که ارزش زندگی ابدی را ندارند، در نهایت هستی خود را از 
دست خواهند داد، بدون اینکه در بهشتی »ناخوشایند« یا در جهنمی همیشه سوزان زندگی کنند. 
بزرگرتین تسکین از شیوه منصفانه ای برگرفته می شود که خداوند با هر کسی رفتار می 
کند. وقتی که مرگ بطور قطعی دیگر وجود نخواهد داشت، رهایی یافتگان با خوشی فریاد می 
زنند، »ای مرگ پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ نیش تو کجاست؟« )اول قرنتیان ۱۵: ۵۴ و ۵۵(.  

خداوند وعده داده است که »آسامن جدید و زمین جدیدی ایجاد خواهد کرد، چیزهای  
پیشین  بیاد نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشت«  )اشعیا ۶۵: ۱۷(. این بدان معنا نیست که 
آسامن مکان فراموشی خواهد بود، بلکه به این معناست که آنچه گذشته است شادی پایدار 

آسامن را تضعیف نخواهد کرد. 

چه کسی ویرانی های ناعادالنه وجود انسان را در اینجا احساس نکرده است؟ به خصوص 
آنجا که ممکن  تا  و  اعتماد کنیم،  بگیریم که  یاد  در زمان های سخت، چگونه می توانیم 

است، از خوبی و محبت خدا خوشحال باشیم؟

۸ دی      پنجشنبه      

نام او بر روی پیشانی هایشان
مکاشفه ۲۲: ۳ – ۵ را بخوانید� چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که در میان کسانی خواهیم 
بود که نام خدا بر روی پیشانی آنها نوشته شده است؟ یا آیا می توانیم اطمینان داشته باشیم؟ 

 

 

پس از شورش لوسیفر و سقوط آدم و حوا، خداوند می توانست این دو گناهکار را نابود 
کند. با این حال، به عنوان ابراز محبت بی قید و رشط به مخلوقاتش، خداوند برنامه رحیامنه 

را برای نجات متامی کسانی که او را می پذیرند، تدبیر منود. 
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این تدبیر به عنوان »طرح رستگاری« شناخته شده است، گرچه حتی پیش از آفرینش زمین 
وجود داشته است )افسسیان ۱: ۳ و ۴ ؛ دوم تیموتائوس ۱: ۹؛  تیطس ۱: ۲؛  مکاشفه ۱۳: ۸( 
که در ابتدا در باغ عدن درست بعد از سقوط به برش ارائه گردیده بود. بعدها در الگوها و 
شباهتهای خدمات حرم مقدس عربانی آشکار گردید )خروج ۲۵(. و بعد در زندگی، مرگ و قیام 

عیسی به کامل ترین وجه بیان گردید )رومیان باب ۵ را ببینید(. 
در کانون برنامه رستگاری وعده حیات ابدی قرار دارد که بر اساس شایستگی های عیسی 
برای متامی کسانی است که با ایامن متهید بزرگی را که در صلیب مهیا گردید پذیرفته باشند. 
قبل از صلیب، بعد از صلیب – نجات و رستگاری بوسیله ایامن بوده است، و هرگز از طریق 

اعامل، هرچند بسیاری از اعامل بیانگر نجات ما باشند، نبوده است.

پولس در مورد ابراهیم که مدتها قبل از آمدن مسیح وجود داشت، به عنوان منونه ای از نجات 
از طریق ایامن نوشت: »زیرا اگر ابراهیم با اعامل عادل شمرده شد، چیزی برای فخر کردن 
دارد، اما نه در حضور خدا� برای اینکه کتاب مقدس چه می گوید؟ »ابراهیم به خدا ایامن 
آورد و برای او عادل شمرده شد« )رومیان 4: ۲ و ۳(� چگونه این آیات به ما کمک می کند تا 

بفهمیم نجات از طریق ایامن چیست؟

 

 

جمله  از  او،  وعده های  و  باشیم،  شده  او  تسلیم  باشیم،  پذیرفته  را  عیسی  اگر  بنابراین، 
وعده های زندگی جدید کنونی در او را داشته باشیم، و اگر کامالً بر شایستگی های او تکیه کنیم 
و نه چیز دیگری، می توانیم اطمینان از رستگاری و نجات  را  پیدا کنیم. ابراهیم ایامن آورد و 

برای او عدالت شمرده شد. با ما به همین صورت عمل می کند. 
پس این هامن معنایی است که نام او بر پیشانی ما نوشته شده است. اگر اکنون در آنجا 
نوشته شده و از او روی گردان نباشیم، در آسامنهای جدید و زمین جدید نیز نوشته خواهد شد. 

۹ دی      جمعه      

پایان  الن جی وایت، »فصل نربد  از نوشته های  ای فراتر:  اندیشه  اندیشه ای فراتر: 
یافته«، صفحات ۶۷۴ – ۶۷۸ از کتاب نربد عظیم؛ »فصل زمین نو شده«، صفحات ۱۳۳ – ۱۴۵؛ 
فصل »آسامن یک مدرسه است«، صفحات ۱۴۶ – ۱۵۸؛ فصل »طولی نخواهد کشید«، صفحات 
تواند رشوع شود«، صفحات ۱۶۷ – ۱۷۶؛ فصل  ۱۵۹ – ۱۶۶؛ فصل »ملکوت همین االن می 
»نوایی آسامنی«، صفحات ۱۷۷ – ۱۸۴؛ فصل »دعوتی برای ما تا در آنجا باشیم«، صفحات ۱۸۵ 

– ۱۹۲ از کتاب ملکوت  را بخوانید.

»صلیب مسیح علم و رسود رستگاران در متام ابدیت خواهد بود. در مسیح جالل یافته، 
مسیح را مصلوب شده خواهند دید. هرگز فراموش منی شود که او که قدرتش جهان های بی 
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شامر را از طریق قلمروهای وسیع فضا آفرید و برپا کرد، محبوب خدا، عظمت آسامن، او که 
کروبیان و رسافین درخشان از پرستش او لذت بردند - خود را فروتن کرد تا انسان سقوط کرده 
را باال بربد. که او گناه و رشم گناه و پنهان شدن چهره پدرش را تحمل کرد، تا اینکه مصائب 
دنیای گمشده قلب او را شکست و زندگی او را بر صلیب جلجتا در هم کوبید. این که خالق 
همه جهان ها، داور همه رسنوشت ها، جالل خود را کنار بگذارد و خود را بخاطر محبت و 
عشق به برش ذلیل کند، شگفتی و ستایش جهان هستی را برانگیخته خواهد کرد« )الن جی 

وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۵۱(. 
است.  شده  تطهیر  گیتی  متام  نیست.  دیگر  گناهکاری  و  گناه  یافت.  پایان  بزرگ  »نربد 
هامهنگی و شادی در آفرینش وسیع همچون یک نبض می تپد. از آن خدایی که همه چیز را 
آفرید، حیات و نور و شادی در رسارس قلمروهای فضای نامحدود در جریان است. از ریزترین 
اتم تا بزرگرتین جهان، همه چیز، چه جاندار و چه بی جان، در زیبایی بی سایه و شادی کامل 

خود، اعالم می کنند که خداوند محبت است« )الن جی وایت، نربد عظیم، صفحه ۶۷۸(. 

سواالتی برای بحث: 

1� بسیاری از مسیحیان سکوالر شده زندگی خود را به گونه ای می گذرانند که گویی این 
جهان برای همیشه ادامه خواهد داشت )لوقا 1۲: 1۶-۲1(� چگونه می توانیم آرمان های 
از آنچه  توانیم  اولویت های آسمانی خود هماهنگ کنیم؟ چگونه می  با  را  زمینی خود 

عیسی در لوقا 1۲ به ما هشدار داده است خود را مراقبت کنیم؟ 

۲� اگر ملکوت از همینجا شروع می شود، برای تبدیل خانه و زندگی شخصی خود، به 
ابزارهایی کوچک برای بیان اصول ملکوتی چه باید بکنیم؟ 

۳� بر سوالی که در پایان درس یکشنبه پرسیده شد، تامل کنید� چه منطقی در پُشت شک 
و بدبینی کسانی که به زندگی ابدی اعتقاد ندارند وجود دارد؟ در عین حال، برخی از این 
افراد با این وجود به نظر می رسد که حتی بدون ابراز هیچ امیدی به آینده، زندگی نسبتاً 
»شادی« دارند� به نظر شما چگونه این کار را انجام می دهند؟ یعنی چگونه می توانند 
زندگی را، حتی با خشنودی و رضایت، بدون وعده چیزی فراتر از این زندگی، عقالنی کنند؟

خدا محبت است، آمین�
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داستانهای ایامنداران
۹ دی

 آمبیوه بار )آمبیوه فروشی( تاثیرگذار
در فیجی

نوشته ی جورج کوانگ

های  اقامتگاه  بخاطر  که  است  توریستی  محبوب  مقصد  یک  ویلوآلوآ  ساحل 
فیجی،  نادی  در  شبانه  مکان های  و  بارها  بویژه  و  رستوران ها  به رصفه،  مقرون 
کافه های  از  بسیاری  کرد،  پیدا  کووید ۱۹ شیوع  که  زمانی  اما  شناخته می شود؛ 
کوچک، فست فودها و رستوران ها تجارت خود را کنار ساحل از دست دادند. یکی 

از این مکان ها اسرتاحتگاه بامبو بود . 
سه کلیسای محلی ادونتیست روز هفتم فرصت را غنیمت شمرده، با اسرتاحتگاه 
بامبو همکاری کرده تا بار سالمتی بیتو را باز کنند؛ آمبیوه باری، برنامه های سالمتی 
های  چالش  ورزشی،  های  برنامه  رایگان،  بیومرتیک  غربالگری  مانند  تندرستی  و 
کاهش چربی و برنامه های غذایی شخصی سازی شده را ارائه می دهند. این بار که 
نام آن بیتو ، در زبان محلی به معنای بامبو، است به رسعت میان مردم محلی که 

روزانه برای آمبیوه های تازه و سامل به آنجا می رفتند محبوبیت یافت. 
تشویق  برای  تاثیرگذار  مرکز  بعنوان  بار  این  که  کردند  دعا  کلیسا  اعضای 
که مردم  منطقه ای  در  به سالمت  نسبت  رویکردی جامع تر  اتخاذ  به  فیجیایی ها 
با بیامری های سبک زندگی، بویژه دیابت دست و پنجه نرم می کنند، عمل کند. 
این بار با حامیت کمپین ۱۰۰۰۰ پنجه بخش جنوبی اقیانوس آرام، دریافت کننده 
مورد  در  آگاهی  افزایش  دنبال  به  همچنین  و   ۲۰۱۹ سبت  سیزدهمین  هدایای 

جایگزین های سامل برای الکل بود. 
پس از موج دوم کووید ۱۹ که فیجی را درنوردید و مقامات دستور دادند تا 
اسرتاحتگاه بامبو به همراه آمبیوه بار، تعطیل شود. به مدت دو هفته، مشرتیان 

روزانه متاس می گرفتند تا بدانند چه زمانی و کجا آمبیوه بار باز خواهد شد. 
اتفاقی که بعدها افتاد همه را شگفت زده کرد. 

زوج متاهلی که اقامتگاه ساحلی همسایه را مدیریت می کردند، جمعیتی را که 
روزانه به داخل و خارج اسرتاحتگاه بامبو رفت و آمد داشتند را متاشا کرده و متوجه 
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شده بودند که بسیاری از مردم از بار آمبیوه بیشرت بازدید می کنند تا بار مرشوب. 
آنها همچنین با رضایت خاطر از کاهش حوادث مربوط به الکل در خیابان خود 

خرب دادند. 
این زوج با اعضای کلیسا متاس گرفتند و پیشنهاد کردند از بار مرشوب و سایر 
مکان های خود بعنوان مرکز سالمتی استفاده کنند. اعضای کلیسا در هامن ابتدا 
پیشنهاد را رد کردند، آنها نه تنها منی خواستند آمبیوه را در هامن محل فروش الکل 
عرضه کنند، بلکه مدیران توضیح دادند که می خواهند فروش الکل را بطور کلی 

متوقف کنند.  
مخلوط  آمبیوه گیری،  های  دستگاه  با  بار  تجهیزات  و  شد  آوری  جمع  الکل 
راه  دوباره  بیتو  بار سالمتی  جایگزین شد.  گیاهان  و  سبزیجات  میوه جات،  کن، 

اندازی شد . 
اعضای کلیسا از راه شگفت انگیزی که خدا هدایت کرده بود، ابراز شادمانی 
بامبو  بر مشرتیان اسرتاحتگاه  تنها  نه  بودند. آمبیوه فروشی  کردند و هیجان زده 
تاثیر گذاشته است، بلکه  اقامتگاه ساحلی کناری را نیز به مرکز تاثیرگذاری تبدیل 

کرده است که امید و شفا را  برای جامعه به ارمغان می آورد. 
بخش  پنجه   ۱۰۰۰۰ کمپین  از  که  شام   ۲۰۱۹ سبت  سیزهمین  هدایای  بابت 
جنوبی اقیانوس آرام در فیجی و سایر کشورهای اقیانوس آرام جنوبی حامیت کرد، 
سبت  سیزدهمین  سخاومتندانه  هدیه  برای  برنامه  ریزی  بابت  متشکریم.  شام  از 
در این سه ماهه جهت حامیت از پروژه های جدید برای گسرتش انجیل در بخش 

جنوبی اقیانوس آرام و فراتر از آن، از شام متشکریم. 


