


۱
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مارتین لوتر (MARTIN LUTHER) و غالطیان
مارتین لوتر بواسطه هدایت روح القدس حقایق بنیادینی را از مضامین کتاب مقدس برای 
میلیونها نفر عیان ساخت که در طی قرنها زیر مخروبه های خرافات و ُسنن مدفون مانده بود. 
آماده  پروتستان  اصالحات  سالگرد  پانصدمین  گرامیداشت  برای  پروتستان  جهان  خاطر  بهمین 
میشود.  به نحوی می توان استدالل کرد که جنبش پروتستان در نیم هزاره پیش از البالی اوراق 
کتاب غالطیان (در موازات با کتاب رومیان) ، پدیدار گردید! مارتین لوتر در هنگام خواندن 
قرار  ایامن)  بواسطه  شدن  (عادل  باشکوه  مژدة  تأثیر  تحت  بار  نخستین  برای  غالطیان  کتاب 
گرفت، آن حقیقت عظیمی که اصالحات پروتستان را بوجود آورد و میلیون ها نفر را که  قرن ها 
در قید و بند خطاهای الهیات شناسی و کلیسایی گرفتار بودند رها ساخت. با مطالعه این کتاب 

مارتین لوتر متحول شد و دیدگاه او از جهان، دیگر هرگز برایش مثل قبل نبود. 
ادونتیست های روز هفتم نیز قرن های زیادی پس از لوتر، مدیون کتاب غالطیان هستند. 
 ١٨۸٠ سالهای  طی  در   (A. T. Jones) جونز  تی.  ای.  و   (E. J. Waggoner) وگونر  جی.  ای. 
تا١۸۹٠ میالدی به کلیسای ادونتیست کمک منودند تا حقیقت (عادل شدن بواسطه ایامن) را 

بار دیگر کشف کنند. 
اصالحات  فقرات  ستون  به  تبدیل  را  آن  که  دارد  وجود  غالطیان  کتاب  در  مضمونی  چه 
را  لوتر  مارتین  جمله  از  بسیاری  قلب های  تا  توانسته  محتوا  این  چرا  است؟  کرده  پروتستان 
تحت تأثیر قرار بدهد؟ کتاب غالطیان به شیوه ای بی شباهت با سایر کتاب های کتاب مقّدس، 
به شامری از موضوعات بسیار مهم در زمینة روح مسیحی اشاره می کند. در کتاب غالطیان 
مسائلی از جمله آزادی، نقش احکام در رستگاری، وضعیت ما در مسیح، ماهیت زندگی تحت 
هدایت روح القدس، پولس را به تدقیق و چالش وا میدارد و همچنین به این پرسش قدیمی 
میپردازد که چگونه انسان های گناهکار می توانند در مقابل خدایی که مقّدس و دادگر است ، 
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عادل شمرده شوند؟  احتامالً این پرسش بیش از هر سؤال دیگری، به مارتین لوتر انگیزه داد تا 
راهی را که رشوع کرده بود دنبال کند. راهی  که هرگز از آن روی بر نتافت.

البته کتاب های دیگر نیز از جمله رومیان، به برخی از این پرسش ها اشاره می کنند، اّما کتاب 
غالطیان متفاوت می باشد. نه تنها این کتاب مخترص تر می باشد، بلکه موضوع های غنی آن با 
لحن مهیِج شبان گونه و تاثیرگذار نوشته شده است که مطمئناً قلب های گشوده بروی روح خدا 

را حتی امروزه ملس خواهد کرد. 
اگرچه نامة پولس به طور شخصی با هر کدام از ما سخن می گوید، اّما درک و بینش ما 
تقویت خواهد شد چنانچه از ریشه وضعیت تاریخی که پولس  تحت هدایت روح القدس به 

آن اشاره می منود، آگاهی داشته باشیم. 
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کتاب غالطیان احتامالً در زمره اولین رساله های 
معروف  شورای  از  پس  مدتی  کوتاه   ، میالد  از  پس   ۴۹ سال  در  غالطیان  رساله  است.  پولس 
سند  قدیمی ترین  است  ممکن  کتاب  این  پس   .(۱۵ باب  رسوالن  (اعامل  شد.  نوشته  اورشلیم 
شناخته شدة مسیحی باشد. هامنطور که اعامل رسوالن و غالطیان مشخص می کنند، کلیسای 
بر  شد.  روبرو  غیریهودیان  مورد  در  بویژه  رستگاری،  ماهیت  رس  بر  شدیدی  جدلهای  با  اّولیه 
اساس گفتة گروهی از ایامنداران یهودی به نام یهودگرایان یا (پیروان احکام موسی) ، تنها ایامن 
به عیسی برای غیریهودیان کفایت منیکرد. غیریهودیان همچنین می بایست ختنه می شدند و 
از احکام موسی پیروی می کردند (اعامل رسوالن باب ۱۵ آیة ۱).پس جای هیچ تعّجبی نیست 
که وقتی پولس کلیسای غیریهودیان را در غالطیه بوجود آورد، برخی از این یهودگرایان برای 

باصطالح «حل و فصل امور» به آنجا سفر کردند. 
هنگامــی کــه خــرب ایــن مشــکل بــه پولــس رســید، او بــا خــروش و التهــاب بــه ایــن مســئله 
واکنــش نشــان داد. پولــس متوّجــه شــد کــه آنهــا  میگوینــد کــه ایــامن بــرای رســتگاری کافــی 
نیســت و بایــد اعــامل و یــا ترشیفــات یهــود را نیــز انجــام دهنــد کــه ایــن ایــده غلــط، کارهــای 
مســیح را بــرای مــژده رســتگاری تضییــع و تخریــب مینمــود. بــه همیــن ســبب بــرای دفــاع از 
انجیــل دفاعیــه ای پــر شــور نوشــت. او بــا کالمــی تنــد واقعیــت ایــن آمــوزة دروغیــن را کــه 

هامنــا احکامگرائــی بــود بطــور روشــن و ســاده ترشیــح منــود. 
این فصل از مطالعة دروس کتاب مقّدس از ما دعوت می کند تا با پولس رسول همسفر 
بشویم، مادامی که او از غالطیان عاجزانه تقاضا می کند که نسبت به عیسی رو راست و وفادار 
مبانند. در عین حال، همچنین به ما فرصت میدهد تا  با تعمق از حقایقی آگاه شویم که راه 
اجتناب ناپذیر را برای مارتین لوتر گشود تا در نهایت از کلیسای روم جدا گردد و انجیل اصیل، 

که  بر کتاب مقدس استوار است احیا گردد. 

نویسنده این مطالب دکرت کارل کوِرست (Carl Cosaert) استاد مطالعات کتاب مقّدس در 
دانشگاه واال واال Walla-Walla   در کالج پلِیس college place واشینگتون می باشد.
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پیام پولس رسول به غیر یهودیان

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: اعـامل رسـوالن باب ۶ آیـات ۹ تا ۱۵، بـاب ۹ آیات ۱تـا ۹ ؛ اول 
سـموئیل بـاب ۱۶ آیـه  ۷ ؛ متـی بـاب ۷ آیـه  ۱ ؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیـات ۱۹ تا ۲۱ 

، بـاب ۱۵ آیـات ۱ تـا ۵ .
آیـه حفظـی: «وقتـی ایـن را شـنیدند قانـع شـدند و گفتنـد: خـدا را شـکر کـه همـان 
لطفـی را کـه در حـق مـا نمـود در حـق غیـر یهودیـان نیـز انجـام داد و بـه ایشـان ایـن 
امکان را داد تا دسـت از گناه کشـیده بسـوی او باز گردند و حیات جاودانی را بدسـت 

آورنـد» (اعـامل رسـوالن باب ۱۱ آیـه ۱۸).
درک شـائول طرسوسـی (که پس از تغییر کیش به پولس رسـول معروف شـد) و دلیل کاری 
کـه انجـام داد، چنـدان دشـوار منی باشـد. بـرای او بـه عنـوان یـک یهـودی مؤمـن متعصـب که 
متـام عمرخـود را وقـف آموخـنت اهمیـت احـکام کرده و بـر این باور بود که رسـتگاری سیاسـی 
ارسائیـل قریـب الوقـوع اسـت،  و تحمـل اندیشـة انتظار طوالنی مـدت برای مسـیح موعود که 

بـه طـرز فجیعـی ماننـد بدتریـن مجرم ها اعدام بشـود، برایش بسـیار دشـوار بود. 
پـس جـای تعجـب نیسـت کـه او قانـع شـد کـه پیـروان عیسـی نسـبت به تـورات ناسـپاس 
بودنـد و از ایـن رو، مانـع نقشـة خـدا بـرای ارسائیل می شـدند. او بر این باور بـود که ادعاهای 
ایشـان کـه عیسـای مصلـوب، مسـیح موعـود بـود و اینکـه او از مـرگ قیـام کـرده بـود، ارتـداد 
محسـوب می شـد. بـه دیـده او نـه چنیـن ُمهمل هایـی قابـل تحمل بود  و نه گذشـتی مشـمول 
کسـی میشـد کـه از ایـن تفکـرات دسـت بـر نـدارد. شـائول مصمم  شـده بـود تا بـرای خالصی 
ارسائیـل از ایـن باورهـا مناینـده خـدا باشـد. از ایـن رو، او در نخسـتین صفحـات کتـاب مقدس 
بـه عنـوان آزاردهنـده یهـودی تبـاران همنـوع خـود، کسـانی کـه معتقـد بودند عیسـی مسـیح 

موعـود اسـت، منایان می شـود. 

۲۴ تا ۳۰ ژوئن درس اول
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اگرچه خدا نقشه های بسیار متفاوتی برای شائول داشت، نقشه هایی که هرگز منی توانست 
برای خود انتظار داشته باشد: نه تنها این فرد یهودی قرار بود عیسی را به عنوان مسیح موعود 

موعظه کند، بلکه باید این کار را در میان غیریهودیان نیز انجام می داد! 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱ ژوئیه آماده شوید.

۲۵ ژوئن یکشنبه
آزاردهندة مسیحیان

شـائول طرسوسـی نخسـتین بـار در کتـاب اعـامل رسـوالن عنـوان کسـی کـه در سنگسـار 
منـودن اسـتیفان دخیـل بـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۷ آیـة ۵۸) و سـپس در ارتبـاط بـا آزاری در 
سـطح وسـیع تر کـه در اورشـلیم اتفـاق  افتـاد ظاهـر میشـود (اعـامل رسـوالن باب ۸ آیـات ۱ تا 
۵).  پطـرس ، اسـتیفان ، فیلیپـس و پولـس نقـش بسـیار مهمـی در کتـاب اعـامل رسـوالن ایفـا 
منودنـد زیـرا آنـان در رویدادهایـی نقـش داشـتند کـه منجـر به گسـرتش اعتقاد مسـیحی به فرا 
تـر از جهـان یهـودی شـد. اسـتیفان به ویـژه از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت زیـرا موعظه ها 
و بـه شـهادت رسـیدن او چنیـن بـه نظـر می رسـد که تأثیر بسـیار عمیقی بر شـائول طرسوسـی 

است.  داشـته 
اسـتیفان خـود یـک یهـودی یونانـی زبان و یکـی از هفت شـاّمس اولیه بود (اعامل رسـوالن 
بـاب ۶ آیـات ۳ تـا ۶). براسـاس کتاب اعامل رسـوالن، گروهـی از یونانی زبانان کـه برای زندگی 
بـه اورشـلیم آمـده بودنـد (اعـامل رسـوالن باب ۶ آیـة ۹) با اسـتیفان در مورد محتـوای موعظه 
وی دربـاره عیسـی بـه بحث و مشـاجره پرداختند. شـاید و یـا به احتامل زیاد ایـن امکان وجود 

دارد که شـائول طرسوسـی در این مناظرات نقش داشـته اسـت. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۶ آیـات ۹ تـا ١۵را بخوانیـد. چه اتهاماتی به اسـتیفان نسـبت داده 
شـد؟ ایـن اتهامـات شـام را بـه یاد چـه چیزهایی می انـدازد؟ (متـی باب ۲۶ آیـات ۵۹ تا 

۶۱ را نیـز ببینید.) 
 

خصومـت شـدید بـر علیـه موعظه هـای اسـتیفان بـه نظـر می رسـد از دو بُعـد متفـاوت 
حاصـل شـده باشـد. از یک سـو اسـتیفان خشـم متخاصامن خـود را بخاطر این بـر افروخته بود 
کـه بـر احـکام یهـودی و معبـد تقـدم و اهمیتـی قائـل نبـود چـرا کـه اینهـا مرکز ثقـل یهودیت 
بشـامر می آمدند و بعنوان منادهای ارزشـمند مذهبی و هویت ملی محسـوب میشـدند.   اما 
اسـتیفان کاری بیـش از بی اهمیـت جلـوه دادن ایـن دو منـاد بـا ارزش انجـام داد ؛ او بـا شـور و 
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حـرارت اظهـار داشـت که عیسـی، (مسـایاه) مسـیح مصلوب شـده و از مرگ قیام کـرده، کانون 
حقیقـی و درسـت ایامن یهـودی بود. 

جـای تعجبـی نیسـت که چرا او باعث خشـم شـائول فریسـی شـد (فیلیپیان بـاب ۳ آیات ۳ 
تـا ۶).شـائول مشـاهده منـود کـه وعده هـای بزرگ نبـوی ملکوت خدا تـا آن زمان تحقـق نیافته 
بودنـد (دانیـال بـاب ۲، زکریـا بـاب ۸ آیـة ۲۳، اشـعیا باب هـای ۴۰ تـا ۵۵) و او احتـامالً بـاور 
داشـت کـه  مسـئولیت کمـک بـه خـدا بـرای نزدیـک منـودن آن روز برعهـده وی بـود – چیزی 
کـه می توانسـت بـا پـاک منـودن ارسائیـل از فسـاد دینی از جمله اندیشـه مسـیح موعـود بودن 

عیسـی، انجام بشـود. 

شـائول کـه اعتقاد داشـت حق با اوسـت، قصد داشـت کسـانی را که فکـر می کرد کار 
نادرسـت انجـام می دهنـد، بـه قتـل برسـاند. در حالی که مـا برای باورمـان به تعصب  
و شـور نیـاز داریـم، چگونـه می آموزیم که تعصب خـود را کاهش دهیم بـا درک این 

که  ممکن اسـت اشـتباه کنیم؟ 

۲۶ ژوئن دوشنبه
تحول و تغییر کیش شائول

«گفـت: خداونـدا تـو کیسـتی؟ خداونـد گفـت: مـن آن عیسـی هسـتم کـه تـو بـدو جفا 
می کنـی» (اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـة ۵).

اگرچه جفای شائول نسبت به کلیسای اولیه نسبتاً بطور غیرمحسوس آغاز می شود (زیرا او 
تنها رداهای شکنجه دهندگان استیفان  را نگه می دارد)، اما به رسعت تشدید می شود (اعامل 
رسوالن باب ۸ آیات ۱ تا ۳ ؛ باب ۹ آیات ۱، ۲، ۱۳، ۱۴،  ۲۱ ؛ باب ۲۲ آیات ۳ تا ۵ را ببینید).  لوقا 
از بسیاری از این واژگان برای توصیف شائول و بوجود آوردن تصویر یک جانور وحشی و یا 
یک رسباز غارتگر که برای تخریب مخالفانش عزم دارد، استفاده منود. برای مثال ، واژه ترجمه 
شدة «تخریب» در اعامل رسوالن باب ۸ آیة ۳ ، در ترجمه یونانی عهد قدیم (مزامیر باب ۸۰ 
آیة ۱۳ ) برای توصیف  رفتار مخرب  و غیرقابل کنرتل  یک گراز وحشی به کار برده شده است. 
جنگ مذهبی شائول بر علیه مسیحیان از روی دو دلی و بیعالقگی نبود ؛ بلکه نقشه ای حساب 

شده و پایدار برای نابودی ایامن مسیحی بود. 

در باره تحول و تغییر کیش شـائول سـه رشح در آیه های زیر داده شـده اسـت (اعامل 
رسـوالن بـاب ۹ آیـات ۱ تـا ۱۸، بـاب ۲۲ آیـات ۶ تـا ۲۱ و بـاب ۲۶ آیـات ۱۲ تـا ۱۹). 
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فیـض خـدا چـه نقشـی در ایـن تجربه داشـت؟ به عبـارت دیگر، آیا شـائول شایسـته آن 
خیریتـی بـود کـه خداوند نسـبت به او روا داشـت؟ 

 

از دیـدگاه بـرشی، تحـول و تغییـر کیـش شـائول غیرممکـن بـه نظـر می رسـید (از ایـن رو 
بسـیاری از مـردم وقتـی بـرای اولیـن بـار شـنیدند دچـار شـک و تردیـد شـدند). 

تنهـا چیـزی کـه شـائول اسـتحقاقش را داشـت، مجـازات بـود امـا خـدا در عـوض بـه ایـن 
یهـودی رس سـخت و متعصـب ، فیـض بخشـید. اگرچـه اهمیـت دارد بـه ایـن نکته توجـه کنیم 

کـه ایـامن آوردن شـائول نـه بـه خـودی خـود اتفـاق افتـاد و نـه اینکـه تحمیلـی بـود.  
شائول ملحد نبود. او مردی مذهبی بود، اما به شدت در درک خدا دچار اشتباه بود. سخنان 
عیسی به شائول، « (اعامل رسوالن باب ۲۶ آیة ۱۴)، نشان می دهند که شائول را رسزنش می کرد. 
در جهان کهن، «مهمیز یا نشرت» چوب یا میله ای  نوک تیز بود که برای بدرد آوردن و بحرکت 
در آموردن گاوها استفاده میشد خصوصا هنگامی که از شخم زدن رسباز می زدند. شاول برای 
به  مسیرش  در  نهایت  در  اما  بود،  کرده  مقاومت  خدا  مهمیزهای  یا  تلنگرها   برابر  در  مدتی 

دمشق، به واسطه دیداری معجزه آسا با عیسای قیام کرده، تصمیم گرفت دیگر مبارزه نکند. 

بـه تجربـه تحـول یـا تغییـر کیـش خـود بیندیشـید. شـاید بـه میـزان تجربـه شـائول 
چنیـن نیسـت)، امـا شـام بـه چـه  چشـمگیر و پـر ماجـرا  نبـوده باشـد (کـه اکـرثاً 
روش هـای مشـابهی فیـض خـدا را دریافت کردید؟ چـرا اهمیت دارد که بایـد آنچه را 

کـه مسـیح بـه مـا عطـا منـوده فرامـوش نکنیـم؟ 

۲۷ ژوئن سه شنبه
شائول در دمشق

شـائول در حین مواجهه با عیسـی، بینایی خود را از دسـت داد و سـپس به او فرمان داده 
شـد کـه بـه خانـة فـردی به نـام یهـودا بـرود و در آنجا منتظر مـرد دیگری بـه نام حنانیـا مباند. 
بـدون شـک نابینایـی جسـمی  شـائول، تذکـری قدرمتنـد از نابینایـی روحانـی بزرگ تـری بود که 

او را بـه آزار و جفـای پیروان عیسـی واداشـته بود. 
ظاهر شـدن عیسـی  بر او در راه  دمشـق، همه چیز را تغییر داد. هنگامی که شـائول فکر 
می کـرد کـه کامـالً حـق بـا اوسـت، ولـی دریافت که بـه طور کامـل در اشـتباه بـود. او به جای 
کارکـردن بـرای خـدا،  بـر علیـه او کار می کـرد. شـائول به عنـوان فـردی متفاوت از یک فریسـِی 
مغرور و متعصب که اورشـلیم را ترک منوده بود، وارد دمشـق شـد. شـائول درعوض خوردن و 
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نوشـیدن، سـه روز نخسـت خـود را در دمشـق رصف دعـا و روزه منود که بازتـاب دهنده تغییر 
و تحـول درونـی او بواسـطه آن وقایع بود.  

اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـات ۱۰ تـا ۱۴ را بخوانیـد.  تصـور کنیـد در ذهـن حنانیـا چـه 
می گذشـت: آن شـائول جفـا دهنـده حـال بـه عیسـی  اعتقـاد پیـدا کـرده بـود. نـام او اکنون به 
پولـس تغییـر یافتـه بـود، رسـول برگزیـده خـدا که بایـد مـژده انجیل را بـه جهان  غیریهـود نیز 

برسـاند (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـات ۶ تـا ۱۸ را ببینیـد).
جـای تعجـب نیسـت که حنانیـا کمی رسدرگم شـده بود. اگر کلیسـای اورشـلیم بخواهد در 
پذیرفـنت پولـس سـه سـال پـس از ایـامن آوردن  او تردید مناید، (اعامل رسـوالن بـاب ۹ آیات ۲۶ 
تـا ۳۰)، می تـوان تصـور منـود کـه چـه پرسـش هایی قلـب ایامنـداران در دمشـق را تنهـا پس از 

سـه روز از ایـن اتفـاق مضطرب کرده باشـد!
همچنیـن توجـه کنیـد کـه حنانیـا توسـط خداونـد رویایـی دریافـت منـوده بـود کـه خـربی 
تعجـب آور  و غیرمنتظـره در مـورد شـائول طرسوسـی  بـود ؛ شـاید چیـزی کمـرت از یـک رؤیـا 
منی توانسـت او را قانـع کنـد کـه آنچـه دربـاره شـائول بـه او گفتـه شـده بـود، درسـت باشـد –

اینکـه دشـمن ایامنـداران یهـودی تبـار اینـک عضـوی از آنهـا شـده بـود.
شـائول از سـوی کاهنـان اعظـم اختیـار تـام  و مأموریـت یافتـه بـود تـا اورشـلیم را بـرای 
خشـکاندن ریشـه اعتقـادات مسـیحی تـرک منایـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـة ۱۲)؛ بـا ایـن 
وجـود خـدا، مأموریتـی کامالً متفاوت برای شـائول داشـت، آنچـه که از اقتدار بسـیار بزرگ تری 
برخـوردار بـود. شـائول بایـد مـژده انجیـل را به جهـان غیریهودی می رسـاند، چیزی کـه احتامالً 

بـرای حنانیـا و سـایر ایامنـداران یهـودی از ایـامن آوردن شـائول نیـز تکان دهنده تـر بـود.
درحالی کـه شـائول بـه دنبـال جلوگیـری از گسـرتش اعتقادات مسـیحی بـود، اکنـون خدا از 
او بـرای گسـرتش ایـن بـاور، فراتـر از آنچـه کـه ایامنداران یهـودی هرگـز تصـورش را منی کردند، 

اسـتفاده خواهـد منود. 

اول سموئیل باب ۱۶ آیة ۷، متی باب ۷ آیة ۱ و اول قرنتیان باب ۴ آیة ۵ را بخوانید. 
پیام این سه آیه در مورد اینکه چرا ما باید در چگونگی مالحظه و برخورد با تجربه 
روحانی دیگران مراقب باشیم، چیست؟ شام در قضاوت خود نسبت به دیگران چه 

اشتباهاتی انجام داده اید و از آن اشتباهات چه چیزی آموخته اید؟ 

۲۸ ژوئن چهارشنبه
مژده انجیل به نزد غیریهودیان می رود

نخسـتین کلیسـای غیریهودی در کجا بنا شـد؟ چه رویدادهایی باعث شـد که ایامنداران 
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بـه آنجـا برونـد؟ (اعامل رسـوالن بـاب ۱۱ آیات ۱۹ تـا ۲۱ و ۲۶). این مطلـب چه چیزی 
در مـورد زمـان عهـد قدیم به شـام یادآوری می کنـد؟ (دانیال بـاب ۲ را ببینید.)

خـربآزار و جفایـی کـه پس از مرگ اسـتیفان در اورشـلیم شـیوع یافت، باعث شـد که تعداد 
زیـادی از ایامنـداران یهـودی بـه انطاکیـه بگریزنـد کـه حـدود ۵٠٠ کیلومـرت از شـامل اورشـلیم 
فاصلـه داشـت. انطاکیـه عنـوان پایتخت اسـتان رومی سـوریه، نسـبت بـه روم و اسـکندریه در 
درجـه دوم اهمیـت قـرار داشـت. جمعیـت آن کـه حـدود پانصدهـزار نفـر تخمیـن زده شـده 
بـود،  متشـکل از نژادهـای مختلفـی بـود کـه آن مـکان را بـه جایی مناسـب نه تنها برای کلیسـا 
بـا تعـداد کثیـری از هـم یهویـان و هـم غیـر یهودیـان ، بلکـه بـه عنـوان آغـاز پایگاهـی بـرای 

مأموریـت جهانـی کلیسـای اولیـه تبدیـل می منود.

چـه چیـزی در انطاکیـه رخ داد کـه باعـث دیدار بارناباس از شـهر و متعاقـب آن تصمیم 
او بـه دعـوت پولـس بـرای پیوسـنت به وی در آنجا شـد؟ چنـان تصویری از کلیسـای آنجا 

ارائـه شـده اسـت؟ (اعامل رسـوالن باب ۱۱ آیـات ۲۰ تا ۲۶).
 

ایجـاد یـک گاه شـامر از زندگـی پولـس دشـوار اسـت، امـا بـه نظـر می رسـد کـه حـدود پنج 
سـال فاصلـه میـان دیـدارش از اورشـلیم پـس از ایـامن آوردن (اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیات ۲۶ 
تـا ۳۰) و دعـوت بارابـاس از وی بـرای رفـنت بـه انطاکیـه وجـود دارد. پولس در این سـال ها چه 
کاری انجـام مـی داد؟ منی تـوان بـا اطمینـان در این  بـاره چیزی گفت. اما براسـاس سـخنانش در 
غالطیـان بـاب ۱ آیـة ۲۱، او احتـامالً در رسزمین هـای سـوریه و قیلیقیه مژده انجیـل را موعظه 
می کـرد. برخـی گفته اندکـه احتـامالً در طـول ایـن مـدت بـوده اسـت کـه توسـط خانـواده اش 
از ارث محـروم شـده بـود (فیلیپیـان بـاب ۳ آیـة ۸) و از سـختی هایی کـه او در دوم قرنتیـان 
بـاب ۱۱ آیـات ۲۳ تـا ۲۸ توصیـف منـوده اسـت، رنـج کشـید. کلیسـای انطاکیـه تحـت هدایـت 
روح القدس شـکوفا شـد. مطلب رشح داده شـده در اعامل رسـوالن باب ۱۳ آیة ۱ حاکی اسـت 
کـه ماهیـت چندنـژادی شـهر خیلـی زود در تنـوع قومـی و فرهنگـی کلیسـا تأثیـر گذاشـت. 
(بارنابـاس اهـل قـربس بود،  لوکیوس از قیروان ، پولس از سیسـیلی و شـمعون احتـامال از آفریقا 
بـود و در نظـر بگیریـد کـه همـه تغییر کیـش دادگان غیر یهـودی نیز چنین بودنـد) روح اینک 
بـه دنبـال آن بـود کـه مـژده انجیـل را به غیـر یهودیان بیشـرتی برسـاند و از انطاکیه بـه عنوان 

پایگاهـی بـرای فعالیت هـای بشـارتی بیشـرت، فراتـر از سـوریه و یهودا، بهـره برد. 

انطاکیه،  کلیسای  از  بخوانید.  دیگر  بار  را   ۶۲ تا   ۹۱ آیات   ۱۱ باب  رسوالن  اعامل 
کلیسایی با تنوع نژادی و فرهنگی فراوان، چه چیزی می توانیم بیاموزیم که می تواند 

به کلیساهای امروزی در تقلید از خوبی که در آن وجود داشت، کمک کند؟ 
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۲۹ ژوئن پنجشنبه
اختالف در درون کلیسا

بـه طـور حتـم بـرش بـی عیـب نیسـت و طولـی نکشـید کـه در میـان اجتـامع ایامنـداران 
نخسـتین مشـکل بـه وجـود آمـد. 

بـرای کسـانی کـه تازه کلیسـا را تاسـیس کـرده بودنـد، همـه از ورود ایامنـداران غیریهودی 
بـه کلیسـای اولیـه خشـنود نبودنـد. اختالف بـر رس مفهوم مأموریـت غیریهودی نبـود، بلکه بر 
رس اصـل اجـازه پیوسـنت غیریهودیـان بـود. برخـی بـر این بـاور بودند کـه ایامن تنها به عیسـی 
بـه عنـوان نشـانه تعیین کننـده مسـیحیت، کافی نبـود؛ آنها چنین اسـتدالل می کردنـد که ایامن 
بایـد بـا ختنـه و اطاعـت از رشیعت موسـی تکمیل بشـود. آنها ادعـا می کردند کـه غیریهودیان 
بـرای اینکـه یـک مسـیحی واقعـی باشـند، می بایسـت ختنـه بشـوند. (مـا می توانیـم در اعـامل 
رسـوالن بـاب ۱۰ آیـة ۱ تـا بـاب ۱۱ آیـة ۱۸، از تجربـه پطـرس بـا کرنلیـوس و عکس العملـی که 

پـس از آن بـه وجـود آمـد، میـزان تفرقـه میان یهودیـان و غیر یهودیـان را مشـاهده کنیم.)
دیدارهای رسمی از اورشلیم که اعامل فیلیپ را در میان سامریان (اعامل رسوالن ٨: ١٤) 
و کار با غیر یهودیان در انطاکیه (اعامل ١١: ٢٢) را نظارت میکرد میتواند بیانگر این نگرانی 
باشد که غیر یهودیان به اجتامع مسیحیان ورود پیدا کرده اند. با این وجود واکنش به تعمید 
کرنلیوس توسط پطرس که رسباز رومی نا مختون بود منونه ای بارز از اختالف و ناسازگاری 
موجود بخاطر حضور غیریهودیان در میان ایامنداران اولیه بود. وروِد گاه و بیگاه غیر یهودیان 
از قبیل کرنلیوس ممکن است باعث احساس ناراحتی برخی شده باشد ولی تالش عمدی پولس  
برای گشودن دربهای عریض کلیسا بروی غیر یهودیان بر اساس محض ایامن به عیسی ، منتج 

به تالشهای عامدانه برخی مبنظور تحلیل و فرسایش فعالیتهای بشارتی پولس گردید.

چگونـه برخـی از ایامنـداران اهـل یهودیـه در خنثـی منـودن کار پولـس بـرای مسـیحیان 
غیریهـودی  در انطاکیـه تـالش منودنـد؟ اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۱ تـا ۵.

 

اگرچـه شـورای اورشـلیم، در بـاب ١۵اعامل رسـوالن در نهایـت در باره موضـوع ختنه کردن 
از پولـس طرفـداری منـود، ولـی مخالفـت بـا بشـارتهای پولـس همچنـان ادامـه داشـت. حـدود 
هفـت سـال بعـد، در طـی دیـدار نهایـی پولس از اورشـلیم، بسـیاری همچنان نسـبت بـه مژده 
انجیـل پولـس تردیـد داشـتند. در واقـع، هنگامـی کـه پولـس از معبد بازدیـد منـود، تقریباً جان 
خـود را از دسـت داد وقتـی کـه یهودیـان اهـل آسـیا «فریاد برآوردنـد که «ای مـردان ارسائیلی، 
امـداد کنیـد! ایـن اسـت آن کـس کـه بـر خـالف اّمـت و رشیعـت و این مـکان در هر جـا همه 
را تعلیـم می دهـد» (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۲ آیـة ۲۸؛ بـاب ۲۱ آیـات ۲۰ و ۲۱ را نیـز ببینیـد).
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خود را به جای این ایامنداران یهودی که در مورد تعالیم پولس نگران بودند  بگذارید. چرا 
نگرانی و مخالفت آنها به نوعی منطقی بنظر میرسد؟ ما از این مطلب درباره اینکه چگونه 
نظرات از پیش تعیین شده مان و همچنین مفاهیم فرهنگی (و حتی مذهبی) می توانند ما 
را به گمراهی سوق دهند، چه چیزی باید بیاموزیم؟ چگونه می توانیم بیاموزیم که خود را 

از انجام چنین اشتباهاتی، گذشته از نیت خومبان، محافظت کنیم؟ 

۳۰ ژوئن جمعه
تفکـری فراتـر: تفکـری فراتـر: بـرای یافـنت ارتبـاط بیـن تحـول شـخصی و کلیسـا فصل 
اسـتقالل فـردی صفحـات ٤۳٠ تـا ٤۳٤ از کتـاب شـهادتهایی بـرای کلیسـا جلد سـوم را بخوانید. 
بـرای یـک نقشـه کمکـی  از زندگـی ابتدایـی پولـس و تفسـیری بـر تحـول او کتـاب مقـدس 

تفسـیری ادونتیسـتهای روز هفتـم جلـد ششـم صفحـات ٢٢۶ تـا ٢۳٤ را بخوانیـد.
  « پولـس قبـالً بـه عنـوان  مدافـع غیـور دیـن یهـود و  آزاردهنـده خسـتگی ناپذیر پیـروان 
تعلیامتـش  و  اسـتعدادها  بـود،   اسـتوار  و  مسـتقل  شـجاع،  کـه  او  میشـد.  شـناخته  عیسـی 
می توانسـت او را قـادر سـازد تـا تقریبـا در هـر ظرفیتـی خدمـت کنـد. و او می توانسـت بـا 
وضـوح فوق العـاده ای اسـتدالل منایـد و با طعنـه تحقیر کننـده ای معاضدین خود را در گوشـه 
ای قـرار دهـد کـه جایـی برای فرار نداشـته باشـند.  و اینـک یهودیان این مرد جـوان را با وعده 
ای غیـر معمولـی دیدنـد کـه با کسـانی کـه پیش از آن به آنها جفا می کرده اسـت، متحد شـده 

و بـدون هیـچ هراسـی بـه نـام عیسـی موعظه مـی کند. 
«کشـته شـدن یـک فرمانـده بـرای ارتـش او، فقـدان و خسـارت محسـوب میشـود اما مرگ 
او هیـچ قـدرت اضافـی بـه دشـمن منی دهـد. امـا وقتـی کـه مـردی بـا نیـروی زیـاد بـه ارتـش 
مخالـف مـی پیونـدد نـه تنهـا خدماتـش از دسـت می رونـد بلکه به گروهی که پیوسـته اسـت 
سـود فراوان می رسـاند. شـائول طرسوسـی در مسـیرش به دمشـق ممکن اسـت توسط خداوند 
کشـته مـی شـد و نیرویـی قدرمتنـد از شـکنجه دهندگان کم می شـد. امـا خدا در آینـده نگری 
اش نـه تنهـا زندگـی شـائول را حفظ منود بلکه باعـث ایامن آوردن او شـد، و در نتیجه قهرمانی 
را از جانـب دشـمن بـه جانـب مسـیح آورد. پولس، یک سـخرنان فصیـح و منتقدی سـختگیر، با 
هـدف محکـم و شـهامت بـی باکانـه اش، از صالحیت هـای الزم برای کلیسـای اولیـه برخوردار 

بـود.» – الـن جـی. وایت، اعامل رسـوالن صفحـه ١٢٤ .
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 124



۱۲

سواالتی برای بحث
۱. مـا از ایـن حقیقـت کـه بعضـی از مخالفـان رسسـخت پولـس، یهودیانـی بودنـد کـه بـه 

عیسـی ایـامن داشـتند، چـه چیـزی می توانیـم بیاموزیـم؟
۲. شـام چگونـه می توانیـد بـرای اصـول مذهبـی ایسـتادگی کنیـد و در عیـن حـال، مطمنئ 

باشـید کـه بـر علیـه خـدا مبـارزه منی کنید؟

خالصـه: رویارویـی شـائول بـا عیسـای از مـرگ قیـام کـرده در مسـیر دمشـق، لحظـة تعییـن 
کننـده ای در زندگـی وی و تاریـخ کلیسـای اولیـه بـود. خدا کسـی را که زمانـی آزار دهنده کلیسـا بود 
متحـول سـاخت و او را بـه عنـوان رسـول برگزیـده خـود انتخـاب منود تا مـژدة انجیل را بـه جهان غیر 
یهـود برسـاند. اگـر چـه آوردن غیـر یهودیـان بـه کلیسـا تنهـا بـا ایـامن به مسـیح توسـط پولـس، برای 
بعضی هـا در درون کلیسـا مفهومـی دشـوار بـرای درک بـود ولـی مثالی قدرمتنـد بـود از اینکه چگونه 

غـرور و تعصـب می توانـد مانـع مأموریـت ما بشـود. 
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۱ تا ۷ ژوئیهدرس دوم

اقتدار پولس و انجیل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: دوم  پطـرس باب ۳ آیـات ۱۵ و ۱۶ ؛ غالطیان بـاب ۱ ؛ فیلیپیان 

بـاب ۱ آیـه ۱ ؛ غالطیان بـاب ۵ آیه ۱۲.

آیه حفظی: «آیا الحال مردم را در رای خود می آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می طلبم؟ 
اگر تا بحال رضامندی مردم را می خواستم، غالم مسیح نمی بودم» (غالطیان باب ۱ آیه ۱۰).  
[ترجمه تفسیری: هدف من این نیست که با تملق و چاپلوسی اعتماد شما را بخود جلب کنم. 
کوشش من خشنود ساختن خداست. اگر تا بحال در پی جلب خشنودی مردم میبودم هرگز 

نمیتوانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم.]

دانشـجویان در محوطـه دانشـگاه خـود مرکـزی را بنـا کردنـد، مکانـی کـه همه گرایشـهای 
اجتامعـی رصف نظـر از نـژاد، جنسـیت، موقعیـت اجتامعـی و یـا اعتقـادات دینـی بتوانـد از 
آنـان ُحسـن اسـتقبال بعمـل آورد. سـالهای بعـد را تصـور کنیـد کـه ایـن دانشـجویان قدیمـی 
بـه دانشـکده برگشـته و متوجـه شـوند کـه دانشـجویان جدیـد، ایـن مرکـز دانشـجوئی را از نو 
طراحـی کرده انـد. بـه جـای تـاالری بـزرگ بـا فضـای زیـاد با طـرح و هـدف تعامـل و ارتباطات 
اجتامعـی کـه نوعـی حـس اتحـاد را بـرای همـه بـه همـراه داشـته باشـد – تـاالر بـه چندیـن 
اتـاق کوچکـرت بـا ورودی هـای ویـژه ای بـر اسـاس نـژاد، جنسـیت و غیـره تقسـیم شـده بـود. 
دانشـجویانی کـه مسـئول و پاسـخگوی طراحـی جدیـد بودنـد، ممکـن اسـت چنیـن اسـتدالل 
کـرده باشـند کـه اختیـار و اقتـداری کـه در ایجـاد ایـن تغییـرات دارنـد از شـیوه و عرفهـای 

پابرجـای  قدیـم االیـام  کسـب شـده اسـت.
ایـن موضـوع هـامن وضعیـت مشـابهی اسـت کـه پولـس هنگامی کـه رسـاله خـود را برای 
کلیسـاهای غالطیـه نوشـت، بـا آن مواجـه بـود. برنامـه او مبنـی بـر ایـن کـه غیـر یهودیـان 
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می توانسـتند بـر پایـة تنهـا ایـامن بـه مسـیح بـه کلیسـا بپیوندنـد، توسـط تعلیـم دهنـدگان 
دروغیـن بـه چالـش کشـیده شـد، کسـانی کـه ارصار داشـتند غیـر یهودیـان می بایسـت پیش از 

عضویـت در کلیسـا، ختنـه بشـوند.
ایـن وضعیتـی کـه پولـس مشـاهده منود، حملـه ای به ماهیـت خود انجیـل بـود؛ از این رو، 

او بایـد واکنـش نشـان مـی داد. آن واکنـش، ارسـال نامه به غالطیـان بود. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۸ ژوئیه آماده شوید.

۲ ژوئیه یکشنبه
پولس، نویسندة نامه

دوم پطـرس بـاب ۳ آیـات ۱۵ و ۱۶ را بخوانیـد. ایـن آیـات دربـاره نظـر کلیسـای اولیـه 
نسـبت بـه نوشـته پولـس، چـه چیـزی به مـا می گوینـد؟ این مطلـب چه چیـزی در مورد 

نحـوه کار وحـی و الهـام بـه مـا می آموزد؟
 

زمانـی کـه پولـس بـرای غالطیان نامه نوشـت، بـرای بوجـود آوردن یک شـاهکار ادبی تالش 
نکـرد. در عـوض، پولـس تحـت هدایـت روح القـدس، بـه موقعیت هـای خاصـی اشـاره می منود 

کـه بـه او و ایامنـدارن در غالطیـه مربـوط بود. 
نامه هایی مانند غالطیان، نقش بسیار مهمی در مأموریت رسالتی پولس ایفا منودند. پولس 
به عنوان مبرش برای جهان غیر یهود، کلیساهای پراکنده زیادی در محدودة دریای مدیرتانه 
برای  منی توانست  می منود،  بازدید  کلیساها  این  از  می توانست،  که  زمان  هر  او  اگرچه  یافت. 
مدتی طوالنی در یک مکان مباند. او برای جربان غیبت خود، نامه هایی به کلیساها به منظور 
راهنامیی منودن آن ها می نوشت. با گذشت زمان، نسخه هایی از نامه های پولس با کلیساهای 
دیگر نیز درمیان گذاشته شد (کولسیان باب ۴ آیة ۱۶). با وجود اینکه برخی از نامه های پولس 
مفقود گردید، دست کم سیزده کتاب در عهد جدید نام او را در بر دارند. هامنطور که سخنان 
کتاب  از  بخشی  عنوان  به  پولس  نوشته های  مرحله ای،  در  می دهند،  نشان  نیز  پطرس  از  باال 
مقدس بحساب آمد. این موضوع بدرستی نشان می دهد که مأموریت بشارتی او در نهایت چه 

میزان اقتدار در ابتدای تاریخ کلیسا بدست آورد. 
زمانـی بعضـی از مسـیحیان بـر ایـن بـاور بودند که سـبک نامه هـای پولس منحـرص به فرد 
اسـت –  شـیوه ای خـاص کـه توسـط روح بـه منظور متضمن بـودن کالم الهام شـده خدا بوجود 
آمـده بـود. ایـن نظریـه تغییـر یافـت هنگامـی کـه دو پژوهشـگر از دانشـگاه آکسـفورد بـه 
نام هـای برنـارد گرنفـل (Bernard Grenfell) و آرتـور هانـت (Arthur Hunt) حـدود پانصـد 
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هـزار تکـه از پاپیروسـهای باسـتانی را در مـرص کشـف کردنـد (اسـنادی نوشـته شـده بـر روی 
پاپیـروس، نوعـی کاغـذ رایـج کـه چندصد سـال قبل و پس از مسـیح بـکار برده می شـد).  آن ها 
عـالوه بـر یافـنت تعـدادی از قدیمی تریـن نسـخه های عهد جدیـد، همچنین صورت حسـاب ها، 

اظهارنامه هـای مالیاتـی، رسـیدها و نامـه هـای شـخصی نیز پیـدا کردند. 
باعـث تعجـب زیـاد همـگان بود که مشـخص شـد نامه های پولس مشـابه با متـام نامه های 
نوشـته شـده در زمان وی بودند. این سـبک شـامل (۱) رسآغاز با سـالم و تهنیت به همراه نام 
فرسـتنده و گیرنـده و سـپس ادای احـرتام؛ (۲) کالمـی از سپاسـگزاری؛ (۳) پیکـره یـا  منت اصلی 

نامـه؛ و در نهایت (۴) سـخن پایانی.
بطـور خالصـه، پولـس از منونـه و فرم رایـج زمانه ، با معـارصان خویش از طریق یک رسـانه 

و سـبکی که با آن آشـنایی داشـتند، سـخن میگفت.

اگـر قـرار بـود کتـاب مقـّدس امـروزه نوشـته بشـود، فکـر می کنیـد خداونـد از چـه 
رسـانه، چارچـوب و سـبکی بـرای ارتبـاط بـا مـا اسـتفاده می منـود؟

۳ ژوئیه دوشنبه
فراخوانده شدن پولس

اگـر چـه رسـاله های پولـس بطـور کلّـی از سـبک نامه هـای کهـن پیـروی می کننـد، رسـالة 
غالطیـان شـامل تعـدادی از ویژگـی هـای منحـرص بـه فرد اسـت که در سـایر رسـاله های پولس 
دیـده منی شـوند. ایـن تفاوت هـا در صـورت تشـخیص داده شـدن می تواننـد مبـا کمـک کننـد تا 

درک بهـرتی از موقعیتـی کـه پولـس در آن قـرار داشـت ارائـه منایند. 

رس آغـاز نامـه پولـس را در غالطیـان باب ۱ آیات ۱ و ۲ با آنچه در افسسـیان باب ۱ آیة 
۱، فیلیپیـان بـاب ۱ آیـة ۱ و دوم تسـالونیکیان بـاب ۱ آیـة ۱ می نویسـد، مقایسـه کنید. 
رس آغـاز نامـه پولـس در غالطیـان چه شـباهت ها و تفاوت هایی با سـایر نامـه ها دارد؟

 

مقدمـه نامـه پولـس در غالطیـان نـه تنهـا کمـی طوالنی تـر از سـایر نامه هـای اوسـت ، 
بلکـه از شـیوة معمـول خـود در توصیـف اسـاس اقتـدار رسـالتی اش فراتر میـرود.  بطور تحت 
اللفظـی معنـی واژة رسـول یعنـی «کسـی که فرسـتاده شـده» یا «پیغام رسـان» اسـت.  در عهد 
جدیـد، در دقیق تریـن مفهومـش، حواریـون  بـه دوازده تـن از پیـروان عیسـی و دیگـران کـه 
مسـیح ایشـانرا فرسـتاد تـا مبـردم در بـاره وی بگویند اطـالق میشـود. (غالطیان بـاب ۱ آیة ۱۹، 
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اول قرنیتـان بـاب ۱۵ آیـة ۷). پولـس بیـان می کنـد کـه او بـه ایـن گـروه منتخـب تعلّـق دارد. 
ایـن واقعیـت کـه پولـس بـه شـدت انـکار می کنـد کـه رسـالت وی بـر پایـة بـرشی اسـتوار 
نیسـت، حاکـی اسـت که برخـی در غالطیه تالش منودند تـا  اقتدار رسـالتی وی را تضعیف و به 
چالـش بکشـند. چـرا؟ هامنطـور کـه دیده ایـم، بعضـی در کلیسـا بـا پیام پولـس مبنی بـر اینکه 
رسـتگاری تنهـا بـر اسـاس ایـامن بـه مسـیح حاصـل میشـود و نـه بـا اعـامل ترشیفاتـی احـکام، 
خشـنود نبودنـد. آن هـا احسـاس کردنـد که مژده پولـس، باعث تضعیـف فرمانـربداری از احکام 
میشـود. ایـن آشـوبگران زیـرک و حیلـه گـر بودنـد. آن هـا می دانسـتند کـه اسـاس پیـام انجیـل 
پولـس مسـتقیامً بـا مرجع اقتدار رسـالتی وی پیونـد دارد (یوحنا باب ۳ آیـة ۳۴) و آن ها مصمم 

بودنـد تـا  قدرمتندانـه بـر علیـه آن اقتدار یـورش بربند.
بـا ایـن حـال، آن هـا بطـور مسـتقیم رسـالت پولـس را انـکار نکردنـد؛ بلکـه با مباحثـه خود 
میخواسـتند اقتـدار پولـس را کـم اهمیـت جلـوه دهنـد. آن هـا احتـامالً ادعـا کـرده بودنـد کـه 
پولـس از پیـروان اولیـه عیسـی نبـوده اسـت؛ از ایـن رو، اقتـدار وی از جانب خدا نبوده اسـت 
و بلکـه از طـرف بـرش بـوده –  شـاید از طـرف رهربان کلیسـای انطاکیه که پولـس و بارناباس را 
بـه عنـوان مبـرش بکارگامشـتند (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۳). یا شـاید تنهـا از جانب 
حنانیـا کـه پولـس را تعمیـد داد، بـروز کـرده باشـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۹ آیـات ۱۰ تـا ۱۸). 
از نظـر آن هـا، پولـس رصفـاً یـک پیغام رسـان از انطاکیـه یـا دمشـق بود و نـه چیزی بیشـرت! در 

نتیجـه، آن هـا اسـتدالل منودنـد کـه پیـام وی فقـط عقیـده خـود او بـوده و نـه کالم خدا. 
پولـس خطـر ایـن اتهامـات را تشـخیص داد و بنابرایـن بالفاصلـه از رسـالتی کـه خـدا بـه او 

واگـذار کـرده بـود دفـاع می کند.

امـروزه در محـدودة کلیسـای مـا، اقتـدار کتـاب مقـّدس بـه چـه شـیوه هایی حتـی 
شـاید بـه طـور حیلـه گرانه به چالش کشـیده شـده اسـت؟ مـا چگونـه می توانیم این 
) تفکر شـام را در مورد  چالش هـا را تشـخیص بدهیـم؟ مهم تـر اینکـه، آن هـا (احتـامالً

اقتـدار کتـاب مقـّدس تحت تأثیـر قـرار داده اند؟

۴ ژوئیه سه شنبه
مژدة انجیل پولس

پولـس در رس آغـاز نامـه خـود بـه غالطیـان، عـالوه بـر دفـاع از رسـالت خویـش، بر چه 
چیـز دیگـری تأکیـد می کنـد؟ غالطیـان بـاب ۱ آیات ۳ تا ۵ را با افسسـیان بـاب ۱ آیة ۲، 

فیلیپیـان بـاب ۱ آیـة ۲ و کولسـیان بـاب ۱ آیة ۲ مقایسـه کنید. 
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یکـی از ویژگی هـای منحـرص بـه فـرد نامه هـای پولـس، شـیوه ای اسـت کـه او واژگان فیض 
و آرامـش را در درود  فرسـتادن ها پیونـد میدهـد. تلفیـق ایـن دو واژه، تغییـر مشـخصه ویـژه 
سـالم و درود در میـان مـردم یونانـی و یهـود مسـلک می باشـد. در حالـی کـه یـک نویسـنده 
یونانـی می نویسـد، «درود»، پولـس می نویسـد «فیـض»، واژه ای مشـابه در زبـان یونانی. پولس 

احوالپرسـی عامیانـه یهودیـان یعنـی «صلـح» یـا سـالم یـا سـالمتی را نیز مـی افزاید.
ترکیـب ایـن دو واژه یـک تعـارف محض منی باشـد. در مقابـل، این کلامت اساسـاً پیام انجیل 
او را توصیـف می کننـد. (در واقـع، پولـس بیـش از هـر نویسـنده دیگـر عهـد جدیـد، از این دو 
واژه اسـتفاده می کنـد.) فیـض و صلـح (سـالم و سـالمتی) از جانب پولس نیسـتند بلکه از طرف 

خدای پدر و خداوند عیسـی مسـیح می باشـند. 

پولس چه جنبه هایی را از انجیل به غالطیان باب ۱ آیات ۱ تا ۶ اضافه میکند؟
 

اگرچـه پولـس بـرای ادای احـرتام در رس آغـاز نامـه مبنظـور رشح و تفصیـل ماهیـت انجیـل 
فضـای کمـی اختصـاص داده لیکـن اسـتادانه تنهـا در چنـد آیـة کوتـاه، کُنـه و گوهـره انجیل را 
ترشیـح میکنـد. حقیقـت محـوری کـه انجیـل بـر حـول آن میگـردد، چیسـت؟ بـر طبـق گفتـه 
پولـس، آن حقیقـت انطبـاق مـا بـا احکام نیسـت – نکته ای کـه مخالفان پولس فریـاد می زدند. 
بالعکـس، انجیـل کامـالً بـر آنچـه مسـیح بـرای مـا از طریـق مرگـش بـر روی صلیـب و قیامـش 
از مـرگ انجـام داد، اسـتوار اسـت. مـرگ و قیـام مسـیح کاری بـود کـه مـا هرگـز منی توانسـتیم 
بـرای خـود انجـام بدهیـم. آن هـا قدرت گناه و مـرگ را شکسـتند، پیـروان او را از قدرت رش که 

بسـیاری را در تـرس و اسـارت نگـه مـی دارد، آزاد کردنـد. 
هامنطـور کـه پولـس مـژده فوق العـاده فیـض و صلـح (سـالمتی) را کـه خـدا در مسـیح 
بـرای مـا بوجـود آورد انعـکاس می دهـد، وارد نوعـی سـتایش بی اختیـار می شـود کـه در آیـة ۵ 

می شـود.  مشـاهده 

از متام کالماتی که پولس در غالطیان باب ۱ آیات ۱ تا ۵ بکار برده است، درک خود 
را از انجیل بنویسید. نوشته های خود را در کالس مطرح کنید.

۵ ژوئیه چهارشنبه
هیچ انجیل دیگری وجود ندارد

معمـوالً چـه چیـزی پـس از ادای احـرتام آغازیـن نامه هـای پولـس می آیـد؟ غالطیـان 
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چگونـه در ایـن زمینـه متفـاوت اسـت؟ آیـات مذکور را با هم مقایسـه کنیـد: غالطیان 
بـاب ۱ آیـة ۶ را بـا رومیـان بـاب ۱ آیـة  ۸ ، اول قرنتیـان بـاب ۱ آیـة ۴، فیلیپیان باب 

۱ آیـة ۳ و اول تسـالونیکیان بـاب ۱ آیـة۲ .
 

اگرچـه پولـس بـه همـه نـوع مشـکالت و سـختی های محلـی در نامـه اش بـه کلیسـا اشـاره 
می کنـد، امـا همچنـان ایـن را یـک عادت سـاخت کـه نامه های خـود را بـا دعا و شـکرگزاری از 
خـدا بـرای ایـامن خوانندگانـش آغـاز منایـد. او حتـی ایـن کار را در نامه هایش به قرنتیـان که با 
انـواع رفتارهـای بحـث برانگیـز دسـت و پنجـه نرم می کردنـد، نیـز انجـام داد (اول قرنتیان باب 
۱ آیـة ۴ را بـا بـاب ۵ آیـة ۱ مقایسـه کنیـد). رشایط در غالطیه بسـیار ناراحت کننده اسـت، که 

پولـس کامـالً شـکرگزاری را حـذف منـوده و بـه موضوع اصلـی می پردازد. 

پولس از چه واژگان قدرمتندی استفاده می کند که میزان نگرانی او در مورد آنچه در غالطیه 
اتفاق می افتاد را نشان می دهد؟ غالطیان باب ۱ آیات ۶ تا ۹ و باب ۵ آیة ۱۲ را بخوانید. 

 

پولـس از هیـچ واژه ای در َدَعـوِی خـود علیـه غالطیـان دریـغ منی کنـد. بـه عبارت سـاده،  او 
آن هـا را متهـم میکنـد کـه بـه فراخوان مسـیحی خود خیانـت ورزیده انـد. در واقـع، واژة روی 
برگردانـدن کـه در آیـة ۶ آمـده اسـت، اغلـب بـرای توصیـف رسبازانـی اسـتفاده میشـد کـه از 
وفـاداری خـود بـه کشـور با تـرک ارتـش روی بـر میگرداندند. از نظـر روحانی، پولـس می گوید 

کـه غالطیـان خائنانـی بودنـد کـه از خـدای خـود روی برگرداندند. 
غالطیـان چگونـه خـدا را تـرک منودنـد؟ بـا روی گردانـدن بـه سـوی انجیلـی دیگـر. پولـس 
منی گویـد کـه بیـش از یـک انجیـل وجـود دارد،  بلکـه بعضـی در کلیسـا بودنـد کـه – بـا تعلیـم 
اینکـه ایـامن بـه مسـیح کافـی نبـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۱ تـا ۵) – چنـان رفتـار 
می کردنـد کـه گویـا انجیـل دیگـری وجـود دارد. پولـس از ایـن تحریـف انجیـل چنـان ناراحـت 
اسـت کـه متایـل دارد هـر کسـی کـه انجیـل دیگـری را موعظـه می کند، مـورد نفرین خـدا قرار 
بگیـرد! (غالطیـان بـاب ۱ آیـة ۸). پولـس بسـیار در مـورد این نکته چنان ُمِرصّ اسـت که اساسـاً 

یـک چیـز را (بـرای تاکیـد) دو مرتبـه بیـان می کند(غالطیـان بـاب ۱ آیـة ۹).

امروزه حتی در کلیسای ما (در برخی مکانها)، متایلی برای تأکید بیشرت بر تجربه نسبت 
به اصول تعالیم وجود دارد. چیزی که (به ما گفته شده است) بیشرتین اهمیت را 
دارد، تجربه مان و رابطه مان با خدا می باشد. با وجود اهمیت زیاد تجربه،  نوشته های 

پولس در اینجا، چه چیزی به ما در مورد اهمیت تعلیم صحیح می آموزند؟
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۶ ژوئیه پنجشنبه
منشاء انجیل پولس

دردرسسـازان در غالطیـه مدعـی بودنـد کـه انجیـل پولـس در واقع از متایـل وی به جلب 
رضایـت دیگـران نشـأت گرفتـه بود. اگر پولـس رصفاً بدنبـال جلب رضایت دیگـران بود، 
چـه چیـزی احتـامالً در نامـه اش متفـاوت می بـود؟ غالطیان بـاب ۱ آیات ۶ تـا ۹ و ۱۱ تا 

۲۴ را در مـد نظر قـرار دهید.
 

چرا پولس الزم منی دید که ایامنداران غیر یهودی ختنه بشوند؟ مخالفان پولس ادعا کردند 
دلیلش این بود که او می خواست به هر قیمتی مردم ایامن بیاورند. شاید آن ها فکر می کردند 
از آنجایی که پولس می دانست غیریهودیان رشوطی در مورد ختنه خواهند داشت، آن را الزامی 
ندانست. او یک راضی کنندة مردم بود! پولس در پاسخ به چنین اتهاماتی، توجه مخالفان خود 

را به سخنان قدرمتندی که در آیات ۸ و ۹ نوشته بود، جلب می کند. 
اگر همه آنچه او می خواست رضایتمندی بود، مطمئناً به گونه ای دیگر پاسخ می داد.

چـرا پولـس می گویـد کـه تـالش در راضـی کـردن مـردم و همزمـان پیـرو عیسـی بـودن، 
غیـر ممکن اسـت؟

 

پـس از بیانیـه پولـس در آیـات ۱۱ و ۱۲ کـه او انجیـل و اقتـدارش را مسـتقیامً از خـدا 
دریافـت کـرده اسـت، سـخنانش در آیات ۱۳ تـا ۲۴ چگونه منظـور وی را بیان می کنند؟

 

آیـات ۱۳ تـا ۲۴ روایـت رشح حـال رشایـط پولـس پیـش از ایـامن آوردنش (آیـات ۱۳ و ۱۴)، 
در حیـن ایـامن آوردنـش (آیـات ۱۵ و ۱۶) و پـس از آن (آیـات ۱۶ تـا ۲۴) را ارائـه می دهنـد. 
پولـس مدعـی اسـت کـه رشایطـی که در هـر کدام از ایـن رویدادها وجود داشـت، ایـن ادعا را 
کـه انجیلـش را از کسـی غیـر از خـدا دریافـت منـود، غیر ممکـن می سـازند. پولس قصـد ندارد 
بنشـیند و اجـازه بدهـد کسـی پیـام وی را بـا زیـر سـؤال بـردن فراخوانـده شـدنش، بی اعتبـار 
کنـد. او می دانـد چـه اتفاقـی برایـش رخ داد، او می دانـد بـرای تعلیـم دادن بـرای چـه چیـزی 

فراخوانـده شـده اسـت و او بـه هـر قیمتـی آن کار را انجـام خواهـد داد. 
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چگونـه  هسـتید؟  مطمـنئ  میـزان  چـه  تـا  مسـیح  در  شـدنتان  فراخوانـده  از  شـام 
می توانیـد بـا اطمینـان بدانیـد خـدا شـام را به انجـام چـه کاری فراخوانده اسـت؟ در 
عیـن حـال، حتـی اگـر از فراخوانـده شـدن خـود مطمنئ هسـتید، چـرا بایـد بیاموزید 

کـه بـه مشـورت دیگـران گـوش فـرا دهیـد؟

۷ ژوئیه جمعه
ً  در همة کلیساها اعضایی وجود داشتند که یهودی زاده بودند.  تفکری فراتر: «تقریبا
تعلیم دهندگان دین یهود بواسطه این ایامنداران مسیحی یهودی تبار، دسرتسی آسانی یافتند 
تا از طریق ایشان پایگاهی در کلیساها بدست آوردند. از میان بردن تعالیم پولس از طریق 
استدالل های کتاب مقّدس غیر ممکن بود؛ از این رو آن ها برای بی اثر منودن تأثیر او و تضعیف 
اقتدارش از هیچ روشی دریغ نکردند. آن ها اظهار داشتند که او جزء حواریون عیسی نبوده و 
هیچ مأموریتی از جانب عیسی دریافت نکرده است؛ در عین حال، او عقیده دارد تا تعالیمی 

دقیقاً مخالف با تعالیم پطرس، یعقوب و سایر رسوالن ارائه بدهد...
«روح پولـس بـا دیـدن رشارت هایـی کـه بـا رسعـت زیـاد تهدیـد بـه نابـودی ایـن کلیسـاها 
می کردنـد،  آزرده شـد. او بالفاصلـه برای غالطیان نامه نوشـت و نظریه های نادرسـت ایشـان را 
افشـا منـود و بـا شـدت زیاد کسـانی را کـه از ایـامن فاصله گرفتـه بودند، رسزنش منـود.» – الن 

جـی. وایـت بـر گرفته شـده از مرجـع زیر.
Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, pp. 188, 189
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سواالتی برای بحث
۱. توضیحاتتـان از درک خـود از ماهیـت انجیـل را در کالس بخوانیـد. چـه چیـزی 

بیاموزیـم؟ یکدیگـر  نوشـته های  از  می توانیـم 
۲. پولـس در مقدمـه خـود بـا غالطیـان، اظهـار منـود کـه مرگ عیسـی بـه دلیل خاص 

اتفـاق افتـاد. آن دلیـل چـه بـود و امـروزه برای مـا چه معنایـی دارد؟
۳. پولـس در غالطیـان بـاب ۱ آیـة ۱۴ می گویـد کـه بـه شـدت نسـبت بـه رسـوم و 
سـنتهای پدرانـش متعصـب بـود. منظـور او از «رسـوم و سـنت» احتامالً هم سـنتهای 
شـفاهی فریسـیان و هـم عهـد قدیـم می باشـد. چـه جایـی بـرای رسـم و سـنت در 
ایـامن مـا وجـود دارد؟ تجربـة پولـس ممکن اسـت امـروزه در مورد سـؤال کلی رسـم 

و سـنت بـه مـا چـه هشـداری بدهد؟
۴. چـرا پولـس نسـبت بـه کسـانی کـه بـاوری متفـاوت از آنچـه او گفتـه و انجـام 
میداد«نابردبـار» بـود؟ یکبـار دیگـر برخـی از مـواردی را کـه او دربـارة کسـانی کـه 
دیـدگاه متفاوتـی نسـبت به انجیل داشـتند را  بخوانید. چگونه ممکن اسـت کسـی با 
چنیـن موضعـی سـخت و سـازش ناپذیر، امروزه در کلیسـای ما مّد نظر گرفته بشـود؟ 

خالصـه: معلّـامن دروغیـن در غالطیـه بـا ایـن ادعا کـه رسـالت و پیـام انجیل پولـس از جانب 
خدا نیسـت، سـعی در تضعیف بشـارت وی داشـتند. پولس با هر دوی این اتهامات در آیات ابتدایی 
در رسـاله خویـش بـه غالطیـان،  پاسـخ می دهـد. او شـجاعانه اظهـار می کنـد کـه تنهـا یـک راه نجـات 
وجـود دارد و توضیـح می دهـد کـه چگونـه وقایـع در راسـتای ایـامن آوردنـش نشـان می دهنـد کـه 

فراخوانـده شـدن و انجیـل وی تنهـا می توانسـتند از جانـب خدا باشـند. 
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وحدت انجیل

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱ تـا  ۱۴ ؛ اول قرنتیان بـاب ۱ آیات ۱۰ 
تـا ۱۳ ؛ پیدایـش بـاب ۱۷ آیـات ۱ تـا ۲۱ ؛ یوحنـا بـاب ۸ آیـات ۳۱ تـا ۳۶ ؛ کولسـیان بـاب 

۳ آیـة ۱۱. 

آیـه حفظـی: «پـس خوشـی مـرا کامـل گردانیـد تـا بـا هـم یـک فکـر کنیـد و هـامن 
محبـت منـوده، یـک دل بشـوید و یـک فکـر داشـته باشـید» (فیلیپیـان بـاب ۲ آیـة ۲). 
ترجمـه تفسـیری: اگـر چنیـن اسـت یکدیگـر را محبت منـوده ، قلبـا با هم توافق داشـته 

و همـدل و همفکـر باشـید تـا مـرا واقعا شـاد سـازید.

جـان کالویـن (John Calvin) کـه در زمـره پروتسـتانهای اصـالح طلـب بود اعتقاد داشـت 
کـه تفرقـه و جدایـی، شـیوه اصلـی رس دسـته اهریمنـان علیـه کلیساسـت و هشـدار داد کـه 
مسـیحیان بایـد از انشـقاق کـه همچـون طاعـون اسـت اجتنـاب کننـد. امـا آیـا اتّحـاد بایـد بـه 
قیمـت حقیقـت حفـظ بشـود؟ تصور کنید اگـر مارتین لوتـر (Martin Luther) پدر پروتسـتان 
 Diet of) هـای اصـالح طلـب، بـه خاطـر اتحـاد، هنگامـی کـه بـرای محاکمـه بـه مجمـع ورمـز
Worms) آورده شـد، تصمیـم میگرفـت تـا عقایـد خویـش را در مورد رسـتگاری بواسـطه ایامن 

محـض انـکار کند.
«اگـر بنیانگـزار اصـالح طلـب نسـبت بـه یـک نکتـه رس تسـلیم فـرود مـی آورد شـیطان و 
سـپاهش پیـروزی را بدسـت می آوردنـد. امـا اسـتحکام تزلـزل ناپذیـر او وسـیله رهایی کلیسـا و 

آغـاز عـرصی جدیـد و بهـرت بـود.» – الـن جـی. وایـت. جـدال عظیم صفحـه ١۶۶. 
 (Ellen G. White)، The Great Controversy, p. 166

در غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۱۴، می بینیم که رسـول هـر کاری در توانـش انجام می دهد 
تـا حـوزه رسـالتی او وحـدت خـود را حفظ کنـد در حینیکه برخـی از ایامنداران تـالش میکردند 

۸ تا ۱۴ ژوئیهدرس سوم
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تـا آنـرا بـه نابـودی بکشـانند. امـا بـا وجـود اهمیتـی کـه ایـن اتّحـاد بـرای پولـس داشـت، او 
نپذیرفـت کـه اجـازه دهـد تا بـرای اسـتحصال آن، حقیقـت انجیل بـه مخاطره بیفتـد. در حالی 
کـه در بطـن اتّحـاد جایـی بـرای تنـوع فرهنگـی وجـود داشـت، لیکن انجیـل هرگز منی بایسـت 

در ایـن رونـد در گـرداب مهلکـه قـرار گیرد.  
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۵ ژوئیه آماده شوید.

۹ ژوئیه یکشنبه
اهمیت اتّحاد

اول قرنتیـان بـاب ۱ آیـات ۱۰ تـا ۱۳ را بخوانیـد. ایـن آیـات درباره میـزان اهمیت اتحاد 
در کلیسـا از نظـر پولـس چـه چیـزی به مـا می گویند؟

 

در  بود،  کرده  تکذیب  را  خدا  جانب  از  او  انجیل  مرشوعیت  عدم  اتهامات  آن  که  پولس 
غالطیان باب ۲ آیات ۱ و ۲، توجه خود را به اتهامی دیگری که بر علیه وی مطرح گردیده بود 
معطوف میدارد.  معلامن دروغین در غالطیه ادعا کردند که انجیل پولس با آنچه پطرس و دیگر 

رسوالن تعلیم می دادند، هامهنگی ندارد. آن ها می گفتند که پولس یک خائن بود. 
پولـس در پاسـخ بـه ایـن اتهـام، روایـت سـفری کـه دسـت کـم چهـارده سـال پـس از ایامن 
آوردنـش بـه اورشـلیم داشـت را بار دیگـر بازگو می کند. اگرچـه از زمان این سـفر کامالً مطمنئ 
نیسـتیم ، بـا ایـن حـال هیچ سـفری در روزگار کهن کار آسـانی نبـود. اگر او از طریـق زمینی از 
انطاکیـه بـه اورشـلیم سـفر کرده باشـد، این سـفر کـه تقریبا هفتصـد کیلومرت به درازا میکشـید 
دسـت کـم چنـد هفتـه بـه طـول می آنجامیـد و بـا مخاطـرات و سـختیهایی مواجه بـود. با این 
حـال،  بـا وجـود چنیـن دشـواری هایی، پولـس بـه ایـن سـفر رفت، نـه به ایـن دلیل که رسـوالن 
او را احضـار کـرده بودنـد، بلکـه بخاطـر اینکـه روح القـدس او را طلبیده بـود. و در حینیکه در 

آنجـا بـود، انجیل خـود را به رسـوالن عرضه داشـت.
چـرا او ایـن کار را انجـام داد؟ مطمئنـاً نـه بخاطـر اینکـه در مـورد آنچـه کـه تعلیـم میـداد 
تردیـد داشـته باشـد. او بـه طـور حتـم بـه هیچ نـوع تأییـدی از جانـب ایشـان نیازی نداشـت. 
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه او پیـش از این هامن انجیـل را به مدت چهارده سـال بشـارت میداد. 
و اگرچـه او بـه اجـازه یـا تأییـد ایشـان نیـز احتیاجـی نداشـت،  امـا بـرای حامیـت و تشـویق 

رسـوالن دیگـر ارزش زیـادی قائـل بود. 
پـس،  ایـن اتهـام کـه پیام پولـس متفاوت بود، نـه تنها حمله ای بـر علیه او بـود، بلکه حمله 

به اتّحاد رسـوالن و کلیسـا بود. 
حفـظ و ابقـای اتّحـاد رسـالتی بسـیار رضوری بـود، زیـرا تفرقـه میـان مأموریتـی کـه پولس 
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بـرای غیـر یهودیـان و کلیسـای مـادر در اورشـلیم داشـت میتوانسـت عواقـب فاجعـه بـاری به 
همـراه داشـته باشـد. عدم همبسـتگی میان مسـیحیان غیریهـودی و یهودی تبار، باعث میشـد 
کـه «مسـیح از آنهـا جـدا شـده و متامی زحامتی که پولس برای بشـارت بـه غیریهودیان متحمل 
شـده بـود و امید داشـت کـه همچنان رصف کند، به هـدر می رفت.» – اف. اف. بروس،  رسـاله 

ای بـرای غالطیـان صفحه ١١١. 
F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians, p. 111

برخـی از مسـائلی کـه اتّحـاد کلیسـای امـروزی را تهدیـد می کننـد، کدامنـد؟ مهم تـر 
اینکـه، پـس از اینکـه ما آن ها را مشـخص می کنیم،  چگونه با آن ها روبرو می شـویم؟ 

چـه مسـائلی از اتّحـاد مهم تر هسـتند؟

۱۰ ژوئیه دوشنبه
ختنه و برادران دروغین

چرا ختنه شدن، به کانون مشاجره میان پولس و بعضی از مسیحیان یهودی تبار مبدل 
بود؟ پیدایش باب ۱۷ آيات ۱ تا ۲۲ ؛ غالطیان باب ۲ آيات ۳ تا  ۵ ، باب ۵ آیات ۲ و ۶ ؛ 
اعامل رسوالن باب ۱۵ آیات ۱ و ۵ را ببینید. چرا درک اینکه بعضی بر این عقیده بودند 

که حتی غیریهودیان نیز باید ختنه می شدند، چنان دشوار منی باشد؟ 
 

ختنـه شـدن نشـانة رابطـه عهـدی بـود که خـدا بـا ابراهیم، پـدر امت یهـود بسـت. اگرچه 
ختنـه شـدن تنهـا بـرای اوالد مذکـر ابراهیـم بـود، یعنـی متام کسـانی که بـه رابطه عهـد با خدا 
دعـوت شـده بودنـد. نشـان ختنه در بـاب ۱۷ پیدایـش به ابراهیم داده شـد. ایـن موضوع پس 
از تـالش مصیبت بـار ابراهیـم حادث شـد تـا پدر فرزنـدی از طریق کنیز مرصِی همرسش بشـود 

کـه در تحقـق بخشـیدن بـه وعده  خـدا کمکی کرده باشـد.
ختنـه شـدن نشـانی از ارتبـاط بـا عهـد بـود. یـادآوری بـود کـه نقشـه های برشی بـا بهرتین 
طـرح،  هرگـز منی تواننـد آنچـه را کـه خـد وعـده داده اسـت، بـه کـامل برسـانند. ختنـه ظاهری 
قـرار بـود تـا منـادی از ختنـه باطنـی قلـب باشـد (تثنیـه باب ۱۰ آیـة ۱۶، بـاب ۳۰ آیـة ۶ ؛ ارمیا 
بـاب ۴ آیـة ۴ ؛ رومیـان بـاب ۲ آیـة ۲۹). ایـن عمل معرف قطـع اعتامد از به خـود اتکایی و در 

عـوض تکیـه ای وفادارانـه به خدا می باشـد. 
اگرچـه در زمـان پولـس، ختنـه شـدن بـه یـک نشـانه بـا ارزش هویـت ملـی و دینـی تبدیل 
شـده بـود – نشـانه ای کـه در ابتـدا قـرار نبـود اینگونه باشـد. حدود صـد و پنجاه سـال پیش از 
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تولـد عیسـی، برخـی وطـن پرسـتان بیـش از حد متعصـب نه تنها متـام یهودیان ختنه نشـده در 
فلسـطین را بـه ختنـه شـدن وادار کردنـد،  بلکـه آن را برای متـام مردانی که در قومهـای اطراف 
زندگـی می کردنـد و در زیـر مجموعـه حـوزة قضایـی آن هـا قـرار داشـتند ، الزامـی دانسـتند. 
بعضـی حتـی بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ختنـه شـدن گذرنامـه نجات بـود. ایـن مطلـب می تواند 
در لطیفه هـای کهـن دیـده شـود کـه بـا اطمینان مسـائلی چـون، «مردان ختنه شـده بـه جهنم 
منی رونـد» را اظهـار می کننـد. – سـی. ئـی. بـی. کرنفیلـد، نگرشـی موشـکافانه و تفسـیری بـه 

رسـاله رومیـان. نـرش ادینبـورگ. تـی کالرک. صفحه ١٧٢. 
C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans 

فـرض بـر اینکـه پولـس مخالـف ختنه شـدن بود، اشـتباه اسـت. آنچـه پولس بـه آن اعرتاض 
داشـت، ارصار بـر ایـن بـود کـه غیریهودیـان بایـد حتـامً ختنـه می شـدند. معلـامن دروغیـن 
گفتنـد: «اگـر بـر حسـب آیین موسـی مختون نشـوید، ممکن نیسـت کـه نجات یابیـد» (اعامل 
رسـوالن بـاب ۱۵ آیـة ۱). پس مسـأله در واقـع مربوط به ختنه شـدن نبود، بلکـه دربارة نجات 
بـود. نجـات یـا بـا محـض ایـامن به مسـیح بدسـت می آید و یا چیزی اسـت کـه بـا فرمانربداری 

بـرش حاصل می شـود. 

شـاید امـروزه ختنـه شـدن اهمیتی نداشـته باشـد. اما ما بـه عنوان تشـکیل دهندگان 
کلیسـا، با چه دشـواری هایی روبرو هسـتیم که مشـابه با این مشـکل هسـتند؟ 

۱۱ ژوئیه سه شنبه
اتحاد در تنوع فرهنگی

غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۱۰ را بخوانیـد. پولس می گویـد که برادران کذبـه «آزادی ما 
را کـه در مسـیح عیسـی داریـم، جاسوسـی کردنـد، تا مـا را بـه بندگی درآورنـد». ترجمه 
تفسـیری: البتـه مسـئله ختنـه را کسـانی پیـش کشـیدند که خود را مسـیحی میدانسـتند 
امـا در واقـع مسـیحی نبودنـد. ایشـان برای جاسوسـی آمده بودنـد تا دریابنـد که آزادی 
مـا در عیسـی مسـیح چگونـه اسـت و ببیننـد کـه ما تـا چه حـد از رشیعت یهـود پیروی 
میکنیـم. (غالطیـان بـاب ۲ آیـة ۴). مسـیحیان از چـه رهـا هسـتند؟ یوحنا بـاب ۸ آیات 
۳۱ تـا ۳۶ ؛ رومیـان بـاب ۶ آیـات ۶ و ۷ ، بـاب ۸ آیـات ۲ و ۳ ؛ غالطیـان بـاب ۳ آیـات 
۲۳ تـا ۲۵،  بـاب ۴ آیـات ۷ و ۸ ؛ عربانیـان بـاب ۲ آیـات ۱۴ و ۱۵ را بخوانیـد. ما واقعیت 

ایـن آزادی را بـرای خـود چگونـه تجربـه می کنیم؟
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آزادی یـا رهایـی، بـه عنـوان رشحـی از تجربـة مسـیحی، دارای مفهومـی بسـیار مهـم بـرای 
پولـس می باشـد. او از ایـن واژه بیـش از سـایر نویسـندگان عهـد جدیـد اسـتفاده کرده اسـت و 
واژه هـای آزاد و آزادی بطـور مکـرر در کتـاب غالطیـان بـکار برده شـده اند. اگرچـه آزادی برای 
مسـیحیان بـه معنـی آزادی در مسـیح می باشـد. این فرصتی مغتنم اسـت تا بـدون هیچ مانعی 
نـوع زندگـی خـود را بگونـه ای تغییـر دهیـم تا وقف خدا باشـد؛ ایـن نوع زندگی شـامل آزادی 
و رهایـی از قیـد و بندگـی بـه متایـالت ذاتی نسـبت بـه گناه اسـت (رومیان بـاب ۶) ، رهایی از 
مجـازات احـکام (رومیـان بـاب ۸ آیـات ۱ و ۲) و رهایـی از قدرت مـرگ می باشـد (اول قرنتیان 

بـاب ۱۵ آیة ۵۵). 

رسـوالن تشـخیص دادنـد کـه «مأموریـت اعالم انجیـل به غیـر یهودیان به پولس سـپرده 
شـده، هـامن طـوری کـه وظیفـۀ اعـالم انجیل بـه یهودیـان به پطـرس محول شـده بود » 
(غالطیـان بـاب ۲ آیـة ۷). ایـن مطلب دربـاره ماهیت اتّحـاد و تنوع فرهنگـی در درون 

کلیسـا چه چیـزی پیشـنهاد می دهد؟
 

رسـوالن تصدیـق منودنـد کـه خـدا پولـس را فراخوانـده بـود تـا انجیـل را بـرای غیریهودیان 
موعظـه کنـد،  درسـت هامنطـور کـه پطـرس را فراخوانـده بـود کـه آن را بـه یهودیـان موعظـه 
کنـد. در هـر دو مـورد، انجیـل یکسـان بـود، امـا روش ارائـه آن بسـتگی بـه مردمی داشـت که 
رسـول، تـالش بـرای جذبشـان داشـت. انجیـل این یکـی شـدن را به ارمغـان می آورد که اسـاس 
وحـدت مسـیحیان اسـت کـه دقیقا میتـوان آنرا بعنوان اتحـاد در تنوع و گوناگونی دانسـت.  – 

جیمـز دی. جـی. دان، رسـاله بـرای غالطیـان. صفحه ١٠۶. 
James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, p. 106  

مولـوی در دفـرت دوم خـود موضـوع بـاال را از طریـق شـعر بـا قلم شـیوایی به نظم کشـیده 
اسـت کـه چنـد بیـت از آن را در ایـن مقال به رویت شـام عزیـزان صاحبدل مـی آوریم. بخاطر 
طوالنـی بـودن شـعر فقـط چنـد بیـت از آن در ذیـل آورده شـده کـه توصیـه میکنیـم مابقی را 

شـخصا مطالعه منائید. 
چهـار نفـر بـا زبـان و فرهنـگ مختلـف بـر رس خریـد انگـور با هـم سـتیز کردنـد. در واقع 
همگـی انگـور میخواسـتند ولـی انگـور را بـه زبانهـای مختلـف میگفتنـد و منیدانسـتند کـه هر 

کـدام در واقـع بـه یـک موضـوع واحـد اشـاره دارند. (ویراسـتار)

آن یکی گفت این به انگوری دهم چار کس را داد مردی یک درم  
من عنب خواهم نه انگور ای دغا آن یکی دیگر عرب بد گفت ال  

من منی خواهم عنب خواهم ازم آن یکی ترکی بد و گفت این بنم  
ترک کن خواهیم استافیل را آن یکی رومی بگفت این قیل را  
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که ز رسِّ نامها غافل بدند در تنازع آن نفر جنگی شدند  
پُر بدند از جهل و از دانش تُهی مشت بر هم می زدند از ابلهی  

گر بدی آنجا بدادی صلحشان صاحب ِرسی عزیزی صد زبان  

ما تا چه میزان باید نسبت به شیوه های بشارت دادن و شهادتی که ما را از «محدودة 
آسایش مان» بیرون می آورند، رصیح و بی پرده باشیم؟ آیا شیوه هایی از بشارت دادن 
وجود دارند که شام را معذب بکنند؟ اگر چنین است، آن شیوه ها کدامند و چرا باعث 

ناراحتی شام می شوند و چگونه میتوانیم بدانیم که شیوه جدید خوب است؟

۱۲ ژوئیه چهارشنبه
 رودررویی در انطاکیه

(غالطیان باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۳)
کمـی پـس از رایزنـی پولـس در اورشـلیم،  پطـرس از انطاکیـه در سـوریه، مـکان نخسـتین 
کلیسـای غیریهـودی و پایـگاه فعالیت هـای مأموریـت پولـس کـه در اعـامل رسـوالن توصیـف 
شـده اند، بازدیـد کـرد. پطـرس در طـول مدتـی کـه آنجـا بـود بـا راحتـی در کنـار مسـیحیان 
غیریهـودی غـذا میخـورد، امـا وقتـی کـه گروهی از مسـیحیان یهـودی تبار از جانـب یعقوب از 
اورشـلیم بـه آنجـا رسـیدند، پطـرس کـه ترسـیده بـود مبـادا آنها چـه فکـری در بـاره او خواهند 

کـرد،  رفتـار خـود را بطـور کامـل تغییـر داد. 

چـرا از پطـرس بیـش از ایـن انتظـار می رفـت؟ غالطیـان باب ۲ آیـات ۱۱ تـا ۱۳ و اعامل 
رسـوالن بـاب ۱۰ آیـة ۲۸ را بـا هـم مقایسـه کنیـد. ایـن عمـل چـه چیـزی دربـاره اینکه 
فرهنـگ و سـنت می تواننـد تـا چه میـزان قدرمتندی در زندگی ما ریشـه دوانده باشـند، 

بـه مـا می گوید؟
 

برخـی بـه اشـتباه فـرض کرده انـد کـه پطـرس و سـایر یهودیـان بـه دنبـال پیـروی از احـکام 
عهـد قدیـم دربـارة غـذای پـاک و ناپـاک بوده انـد. اگرچـه بـه نظـر منی رسـد کـه موضـوع ایـن 
بـوده باشـد. اگـر پطـرس و متام مسـیحیان یهودی تبـار احکام یهـودی مربوط به غـذا را نادیده 
غوغـای بزرگـی در کلیسـا بوجـود می آمـد. و اگـر چنیـن بـود مطمئنـا  می گرفتنـد، مطمئنـاً 
مطالبـی در بـاره آن بایـد در کتـاب مقـدس ثبت میشـد ولـی چنین چیـزی وجود ندارد. بیشـرت 
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محتمـل اسـت کـه مسـأله هم نشـینی بر رس یـک میز بـا غیریهودیان بوده اسـت. زیرا بسـیاری 
از یهودیـان، غیریهودیـان را نجـس مـی پنداشـتند. بعضـی از مـردم بـه ایـن عمـل مبـادرت می 

ورزیدنـد تـا از ایجـاد رابطـه اجتامعـی بـا غیریهودیـان تـا حد امـکان اجتنـاب منایند.
پطـرس خـود بـا ایـن موضـوع در تقـال بـود و تنهـا رؤیایـی از جانـب خـدا بـود کـه بـه او 
کمـک کـرد تـا پاسـخی رصیـح به مشـکل خـود بیابد. پطـرس پـس از ورود بـه خانـة کرنیلیوس 
کـه  رسدار رومـی بـود بـه وی گفـت، «ایـن را بـه خوبـی می دانـی کـه جایـز نیسـت یـک نفـر 
یهـودی بـا بیگانـگان معـارشت یـا هـم نشـینی منایـد . اما خدا بـه من نشـان داده اسـت که من 
نبایـد هیـچ کـس را نجـس یـا ناپـاک بدانـم » (اعامل رسـوالن بـا ب۱۰ آیـة ۲۸). اگر چـه او بهرت 
می دانسـت، امـا چنـان از آزرده منـودن هم وطنـان خـود هـراس داشـت کـه بـه شـیوه پیشـین 
خـود بازگشـت. ظاهـراً، کشـش فرهنگـی و سـنت در زندگـی پطـرس تـا ایـن میـزان قـوی بود. 

بـا ایـن وجـود، پولـس اعـامل پطـرس را دقیقـاً هامنگونه کـه بودنـد خوانـد: واژة یونانی که 
در غالطیـان بـاب ۱ آیـة ۱۳ بـکار می بـرد، ریـاکاری می باشـد. او گفـت حتـی بارنابـا «نیز تحت 
تأثیـر دورویـی آنهـا قـرار گرفـت .» این هـا سـخنان تندی از یـک مرد خـدا به دیگری هسـتند. 

چرا دورو بودن یا ریاکاری بسیار آسان است؟ (آیا شاید به این دلیل منی باشد که ما 
متایل داریم چشاممنان را بر روی اشتباهات خود ببندیم، درحالی که مشتاقانه بدنبال 
مهم تر  می یابید؟  دورویی  نوع  چه  خود  زندگی  در  شام  هستیم؟)  دیگران  خطاهای 

اینکه، چگونه می توانید آن را تشخیص بدهید و سپس آن را ریشه کن کنید؟

۱۳ ژوئیه پنجشنبه
نگرانی پولس (غالطیان باب ۲ آیة ۱۴)

وضعیـت در انطاکیـه بـه طـور حتـم وخیم بـود: پولس و پطرس، دو رهرب کلیسـا آشـکارا در 
سـتیز بودنـد. و پولـس ابائـی نـدارد تـا پطرس را فرا خوانـده و از او بخواهد تـا  در باره رفتارش 

بدهد.  توضیح 

پولس برای روبرو شدن علنی با پطرس، چه دالیلی می آورد؟ غالطیان باب ۲ آیات ۱۱ تا ۱۴.
 

هامنطـور کـه پولـس دیـد، مشـکل این نبـود که پطـرس تصمیم گرفتـه بود بـا مهامنان اهل 
اورشـلیم غـذا بخـورد. سـنت های کهـن مهـامن نـوازی بطـور حتـم رعایـت فرهنـگ و سـنت را 

ملـزم مینمود.  
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مسـأله «حقیقـت انجیـل» بـود. یعنی، تنها مشـکل همنشـینی و یا عمل غذا خـوردن نبود. 
اعـامل پطـرس در مفهـوم واقعـی، پیام کامـل انجیل را به مخاطـره انداخت. 

غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۸ و کولسـیان بـاب ۳ آیـة ۱۱ را بخوانید. حقیقـت موجود در این 
آیـات چگونـه بـه مـا در درک واکنش شـدید پولس کمـک می کند؟ 

 

در طی مالقات پولس با پطرس و سایر رسوالن در اورشلیم،  آن ها به این نتیجه رسیدند که 
غیریهودیان می توانند از متام برکات در مسیح بدون اینکه ابتدا ختنه بشوند، بهره مند گردند. 
اما عمل پطرس اینک این توافق را در معرض خطر قرار می دهد. درحالی که یک بار مسیحیان 
یهودی تبار و غیریهود در محیطی از هم نشینی آزاد به هم پیوستند، اکنون میان این جامعت 

تفرقه افتاده بود و این مسئله دورمنایی را از یک کلیسای انشقاق یافته نشان میداد. 
از نقطه نظـر پولـس، رفتـار پطرس داللت بر این داشـت که مسـیحیان غیریهـود، ایامنداران 
درجه دوم بودند و او باور داشـت که اعامل پطرس، فشـار شـدیدی بر غیریهودیان داشـت در 
صورتـی کـه می خواسـتند هم نشـینی و رفاقت در مسـیح را بطـور کامل تجربه کننـد. از این رو، 
پولـس می گویـد، «اگـر تـو بـا اینکه یهـودی تبار هسـتی ماننـد غیر یهودیـان زندگـی می کنی و 
نـه ماننـد یهودیـان، چطـور می توانـی غیـر یهودیـان را مجبـور سـازی که مثـل یهودیـان زندگی 
کننـد ؟» (غالطیـان بـاب ۲ آیـة ۱۴). عبـارت «زندگی کردن ماننـد یهودیان»بطـور تحت اللفظی 
می تواند«یهـود وار یـا همچـون یهودیـان» ترجمـه بشـود. ایـن واژه، اصطالحـی رایـج به معنی 
«اتخـاذ شـیوه زندگـی یهـودی» بـود. ایـن واژه در مـورد غیریهودیانـی کـه بـه کنیسـه می رفتند 
و در سـایر آداب و رسـوم یهـودی رشکـت می کردنـد، بـکار بـرده می شـد. بـه ایـن دلیـل نیـز 
می باشـد کـه مخالفـان پولـس در غالطیـه، کسـانی کـه او  ایشـانرا بـرادران دروغیـن می نامـد، 

اغلـب بـه عنـوان «یهـود وار –یهـود نـژاد یا یهـود زاده» یاد می شـود.

گوئی که اقدامات پطرس به اندازه کافی بد نبود که بارنابا نیز گرفتار این نوع رفتار 
شود – او نیز کسی بود که باید بهرت از این رفتار میکرد. چه منونه واضحی از قدرت 
«تاثیر دوستان و همقطاران بر یکدیگر!» چگونه می توانیم خود را از متامیل شدن به 

جهت اشتباه بواسطه اطرافیامنان،  محافظت مناییم؟

۱۴ ژوئیه جمعه
تفکـری فراتـر: «حتـی بهرتیـن انسـان ها اگـر بـه حـال خـود رهـا بشـوند، مرتکـب 
اشـتباهات سـنگینی خواهنـد شـد. هـر چـه مسـئولیت های بیشـرتی بـه انسـان سـپرده شـود، 
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مقـام باالتـری بـرای اداره و کنرتل به او داده شـود، احتامل به فسـاد کشـیده شـدن فکر و قلب 
او بیشـرت اسـت چنانچـه بـه دقـت راه خداونـد را دنبـال نکنـد. پطـرس در انطاکیـه،  در اصـول 
راسـتی شکسـت خـورد. پولس می بایسـت در برابـر تأثیر مخرب پایـداری میکـرد. اینگونه ثبت 
شـده اسـت کـه دیگـران ممکـن اسـت از آن عـربت بگیرنـد و درسـی از آن بیاموزند، هشـداری 
جـدی بـه مـردان دارای مقـام و رتبـه باالسـت کـه در راسـتی شکسـت نخورند، بلکه نسـبت به 
رعایـت اصـول پایبنـد مباننـد.» – الن جی. وایت، کتاب مقدس تفسـیری کلیسـای ادونتیسـتهای 

روز هفتـم. جلـد ۶. صفحـه ١١۶.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1108

سواالتی برای بحث
۱. عده معدودی از مواجهه و رویارویی لذت می برند، اما گاهی اوقات این الزامی 
می باشد. یک کلیسا در چه رشایطی باید خطا را محکوم کند و کسانی را که از پذیرش 

اصالح رس باز می زنند، تادیب منایند. 
۲. همچنان که کلیسای ادونتیست روز هفتم در رستارس دنیا رشد می یابد،  در عین 
حال متنوع وگوناگون نیز می شود. کلیسا چه راهکارهایی می تواند برای اطمینان به 
از دست نرفنت اتّحاد در عین گوناگونی،  انجام دهد؟ ما چگونه می توانیم بیاموزیم 
گوناگونی فرهنگ ها و سنت ها را در میامنان بپذیریم و از آن بهره بربیم، در حالی 

که اتّحاد نیز حفظ بشود؟
۳. هنگامی که مژده انجیل را در فرهنگی متفاوت انتشار مید هیم، عنارص مهمی که 
نباید تغییر کنند کدامند و چه چیزی قابل تغییر است؟ چگونه می آموزیم میان آنچه 

که باید باقی مباند و چیزی که باید در صورت لزوم رها کنیم، تفاوت قائل بشویم؟

خالصـه: ارصار برخـی از مسـیحیان یهودی نژاد بر ختنه شـدن غیریهودیان بـرای اینکه بتوانند 
پیـرو حقیقی مسـیح بشـوند، تهدیدی جـدی برای اتّحاد کلیسـای اولیه بوجود آورد. رسـوالن در عوض 
اینکـه بگذارنـد ایـن مسـأله باعـث تقسـیم کلیسـا بـه دو نهضـت متفـاوت بشـود، بـا یکدیگـر تـالش 
منودنـد کـه بـا وجـود اختـالف در میانشـان، از وحـدت و وفـادار مانـدن به مسـیح به حقیقـت انجیل 

اطمینـان یابند. 

برائت از گناه تنها از طریق ایامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۵ تـا ۲۱ ؛ افسسـیان بـاب ۲ آیـه  ۱۲ ؛ 
فیلیپیـان بـاب ۳ آیـه ۹ ؛ رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱۰ تـا ۲۰ ؛ پیدایـش باب ۱۵ آیـات ۵ و ۶ ؛ 

رومیـان بـاب ۳ آیه ۸.

آیه حفظی: «من با مسیح مصلوب شده  ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند 
زندگانی  این  خصوص  در  و  می کند  زندگی  من  در  که  است  مسیح  بلکه  نیستم،  من 
جسامنی ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایامن به پرس خدا که مرا محبت کرد و 

جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم » (غالطیان باب ۲ آیه ۲۰).

هامنطور که هفته گذشته دیدیم، پولس در انطاکیه علناً با پطرس  به مقابله پرداخت چرا 
و هامهنگی  ثبات  داده بود  بروز  که از خود  و رفتاری  آن دفاع میکرد  که از  ایامنی  بین  که 
وجود نداشت. تصمیم پطرس برای همسفره نشدن با بی دینان و ملحدان پیشین، به این نکته 
اشاره داشت که آن ها در بهرتین حالت، مسیحیان درجه دوم محسوب میشوند. اعامل او داللت 
مایل بودند جزئی از خانوادة خدا باشند و از برکات کامل  بر این داشتند که اگر آن ها واقعاً 

همسفره بودن متنعم بشوند ،  باید ابتدا رسم ختنه شدن را بجا بیاورند. 
در واقع در آن موقعیت بحرانی پولس به پطرس چه گفت؟ در درس این هفته، خالصه ای از 
آنچه که ادامه یافت را مطالعه خواهیم منود. این منت شامل برخی از فرشده ترین جمله بندی ها 
و  لغت  چندین  بار  نخستین  برای  که  چرا  است،  توجه  قابل  بسیار  و  می باشد  قدیم  عهد  در 
عبارت کلیدی و بنیادین را مبا معرفی میکند که هم برای درک انجیل و هم برای درک ادامه 
نامه پولس به غالطیان حیاتی است. این کلامت کلیدی شامل برائت، عدالت، اعامل رشیعت، 

اعتقاد و نه تنها ایامن بلکه حتی ایامن مبتنی به عیسی، می باشند.
منظور پولس از این عبارات چیست و آن ها چه چیزی دربارة نقشه نجات به ما می آموزند؟
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۱۵ تا ۲۱ ژوئیهدرس چهارم

برائت از گناه تنها از طریق ایامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۵ تـا ۲۱ ؛ افسسـیان بـاب ۲ آیـه  ۱۲ ؛ 
فیلیپیـان بـاب ۳ آیـه ۹ ؛ رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱۰ تـا ۲۰ ؛ پیدایـش باب ۱۵ آیـات ۵ و ۶ ؛ 

رومیـان بـاب ۳ آیه ۸.

آیه حفظی: «من با مسیح مصلوب شده  ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند 
زندگانی  این  خصوص  در  و  می کند  زندگی  من  در  که  است  مسیح  بلکه  نیستم،  من 
جسامنی ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایامن به پرس خدا که مرا محبت کرد و 

جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم » (غالطیان باب ۲ آیه ۲۰).

هامنطور که هفته گذشته دیدیم، پولس در انطاکیه علناً با پطرس  به مقابله پرداخت چرا 
و هامهنگی  ثبات  داده بود  که از خود بروز  و رفتاری  آن دفاع میکرد  که از  ایامنی  بین  که 
وجود نداشت. تصمیم پطرس برای همسفره نشدن با بی دینان و ملحدان پیشین، به این نکته 
اشاره داشت که آن ها در بهرتین حالت، مسیحیان درجه دوم محسوب میشوند. اعامل او داللت 
مایل بودند جزئی از خانوادة خدا باشند و از برکات کامل  بر این داشتند که اگر آن ها واقعاً 

همسفره بودن متنعم بشوند ،  باید ابتدا رسم ختنه شدن را بجا بیاورند. 
در واقع در آن موقعیت بحرانی پولس به پطرس چه گفت؟ در درس این هفته، خالصه ای از 
آنچه که ادامه یافت را مطالعه خواهیم منود. این منت شامل برخی از فرشده ترین جمله بندی ها 
و  لغت  چندین  بار  نخستین  برای  که  چرا  است،  توجه  قابل  بسیار  و  می باشد  قدیم  عهد  در 
عبارت کلیدی و بنیادین را مبا معرفی میکند که هم برای درک انجیل و هم برای درک ادامه 
نامه پولس به غالطیان حیاتی است. این کلامت کلیدی شامل برائت، عدالت، اعامل رشیعت، 

اعتقاد و نه تنها ایامن بلکه حتی ایامن مبتنی به عیسی، می باشند.
منظور پولس از این عبارات چیست و آن ها چه چیزی دربارة نقشه نجات به ما می آموزند؟
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* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۲ ژوئیه آماده شوید.

۱۶ ژوئیه یکشنبه
مسئله «برائت» (غالطیان باب ۲ آیات ۱۵ و ۱۶)

پولـس در غالطیـان بـاب ۲ آیـة ۱۵ می نویسـد،  «مـا کـه یهـودی مـادر زاد هسـتیم و نه 
غیـر یهـودی گناهـکار.» بـه نظـر شـام او به چـه نکاتـی اشـاره می کرد؟

 

سـخنان پولـس می بایسـت در مضمـون و رشایـط محیطی آن درک بشـوند. پولـس در تالش 
بـرای جـذب همتایـان مسـیحی یهـودی تبـار خود بـه سـمت خویش، سـخنان خود را بـا چیزی 
کـه آن هـا بـا آن موافـق بودنـد، آغـاز می کنـد: تفـاوت آداب و رسـوم در میـان یهودیـان و 
غیریهودیـان. یهودیـان برگزیـده خـدا بودنـد، احـکام خـدا به ایشـان سـپرده شـده بـود و آن ها 
از رابطـة عهـد بـا او بهـره می بردنـد. در حالـی کـه غیریهودیـان گناهـکار بودنـد؛ احـکام خـدا 
رفتـار ایشـان را محـدود منی کـرد و آن هـا خـارج از پیـامن عهـد بودنـد (افسسـیان بـاب ۲ آیـة 
۱۲، رومیـان بـاب ۲ آیـة ۱۴). در حالـی کـه غیریهودیـان بـه وضـوح «گناهـکار» بودنـد، پولس 
در آیـة ۱۶ بـه مسـیحیان یهـودی هشـدار می دهد کـه امتیازات روحانی شـان آن هـا را نزد خدا 
مقبـول تـر منی سـازند، زیـرا هیچ کـس بـا «اعـامل رشیعت» عـادل و بی گناه شـمرده منی شـود. 

پولـس در غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۶ و ۱۷، چهـار بـار از واژة «عـادل شـمرده شـدن یـا 
تربئـه شـدن یـا پـاک و بـی گناه» اسـتفاده می کنـد. منظور او از «تربئه شـدن» چیسـت؟ 

خـروج بـاب ۲۳ آیـة ۷ و تثنیـه بـاب ۲۵ آیـة ۱ را ببینید. 
 

فعـل برائـت بـرای پولـس یک عبـارت کلیدی تلقی میشـود. از ٣٩باری که ایـن واژه در عهد 
جدیـد بـکار رفتـه اسـت، ٢٧مرتبـة آن در نامه هـای پولس می باشـد. او ۸بار در غالطیـان از این 
واژه اسـتفاده می کنـد، از جملـه ۴ارجـاع در غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۶ و ۱۷. برائـت عبارتـی 
حقوقـی اسـت کـه در دادگاه هـا بـکار مـی رود. بـه حکمی کـه قاضـی در هنگام بی گنـاه اعالم 
شـدن فـردی از جرمـی کـه بـه او نسـبت داده شـده اسـت، اطـالق می شـود. برائـت در مقابـل 
محکومیـت قـرار دارد. عـالوه بـر ایـن، از آنجایـی که ریشـه یونانی کلـامت برائـت و عدالت از 
واژه مشـابه یونانـی اقتبـاس میشـود، کسـی کـه «تربئـه بشـود» یعنـی اینکـه آن شـخص «عادل 
یـا صالـح یـا درسـتکار» نیـز شـمرده میشـود. پـس برائت شـامل چیزی بیـش از عفو یا بخشـش 

اسـت. برائـت اعالمیـه ای قاطـع اسـت مبنـی بـر این کـه فرد عـادل و بی گناه اسـت.  
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اگرچـه بـرای برخـی از ایامنـداران یهـودی نـژاد، عـادل و بـی گنـاه محسـوب شـدن نسـبی 
تلقـی میشـد. ایـن موضـوع حـول رابطـه با خـدا و و عهـد وی میچرخید. «عادل شـمرده شـدن 
یـا بـی گنـاه محسـوب شـدن» نیـز بـه معنـای این بـود که فـرد به عنـوان عضـو وفـادار جامعة 

عهـد خـدا، خانـوادة ابراهیم بحسـاب مـی آمد.

غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۵۱ تـا ۷۱ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا بـه شـام چـه می گویـد 
و شـام چگونـه می توانیـد ایـن سـخنان را در تجربـة مسـیحی خویـش اعـامل کنید؟

۱۷ ژوئیه دوشنبه
اعامل رشیعت

پولـس در غالطیـان بـاب ۲ آیة ۱۶، سـه مرتبـه می گوید که یک فرد بـا «اعامل رشیعت» 
عـادل شـمرده منی شـود. منظـور او از اصطـالح «اعـامل رشیعـت» چیسـت؟ ایـن آیـات 
(غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۶ و ۱۷، بـاب ۳ آیـات ۲ و ۵ و ۱۰ ؛ رومیـان بـاب ۳ آیـات ۲۰ 

و ۲۸) چگونـه بـه مـا در درک منظـور او کمـک می کنند؟
 

پیـش از اینکـه بتوانیـم عبـارت «اعـامل رشیعـت» را درک کنیـم، ابتـدا بایـد بدانیـم منظور 
پولـس از واژة رشیعـت چیسـت. واژة رشیعـت (nomos در یونانـی) ۱۲۱ مرتبـه در نامه هـای 
پولـس یافـت می شـود. ایـن عبـارت می توانـد بـه چیزهـای مختلفـی از جملـه ارادة خـدا بـرای 
قومـش، پنـج کتـاب نخسـت موسـی، عهـد قدیـم بطـور کامـل یـا حتـی تنهـا یـک مفهـوم کلی 
اشـاره داشـته باشـد. بـا ایـن وجـود، عمده تریـن حالتی که پولـس از آن اسـتفاده می کنـد، برای 
اشـاره بـه مجموعـة کامـل فرمان هـای خدا که از طریق موسـی به قومش داده شـد، می باشـد. 
از ایـن رو، عبـارت «اعـامل رشیعـت» احتـامالً شـامل متام الزاماتی اسـت کـه در فرمان های 
داده شـدة خـدا از طریق موسـی یافت میشـوند که خـواه جنبه  اخالقی –معنـوی یا ترشیفاتی 
داشـتند. منظـور پولـس ایـن اسـت کـه مهـم نیسـت یـک فـرد تـا چـه میـزان تـالش کند کـه از 
احـکام خـدا اطاعـت و پیـروی منایـد، این فرمانـربداری هرگز آنقـدر خوب نخواهد بـود که خدا 
مـا را بـر اسـاس آن عـادل بشـمرد و یـا مـا را در برابـر خـدا عـادل منایـد. ایـن بدین دلیل اسـت 
کـه احـکام خـدا مسـتلزم وفـاداری مطلـق در پندار و کـردار می باشـد – نه فقط گاهـی اوقات، 

بلکـه همـواره و نـه فقـط بـرای برخـی از فرمان هایش، بلکـه برای متـام آن ها. 
اگرچـه عبـارت «اعـامل رشیعـت» در عهـد قدیـم و در غیـر از نوشـته های پولـس درعهـد 
جدیـد نیامـده اسـت،  تأییـد حیرت انگیـز معنای آن در سـال ۱۹۴۷ با کشـف طومارهـای دریای 
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مـرده (بحراملیـت) پدیـدار شـد. ایـن طومارهـا مجموعـه ای از نسـخه های مکتـوب گروهـی از 
راهبـان یهـودی بـه نـام اِسـین هـا بودنـد کـه در زمـان عیسـی زندگـی می کردنـد. اگرچـه ایـن 
طومارهـا بـه زبـان عـربی بودند، یکـی از آن ها دقیقـاً این عبارت را در برداشـت. عنـوان طومار 
Miqsat Ma’as Ha-Torah اسـت کـه می توانـد به«اعـامل مهـم رشیعـت» ترجمـه بشـود. آن 
طومـار بـه رشح تعـدادی از مسـائل  که بر اسـاس احـکام کتاب مقـّدس بود میپـردازد که راجع 
بـه  جلوگیـری از ناپـاک شـدن مقدسـات بـود از جملـه تعـدادی کـه یهودیـان را از غیریهودیان 
مجـزّا می کردنـد. نویسـنده در پایـان می نویسـد که اگـر این «اعـامل رشیعت» رعایت بشـوند، 
در نظـر خـدا «شـام عـادل شـمرده خواهیـد شـد». نویسـنده بر خالف پولـس، به جـای عدالت 

بـر پایـة ایـامن، بـه خوانندگانـش عدالت بـر پایة کـردار را توصیـه میکند. 

واقعاً  آیا  می کنید؟  رعایت  را  خدا  احکام  خوبی  به  حد  چه  تا  خود  تجربه   در  شام 
احساس  می کنید که آن ها را چنان خوب رعایت می کنید که بتوانید بر اساس رعایت 
احکام در محرض خدا عادل شمرده بشوید؟ (رومیان باب ۳ آیات ۱۰ تا ۲۰ را ببینید.) 
اگر خیر، چرا  و پاسخ شام چگونه به درکتان از منظور پولس در اینجا کمک می کند؟

۱۸ ژوئیه سه شنبه
اساس عدالت یا تربئه شدن یا پاک محسوب شدن ما

«و در وی یافـت شـوم نـه بـا عدالـت خـود کـه از رشیعـت اسـت، بلکه بـا آن که بوسـیله 
ایـامن مسـیح می شـود، یعنـی عدالتـی کـه از خدا بـر ایامن اسـت» (فیلیپیـان بـاب ۳ آیه ۹). 
ترجمـه تفسـیری: و بـا او یکـی شـوم و دیگـر بـرای نجـات یافـنت بـر کارهـای خوب خـودم و یا 
اطاعـت از قوانیـن مذهبـی تکیـه نکنـم بلکـه اعتامدم  بر مسـیح باشـد زیـرا فقـط از راه ایامن 

بـه مسـیح اسـت که خـدا ما را بـی گناه بحسـاب مـی آورد. 

مـا نبایـد فـرض کنیـم کـه مسـیحیان یهـودی تبـار چنیـن القـاء میکنند کـه ایامن به مسـیح 
از اهمیـت برخـوردار نبـوده ؛ و در مجمـوع نبایـد فرامـوش کنیـم کـه همـه آن هـا بـه عیسـی 
اعتقـاد داشـتند.  همـه بـه او ایـامن داشـتند. اگرچه، رفتار ایشـان نشـان داد که چنین احسـاس 
کردنـد کـه ایـامن بـه تنهایی کافـی نبود؛ بلکه بایـد با فرمانـربداری همراه می بود، بـه نوعی که 
گویـا ایـن فرمانـربداری چیـزی بـه تربئه شـدن یـا عادل گشـنت  می افزایـد. آن ها چنین اسـتدالل 
می کردنـد کـه عدالـت بـا ایـامن و عمـل همراه بـود. شـیوه ای که پولـس بطور مکـرر ایامن به 
مسـیح را بـا اعـامل رشیعـت مقایسـه می کنـد، نشـان دهنده مخالفت شـدید وی بـا قضیه (هر 
دو ایـامن و عمـل) میباشـد. ایـامن و تنهـا و فقط ایامن، اسـاس عادل شـدن و برائت می باشـد. 
صورت  به  بلکه  منی باشد؛  عملی  غیر  و  انتزاعی  مفهوم  یک  تنها  ایامن  نیز،  پولس  برای 



۳۵

جدایی ناپذیری با عیسی مرتبط است. در حقیقت، عبارتی که در غالطیان باب ۲ آیة ۱۶ دو 
مرتبه به صورت «ایامن به مسیح» ترجمه شده است، بسیار غنی تر از هر ترجمه ای است که 
بتواند در بر گیرنده آن باشد. عبارت یونانی بطور تحت الفظی به عنوان «ایامن» یا «وفاداری» 
نسبت به عیسی ترجمه شده است. این ترجمه دقیق ، آشکار کننده یک همسنجی و مقایسه 
ای عالی  بین اعامل رشیعت که به آن عمل میکنیم و اعامل مسیح است که بجای ما به امتام 

رسانید اعاملی که او بواسطه وفاداری خویش برای ما به انجام رسانید.  
مهـم اسـت بـه یـاد داشـته باشـیم کـه ایامن به عادل شـدن یـا برائـت منجر منیشـود، گوئی 
کـه ایـامن شایسـتگی ایجـاد کنـد. در عـوض، ایـامن وسـیله ای اسـت کـه مبوجب آن به مسـیح 
و اعـامل او در عـوض خـود متوسـل میشـویم. مـا بر اسـاس ایامن خـود تربئه منیشـویم بلکه بر 

اسـاس وفـاداری عیسـی بـرای ماسـت کـه آنـرا از طریق ایـامن ادعا و طلـب میکنیم.  
مسـیح کاری را انجـام داد کـه همـه افـراد از انجـام آن قارص ماندند و آن این اسـت: تنها او 
در همـه کارهایـی کـه انجـام مـی داد، به خدا وفـادار بود. امید ما به وفاداری مسـیح می باشـد 
و نـه بـه خودمـان. ایـن در کنـار سـایر حقیقت هـا، حقیقتـی بـزرگ و مهم اسـت کـه اصالحات 
 Martin) پروتسـتان آغـاز شـد، حقیقتـی که امـروزه نیز به هامن انـدازه زمانی که مارتیـن لوتر

Luther) قرن هـا پیـش رشوع بـه موعظـة آن منود، مهم می باشـد. 
ترجمة ابتدایی رسیانی  از غالطیان باب ۲ آیة ۱۶، منظور پولس را به خوبی انتقال می دهد: 
به  ایامن  به  بلکه  منی شود،  شمرده  عادل  رشیعت  اعامل  از  کس  هیچ  که  یافتیم  چونکه  «اما 
عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایامن آوردیم تا از ایامن به مسیح و نه از اعامل رشیعت 

عادل شمرده شویم، زیرا که از اعامل رشیعت هیچ برشی عادل شمرده نخواهد شد.» 

رومیان باب ۳ آیات ۲۲ و ۲۶، غالطیان باب ۳ آیة ۲۲، افسسیان باب ۳ آیة ۱۲ و 
فیلیپیان باب ۳ آیة ۹ را بخوانید. این آیات و آنچه در باال خواندیم، چگونه به ما در 
درک این حقیقت شگفت انگیز که وفاداری مسیح برای ما، فرمانربداری بی عیبش از 

خدا، تنها اساس نجات ماست، کمک می کنند؟

۱۹ ژوئیه چهارشنبه
اطاعت از طریق ایامن

پولـس آشـکار می سـازد کـه ایـامن برای زندگـی مسـیحی بطور مطلق اساسـی می باشـد. به 
وسـیلة ایـامن وعده هایـی را کـه در مسـیح داریم بدسـت می آوریم. امـا ایامن دقیقاً چیسـت؟ 

شـامل چـه چیزی می باشـد؟ 
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آیات زیر به دربارة منشاء ایامن چه چیزی مبا می آموزند؟ پیدایش باب ۱۵ آیات ۵ و ۶ ، 
یوحنا باب ۳ آیات ۱۴ تا ۱۶، دوم قرنتیان باب ۵ آیات ۱۴ و ۱۵، غالطیان باب ۵ آیة ۶. 

 

ایـامن واقعـی منطبـق بـا کتـاب مقـّدس همـواره لبیـک گفـنت بـه خداسـت.  ایـامن نوعـی 
احسـاس یـا نگرشـی نیسـت کـه انسـان ها بخاطـر الـزام خـدا بـه یکبـاره بـه آن دسـت یازنـد.   
بالعکـس، ایـامن در قلبـی کـه بـا حسـی از قدردانـی و محبـت بـرای نیکـو شـدن در خـدا ملس 
شـده اسـت، شـکل می گیـرد. بـه ایـن دلیـل اسـت که وقتـی کتـاب مقـّدس دربارة ایامن سـخن 
می گویـد، آن ایـامن همـواره از تدبیـر و مشـیتی کـه خـدا در نظـر دارد، پیـروی می کنـد. بـرای 
مثـال در مـورد ابراهیـم، ایـامن، یعنـی لبیک او به وعده های شـگفت انگیزی اسـت کـه خدا به 
او می دهـد (پیدایـش بـاب ۱۵ آیـات ۵ و ۶)، درحالـی کـه در عهـد جدیـد، پولـس می گویـد که 
ایـامن کامـالً در تشـخیص مـا از آنچـه مسـیح بـر روی صلیـب بـرای ما انجـام داد، ریشـه دارد. 

اگـر ایـامن پاسـخی بـه خـدا می باشـد، آن پاسـخ بایـد شـامل چـه چیـزی باشـد؟ تعمـق 
مناییـد کـه آیـات زیـر چـه چیـزی دربـارة ماهیـت ایـامن می گوینـد. یوحنا بـاب ۸ آیات 
۳۲ و  ۳۶ ؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۱۰ آیـة ۴۳ ؛ رومیـان بـاب ۱ آیـات ۵ و ۸ ، بـاب ۶ آیـة 

۱۷ ؛ عربانیـان بـاب ۱۱ آیـة ۶ ؛ یعقـوب بـاب ۲ آیـة ۱۹. 
 

است،  مشکل ساز  تعریف  این  می کنند.  معنی  عنوان «باور»  به  را  ایامن  مردم  از  بسیاری 
زیرا واژة معادل «ایامن» در زبان یونانی در واقع از فعل «ایامن داشنت» بر گرفته شده است. 
استفاده از یکی از آن ها برای معنی کردن دیگری مانند گفنت «ایامن یعنی ایامن داشنت»است. 
بررسـی دقیـق کتـاب مقـّدس نشـان می دهـد کـه ایـامن نه تنهـا شـامل دانـش و آگاهی در 
مـورد خـدا می شـود، بلکـه شـامل رضایـت فکری–روانی یـا پذیـرش آن دانش نیز می باشـد. این 
دلیلـی اسـت کـه چرا داشـنت تصویـری دقیق از خـدا حائز اهمیت میباشـد. ایده هـای تحریف 
شـده در مـورد شـخصیت خـدا در واقـع می توانـد داشـنت ایامن را مشـکل تر بسـازد. اّما داشـنت 
رضایـت فکـر و خاطـر از انجیـل کافی نیسـت، زیـرا در این مفهوم، حتی «شـیاطین نیـز اعتقاد 
دارنـد.» ایـامن حقیقـی همچنیـن بـر شـیوة زندگی فـرد نیـز تأثیر می گـذارد. پولـس در رومیان 
بـاب ۱ آیـة ۵، دربـارة «اطاعـت ایـامن» می نویسـد. پولـس منی گویـد کـه اطاعـت ماننـد ایامن 
اسـت. منظـور او ایـن اسـت کـه ایـامن واقعـی بـر زندگـی کامـل انسـان تأثیـر می گـذارد و نـه 
تنهـا بـر ذهـن وی. ایـن بـه جـای فهرسـتی از قوانین، شـامل تعهد نسـبت به خداونـد و نجات 
دهنـده یعنـی عیسـی مسـیح می باشـد. ایـامن بـه هـامن انـدازه آنچـه کـه بـاور داریـم، آنچـه 
انجـام می دهیـم و آنگونـه کـه زندگـی می کنیـم و به آنکـس که اطمینـان داریم نیز می باشـد. 
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۲۰ ژوئیه پنجشنبه
آیا ایامن، گناه را ترویج می دهد؟

یکـی از اصلی تریـن اتهامـات علیـه پولـس ایـن بود کـه مژدة انجیـل وی از عدالـت فقط از 
طریـق ایـامن، مـردم را تشـویق بـه گناه کـردن می منود (رومیان بـاب ۳ آیة ۸ و بـاب ۶ آیة ۱ را 
ببینیـد). شـکی نیسـت کـه اتهـام زنندگان پاسـخ دادند که اگر مردم برای پذیرفته شـدن توسـط 
خـدا، ملـزم بـه نگه داشـنت احکام نباشـند، پـس چرا باید نگـران نحوه زندگی شـان باشـند؟ لوتر 

نیـز با همیـن اتهامات روبرو شـد. 

پولـس چگونـه بـه ایـن اتهام که تعلیـم عدالت فقـط از طریق ایـامن، رفتـار گناهکارانه 
را ترویـج می دهـد، پاسـخ داد؟ غالطیـان باب ۲ آیـات ۱۷ و ۱۸. 

 

اگرچه  می دهد: «حاشا!»  پاسخ  را  مخالفینش  اتهامات  ممکن،  شکل  شدیدترین  به  پولس 
این امکان وجود دارد که فردی پس از روی آوردن به عیسی مرتکب گناه بشود، اما مسئولیت 
آن مطمئناً با مسیح نخواهد بود. اگر ما قانون را زیر پا بگذاریم، ما خود قانون شکن هستیم. 

پولـس چگونـه اتّحـاد خـود  بـا عیسـی مسـیح را توصیـف می کنـد؟ ایـن جـواب بـه چـه 
شـیوه ای اعرتاضـات مخالفینـش را پاسـخ می دهـد؟ غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۹ تـا ۲۱. 

 

چیز  ایامن  با  مسیح  پذیرفنت  می یابد.  نامعقول  واقع  در  را  خود  مخالفان  استدالل  پولس 
بی اهمیتی نیست؛ این بازی ایامن سازی از سوی ملکوت نیست که خدا فردی را عادل بشمرد 
در حالی که هیچ تغییری در نحوة زندگی او ایجاد نشده باشد. در مقابل، پذیرفنت مسیح با 
و  مرگ  در  اتحادی   – است  مسیح  با  کامل  اتّحادی  شامل  می باشد.  ریشه ای  شدت  به  ایامن 
رستاخیز او. از نظر روحانی، پولس می گوید که ما با مسیح مصلوب شدیم و شیوه های گناه آلود 
پیشین ما که ریشه در خودخواهی داشتند، پایان یافته اند (رومیان باب ۶ آیات ۵ تا ۱۴). ما 
خود را به طور قطعی از گذشته جدا منوده ایم. همه چیز جدید می باشد (دوم قرنتیان باب ۵ 
آیة ۱۷). ما همچنین برای یک زندگی جدید در مسیح منتصب شده ایم. مسیح قیام کرده در ما 

زندگی می کند و روزانه ما را بیشرت شبیه خود می سازد. 
بنابراین، ایامن به مسیح، بهانه ای برای گناه کردن نیست، بلکه فراخوانی به رابطه  با مسیح 

بسیار عمیق تر و غنی تر ازآنچیزی است که بتوان هرگز در مذهب بر پایة احکام یافت. 



۳۸

شـام چگونـه مفهـوم نجـات تنهـا از طریـق ایـامن بـدون اعـامل رشیعـت را رشح 
می دهیـد؟ آیـا احتـامالً ایـن کمـی شـام را منی ترسـاند و باعـث منی شـود فکـر کنیـد 
بهانـه ای بـرای ارتـکاب بـه گنـاه باشـد – یا اینکـه از آن راضی هسـتید؟ پاسـختان چه 

چیـزی دربـارة درکتـان از نجـات ارائـه می دهـد؟ 

۲۱ ژوئیه جمعه
تفکـری فراتـر: «بـه عنـوان یـک انسـان، خطـر پذیرفـنت اندیشـه های دروغیـن در باره 
«عدالـت از طریـق ایـامن» بارهـا بـه مـن ارائه شـده اند. برای سـال ها به من نشـان داده شـده 
بـود کـه شـیطان به شـیوه ای خاص برای مغشـوش منودن ذهـن در این مورد تـالش خواهد کرد. 
احـکام خـدا مبـدت زیـادی وجـود داشـته و مـورد تاکیـد قـرار گرفته و بـه جامعت هـای زیادی 
ارائه شـده اسـت بدون اینکه نسـبت به عیسـی مسـیح و ارتباط او با احکام چیزی گفته شـود 
و بهـامن گونـه نیـز هدیـه قائن نسـبت به خـدا بود و چون عاری از مناد قربانی عیسـی مسـیح 
بـود پذیرفتـه نشـد..  بـه من نشـان داده شـده اسـت که بسـیاری از ایـامن دور ماندنـد، بدلیل 
اندیشـه های مغشـوش و آشـفته دربـارة رسـتگاری، بدلیـل اینکه بشـارت دهندگان بـرای جذب 
افـراد از شـیوه ای نادرسـت اسـتفاده کرده انـد. موضوعـی کـه بـرای سـال ها فکـر مـرا ترغیـب 

منـوده اسـت، عدالت مسـیح بوده اسـت...
«هیـچ نکتـه ای غیـر از ناتوانـی بـرش سـقوط کـرده در داشـنت شایسـتگی چیـزی بـا اعـامل 
خـوب خـود، وجـود نـدارد که باید با صداقت بیشـرتی در آن تعمق بشـود، به دفعات بیشـرتی 
تکـرار بشـود یـا محکم تـر در ذهـن همـه ایجـاد شـود. نجـات تنهـا از طریـق ایـامن به عیسـی 

مسـیح می باشـد.» – الـن جـی. وایـت، ایـامن و اعـامل. صفحـات ١۸ و ١۹.
Ellen G. White, Faith and Works, pp. 18, 19

«احـکام طالـب عدالـت هسـتند و ایـن چیزی اسـت کـه گناهکار بـه احکام بدهکار اسـت؛ 
امـا او در ارائـة آن ناتـوان اسـت. تنهـا روشـی کـه او می توانـد بواسـطة آن به عدالت برسـد، از 
طریـق ایـامن می باشـد. او از طریـق ایـامن می توانـد شایسـتگی های مسـیح را نزد خـدا بیاورد 
و خداونـد اطاعـت از پـرسش را بـه حسـاب گناهکار می نویسـد. عدالت مسـیح بـه جای قصور 
بـرش پذیرفتـه می شـود و خـدا نفـس ایامنـدار و توبـه کار را عفـو و تصدیـق می منایـد، بـا او به 
گونـه ای کـه گویـا عـادل اسـت، رفتـار می کند و هامنطـور که به پـرسش محبت دارد، بـه او نیز 

محبـت می کنـد.» – الـن جـی. وایـت، پیامهای منتخـب. کتـاب اول صفحه ۳۶٧.
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 367
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سواالتی برای بحث 
۱. در اولین منت ارائه شده در باال، خانم الن جی. وایت می گوید که هیچ موضوعی 
به اندازة عدالت از طریق ایامن نیاز به تأکید ندارد. در کالس، در این باره بحث کنید 
که آیا نظرات وی به هامن میزان که بیش از صد سال گذشته کاربرد داشتند، امروزه 

نیز برای ما قابل اعامل می باشند و اگر چنین است، دلیل آن چیست؟
و  مکان  زمان،  اختالف  وجود  با  بیاندیشید.  لوتر  و  پروتستان  اصالحات  دربارة   .۲
آزادی  در  مهمی  بسیار  عامل  داد،  ارائه  اینجا  در  پولس  که  حقیقتی  چرا  رشایط، 

میلیون ها نفر از اسارت روم بود؟

خالصـه: رفتـار پطـرس در انطاکیـه اینگونـه قلمـداد میشـود که بی دینان سـابق منی توانسـتند 
مسـیحیانی حقیقـی باشـند مگـر آنکه نخسـت ختنه بشـوند. پولس به اشـتباه بودن چنیـن طرز فکری 
اشـاره منـود. خـدا منی توانـد کسـی را بر اسـاس رفتار آن فرد عـادل بداند، زیـرا حتی بهرتین انسـان ها، 
عـاری از نقـص نیسـتند. تنهـا با پذیرفـنت کاری که خدا برای ما در مسـیح انجام داده اسـت گناهکاران 

می تواننـد در نظر وی عادل شـمرده بشـوند. 



۴۰

۲۲ تا ۲۸ ژوئیهدرس پنجم

ایامن عهد قدیم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۱ تـا  ۱۴ ؛ رومیان باب ۱ آیـه ۲ ، باب ۴ 
آیـه ۳ ؛ پیدایـش بـاب ۱۵ آیـه ۶ ، بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۳ ؛ الویـان بـاب ۱۷ آیـه  ۱۱ ؛ دوم 

قرنتیـان بـاب ۵ آیه ۲۱.

آیـه حفظـی: «وقتـی مسـیح بـه خاطـر مـا ملعون شـد مـا را از لعنـت رشیعـت آزاد 
کـرد زیـرا کتـاب مقـّدس می فرمایـد: هر کـه بـه دار آویخته شـود ملعون اسـت» ترجمه 
تفسـیری: امـا مسـیح لعنتـی را کـه در اثـر گناهان ما بوجـود آمده بود بر خـود گرفت و 
مـا را از هالکتـی کـه ایـن روش « رشیعـت»  پدیـد آورده بود رهایی بخشـید روشـی که 
انجامـش غیـر ممکـن بـود. بلی مسـیح لعنت مـا را بر خود گرفـت زیرا در تـورات آمده 
اسـت: ملعـون اسـت هـر کـه بـه دار آویختـه شـود. عیسـی مسـیح نیـز بـه دار صلیـب 

آویختـه شـد. (غالطیـان بـاب ۳ آیه ۱۳).

«پـرس بچـه ای قایقـی کوچـک سـاخته بـود کـه بـا زیبایی رنـگ آمیزی و درسـت شـده بود. 
روزی فـردی قایـق او را دزدیـد و پـرس بچـه غمگیـن و ناراحـت شـد. یک روز کـه از مقابل یک 
فروشـگاه کـه وسـایل دسـت دوم میفروخـت رد میشـد  ناگهـان قایقـش را دیـد. بـا خوشـحالی 
وارد مغـازه شـد و گفـت، ‘ایـن قایـق کوچـک متعلـق بـه من اسـت.’ صاحـب فروشـگاه گفت، 
‘خیـر، ایـن متعلـق بـه مـن می باشـد، زیرا مـن آن را خریـدم.’ پرس گفـت، ‘آری، اما ایـن متعلق 
بـه مـن اسـت زیـرا مـن آن را درسـت کـرده ام.’ فروشـنده گفت، ‘بسـیار خـوب، اگر بـه من دو 
دالر بدهـی، می توانـی آن را بـربی.’ ایـن پول برای پرسبچه ای که اصال پولی در بسـاط نداشـت، 
پـول زیـادی بـود. بـه هـر حـال، او مصمم بود کـه قایق خـود را بخـرد؛ بنابراین، او مشـغول به 

چمن زنـی و کارهـای دیگـر شـد و خیلـی زود آن مبلـغ پول را بدسـت آورد. 



۴۱

«او بـا شـتاب بـه فروشـگاه رفـت و گفـت، ‘مـن  قایقـم را می خواهـم.’ او پـول را پرداخـت 
کـرد و قایـق را دریافـت منـود. او قایـق را در بغـل گرفـت و آن را بوسـید و گفـت، ‘ای قایـق 
کوچولـوی قشـنگم، خیلـی دوسـتت دارم. تـو مـال مـن هسـتی. تـو دو بـار مـال منـی. من یک 

بـار تـو را سـاختم و حـاال یکبـار تـو را خریـدم. ’
«در مـورد مـا نیـز چنیـن صـادق اسـت. بـه نوعـی مـا دو بـار بـه خداونـد تعلق داریـم. او 
مـا را بوجـود آورد و مـا بـه فروشـگاه شـیطان راه پیـدا کردیـم. سـپس عیسـی آمـد و مـا را بـا 
قیمـت گزافـی خریـد – نـه بـا طـال و نقـره، بلکـه بـا خـون گرانبهـای خود. مـا بواسـطه خلقت 
و رسـتگاری، بـه خداونـد تعلـق داریـم.» – ویلیـام مـوزز تیـدول،  تصاویـر کنایـه آمیـز (کنـزاس 

سـیتی. انتشـارات بیکـن هیـل پـرس. ١٩۵١. صفحـه ٩٧.
 William Moses Tidwell, Pointed Illustrations (Kansas City, Mo.: Beacon Hill

Press, 1951) p. 97
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۹ ژوئیه آماده شوید. 

۲۳ ژوئیه یکشنبه
غالطیان نادان

غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۵ را بخوانیـد. سـخنان پولـس را خالصـه وار بنویسـید. ما از 
چـه جهـت می توانیم در خطر هامن دام روحانی، یعنی آغازی درسـت و سـپس سـقوط 

در قانون گرایـی، بیفتیم؟
 

چندیـن ترجمـه امـروزی تـالش منوده اند تا معنای سـخنان پولـس در آیة ۱ دربـارة غالطیان 
«نـادان» را متبـادر سـازند. واژة اصلـی کـه پولـس در زبـان یونانـی بـکار می برد، حتی شـدیدتر 
از ایـن می باشـد. ایـن واژه anoetoi اسـت و از واژة معـادل ذهـن (nous) می آیـد. معنـای 
تحـت اللفظـی آن «کـم اندیـش» یـا کـودن می باشـد. غالطیـان منی اندیشـیدند. پولـس بـه ایـن 
بسـنده منی کنـد؛ او مـی گویـد کـه بدلیـل اینکـه آن هـا بسـیار از روی حامقـت عمـل می کننـد، 
او متعجـب اسـت کـه آیـا جادوگرانـی آن هـا را طلسـم کرده اند. «ترجمه تفسـیری: شـیطان که 
حاکـم ایـن دنیـای پـر گناه اسـت چشـامن این اشـخاص بی ایامن را بسـته اسـت تـا نتوانند نور 
پـر جـالل انجیـل را ببیننـد و معنـی پیغـام مـا را در بـاره جـالل مسـیح کـه چهـره قابـل رویـت 

خـدای نادیـده اسـت درک کننـد» (دوم قرنتیـان بـاب ۴ آیة ۴). 
آنچـه پولـس را در مـورد ارتـداد غالطیـان از انجیل بسـیار پریشـان می سـازد، این اسـت که 
آن هـا می دانسـتند نجـات ریشـه در صلیـب مسـیح داشـت. این چیـزی نبـود که آن هـا بتوانند 



۴۲

نادیـده بگیرنـد. واژة ترجمـه شـدة «بتصویر کشـیده شـد» یا «معلوم شـد» در غالطیـان باب ۳ 
آیـة ۱، از نظـر لفظـی بـه معنـای «اعالن گردید» یا «نقاشـی شـد،» می باشـد. از ایـن واژه برای 
توصیـف متـام اعالنـات عمومـی اسـتفاده می شـد. پولـس می گویـد که صلیـب چنـان در کانون 
موعظه هـای او قـرار داشـت کـه مردم غالطیه در اثر آن، با چشـِم دل، مصلوب شـدن مسـیح را 
مـی دیدنـد (اول قرنتیـان بـاب ۱ آیـة ۲۳، بـاب ۲ آیة۲). در یـک مفهوم، او می گویـد که، آن ها 

بـا اعاملشـان به صلیب پشـت کـرده اند. 
پولس سپس تجربة فعلی غالطیان را با زمانی که برای نخستین بار به مسیح ایامن آوردند، 
مقایسه می کند. او این کار را با چند سوال بدیهی و بی نیاز به پاسخ انجام میدهد. آن ها چگونه 
روح را دریافت منودند، یعنی آن ها چگونه در ابتدا مسیحی شدند؟ و از دیدگاه کمی متفاوت، 
چرا خدا روح را داد؟ آیا به این دلیل بود که آن ها کاری انجام داده بودند که سزاوار آن بودند؟ 
چنین نیست! در عوض، به ای دلیل بود که آن ها به مژده نیک مسیح یا آنچه که از  مطمئناً 
پیش برایشان انجام داده بود ایامن آورده بودند. آن ها که رشوع چنین خوبی داشتند ، حال چه 

چیزی باعث شد تا فکر کنند که میتوانند بر رفتار و کردار خود تکیه کنند؟

هـر چنـد وقـت یکبـار چنیـن می اندیشـید کـه، اعامل مـن بسـیار خوب هسـتند. من 
یـک مسـیحی بسـیار اسـتواری هسـتم، مـن ایـن یـا آن کار را انجـام منی دهـم... و 
سـپس، حتـی ماهرانـه می اندیشـید کـه شـام به نوعـی به انـدازه کافی خوب هسـتید 

کـه نجـات یابیـد؟ ایـن توصیف چـه مشـکلی دارد؟

۲۴ ژوئیه دوشنبه
ریشه دار در کتاب مقّدس

تا اینجا، پولس در نامه اش به غالطیان از انجیل خود مبنی بر عدالت از طریق ایامن، با 
تجربه  و   (۱۰ تا   ۱ آیات   ۲ باب  داشت (غالطیان  اورشلیم  در  رسوالن  با  که  توافقی  به  توّسل 
شخصی که با ایامنداران اهل غالطیه داشت (غالطیان باب ۳ آیات ۱ تا ۵)، دفاع منوده است. 
پولس با رشوع آیة ۶ باب ۳ غالطیان، برای تأیید نهایی و قطعی انجیل خود، به شهادت و تایید 
کتاب مقّدس روی می آورد. در واقع، غالطیان باب ۳ آیة ۴ تا باب ۴ آیة ۳۱ از استدالل های 

مرحله به مرحله یا رشدی که ریشه در کتاب مقدس دارند، تشکیل شده است. 

منظـور پطـرس در غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۶ تـا ۸ از نوشـنت در بـاره «کالم»چیسـت؟ 
رومیـان بـاب ۱ آیـة ۲، بـاب ۴ آیـة ۳ و بـاب ۹ آیـة ۱۷ را ببینیـد. 

 



۴۳

مهـم اسـت بـه یـاد داشـته باشـیم، زمانـی که پولـس نامـه اش را بـه غالطیان نوشـت، «عهد 
جدیـد» وجـود نداشـت. هنگامـی کـه پولـس از کالم نقـل قـول میکرد بطـور مرتب عهـد قدیم 

نقـل قـول میکرد.
عهـد قدیـم نقـش بسـیار مهمی در تعالیم پولـس ایفا میکند. او آن ها را بـه عنوان منت هایی 
بی جـان در نظـر منی گیـرد، بلکـه به عنـوان کالم زنـده مقتدر و اصیـل خدا، به آن  مینگریسـت. 
در دوم تیموتائـوس بـاب ۳ آیـة ۱۶، او می نویسـد: «متـام کتاب مقّدس از الهام خداسـت.» واژة 
ترجمـه شـدة «الهـام» از زبـان یونانـی theopneustos می باشـد. بخـش اول واژه (theo) بـه 
معنـی «خـدا» اسـت، در حالـی که بخـش دوم به معنی «دمید» می باشـد. کالم ، «َدِم خداسـت 
».پولـس از کتـاب مقـّدس برای نشـان دادن اینکه عیسـی مسـیح موعود اسـت (رومیـان باب ۱ 
آیـة ۲)، و ارائـه دسـتورالعمل ها بـرای زندگی مسـیحی (رومیان باب ۱۳ آیـات ۸ تا ۱۰) و اثبات 

اعتبـار تعالیـم خـود (غالطیان بـاب ۳ آیات ۸ و ۹) اسـتفاده می کند. 
تعییـن دقیـق میـزان اینکـه پولـس چنـد صدبـار از عهـد قدیـم نقـل قـول کـرده، دشـوار 
اسـت، امـا ایـن نقـل قول هـا در رستـارس نامه هایش بـه اسـتثنای نامه هـای کوتاه بـه تیطوس و 

فلیمـون، دیـده می شـوند. 

غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۶ تـا ۱۴ را بـه دقـت بخوانیـد. عباراتـی کـه پولـس در ایـن آیات 
از عهـد قدیـم نقـل قـول کـرده اسـت را مشـخص مناییـد. این مطلـب دربـاره اینکه عهد 

قدیـم تـا چـه حـد معترب بـود، چه چیـزی مـی گوید؟ 
 

آیـا شـام زمان هایـی بـا خود اندیشـیده اید کـه یک قسـمت از کتـاب مقّدس«الهامی 
تـر» از بخـش هـای دیگـر اسـت؟ با توجه بـه بیانیـه پولـس در دوم تیموتائـوس باب 

۳ آیـة ۱۶، رفـنت در ایـن راه چـه خطراتـی را به همـراه دارد؟

۲۵ ژوئیه سه شنبه
عادل شمرده شده

فکـر می کنیـد چـرا پولـس وقتـی برای اعتبـار پیـام انجیل خویش بـه کتاب مقـّدس روی 
مـی آورد، ابتـدا بـه ابراهیـم متوسـل می شـود؟ (غالطیان بـاب ۳ آیه ۶).

ابراهیـم نقشـی بنیادیـن و محـوری  در یهودیـت داشـت. او نـه تنهـا پـدر قـوم یهـود بـود، 
بلکـه یهودیـان زمـان پولـس نیـز بـه او بـه عنـوان الگویـی نـگاه میکردنـد کـه یـک یهـودی 



۴۴

واقعـی بایـد چنیـن باشـد. بسـیاری نـه تنهـا بـر این بـاور بودند کـه ویژگی شـاخص او نـه تنها  
فرمانـربداری اش بـود، بلکـه خـدا ابراهیـم را بدلیـل آن فرمانربداری، عـادل خوانده بود. گذشـته 
از همـه نبایـد فرامـوش کنیـم کـه ابراهیـم رسزمین مـادری و خانوادة خـود را ترک منـود، ختنه 
شـدن را پذیرفـت و او حتـی مایـل بـه قربانـی منـودن پـرسش بـه فرمـان خـدا نیـز بـود. ایـن 
فرمانـربداری اسـت! مخالفـان پولـس بـا ارصاری کـه بر ختنـه داشـتند، مطمئناً از چنیـن مواضع 

مشـابهی در مشـاجرات خـود اسـتفاده کردنـد. 
بـا ایـن وجـود، پولـس بـا توسـل بـه ابراهیـم – نُه بـار در غالطیـان – بـه عنوان منونـه ای از 

ایـامن در عـوض رعایـت احـکام وضعیـت را دگرگـون کـرده و بـه آنهـا جـواب میدهد. 

نقـل قـول پولـس از پیدایـش باب ۱۵ آیـة ۶ را در نظر بگیرید. منظـور از اینکه می گوید 
ایـامن ابراهیـم «بـرای وی عدالـت محسـوب» شـد، چیسـت؟ (رومیان بـاب ۴ آیات ۳ تا 

۶ ، ۸ تـا ۱۱ و ۲۲ تـا ۲۴ را نیـز ببینید.)
 

درحالی که (عادل شدن یا برائت از خطا) استعاره ای بر گرفته شده از عامل قانون  بود، واژة 
شمرده شده یا پنداشته شده از حوزه تجاری اقتباس شده است. همچنین این واژه می تواند 
معنای «اعتبار دادن» یا «چیزی به حساب کسی گذاشنت» را بیان کند. این مطلب نه تنها در 
غالطیان باب ۳ آیة ۶ در مورد ابراهیم به کار برده شده است، بلکه ۱۱ مرتبة دیگر در ارتباط 
با ریش سفیدان و بزرگ خاندان ها استفاده شده است. برخی از نسخه های کتاب مقّدس آن را 

به صورت حساب شده، فرض شده و نسبت داده شده ترجمه گردیده است. 
بـر طبـق اسـتعاره پولـس، آنچـه بـه حسـاب مـا گذاشـته می شـود، عدالـت اسـت. اگرچـه 
پرسـش اینجاسـت کـه خـدا بـر چـه اساسـی مـا را عـادل محسـوب می کنـد؟ مطمئنـاً منی توانـد 
بـر اسـاس اطاعـت باشـد – بـا وجـود آنچـه مخالفـان پولس ادعـا می کردنـد. مهم نیسـت آن ها 
در مـورد فرمانـربداری ابراهیـم چـه چیـزی می گفتنـد، کتـاب مقّدس مـی گوید کـه بدلیل ایامن 

ابراهیـم بـود کـه خـدا او را عـادل به حسـاب آورد. 
کتـاب مقدس شـفاف اسـت: فرمانربداری ابراهیم، اسـاس عدالت وی نبـود؛ در عوض نتیجة 
آن بـود. کارهایـی کـه او انجـام داد، بـه ایـن منظور نبود که عادل شـمرده بشـود؛ او آن ها را به 
ایـن دلیـل کـه پیـش از آن عادل شـمرده شـده بـود، انجـام داد. عدالت بـه فرمانـربداری منتهی 

می شـود و نـه بالعکس. 

در این مفهوم تأمل منایید – اینکه شام با آنچه که انجام می دهید عادل شمرده منی شوید 
بلکه با کاری که مسیح برای شام انجام داد. چرا این خرب بسیار خوبی است؟ چگونه 
می توانید بیاموزید که آن حقیقت را برای خودتان در نظر بگیرید یعنی، باور کنید که 

برای شخص شام فارغ از مشکالتی که در گذشته و حتی زمان حال کاربرد دارد؟



۴۵

۲۶ ژوئیه چهارشنبه
انجیل در عهد قدیم

«و کتـاب چـون پیـش دیـد کـه خـدا اّمت هـا را از ایـامن عـادل خواهـد شـمرد، بـه ابراهیم 
بشـارت داد کـه «جمیـع اّمت هـا از تـو برکـت خواهنـد یافـت». تفسـیری: عـالوه بـر ایـن در 
کتـاب آسـامنی پیـش بینـی شـده بود کـه خدا غیـر یهودیـان را نیز بر اسـاس ایامنشـان خواهد 
پذیرفـت. از ایـرنو خـدا در هـامن زمـان در ایـن مـورد بـا ابراهیـم سـخن گفـت و فرمـود: همه 
آنانـی را کـه ماننـد تـو بـه مـن ایـامن داشـته باشـند از هـر ملتی که باشـند مـورد عنایـت خود 
قـرار خواهـم داد.» (غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۸). پولـس می نویسـد کـه نه تنهـا انجیل بـه ابراهیم 
موعظـه شـد، بلکـه خـدا آنـرا موعظـه منـود ؛ بنابراین، ایـن باید انجیـل حقیقی بوده باشـد. اما 
خـدا چـه زمانـی انجیـل را بـه ابراهیـم موعظه کـرد؟ نقل قول پولـس از پیدایش بـاب ۱۲ آية ۳ 
نشـان می دهـد کـه او عهـد خـدا بـا ابراهیـم را در پیدایـش بـاب ۱۲ آیـات ۱ تا ۳ زمانـی که او 

را فرخوانـد، بخاطر داشـت.

پیدایـش بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۳ را بخوانیـد. ایـن آیات دربـارة ماهیت عهدی کـه خدا با 
ابرهیـم بسـت، چه چیـزی به مـا می گوید؟ 

 

اسـاس عهـد خـدا بـا ابراهیـم بـر وعده هـای خـدا بـا او مترکـز دارد. خـدا چهـار مرتبـه بـه 
شـگفت انگیز  ابراهیـم  بـه  خـدا  وعده هـای  کـرد.»  خواهـم  چنیـن  می گویـد، «مـن  ابراهیـم 
هسـتند زیـرا کاالً یک طرفـه می باشـند. خـدا متـام وعده هـا را می دهـد؛ و ابراهیـم هیـچ قولـی 
منی دهـد. ایـن متضـاد شـیوه ای اسـت که بیشـرت مردم سـعی در ارتباط بـا خدا دارنـد. ما اغلب 
قـول می دهیـم کـه بـه او خدمـت خواهیـم کـرد، تنها اگـر او در عـوض آن کاری برای مـا انجام 
بدهـد. امـا ایـن قانون گرایـی اسـت. خـدا از ابراهیـم تقاضـا نکـرد کـه قولـی بدهـد، بلکـه بـا 
ایـامن وعده هـای خـدا را بپذیـرد. مطمئنـاً ابراهیـم بایـد می آموخـت تـا بـه طور کامـل به خدا 
اطمینـان کنـد و نـه به خودش (پیدایـش باب ۲۲ را ببینیـد). بنابراین، فراخوانده شـدن ابراهیم 

نشـان دهنـدة ماهیـت انجیـل می باشـد کـه نجـات از طریـق ایامن اسـت. 
بعضـی بـه طـور اشـتباه نتیجه گیـری می کنند کـه کتاب مقـّدس دو روش برای نجـات تعلیم 
می دهـد. آن هـا ادعـا می کننـد کـه در زمـان عهـد قدیـم، نجـات بـر پایـة رعایـت احـکام بـود؛ 
سـپس از آنجایـی کـه آن شـیوه بـه خوبـی پیـش نرفت، خـدا احکام را منسـوخ منـود و نجات را 
از طریـق ایـامن میـّرس منـود. منی توانسـت بیشـرت از ایـن از حقیقـت دور باشـد. هامنطـور کـه 

پولـس در غالطیـان بـاب ۱ آیـة ۷ نوشـت، تنهـا یـک انجیل وجـود دارد. 



۴۶

چـه منونه هـای دیگـری از نجـات تنهـا از طریق ایـامن، در عهـد قدیم می توانیـد بیابید؟ 
بـرای منونـه، الویـان بـاب ۱۷ آیـة۱۱، مزامیـر بـاب ۳۲  آیات ۱ تـا ۵ ، دوم سـموئیل باب 

۱۲ ایـات ۱ تـا ۱۳ و زکریـا بـاب ۳ آیـات ۱ تـا ۴ را ببینید. 
 

مـا اغلـب عبـارت «فیـض ارزان» را می شـنویم. بـا ایـن وجـود، ایـن تلقـی بـی مسـام 
می باشـد. فیـض ارزان نیسـت – بلکـه رایـگان می باشـد (دسـت کـم بـرای مـا). امـا 
هنگامـی کـه فکـر مـی کنیـم می توانیـم با کارهـای خـود بـه آن بیافزاییم و یـا زمانی 
کـه می اندیشـیم کـه می توانیـم از آن بـه عنـوان بهانـه  ای بـرای گنـاه اسـتفاده کنیـم،  
آن را از بیـن می بریـم. شـام بـا تجربـه ای کـه دارید، مایلیـد به طرف کدامیـک از این 

دو روش برویـد و چگونـه می توانیـد از آن دسـت برداریـد؟

۲۷ ژوئن پنجشنبه
از لعنت رهایی یافته (غالطیان باب ۳ آیات ۹ تا ۱۴)

مخالفـان پولـس بـدون شـک از سـخنان شـجاعانه وی در غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۱۰ حیـرت 
زده شـده بودنـد. آن هـا مطمئنـاً خـود را تحـت یـک نفریـن تصـور منی کردنـد؛ اگـر هـم چیزی 
بـود، آن هـا انتظـار داشـتند برای فرمانربداریشـان برکت داده شـوند. با این حـال، پولس ترصیح 
میکنـد: «زیـرا جمیـع آنانـی کـه از اعـامل رشیعت هسـتند، زیـر لعنت می باشـند زیـرا مکتوب 
اسـت: ملعـون اسـت هـر کـه ثابـت منانـد در متـام نوشـته   های کتـاب رشیعت تـا آنهـا را به جا 

آرد.»
پولـس دو گزینـه کامـالً  متفـاوت را بـا هم مقایسـه می کنـد: نجات از طریق ایـامن و نجات 
از طریـق اعـامل. بـرکات و لعـن هـای عهـد کـه در باب هـای ۲۷ و ۲۸ کتـاب تثنیـه مشـخص 
شـده اند، بی پـرده و رصیـح هسـتند. کسـانی کـه اطاعـت منودند، برکت داده شـدند و کسـانی 
کـه نافرمانـی کردنـد، لعـن شـدند. ایـن یعنـی اگـر فـردی بخواهـد بـرای پذیـرش نـزد خـدا بـه 
اطاعـت از احـکام تکیـه کنـد، پـس کل احـکام بایـد نگه داشـته شـوند. مـا آزادی انتخـاب برای 
هـر چـه کـه بخواهیـم از آن پیـروی کنیـم را نداریـم؛ و همچنیـن نباید اسـتنباط کنیـم که خدا 

مایـل بـه چشم پوشـی از اشـتباهات کوچـک می باشـد. یـا همـه چیـز و یـا هیـچ چیز. 
ایـن مطمئنـاً خـرب بـدی بـرای غیریهودیـان و همچنیـن مخالفـان پولس بـود، زیرا مـا «همه 
گنـاه کرده ایـم واز جـالل خـدا قـارص می باشـیم» (رومیـان بـاب ۳ آیـة ۲۳). مهم نیسـت تا چه 
حـد بـه شـدت تـالش کنیـم کـه خـوب باشـیم، احـکام تنهـا می تواننـد مـا را محکـوم بـه قانون 

 شـکنی بکنند. 



۴۷

مسـیح چگونـه مـا را از لعنـت احـکام رهـا سـاخت؟ غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۱۳ و دوم 
قرنتیـان بـاب ۵ آیـة ۲۱ را ببینیـد. 

 

پولـس بـرای رشح آنچـه خـدا در مسـیح برای ما انجـام داده اسـت از اسـتعاره دیگری بهره 
میـربد. واژة رهایـی دادن بـه معنـی «بـاز خریـدن» می باشـد. این عبـارت به عنـوان خونبها و یا 
فدیـه کـه بـرای آزادی گروگان هـا یـا مبلغی بـود که بـرای خریدآزادی بردگان اسـتفاده می شـد. 
از آنجایـی کـه ُمـزد گنـاه مـرگ اسـت،  نفریـن قـارص ماندن از نـگاه داشـنت احـکام اغلب حکم 
مـرگ بـود. مبلـغ آزادی کـه بـرای نجـات مـا پرداخت شـد، ناچیـز نبود؛ بـرای خدا بهـای زندگی 
پـرسش را بـه همـراه داشـت (یوحنـا بـاب ۳ آیـة ۱۶). عیسـی گنـاه مـا را بـر دوش خـود گرفت 
و مـا را از بنـد نفریـن آزاد منـود (اول قرنتیـان بـاب ۶ آیـة ۲۰، بـاب ۷  آیـة ۲۳). او داوطلبانـه 
لعنـت مـا را بـه جـان خریـد و به جـای ما از مجـازات کامل گناه رنـج کشـید (دوم قرنتیان باب 

۵ آیة ۲۱).
پولـس از تثنیـه بـاب ۲۱ آیـة ۲۳ بـه عنـوان گـواه کتـاب مقـدس، نقـل قـول می کنـد. بـر 
طبـق سـنت یهـود، اگـر فردی تحـت نفرین خـدا بود، پـس از اعـدام، پیکرش از درخـت آویزان 
می شـد. مـرگ عیسـی بـر روی صلیـب بـه عنوان منونـه ای از این نفریـن دیده می شـود (اعامل 

رسـوالن بـاب ۵ آیـة ۳۰ ، اول پطـرس بـاب ۲ آیـة ۲۴). 
پس جای تعجب نیسـت که صلیب موجب لغزش بعضی از یهودیانی شـد که منی توانسـتند 
ایـدة  نفریـن شـدن مسـیح موعـود توسـط خـدا را درک کننـد. امـا ایـن دقیقـاً نقشـة خـدا بود. 

آری، مسـیح موعـود لعنتـی را متحمـل شـد، امـا متعلق به وی نبـود – بلکه لعنـت ما بود! 

۲۸ ژوئیه جمعه
تفکـری فراتـر: «بـی انصافـی و رشارت همـه مـا برمسـیح واقـع شـد تـا برای مـا ضامن 
و فدایـی بشـود. او خطـاکار محسـوب شـد تا بتوانـد مـا را از محکومیت رشیعـت نجات دهد. 
گنـاه متامـی ذریـت آدم، قلـب او را بـدرد مـی آورد. عـدم رضایـت خـدا بدلیـل رشارت و بـی 
انصافـی بـا خشـمی دهشـتناک ظهـور منـوده و  روح پـرس او را غـرق ماتـم منـود.  مسـیح در 
متـام مـدت زندگـی اش، مـژدة نیکـوی  پدر رحیم و آمرزشـگر رئوف را انتشـار مـی داد. برنامه او 
بـرای نجـات از چنـگ رئیـس گناهـکاران بـود. امـا اکنـون با سـنگینی شـدید گناهی کـه بدوش 
می کشـد، منی توانـد چهـرة رضایتمنـد پدر را ببیند. برگرفته شـدن سـیامی ربوبیـت از منجی در 
ایـن زمـان انـدوه، قلـب او را بـا چنـان حزنـی جریحـه دار منـود کـه انسـان هرگز قـادر به درک 
کامـل آن منیباشـد.   ایـن غـم چنـان بـزرگ بـود که درد جسـمی  را به سـختی احسـاس میکرد. » 

– الـن جـی. وایـت، آرزوی اعصـار صفحه ٧۵٣. 
.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 753



۴۸

اولویت وعده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۱۵ تـا ۲۰ ؛ پیدایـش باب ۹ آیـات ۱۱ تا 
۱۷؛ متـی بـاب ۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۰ ؛ خـروج بـاب ۱۶ آیـات ۲۲ تـا ۲۶ ؛ پیدایـش بـاب ۱۵ 

آیـات ۱ تـا ۶.
آیـه حفظـی: «زیـرا اگـر میـراث از رشیعت بـودی، دیگر از وعـده نبـودی. لیکن خدا 
آن را بـه ابراهیـم از وعـده داد» (غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۱۸). ترجمـه تفسـیری: اگـر قرار 
میشـد نجـات از راه اجـرای دسـتورهای مذهبی حاصل شـود مسـلام ایـن روش نجات با 
روشـی کـه ابراهیـم از طریـق آن مقبول خدا گشـت  تفـاوت پیدا میکرد. زیـرا تنها کاری 

کـه ابراهیـم انجـام داد پذیرفنت وعده خـدا بود.

روزی فـردی از یـک سیاسـتمدار سـؤال منـود، «آیـا شـام بـه متـام وعده هایـی کـه در طـول 
مبـارزه انتخاباتـی دادیـد، عمـل کردید؟» او پاسـخ داد، «بلی ... خوب، دسـت کـم متام آن هایی 

را کـه قصد انجامشـان را داشـتم.»
آیـا کسـی وجـود دارد کـه کامـال بـه وعـده هایش عمـل کرده باشـد و ُخلـِف وعـده نکرده 
باشـد؟ چـه کسـی را می تـوان یافـت کـه متـام وعده هایـش را بجـا آورده باشـد و یـا بـد قولی و 

بـد عهـدی نکرده باشـد؟ 
گاهـی اوقـات مـردم وعده هایـی می دهنـد کـه کامـالً قصـد بجـا آوردن آن را دارنـد، امـا 
بعـدا آن را انجـام منی دهنـد؛ بعضـی دیگـر قـول میدهنـد – چه حرفـی یا چه نوشـتاری –  ولی 

خودشـان خـوب میداننـد کـه دروغ میگوینـد و وعـده رس خرمـن میدهنـد.  
خوشـبختانه بـرای مـا، وعده هـای خـدا کامـالً متفـاوت هسـتند. کالم خـدا قطعـی و تغییـر 
ناپذیـر اسـت. خداونـد می گویـد، «مـرغ شـکاری را از مرشق و هم مشـورت خویـش را از جای 

«لوتـر اینـک بـا شـجاعت بـه عنـوان قهرمـان حقیقـت در کار خـود قـدم نهـاد. کالمـش بـا 
هشـداری جـدی از منربهـای کلیسـا شـنیده شـد. او ویژگـی اهانت آمیـز گنـاه را در نظـر مردم 
مشـخص منـود و بـه آن هـا آموخـت کـه بـرای بـرش، کـم منـودن جرمـش و یـا گریـز از مجازات 
تنهـا بـا اعاملـش، غیـر ممکـن اسـت. هیچ چیز جـز توبه نـزد خدا و ایـامن به مسـیح منی تواند 
گناهـکار را نجـات بدهـد. فیـض مسـیح قابـل خریـداری نیسـت؛ بلکه عطیـه ای رایگان اسـت. 
او مـردم را راهنامیـی منـود کـه زیـاده روی نکننـد، بلکـه بـا ایـامن، به نجـات دهنـدة مصلوب 

چشـم امیـد داشـته باشـند.» – الـن جـی. وایـت، جـدال عظیم صفحـه ١٢٩. 
.Ellen G. White, The Great Controversy, p. 129

سواالتی برای بحث 
۱. حتـی امـروزه در کلیسـای مـا، عـده ای هنـوز در پذیرفـنت نجـات تنهـا از طریـق 
ایـامن مشـکل دارنـد، یعنـی فیـض خـدا کـه از طریـق عیسـی جـدا از اعامملـان مـا را 
نجـات می دهـد. دلیـل تردید بعضـی از افـراد در پذیرفنت این حقیقت مهم چیسـت؟
۲. پولـس دربـارة اشـتباه مذهبـی نجـات از طریـق اعـامل، به شـدت و حدت سـخن 
گفـت. ایـن موضـوع دربـارة اهمیـت دیـن خـوب بـه مـا چـه می گویـد؟ چـرا مـا بـه 
عنـوان یـک کلیسـا، زمانـی کـه اشـتباهی در میامنـان تعلیـم داده می شـود، بایـد بـه 

اجبـار بـه پـا خیزیم؟

خالصـه: در زندگـی مسـیحی، از ابتـدا تـا انتها، اسـاس نجات ما تنها ایامن به مسـیح می باشـد. 
بدلیـل ایـامن ابراهیـم بـه وعده هـای خـدا بـود که عادل شـمرده شـد و هامن عطـای عدالـت امروزه 
بـرای هـر کسـی کـه ایـامن ابراهیم را داشـته باشـد، وجـود دارد. تنهـا دلیلی که مـا برای اشـتباهامتان 

محکـوم نشـده ایم ایـن اسـت کـه عیسـی بهـای گناهـان مـا را با مـردن به جـای ما، پرداخـت منود. 



۴۹

۲۹ ژوئیه تا ۴ اوتدرس ششم

اولویت وعده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۱۵ تـا ۲۰ ؛ پیدایـش باب ۹ آیـات ۱۱ تا 
۱۷؛ متـی بـاب ۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۰ ؛ خـروج بـاب ۱۶ آیـات ۲۲ تـا ۲۶ ؛ پیدایـش بـاب ۱۵ 

آیـات ۱ تـا ۶.
آیـه حفظـی: «زیـرا اگـر میـراث از رشیعت بـودی، دیگر از وعـده نبـودی. لیکن خدا 
آن را بـه ابراهیـم از وعـده داد» (غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۱۸). ترجمـه تفسـیری: اگـر قرار 
میشـد نجـات از راه اجـرای دسـتورهای مذهبی حاصل شـود مسـلام ایـن روش نجات با 
روشـی کـه ابراهیـم از طریـق آن مقبول خدا گشـت  تفـاوت پیدا میکرد. زیـرا تنها کاری 

کـه ابراهیـم انجـام داد پذیرفنت وعده خـدا بود.

روزی فـردی از یـک سیاسـتمدار سـؤال منـود، «آیـا شـام بـه متـام وعده هایـی کـه در طـول 
مبـارزه انتخاباتـی دادیـد، عمـل کردید؟» او پاسـخ داد، «بلی ... خوب، دسـت کـم متام آن هایی 

را کـه قصد انجامشـان را داشـتم.»
آیـا کسـی وجـود دارد کـه کامـال بـه وعـده هایش عمـل کرده باشـد و ُخلـِف وعـده نکرده 
باشـد؟ چـه کسـی را می تـوان یافـت کـه متـام وعده هایـش را بجـا آورده باشـد و یـا بـد قولی و 

بـد عهـدی نکرده باشـد؟ 
گاهـی اوقـات مـردم وعده هایـی می دهنـد کـه کامـالً قصـد بجـا آوردن آن را دارنـد، امـا 
بعـدا آن را انجـام منی دهنـد؛ بعضـی دیگـر قـول میدهنـد – چه حرفـی یا چه نوشـتاری –  ولی 

خودشـان خـوب میداننـد کـه دروغ میگوینـد و وعـده رس خرمـن میدهنـد.  
خوشـبختانه بـرای مـا، وعده هـای خـدا کامـالً متفـاوت هسـتند. کالم خـدا قطعـی و تغییـر 
ناپذیـر اسـت. خداونـد می گویـد، «مـرغ شـکاری را از مرشق و هم مشـورت خویـش را از جای 



۵۰

دور می خوانـم. مـن گفتـم و البتّـه بجـا خواهـم آورد و تقدیـر منـودم و البتّـه به وقـوع خواهم 
رسـانید» ترجمـه تفسـیری: ... آنچـه گفتـه ام واقـع خواهد شـد. (اشـعیا بـاب ۴۶ آیة ۱۱).

در درس ایـن هفتـه، پولـس توجـه مـا را بـه رابطـة میـان وعـدة خـدا بـه ابرهیـم و احـکام 
(فرامیـن) داده شـده بـه ارسائیـل کـه ۴۳۰ سـال پـس از آن بود جلـب می کند. رابطـة میان این 
دو چگونـه بایـد درک بشـود و چـه اشـارات و مفاهیم ضمنـی برای موعظه انجیـل در بر دارد؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۵ اوت آماده شوید.

۳۰ ژوئیه یکشنبه
رشیعت (احکام) و ایامن (غالطیان باب ۳ آیات ۱۵ تا ۱۸)

حتـی اگـر مخالفـان پولـس اذعان مینمودنـد که خصوصیات زندگـی ابراهیم اساسـاً با ایامن 
شـکل گرفتـه، پولـس می دانسـت کـه آن ها همچنـان دربارة اینکه چـرا خدا احـکام را چهار قرن 
پـس از ابراهیـم بـه بنی ارسائیـل داد، او را بـه چالـش خواهنـد کشـید. آیـا اعطـای احـکام، متام 

قـرار و پیامنهـای پیـش از آن را باطـل منی کرد؟ 

منظـور پولـس از مقایسـه میـان وصیتنامـه یـک فـرد و عهـد خـدا بـا ابراهیـم چیسـت؟ 
غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۱۵ تـا ۱۸. 

 

عهـد و پیـامن عمومـا بـا وصیتنامه تفـاوت دارد. عهد و پیـامن توافقی عادی بیـن دو نفر یا 
بیشـرت اسـت کـه اغلب «قـرارداد» یا «معاهـده» نامیده می شـود؛ در مقابـل، وصیت نامه بیانیه 
یـک فـرد می باشـد کـه یکطرفه اسـت. ترجمـة یونانـی عهد قدیـم یـا  Septuagint سـبعینی١، 
هرگـز عهـد خـدا بـا ابراهیـم را بـا واژة یونانـی بـکار رفتـه بـرای توافـق دوطرفـه یـا قـرار داد  
(diatheke) ترجمـه نکـرده اسـت. چـرا؟ احتـامالً به این دلیل کـه مرتجامن تشـخیص دادند که 
عهـد خـدا بـا ابراهیـم یـک معاهـده میـان دو شـخص نبـود، کـه وعده هـای الـزام آور دوجانبه 
داده شـوند. بلعکـس، عهـد خـدا فقط بر اسـاس ارادة  او بود. هیچ رشط و رشوطی مشـتمل بر 
«اگـر، و یـا امـا » در کار نبـود. ابراهیـم بـا خلـوص دل و بـی چون و چـرا کالم خـدا را میپذیرد. 
١. Septuagint سـبعینی یـا هفتـادی هـا به هفتاد نفر از پژوهشـگران یهود اطالق میشـود 

کـه کتـاب مقـدس عربی را به زبـان یونانی ترجمـه کردند.
پولـس عبـارت دو معنایی«وصیت نامـه» و «عهـد» را انتخـاب می کند تـا ویژگی های خاص 
عهـد خـدا بـا ابراهیـم را برجسـته سـازد. وعـدة خـدا ماننـد وصیت نامـه بـرشی، به یـک ذینفع 
خـاص، ابراهیـم و ذریـت وی مربـوط می شـود (پیدایـش بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۵ ؛ غالطیـان باب 
۳ آیـة ۱۶) ؛ کـه شـامل ارث و میـراث نیـز می شـود (پیدایـش بـاب ۱۳ آیـة ۱۵، بـاب ۱۷ آیـة ۸ 
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؛ رومیـان بـاب ۴ آیـة ۱۳ ؛ غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۹). ماهیـت تغییـر ناپذیـر وعـدة خـدا بـرای 
پولـس دارای بیشـرتین اهمیـت می باشـد. بـه هـامن صورتـی کـه وصیت نامـه یـک فـرد زمانـی 
کـه بـه اجـرا گذاشـته شـود، قابـل تغییر منی باشـد، احکام اعطا شـدة خـدا از طریق موسـی نیز 
منی تواننـد عهـد پیشـین او بـا ابراهیـم را بی اثـر و منسـوخ کننـد. عهـد خـدا یک وعـده یا قول 
اسـت (غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۱۶) و خـدا بـه هیـچ وجـه پیـامن شـکنی منیکند (اشـعیا بـاب ۴۶ 

آیـة ۱۱؛ عربانیـان بـاب ۶ آیة ۱۸).

در آیات زیر، واژة عهد را با قول جایگزین منایید. ماهیت عهد در هر کدام از این 
شفاف تر  را  آیات  معنای  چگونه  قول  یک  عنوان  به  خدا  عهد  درک  چیست؟  آیات 
 ۹ باب  می کند؟ (پیدایش  کمک  ماهیت عهد  بهرت  در درک  ما  چگونه به  و  می سازد 
آیات ۱۱ تا ۷۱، باب ۵۱ آیة ۸۱، باب ۷۱ آیات ۱ تا ۱۲). این نیز به ما دربارة شخصیت 

خدا و اینکه چگونه می توانیم به او اطمینان کنیم،  چه چیزی می آموزد؟

۳۱ ژوئیه دوشنبه
ایامن و رشیعت (احکام) (رومیان باب ۳ آیة ۳۱)

پولس به شدت در مورد برتری ایامن در ربطة انسان با خدا، استدالل کرده است. او به مراتب 
بیان منوده است که نه ختنه شدن و نه هیچ «اعامل رشیعت» دیگری برای نجات الزامی نیستند، 
«چونکه یافتیم که هیچ کس از اعامل رشیعت عادل (پاک و بی گناه) شمرده منی شود» (غالطیان 
باب ۲ آیة ۱۶). بعالوه، این اعامل رشیعت نیست بلکه ایامن است که ویژگی شاخص ایامندار 
می باشد (غالطیان باب ۳ آیة ۷). این منفی گویی مداوم از اعامل رشیعت، این پرسش را مطرح 

ً  هیچ ارزشی ندارد؟ آیا خدا رشیعت را از میان برداشت؟» می سازد که، «پس آیا رشیعت مطلقا

از آنجایـی کـه نجـات از طریـق ایـامن اسـت و نـه اعـامل رشیعـت، آیـا منظـور پولـس 
ایـن اسـت کـه آیـا ایـامن، رشیعـت را منسـوخ می کنـد؟ آیـات زیـر چـه چیـزی بـه مـا 
می گوینـد؟ رومیـان بـاب ۳ آیـة ۳۱ را بـا متـی باب ۷ آیات ۷ و ۱۲، بـاب ۸ آیة ۳ و متی 

بـاب ۵ آیـات ۱۷ تـا ۲۰ مقایسـه کنیـد. 
 

بحـث پولـس در بـاب ۳ رومیـان مبـوازات گفتـامن او دربـارة ایـامن و رشیعـت در غالطیان 
می باشـد. پولـس کـه در می یابـد نظریـات وی ممکـن اسـت برخـی را بـه چنیـن اسـتنتاجی 
منتهـی سـازد کـه او بـا رفعـت بخشـیدن ایـامن، احـکام و رشیعت را بـی بها و منسـوخ میکند، 
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ایـن پرسـش بدیهـی و بـی نیـاز بـه پاسـخ را مطـرح می کنـد، « پـس آیـا رشیعـت را بـه ایـامن 
باطـل می سـازیم؟» واژة ترجمـه شـده بـه عنـوان «باطـل سـاخنت» در رومیـان بـاب ۳ آیـة ۳۱ ، 
katargeo  می باشـد. پولـس مرتبـا از ایـن واژه اسـتفاده می کنـد و می توانـد به صـورت «بی اثر 
کـردن» (رومیـان بـاب ۳ آیـة ۳) ، «نابود سـاخنت» (افسسـیان باب ۲ آیة ۱۵) ، «معدوم گشـنت» 
(رومیـان بـاب ۶ آیـة ۶) یـا «فانـی سـاخنت» (اول قرنتیـان بـاب ۶ آیـة ۱۳) ترجمـه بشـود. بـه 
طـور واضـح ، اگـر پولـس می خواسـت ایـن نظریـه را که احـکام یا رشیعـت به نوعی بـا صلیب 
از میـان برداشـته شـده انـد را تأییـد منایـد، درسـت هامنطـور که بسـیاری از مردم امـروزه ادعا 
می کننـد کـه او چنیـن منظـوری داشـت، اینـک زمـان آن بـود. امـا پولس نـه تنها این نیـت را با 
یـک پاسـخ منفـی شـدید انـکار می کند، او در واقـع بیان می کند کـه انجیل وی باعث اسـتواری 

و برقـراری رشیعـت و احکام اسـت!
«نقشـة برائـت و پـاک شـدن از طریـق ایـامن، آشـکار میکنـد که خدا بـرای احـکام خود در 
لـزوم و تـدارک قربانـی کفـاره احرتام قائل اسـت. اگـر عدالت از طریق ایـامن رشیعت را از بین 
می بـرد، پـس دیگـر نیـازی بـه مـرگ فداکارانـه و فدیه گونه مسـیح نخواهـد بود تـا گناهکار را 

از گناهانـش رهایـی بخشـیده و از ایـرنو او را با خدا آشـتی دهد. 
«عـالوه بـر ایـن، ایـامن اصیـل  در خود متایـل بی قید و رشطـی دارد تا ارادة خـدا در زندگی 
موافـق بـا رشیعـت وی تحقـق یابـد ... ایـامن واقعـی، بـر پایـة محبـت با متـام جـان و دل برای 
نجـات، می توانـد تنهـا بـه اطاعـت ختـم بشـود.» – کتـاب مقـدس تفسـیری ادونتیسـتهای روز 

هفتـم جلـد ۶ صفحـه  ۵١٠ .
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 510

به این مفهوم که اگر پولس در حقیقت منظورش این بود که ایامن، الزام رعایت احکام 
را باطل می سازد، بیندیشید. آیا در این صورت، برای مثال: زنا، دزدی یا حتی قتل 
دیگر گناه محسوب نخواهند شد؟ دربارة رنج، درد و عذابی که در صورت اطاعت از 
رشیعت خدا تجربه نخواهید کرد، فکر کنید. شام و یا دیگران چه عذاب هایی را بدلیل 

نافرمانی از احکام خدا تجربه کرده اید؟

۱ اوت سه شنبه
منظور از رشیعت

پولـس در غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۱۹ تـا ۲۹، به کرثت بـه «احکام»  رجـوع میکند. پولس 
در ایـن بخـش از کتـاب غالطیان، اساسـاً بـه چه رشیعتی اشـاره می کند؟
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برخـی کـه بـاور دارنـد واژة (تـا) در آیـة ۱۹ بیـان کنندة این اسـت کـه احکام فقـط موقتی 
بودنـد و چنیـن اندیشـیده اند کـه ایـن آیـه بایـد به احـکام ترشیفاتی اشـاره داشـته باشـد، زیرا 
هـدف آن احـکام بـر روی صلیـب تحقـق یافته بـود و در نتیجه به پایان رسـیده بودنـد. اگرچه 
ایـن بـه خـودی خـود معنـا می دهـد، اما به نظر منی رسـد کـه منظور پولـس در غالطیان باشـد. 
در حالـی کـه هـر دو احـکام ترشیفاتـی و اخالقی در کوه سـینا به دلیل تخلف «صادر شـدند»، 
مـا بـا در نظـر گرفـنت سـؤال زیـر خواهیـم دیـد کـه به نظـر می رسـید پولـس معیارهـا و اصول 

اخالقـی احـکام را بدیهـی تریـن موضوع در ذهن میپنداشـت.

چرا پولس می گوید که احکام اضافه شده بودند؟ و  به چه چیزی اضافه شده بودند و 
چرا؟ غالطیان باب ۳ آیة ۱۹ و رومیان باب ۵ آیات ۱۳ و ۲۰ را با یکدیگر مقایسه کنید. 

 

پولـس منی گویـد کـه احـکام بـه عهـد خـدا بـا ابراهیـم اضافـه شـده بودنـد، بطوریکـه یک 
نـوع ضمیمـه بـه یـک وصیت نامـه بودندکـه مفـاد اصلـی را تغییـر داد. احـکام بسـیار پیـش از 
ماجـرای کـوه سـینا وجـود داشـتند (مطالعـة فـردا را ببینیـد). در عـوض، منظـور پولـس ایـن 
اسـت کـه احـکام بـه دلیـل کامالً متفاوتـی به بنی ارسائیـل داده شـده بودنـد. و آن بدلیل تغییر 
جهـت دادن مـردم بـه سـوی خـدا و فیضـی که او به همه کسـانی که بـا ایامن نـزد او می آیند، 
ارائـه می دهـد، بـود. احـکام، رشایـط گناه آلودمـان و نیازمـان بـه فیـض خـدا را بـرای مـا منایان 
می سـازند. قـرار نبـود کـه رشیعـت نوعی برنامه بـرای «بدسـت آوردن» نجات باشـند. بلعکس، 
پولـس می گویـد کـه آن هـا اعطا شـدند، تـا «مردم هر چه بیشـرت بـه طبیعت گناهـکار خود پی 
برنـد» (رومیـان بـاب ۵ آیـة ۲۰) ؛ یعنـی، گنـاه موجـود در زندگیـامن را با وضوح بیشـرتی به ما 

نشـان بدهنـد (رومیـان بـاب ۷ آیة ۱۳). 
در حالـی کـه احـکام ترشیفاتـی اشـاره بـه مسـیح موعـود داشـتند و بـر قدوسـیت و نیـاز 
بـه یـک نجـات دهنـده تأکیـد می کردنـد، ایـن احـکام اصـول اخالقـی بـا «نبایدهایش»گنـاه را 
آشـکار سـاخته و بـه مـا نشـان می دهـد کـه گنـاه تنهـا بخشـی از رشایط طبیعـی ما منی باشـد، 
بلکـه در واقـع، تخطـی از رشیعـت خداسـت (رومیـان بـاب ۳ آیـة  ۲۰ ؛ بـاب ۵ آیـات ۱۳ و 
۲۰ ؛ بـاب ۷ آیـات ۷ ، ۸ و ۱۳). بـه ایـن دلیـل اسـت کـه پولـس می گویـد، «جایـی کـه رشیعت 
نیسـت تجـاوز هـم نیسـت» (رومیـان بـاب ۴ آیـة ۱۵). «رشیعـت به عنـوان یـک ذرّه بین عمل 
می کنـد. ایـن وسـیله در حقیقـت تعـداد نقطه هـای کثیـف یـک لبـاس را بیشـرت منی کنـد، بلکه 
باعـث می شـوند آن هـا بـا وضـوح بیشـرتی دیـده شـوند و بسـیار بیشـرت از آنچـه چشـم غیـر 
مسـلح می توانـد ببینـد، آشـکار می سـازند.» – ویلیـام هندریکسـن، تفسـیر عهـد جدید، رشحی 

بر غالطیـان، صفحـه ١۴١.  
William Hendriksen, New Testament Commentary, Exposition on Galatians, p. 141
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۲ اوت چهارشنبه
طول مدت احکام خدا

آیـا اظهـار پولـس در مـورد ایـن کـه احکام در کوه سـینا اضافه شـد، به این معنی اسـت 
کـه پیـش از آن وجـود نداشـت؟ اگـر چنیـن نیسـت، تفـاوت میـان قبـل و بعـد از واقعة 
کـوه سـینا چیسـت؟ پیدایـش بـاب ۹ آیات ۵ و ۶ ، باب ۱۸ آیة ۱۹، بـاب ۲۶ آیة ۵ ، باب 

۳۹ آیـات ۷ تـا ۱۰ و خـروج بـاب ۱۶ آیـات ۲۲ تـا ۲۶ را بخوانید. 
 

خدا نیازی به منایان ساخنت احکام به ابراهیم توسط طوفان، رعد و برق و مجازات مرگ 
نداشت (خروج باب ۱۹ آیات ۱۰ تا ۲۳). پس چرا خدا احکام را به آن صورت به بنی ارسائیل 
داد؟ این بدین دلیل بود که بنی ارسائیل در طول مدت اسارتشان در مرص، بزرگواری و معیارهای 
اخالقی متعالی خدا را نادیده گرفتند. در نتیجه، الزم بود از میزان گناهکاری خود و قّدوسیت 

رشیعت خدا آگاه شوند. مکاشفه بر کوه سینا مطمئناً چنین منود. 

منظـور پولـس از گفـنت اینکـه رشیعـت اضافه شـد «تا هنـگام آمدن آن نسـلی که وعده 
بـدو داده شـد»، چیسـت؟ غالطیـان باب ۳ آیـات ۱۶ تا ۱۹. 

 

بسـیاری ایـن آیـات را چنیـن درک کرده انـد که رشیعتی که بر کوه سـینا داده شـده، موقتی 
بـود. ایـن رشیعـت ۴۳۰ سـال پـس از ابراهیـم وارد شـد و سـپس بـا آمـدن مسـیح پایـان یافت. 
اگرچـه ایـن برداشـت بـا آنچـه پولـس دربارة رشیعـت در رومیان و همچنین سـایر آیـات کتاب 

مقـّدس از جملـه متـی بـاب ۵ آیات ۱۷ تـا ۱۹ می گوید، مغایـرت دارد. 
اشـتباهی کـه خواننـدگان اغلـب در مـورد ایـن آیـات مرتکـب می شـوند ایـن اسـت کـه 
اسـتنباط می کننـد عبـارت (تـا زمـان) همـواره حاکـی از دورة زمانـی محـدودی می باشـد. امـا 
چنیـن نیسـت. مزامیـر بـاب ۱۱۲ آیة ۸ با توصیف شـخصی که از خداوند می هراسـد، می گوید، 
«دل او اسـتوار اسـت و نخواهـد ترسـید تـا آرزوی خویـش را بـر دشـمنان خود ببینـد.» آیا این 
بدیـن معناسـت کـه زمانـی کـه او پیـروز می شـود، خواهـد هراسـید؟ در مکاشـفة یوحنا باب ۲ 
آیـة ۲۵، عیسـی می فرمایـد، «جـز آنکـه بـه آنچـه داریـد تـا هنـگام آمدن مـن متسـک جویید.» 
آیـا منظـور عیسـی ایـن اسـت کـه زمانی کـه او بیایـد، ما دیگـر ملزم به وفـادار بودن نیسـتیم؟

نقـش رشیعـت بـا آمـدن مسـیح پایـان نیافـت. بلکـه تـا زمانـی کـه وجود داشـته باشـد، به 
تنویـر و بزرگنامیـی گنـاه می پـردازد. آنچـه پولـس می گویـد ایـن اسـت کـه آمدن مسـیح نقطة 
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عطـف قاطعـی  در تاریـخ برشیـت را نشـان داد. مسـیح قـادر اسـت کاری را انجـام بدهـد کـه 
رشیعـت هرگـز منی توانـد عالجـی بـرای گنـاه  ارائه دهـد که مبوجـب آن  گناهکاران عـادل و از 
گنـاه منـزه شـوند و از طریـق روح خویـش ،  احـکام خـود را در آنـان تحقـق بخشـد.  (رومیـان 

بـاب ۸ آیـات ۳ و ۴).

آیا شام تا کنون با خود اندیشیده اید که، اگر خداوند این کار یا آن کار را برای من 
انجام می داد،  آنوقت من هرگز بار دیگر به او شک نکرده و از او سؤالی منی پرسیدم؟ 
اما به آنچه بر کوه سینا اتفاق افتاد بیاندیشید، دربارة اینکه بنی ارسائیل چه تجلی 
قدرمتندی از قدرت خدا را مشاهده کردند – و با این حال، همچنان چه کاری انجام 
دادند؟ این باید دربارة  اینکه ایامن حقیقی چیست و ما چگونه آن را بدست آورده و 

حفظ می کنیم، چه چیزی به ما بگوید؟ (کولسیان باب ۲ آیه ۶ را ببینید).

۳ اوت پنجشنبه
بلندمرتبگی وعده

«همین است آنکه در جامعت در صحرا با آن فرشته ای که در کوه سینا بدو سخن می گفت 
و با پدران ما بود و کلامت زنده را یافت تا به ما رساند» (اعامل رسوالن باب ۷ آیة ۳۸).

در غالطیـان بـاب ۳ آيـات ۱۹ و ۲۰،  سلسـله افـکار پولـس در مـورد اینکـه رشیعـت، عهـد 
فیـض را از بیـن منی بـرد، ادامـه مـی یابـد؛ ایـن مهـم اسـت زیرا اگـر دانـش الهیاتـی مخالفانش 
صحیـح بـود، رشیعـت دقیقاً  ایـن کار را انجام مـی داد. بنابراین، بیاندیشـید که اگر می بایسـت 
در مقابـل فیـض خـدا، بـرای نجات بـر رعایت رشیعت توسـط خـود تکیه می کردیـم، موضع ما 

بـه عنـوان افـراد گناهـکار چـه می بـود. مـا در نهایت نـا امید می شـدیم. 
اگـر چـه جزئیـات نظریـات پولـس در غالطیان بـاب ۳ آیات ۱۹ و ۲۰ دشـوار هسـتند، نکته 
اصلـی یـا لـب کالم او واضـح اسـت: رشیعـت نسـبت بـه وعـده، فرعـی اسـت زیـرا از طریـق 
وسـاطت فرشـتگان و موسـی داده شـد. در کتـاب خـروج بـه ارتبـاط فرشـتگان بـا احـکام زنده 
اشـاره ای نشـده اسـت، امـا در چندین بخـش دیگر کتاب مقـّدس دیده می شـود (تثنیه باب ۳۳ 
آيـة ۲ ؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۷ آیـه ۵۳ ؛ عربانیـان بـاب ۲ آیـة ۲). پولـس از واژة واسـطه در اول 
تیموتائـوس بـاب ۲ آیـة ۵ بـرای اشـاره بـه مسـیح اسـتفاده می کنـد، امـا نظراتـش در این جـا با 
جدیـت پیشـنهاد می دهنـد کـه او آیـة ۵ باب ۵ کتـاب تثنیـه را در ذهن دارد، جایی که موسـی 
می گویـد، «مـن در آن وقـت میـان خداونـد و شـام ایسـتاده بودم، تـا کالم خداوند را برای شـام 

بیـان کنم.»
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بهـامن انـدازه کـه عطـای احـکام در کـوه سـینا بـا شـکوه بـود بـا وجود فرشـتگان بی شـامر 
و بـا هـامن اهمیتـی کـه موسـی در آن زمـان احـکام را معرفـی میکـرد   ابالغ احـکام به صورت 
غیرمسـتقیم بـود. کامـالً متضـاد بـا مطلـب گفتـه شـده، وعدة خدا مسـتقیامً بـه ابراهیـم داده 
شـد (و از ایـن رو، بـه متـام ایامنـداران)، زیـرا نیـازی بـه واسـطه نبـود. در نهایـت، رشیعت هر 
قـدر دارای اهمیـت باشـد، جایگزینـی بـرای وعـدة نجـات بـا فیـض از طریـق ایـامن منی باشـد. 

بالعکـس، احـکام بـه مـا در درک بهـرت میـزان شـگفت انگیز بـودن آن وعـده کمـک می کننـد. 

حضـور  چنیـن  مناییـد.  توصیـف  را  خـدا  بـا  ابراهیـم  مسـتقیم  شـدن  روبـرو  ماهیـت 
بی واسـطه نـزد خـدا چه سـودی داشـت؟ پیدایش بـاب ۱۵ آیـات ۱ تا ۶ ، بـاب ۱۸ آیات 

۱ تـا ۳۳ و بـاب ۲۲ آیـات ۱ تـا ۱۸ را ببینیـد. 
 

دربارة بعضی از مواجهه های افراد دیگر همچون  آدم و حّوا در باغ عدن (پیدایش 
باب ۳)، پلکان یعقوب (پیدایش باب ۸۲)، پولس در مسیر دمشق (اعامل رسوالن باب 
۹) در کتاب مقّدس، بیاندیشید. شاید شام چیزی به این شگرفی تجربه نکرده باشید، 
خود  از  همچنین  است؟  ساخته  آشکار  شام  برای  را  خود  روش هایی  چه  به  خدا  اما 
بپرسید، آیا چیزی در زندگی شخصی تان وجود دارد که ممکن است شام را از داشنت 
چنین صمیمیت و حضوری که ابراهیم تجربه با خدا تجربه کرد، باز دارد؟ اگر چنین 

است، چه راهکارهایی برای تغییر آن می توانید در پیش بگیرید؟

۴ اوت جمعه
تفکـری فراتـر: «مـردم در اسارتشـان، بـه میـزان زیـادی آگاهـی خـود از خـدا و اصول 
عهـد ابراهیمـی را از دسـت دادنـد. در آزادی از مـرص، خـدا بـه دنبـال آشـکار منـودن قـدرت 
و رحمـت خـود بـه ایشـان بـود، تـا آن هـا بـه محبت نسـبت بـه وی و اطمینـان بـه او رهنمود 
شـوند. او آن هـا را بـه دریـای سـیاه آورد – جایـی کـه فـرار از دسـت مرصیانـی کـه آن هـا را 
تعقیـب می کردنـد، غیـر ممکـن به نظر می رسـید – تا شـاید آن هـا ناتوانی مطلق و نیازشـان به 
کمـک الهـی را تشـخیص بدهنـد؛ و سـپس رهایـی از آ ن ها را مقدر سـاخت. از ایـن رو، آن ها از 
احسـاس محبـت و قدردانـی نسـبت بـه خـدا و اطمینـان از قـدرت او در کمک به خود رسشـار 

شـدند. خـدا آن هـا را بـا خـود بـه عنـوان نجـات دهنده شـان از اسـارت موقت، پیونـد داد. 
«امـا همچنـان حقیقتـی بزرگرت وجود داشـت که ذهن آنـان باید تحت تاثیر قـرار میگرفت. 
آن هـا کـه در میـان کفـر و فسـاد زندگـی می کردنـد، هیـچ برداشـت درسـتی از قّدوسـیت خدا، 
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گناهـکاری رو بـه افزایـش قلب هـای خـود، ناتوانـی مطلقشـان در اطاعـت از رشیعـت خـدا و 
نیازشـان بـه یـک نجـات دهنـده، نداشـتند. همه این هـا باید به ایشـان تعلیم داده می شـد.» – 

الـن جـی. وایـت،  بـزرگ خاندانها و انبیـا صفحه ٣٧١. 
Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 371

«رشیعـت خـدا کـه بـا عظمـت مهیبـی بـر کـوه سـینا بیـان شـد، ارائـه نامـه محکومیـت 
بـه گناهـکار اسـت. مسـئولیت رشیعـت ایـن اسـت کـه محکـوم کنـد، امـا هیـچ قدرتـی بـرای 
عفـو منـودن یـا نجـات دادن در آن وجـود نـدارد.» – الـن جـی. وایـت، کتـاب مقدس تفسـیری 

ادونتیسـتهای روز هفتـم جلـد ۶ صفحـه ١٠٩۴.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1094

سواالتی برای بحث
۱. دربـارة ایـن ایدة کلّی از وعده ها، بخصوص آن ها که شکسـته شـدند، بیاندیشـید. 
احساسـتان در مـورد کسـانی کـه بـه وعده شـان نسـبت بـه شـام عمـل نکردنـد، چـه 
بـود؟ اینکـه فـردی قصـد عمـل بـه وعـده اش را داشـته اسـت، اما سـپس نتوانسـته یا 
نخواسـته کـه بـه آن عمـل کنـد بـا اینکـه متوجـه بشـوید آن فـرد هرگز قصـد عمل به 
آن وعـده را نداشـته اسـت، چـه تفاوتـی ایجـاد می کند؟ پس از شکسـته شـدن وعده 
بـه هـر دلیلـی، در مـورد میـزان اطمینانتـان برای شـام چـه اتفاقـی می افتد؟ دانسـنت 
اینکـه می توانیـد بـه وعده هـای خـدا اطمینـان کنیـد، بـرای شـام چـه مفهومـی دارد؟ 
یـا شـاید سـؤال بایـد اینگونه باشـد کـه، چگونـه می توانیـد بیاموزید در وهلـه اول به 

وعده هـای خـدا اطمینـان کنید؟
۲. ما به چه شیوه هایی در معرض خطر فاسد شدن توسط محیط اطراف هستیم  تا 
جایی که آگاهی مان از حقایقی که خدا به ما داده است را از دست بدهیم ؟ چگونه 
می توانیم خود را از اینکه آن تأثیرات منفی چه هستند و چگونه می توانیم آن ها را 

بی اثر کنیم، آگاه سازیم؟

خالصـه: اعطـای رشیعـت بر روی کوه سـینا، وعدة خدا بـه ابرهیم را بی اعتبـار و قوانین 
آن را بی اثـر نکـرد. احـکام اعطـا شـد تـا شـاید مـردم از میـزان حقیقـی گناهکاری خـود آگاهی 

یابنـد و نیـاز خـود بـه وعدة خدا بـه ابراهیم و نسـل وی را تشـخیص بدهند.  
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۵ تا ۱۱ اوتدرس هفتم

راه ایامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۲۱ تـا  ۲۵ ؛ الویـان بـاب ۱۸ آیـه ۵ ؛ 
رومیـان بـاب ۳ آیـات ۹ تـا  ۱۹؛ اول قرنتیـان بـاب ۹ آیـه  ۲۰ ؛ رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱ و 

۲ ، بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۴.

آیـه حفظـی: «بلکـه کتـاب همـه چیـز را زیـر گنـاه بسـت تـا وعـده ای کـه از ایـامن 
بـه عیسـی مسـیح اسـت، ایامنـداران را عطـا شـود» ترجمـه تفسـیری: کتـاب آسـامنی 
میفرمایـد کـه همـه مـا در چنـگ گناه اسـیریم. تنهـا راه آزادی برای همه ما اینسـت که 

بـه عیسـی مسـیح ایـامن آوریـم. (غالطیـان بـاب ۳ آیـه ۲۲).

کبوتـران خانگـی از دیـر بـاز، بـرای توانایی شـان در پـرواز به میـزان صدها کیلومـرت در روز 
و رسـیدن بـه مقصـد بـا دقتـی شـگفت انگیز، معـروف بـوده انـد. بـا ایـن وجـود، حتـی بهرتین 
کبوتـران خانگـی نیـز گاهـی دچـار رسدرگمـی شـده اند و هرگـز دیگر بـه نقطه رشوع خـود باز 
نگشـته اند. بدتریـن اتفـاق در انگلسـتان رخ داد، هنگامـی کـه حـدود پنجاه و پنج هـزار کبوتر 

(بـا ارزشـی بـه مبلـغ شـش صـد هـزار دالر) هرگز به آشـیانه خـود باز نگشـتند. 
هامنطـور کـه اکـرث مـا بـه نحـوی تجربـه کرده ایـم،  مسـیر را اشـتباه رفـنت یـا گـم شـدن 
لذت بخـش نیسـت. تـرس و نگرانـی وجـود مـا را در بـر میگیـرد ؛ و می توانـد بـرای لحظاتـی ما 

را مضطـرب سـازد.
ایـن قضیـه در عـامل روحانـی نیز صـدق می کند. حتی پـس از اینکه ما مسـیح را می پذیریم، 
امـکان دارد کـه گمـراه یا رسدرگم بشـویم، حتی تا جایی که هرگز دیگر نـزد خداوند بازنگردیم. 
اگرچه خرب خوش این است که خدا ما را به حال خود رها نکرده است. او مسیر ایامن را 



۵۹

آنگونه که در انجیل آمده است، ترسیم منوده است و آن مسیر شامل احکام می شود. بسیاری از 
مردم سعی در جدا منودن احکام از انجیل می کنند؛ برخی حتی آن ها را در تضاد هم می بینند. 
این دیدگاه نه تنها نادرست است، بلکه می تواند با عواقب فجیعی منتهی شود. بدون احکام، از 

هیچ انجیلی برخوردار نخواهیم بود. درک انجیل بدون احکام واقعاً دشوار می باشد. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۱ اوت آماده شوید.

۶ اوت یکشنبه
احکام و وعده

«پس آیا رشیعت به خالف وعده   های خداست؟» (غالطیان باب ۳ آیة ۲۱). 
پولس که احساس منود نظریاتش احتامل دارد باعث بشوند مخالفانش استنباط کنند که او 
دیدگاهی حقیرانه نسبت به احکام داشت یا اینکه نظریاتش در مورد اولویت وعده های خدا، 
انتقاد پنهان از موسی و تورات بودند، دقیقاً هامن پرسشی که آن ها در ذهن داشتند را مطرح 
می کند: «آیا می گویید احکام بر خالف وعده های خداست؟» پولس به این سؤال با یک «نه!» 
مخالفت  در  خود  با  خدا  زیرا  می باشد،  غیرممکن  نتیجه گیری  چنین  می دهد.  پاسخ  محکم، 
نیست. خدا احکام و وعده را با هم عطا کرده است. احکام در نابرابری با وعده نیست. هر 

دوی این ها رصفاً نقش ها و کارایی های متفاوتی در نقشه کلّی خدا برای رستگاری دارند. 

مخالفـان پولـس چـه برداشـت اشـتباهی دربـارة نقش احـکام داشـتند؟ غالطیـان باب ۳ 
آیـة ۲۱، الویـان بـاب ۱۸ آیـة ۵ و تثنیـه بـاب ۶ آيـة ۲۴ را بـا یکدیگـر مقایسـه کنید.

 

ایـن مـردم بـر ایـن باور بودند که رشیعـت قادر بود به ایشـان زندگی روحانی بدهـد. دیدگاه های 
آن هـا احتـامالً از برداشـت اشـتباه از آیـات عهـد قدیـم ماننـد الویـان بـاب ۱۸ آیـة ۵ و تثنیـه بـاب ۶ 
آیـة ۲۴ نشـأت گرفتـه بودنـد، جایـی کـه رشیعـت راهنامیی می کنـد که افـراد تحت عهد خـدا چگونه 
بایـد زندگـی کننـد. احـکام در عهـد زیسـنت را تنظیـم منـود، اما آن هـا نتیجه گیـری منودند کـه رشیعت 
رسچشـمه رابطـة انسـان بـا خـدا بـود. اگرچـه کتـاب مقـدس بـه وضـوح می گویـد کـه توانایـی «زنده 
کـردن» قدرتـی اسـت کـه تنهـا خـدا و روح او از آن برخوردارنـد (دوم پادشـاهان بـاب ۵ آیـة ۷ ، نحمیا باب 
۹ آیـة ۶ ، یوحنـا بـاب ۵ آیـة ۲۱ ، رومیـان بـاب ۴ آیـة ۱۷). احـکام منی توانـد کسـی را از نظـر روحانـی زنـده 

بگردانـد. بـا ایـن وجـود، ایـن بدیـن معنی نیسـت که احـکام با وعدة خـدا مغایـرت دارد. 
پولـس کـه بدنبـال اثبـات ناتوانـی احـکام در  حیات بخشـی اسـت، در غالطیان بـاب ۳ آیة 
۲۲ می نویسـد، «کالم خـدا بـه رصاحـت اشـعار میـدارد کـه همـه در چنـگال گناه اسـیرند » در 
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رومیـان بـاب ۳ آیـات ۹ تـا ۱۹، از رشـته ای از آیـات عهد قدیم اسـتفاده می کند تا نشـان بدهد 
مـا تـا چـه میـزان بـد هسـتیم. آیـات بطـور تصادفـی در کنـار هـم چیـده نشـده اند. او مطلب 
خـود را بـا مشـکل اصلـی کـه گناه اسـت آغاز می کنـد – رویکـرد خودخواهانه ای کـه قلب برش 
را آلـوده می کنـد – و سـپس بـه آیاتـی می پـردازد کـه فراگیر بـودن و در نهایـت جامعیت گناه 

را توصیـف می کنند. 
منظـور او چیسـت؟ بـه دلیـل وسـعت گنـاه و محدودیت هـای احـکام، وعـدة حیـات ابدی 
تنهـا می توانـد از طریـق وفـاداری مسـیح بـه جـای مـا حاصـل شـود. ایـن نیـز حقیقـت بزرگی 

اسـت کـه نهضـت اصالحـات پروتسـتان را بـه پیـش راند. 

اگرچـه رشیعـت منی توانـد مـا را نجـات بدهـد، اما تبعیت مـا از آن، چـه منافع بزرگی 
می توانـد داشـته باشـد؟ یعنـی، چـه خوبی هـای عملـی از طریـق اطاعـت از احـکام 

خـدا را در زندگی تـان تجربـه کرده ایـد؟

۷ اوت دوشنبه
«تحت تسلط رشیعت»

در غاطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۳، پولـس می نویسـد کـه «قبـل از رسـیدن دورۀ ایـامن همـۀ مـا 
محبـوس و تحـت تسـلط رشیعـت بودیـم.» منظور پولـس از «ما» ، ایامنـداران یهـودی تبار در 
کلیسـاهای غالطیـه بودنـد. آن هـا کسـانی بودنـد کـه بـا رشیعـت آشـنایی داشـتند و پولـس به 
ویـژه از آیـة ۱۵ بـاب ۲ غالطیـان با ایشـان صحبـت می کرده اسـت. این را می توان در مقایسـة 

«مـا» در غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۳ و «شـام» در غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۶ دیـد. 
در غالطیـان بـاب ۳ آيـة ۲۳ آمـده اسـت، «قبـل از فـرا رسـیدن دورۀ ایـامن»؛ امـا در مـنت 
یونانـی چنیـن نوشـته شـده اسـت، «قبـل از فـرا رسـیدن دورۀ آن ایـامن». از آنجایی کـه پولس 
جایـگاه رشیعـت را قبـل و بعـد از مسـیح مقایسـه می کنـد (غالطیان بـاب ۳ آیـة ۲۴)، «ایامن» 
بـه احتـامل زیـاد مرجعـی از ایـامن ماسـت و نـه مرجعـی بـرای ایـامن مسـیحی به طـور کلی.

پولـس می گویـد کـه یهودیـان پیـش از آمـدن مسـیح، «تحـت تسـلط رشیعـت» نـگاه 
داشـته شـده بودنـد. منظـور او از «تحـت تسـلط رشیعـت» چیسـت؟ غالطیـان بـاب ۳ 
آیـات ۲۲ و ۲۳ را بـا رومیـان بـاب ۶ آیـات ۱۴ و ۱۵، اول قرنتیـان بـاب ۹ آیـة ۲۰، 

غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۴ و ۵ و ٢١ بـاب ۵ آیـة ۱۸ مقایسـه کنیـد. 
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پولس از عبارت «تحت رشیعت» دوازده مرتبه در نامه های خود استفاده می کند. 
۱–«تحـت تسـلط رشیعـت» بـه عنـوان یـک راه جایگزین نجـات (غالطیان بـاب ۴ آية ۲۱). 
مخالفـان در غالطیـه در تـالش بـرای بدسـت آوردن عدالـت حیات بخـش از طریـق فرمانربداری 
بودنـد. بـا ایـن وجـود، هامنطـور که پولس پیش از آن مشـخص سـاخته اسـت، ایـن غیر ممکن 
می باشـد (غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۲۱ و ۲۲). بعدهـا پولـس حتـی اشـاره می کند کـه غالطیان با 
متایـل بـه تحـت رشیعـت بـودن، در واقع مسـیح را طـرد می کردند (غالطیـان باب ۵ آیـات ۲ تا 

۴). زیـرا بـدون مسـیح مـا قادر بـه اطاعت از احکام نیسـتیم.
۲–«تحـت رشیعـت»از جملـه بـه معنـی تحـت محکومیـت بـودن اسـت (رومیـان بـاب ۶ 
آیـات ۱۴ و ۱۵). از آنجایـی کـه رشیعـت منی توانـد کّفـارة گنـاه باشـد، تخطـی از مطالباتـش 
می توانـد در نهایـت بـه محکومیـت منتهی شـود. این رشایطی اسـت کـه متام انسـان ها خود را 
در آن خواهنـد یافـت. رشیعـت ماننـد یـک نگهبان زندان عمـل می کند و متام کسـانی را که آن 
را نقـض کرده انـد و بـرای خـود حکـم مـرگ را ببـار آوردنـد، زندانـی می کنـد. هامنگونـه که در 
مطالعـة فـردا خواهیـم دیـد، اسـتفاده از واژة نگهبـان  (غالطیان باب ۳ آیه ۲۳) نشـان می دهد 

کـه منظـور پولـس از «تحـت تسـلط رشیعـت» در ایـن آیه، این اسـت. 
به صورت «تحت تسلط رشیعت» ترجمه  یک واژه مرتبط یونانی، ennomos که معموالً 
می شود، بطور تحت اللفظی به معنای «در بطن احکام» می باشد و به زندگی کردن در بطن 
طریق  از   .(۲۱ آیة   ۹ باب  قرنتیان  (اول  دارد  اشاره  مسیح  با  اتّحاد  طریق  از  احکام  واجبات 
غیر  شدن  شمرده  عادل  مسیح،  از  رشیعت  داشنت  نگه  برای  تالش  با  یعنی  رشیعت»،  «اعامل 
ممکن می باشد، زیرا تنها کسانی که از طریق ایامن عادل هستند، زندگی خواهند کرد (غالطیان 
رشیعت  که  می دهد  نشان  بلکه  نیست؛  رشیعت  کننده  باطل  حقیقت  این   .(۱۱ آیة   ۳ باب 

منی تواند به ما حیات ابدی ببخشد. برای آن دیگر خیلی دیر شده است. 

۸ اوت سه شنبه  

احکام به عنوان «نگهبان» ما
پولـس دو نتیجه گیـری اساسـی در مـورد احـکام ارائـه می دهـد: (۱) احـکام، وعـده ای کـه 
خـدا بـه ابراهیـم داد را باطـل یا منسـوخ منی کنـد (غالطیان باب ۳ آیات ۱۵ تـا ۲۰) ؛ (۲) احکام 

بـا وعـده در تقابـل نیسـت (غالطیـان باب ۳ آیـات ۲۱ و ۲۲).
پـس در واقـع نقـش احـکام چیسـت؟ پولـس می نویسـد کـه رشیعـت «بدلیـل تقصیرهـا» 
افزوده شـد (غالطیان باب ۳ آیة ۱۹) و او با اسـتفاده از سـه واژه یا عبارت متفاوت در ارتباط 
بـا رشیعـت، ایـن ایـده را بـه تفصیـل رشح می دهـد: نگاه داشـته بودیم (آیة ۲۳) ، بسـته شـده 

بودیـم (آیـة ۲۳) و دایـه (آیة ۲۴). 
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بـا دعـا و دقـت غالطیـان بـاب ۳ آيات ۱۹ تـا ۲۴ را بخوانیـد. پولس دربـارة رشیعت چه 
می گوید؟

 

اکـرث ترجمه هـای امـروزی، نظریـات پولس دربارة رشیعـت در غالطیان بـاب ۳ آیة ۱۹ را به 
صورتـی کامـالً منفـی تفسـیر می کننـد. امـا نسـخة اصلی به زبـان یونانـی اصالً چنیـن مغرضانه 
و یکطرفـه نیسـت. واژة یونانـی کـه بـه صـورت «نـگاه داشـته بودیـم» (آیـة ۲۳) ترجمه شـده 
اسـت، بطـور تحـت اللفظـی به معنـای «نگهبانی» می باشـد. اگرچه می تـوان آن را در مفهومی 
منفـی بـکار بـرد، ماننـد «در اسـتیالء نگه داشـنت» یـا «محافظت کـردن» (دوم قرنتیـان باب ۱۱ 
آیـة ۳۲)، در عهـد جدیـد بیشـرت مفهـوم «مراقبت کردن» یـا «محفوظ داشـنت» (فیلیپیان باب ۴ 
آیـة ۷، اول پطـرس بـاب ۱ آیـة ۵) را دارد. همیـن مسـئله در مـورد واژة ترجمه شـده به صورت 
«بسـته شـده بودیـم» (غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۳) صـدق می کنـد. می توانـد به صورت «بسـنت» 
(پیدایـش بـاب ۲۰ آیة ۱۸)، «مسـدود شـدن» (خروج باب ۱۴ آیة ۳ ، یوشـع بـاب ۶ آیة ۱، ارمیا 
بـاب ۱۳ آيـة ۱۹)، «محصـور کـردن» (لوقـا بـاب ۵ آیـة ۶) یا «محـدود کردن» (رومیـان باب ۱۱ 
آیـة ۳۲). هامنطـور کـه ایـن مثال هـا نشـان می دهـد، بـا توّجه بـه موضـوع، ایـن واژه می تواند 

هـم دارای مفاهیـم مثبـت و هم منفی باشـد. 

رشیعـت (اصـول اخالقـی و ترشیفاتـی) چـه منفعت هایـی را بـرای فرزنـدان ارسائیـل به 
همـراه داشـت؟ رومیـان بـاب ٣ آیـات ۱ و ۲، تثنیـه بـاب ۷ آیات ۱۲ تـا ۲۴، الویان باب 

۱۸ آیـات ۲۰ تا ۳۰.
 

در حالـی کـه پولـس می توانـد بـا عبارات منفـی دربارة رشیعـت صحبت کنـد (رومیان باب 
۷ آیـة ۶ ، غالطیـان بـاب ۲ آیـة ۱۹) ، او چیزهـای مثبت زیادی نیز در مـورد رشیعت برای گفنت 
دارد (رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۲ و ۱۴، بـاب ۸ آیـات ۳ و ۴ ، بـاب ۱۳ آیـة ۸ را ببینیـد). رشیعـت 
لعنتـی نبـود کـه خـدا بـر بنی ارسائیـل نهاده باشـد؛ برعکـس، قرار بود یـک برکت باشـد. اگرچه 
نظـام قربانـی آن  نتوانسـت گنـاه را کامـال از بیـن بـربد، امـا بـه مسـیح موعـود اشـاره کـرد کـه 
می توانسـت چنیـن کنـد و احـکام آن کـه رفتـار برش را هدایـت می کردنـد، ارسائیـل را در برابر 
بسـیاری از پلشـتیهایی کـه سـایر متدن هـای باسـتانی را آلـوده منـوده بـود، محافظـت کـرد. بـا 
توّجـه بـه نظریـات مثبـت پولـس دربـارة رشیعـت در جاهـای دیگـر، اشـتباه خواهـد بـود اگر 

نظریـات او را در اینجـا بـه صـورت کامالً منفـی ببینیم. 
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بـه یـک چیـز خـوب کـه مـورد سـوء ا سـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، بیاندیشـید. بـرای 
مثـال، دارویـی تولیـد شـده بـرای درمان یک بیـامری می تواند توسـط برخـی از افراد 
بـرای رسمسـتی و نشـئه شـدن اسـتفاده بشـود. شـام چـه منونه هایـی از ایـن اصـل را 
در زندگـی خـود دیده ایـد؟ دانـش مـا از اینکـه چطـور چیـزی خـوب می توانـد مـورد 
سـوء اسـتفاده قـرار بگیـرد، به مـا در درک آنچه پولـس در اینجا بـا آن رس و کار دارد، 

کمـک می کنـد؟

۹ اوت چهارشنبه
رشیعت به عنوان دایة ما

در غالطیان باب ۳ آیة ۲۳، پولس رشیعت را به عنوان یک نیروی نگهبان و محافظت کننده 
توصیف می کند. او آن را با چه چیزی در آیة ۲۴ تشبیه می کند و معنای آن چیست؟ 

 

واژة ترجمـه شـده بـه صورت «آموزگار» یـا دایه یا لَلِه از واژة یونانـی paidagogos می آید. 
برخـی از نسـخه ها آن را بـه صـورت «نظـم دهنـده»، «مربّـی» و یـا حتـی «نگهبـان» ترجمـه 
می کننـد، امـا هیـچ واژه ای منی توانـد بطـور کامـل معنایـش را برسـاند. آمـوزگار یـا دایـه  در 
جامعـة روم بـه بـرده ای تلقـی میشـد کـه در مشـغله اختیـار تام داشـنت بر پـرسان ارباب خود 
از سـنین شـش یـا هفـت سـالگی گامرده میشـد تـا اینکه آنهـا به دوران بلـوغ برسـند. عالوه بر 
فراهـم منـودن نیازهـای جسـمی از جملـه حـامم منـودن ایشـان، فراهـم منـودن غـذا و لبـاس و 
محافظـت از ایشـان در برابـر خطـر، آموزگار یا دایه paidagogos  همچنین مسـئولیت داشـت 
تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه پرس اربـاب به مدرسـه رفتـه و تکالیفش را نیـز انجام داده اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، از او انتظـار می رفـت نـه تنهـا فضایـل اخالقـی را به او بیامـوزد، بلکـه اطمینان 

حاصـل منایـد کـه پرسهـا خـود نیز آن هـا را آموختـه و انجـام بدهند. 
اگرچـه برخـی از آمـوزگاران اسـیر paidagogos بـه طـور حتم می بایسـت توسـط نگهبانان 
خـود مـورد تفقـد و مهربانـی قـرار باشـند ، طبقـه حاکـم آنـان در ادبیات کهن به هامن شـدت 
سـختگیری تادیـب کننـدگان بودنـد.  آن هـا خاطـر جمـع میشـدند کـه فرمانـربداری نـه تنهـا از 
طریـق ایجـاد هـراس شـدید و رسزنـش انجـام شـود ، بلکـه بـا تنبیـه بـا شـالق و چـوب و فلک 

نیـز چنیـن می کردند. 
توصیـف پولـس از رشیعـت بـه عنـوان یـک مربّـی، درک او از نقـش رشیعـت را مشـخص 
می کنـد. رشیعـت بـرای مشـخص منـودن گنـاه و ارائـه رهنمـود افـزوده شـد. ماهیـت واقعـی 
ایـن کار بدیـن معنـی اسـت کـه رشیعـت جنبـه ای منفـی دارد و ایـن بدلیل آن  اسـت کـه ما را 
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بـه عنـوان افـراد گناهـکار، رسزنـش و محکـوم می منایـد. بـا ایـن حـال، خدا حتـی از ایـن جنبة 
«منفـی» بـرای منفعـت مـا اسـتفاده می کنـد، زیـرا محکومیتـی کـه رشیعـت بـه همـراه دارد 
چیـزی اسـت کـه ما را به سـوی مسـیح مي بـرد. از این رو، رشیعـت و انجیل در تقابل نیسـتند. 

خـدا آن هـا را طراحـی منـوده اسـت کـه بـرای نجـات مـا با هـم عمـل کنند. 
«در این آیه [غالطیان باب ۳ آية ۲۴] ، روح القدس از طریق رسول، بخصوص در مورد احکام 
اصول اخالق سخن می گوید. رشیعت ، گناه را برای ما آشکار می سازد و باعث می شود ما به 
مسیح احساس نیاز بکنیم و برای بخشش و آرامش، از طریق توبه نزد خدا و ایامن به خداوند 

عیسی مسیح، به نزد او بشتابیم.» – الن جی. وایت، پیامهای منتخب کتاب اول صفحه ٢٣٤.
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 234

آخریـن بـاری کـه کارهایتـان را بـا کالم و اندیشـه های رشیعـت مقایسـه منودیـد،  چه 
زمانـی بـود؟ اکنـون ایـن کار را انجـام بدهیـد، اعاملتـان را نـه تنهـا بـا نوشـته هـای 
احـکام بلکـه بـا روح نیـز مقایسـه کنید (متـی باب ۵ آيـة ۸۲، رومیان بـاب ۷ آية ۶). 
چقـدر منصفانـه ایـن کار را انجـام میدهیـد؟ پاسـختان دربـارة منظـور پولـس در این 

رسـاله چـه چیـزی می گوید؟

۱۰ اوت پنجشنبه
احکام و ایامندار (غالطیان باب ۳ آیة ۲۵)

بسـیاری نظریـات پولـس در غالطیـان باب ۳ آيـة ۲۵ را به عنوان نقض کامـل رشیعت تعبیر 
کرده انـد. اگرچـه ایـن تـا حـدی بـا توجه بـه نظریات مثبـت او در جاهـای دیگر کتـاب مقّدس، 

درسـت به نظر می رسـد.
پس منظور او چیست؟

نخسـت، مـا دیگـر تحـت محکومیـت رشیعـت نیسـتیم (رومیـان بـاب ۸ آیـة ۳). مـا بـه 
عنـوان ایامنـداران، متعلـق بـه مسـیح هسـتیم و از امتیـاز تحـت قـدرت فیـض او بـودن بهـره 
منـد هسـتیم (رومیـان بـاب ۶ آیـات ۱۴ و ۱۵). تحـت فیـض بـودن مـا را آزاد میکنـد و مسـیح 
را قـادر میسـازد تـا در وجـود مـا کار کنـد.  ایـن بـه مـا آزادی خدمـت بـه مسـیح با متـام قلبان 
را می دهـد، بـدون تـرس از محکـوم شـدن بـرای اشـتباهاتی کـه در این رونـد انجـام می دهیم. 
ایـن آزادی حقیقـی در انجیـل می باشـد که چیـزی کامالً متفـاوت از اطاعت نکـردن از رشیعت 
اسـت – چیـزی کـه خیلی هـا از آن بـه عنـوان «آزادی» در مسـیح یـاد می کننـد. امـا در عـوض، 
نافرمانـی از رشیعـت گنـاه اسـت – و گنـاه چیـزی جـز آزادی می باشـد (یوحنا بـاب ۸ آیة ۳۴).
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رومیـان بـاب ۸ آیـات ۱ تـا ۳ را بخوانیـد. معنی دیگـر تحت محکومیـت رشیعت نبودن 
چیسـت؟ ایـن حقیقـت شـگفت انگیز چگونـه بـر زندگـی مـا تأثیـر میگـذارد تـا چگونـه 

کنیم؟ زندگـی 
 

در نتیجة بخشیده شدن از طریق مسیح، رابطة ما با رشیعت اکنون متفاوت است. ما اینک 
فراخوانده شده ایم که به گونه ای زندگی کنیم که مورد پسند خدا باشد (اول تسالونیکیان باب 
۴ آیة ۱)؛ پولس از این مطلب به عنوان گام برداشنت در روح یاد می کند (غالطیان باب ۵ آیة 
۱۸). این بدین معنی نیست که احکام اصول اخالق دیگر قابل اجرا نیست –مسئله هرگز این 
نبود. چگونه می توانست چنین باشد، وقتی به وضوح دیده ایم که رشیعت اخالقی چیزی است 

که گناه را تعریف منوده و اینکه رشیعت اخالقی در قلوب ما نوشته شده است؟
در عـوض، از آنجایـی کـه رشیعـت رونوشـت شـخصیت خداسـت، مـا بـا اطاعـت از آن، در 
واقـع شـخصیت او را انعـکاس می دهیـم. امـا بیشـرت از آن، مـا تنهـا یـک مجموعـه از قوانین را 
رعایـت منی کنیـم، بلکـه الگـوی عیسـی کـه آنچـه رشیعـت هرگـز منی توانـد را بـرای مـا انجـام 
می دهـد، دنبـال می کنیـم: بـا تسـلیم شـدن در برابـر اراده خـدا، مسـیح مطالبـات احـکام را 
تحقـق بخشـید. بـا طریقـه او زندگـی کـردن بـه خـدا اجـازه میدهیـم تـا احـکام را بر قلـوب ما 
بنویسـد. (عربانیـان بـاب ۸ آيـة ۱۰) و الزامـات عدالـت را ممکـن می سـازد کـه در مـا تحقـق 
یابنـد (رومیـان بـاب ۸ آيـة ۴). یعنـی، از طریـق ارتباطـامن با عیسـی، قـدرت خواهیـم یافت تا 

از احـکام اطاعـت کنیـم کـه قبـال هرگـز چنیـن نکـرده ایم.  

رومیـان بـاب ۸ آیـة ۴ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا چـه چیـزی می گویـد؟ شـام ایـن 
وعـده ای کـه در زندگیتـان آشـکار شـده اسـت را چگونـه دیده ایـد؟ در عیـن حـال، 
علیرغـم متـام تغییـرات مثبتـی کـه تجربـه کرده ایـد، چـرا نجات بایـد همواره بـر پایة 

آنچـه کـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت باشـد و نـه هیـچ چیـز دیگری؟

۱۱ اوت جمعه
تفکـری فراتـر: « از مـن در مـورد رشیعـت در غالطیـان سـؤال شـده اسـت. کـدام رشیعـت 
دایـه ای اسـت کـه مـا را نـزد مسـیح مـی آورد؟ مـن پاسـخ می دهم: هـم احـکام ترشیفاتی و هـم آئین 

اصـول اخـالق ده فرمان.
«مسـیح بنیـان کل اقتصـاد یهـود بـود. مـرگ هابیـل عاقبـت انـکار نقشـه خدا توسـط قائن 
در مدرسـة فرمانـربداری بـرای رسـتگاری توسـط خون عیسـی مسـیح بـود که خـون او منادی از 
هدیـه قربانـی بـود کـه بـه مسـیح اشـاره داشـت. قائـن از ریخـنت خـون کـه منـاد ریخته شـدن 
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خـون مسـیح بـرای جهـان بـود، رس بـاز زد. کل ایـن آداب و مراسـم توسـط خـدا طراحی شـده 
بـود و مسـیح اسـاس و بنیـاد کل ایـن منظومـه شـد. این آغـاز کار رشیعـت به عنـوان دایه بود 
تـا مناینـدگان گناهـکار بـرش مسـیح را بعنـوان بنیـاد کل اقتصـاد یهود تحـت توجه قـرار دهند.
«متـام کسـانی کـه در ارتبـاط بـا حـرم مطهـر یـا قـدس خدمـت می کردنـد، مرتبـاً تعلیـم 
میدیدنـد کـه مسـیح بخاطـر نسـل بـرش شـفاعت میکنـد. ایـن مراسـم طراحی شـده بـود تا در 
هـر قلـب ، محبـت بـه رشیعت خدا را بوجـود آورد، که رشیعـت ملکوت وی می باشـد.» – الن 

جـی. وایـت، پیامهـای منتخـب از کتـاب اول صفحـه ٢٣٣.
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 233

«احکام ده فرمان نباید بیشرت از منظر نهی کنندگی آن مشاهده شود بلکه باید از دیدگاه 
رحمت مورد توجه قرار گیرد. مناهی آن تضمین کننده حتمی سعادت از طریق اطاعت است. 
از آنجایی که احکام در مسیح مورد قبول واقع شده  است بدینسان شخصیت را پاالیش منوده 
که مبوجب آن بواسطه آن روح ازلی باعث حظ و خوشی ما میگردد. برای شخص مطیع، رشیعت 

مانند دیوار محافظ می باشد.» – الن جی. وایت، پیامهای منتخب از کتاب اول صفحه ٢٣۵. 
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 235

سواالتی برای بحث 
۱. مـا اغلـب بـا ایـن سـؤال کـه چگونـه در زندگـی می توانیـم بـر گنـاه غلبـه کنیـم، 
دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم. در کتـاب مقـّدس چـه وعده هایـی دربـارة پیـروزی بر 
گنـاه داریـم؟ چگونـه می توانیـم خـود را در موقعیت بهـرتی قرار دهیم تـا این وعده 
هـا بـه واقعیـت مبـدل شـود؟ در عیـن حال، چـرا بایـد اطمینـان حاصل کنیم تـا امید 
خـود را بطـور کامـل بـر رسـتگاری متمرکـز کنیـم تا اینکـه بـر پیروزیهای خـود ببالیم 

بلکـه بـر پیـروزی مسـیح برای خـود تکیـه کنیم؟
۲. مـا اغلـب می شـنویم که مسـیحیان مدعی می شـوند که رشیعت از میان برداشـته 
شـده اسـت. مطمئنـاً همیـن مسـیحیان بـر علیـه گنـاه سـخن خواهنـد گفـت، کـه به 
طـور حتـم بـه معنی این اسـت کـه آن ها واقعاً بـاور ندارنـد که رشیعـت از بین رفته 
اسـت. در واقـع آن هـا منظورشـان از این ادعا چیسـت؟ (راهنامیی: ایـن ادعا معموالً 

در زمینـه کـدام فرمان بـروز می کند؟)

خالصـه: احـکام بدیـن منظـور عطـا گردیـد تـا گناهـکاران نیـاز خـود بـه مسـیح را درک 
کننـد.  احـکام ورشیعـت بـه عنـوان یـک نگهبـان، دسـتورالعمل هایی دربـارة خـدا و محافظت 
در برابـر رشارت ارائـه می کنـد. امـا ماننـد یـک نظـم دهنـده، همچنیـن گناهـکاری را مشـخص 
می سـازد و محکومیـت را بـه همـراه دارد. مسـیح مـا را از محکومیـت رشیعـت آزاد می کنـد و 

رشیعـت خـود را بـر قلب هـای مـا می نویسـد. 

از بردگی تا میراث داری

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: غالطیان باب ۳ آیه ۲۶ تا باب ۴ آیه ۲۰ ؛ رومیان باب ۶ آیات ۱ تا 
۱۱ ؛ عربانیان باب ۲ آیات ۱۴ تا ۱۸ ، باب ۴ آیات ۱۴ و  ۱۵ ؛ رومیان باب ۹ آیات ۴ و ۵.

آیـه حفظـی: «لهـذا دیگـر غـالم نیسـتی بلکـه پرس، و چـون پـرس هسـتی، وارث خدا 
نیـز بوسـیله مسـیح» (غالطیـان بـاب ۴ آیه ۷).

پولس به غالطیان می گوید که آن ها نباید مانند بردگان زندگی و رفتار منایند، بلکه به عنوان 
دخرتان و پرسان خدا با متام حقوق و امتیازاتی که برایشان وجود دارد، رفتار کنند – حقیقتی 
که مارتین لوتر جوان باید می شنید. از آنجایی که آگاهی اش از گناه عمیق تر می شد، مرد جوان 
طاقت  و  سخت  بسیار  زندگی  او  بود.  آرامش  و  بخشش  آوردن  بدست  برای  خود  کار  بدنبال 
فرسایی را در پیش گرفت، با روزه، دعای شبانه و ریاضت کشی سعی در رام منودن رشارت های 
ذاتی خود را داشت که مبوجب آن شیوه زندگی رهبانی هیچ تسکینی به همراه نداشت. او از 
هر گونه از خود گذشتگی مبنظور حصول خلوص قلب که او را قادر میساخت تا به تأیید نظر 
خدا برسد، کوتاهی نکرد. او بعدها گفت که راهبی مؤمن بود که از قوانین خود پیروی منود 
اما هیچ آرامشی در آن ها نیافت. او گفت: «اگر این امکان وجود داشت که یک راهب زاهد 
با رهبانیت و ریاضت کشی خود به ملکوت اعلی دست یابد، آنگاه مطمئناً باید شایستگی این 

موهبت نصیب من میشد.» با این حال، این روش سودی برای او حاصل نکرد.  
تنها وقتی او بعدها رشوع به درک حقیقت در باره  رستگاری بواسطه مسیح منود، هامنطور 
که در غالطیان آشکار شده است، رشوع به کسب آزادی و امید روحانی برای خود منود. در 

نتیجه، جهان ما با پژوهشهای او تغییر کرد و دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۹ اوت آماده شوید. 
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۱۲ تا ۱۸ اوتدرس هشتم

از بردگی تا میراث داری

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: غالطیان باب ۳ آیه ۲۶ تا باب ۴ آیه ۲۰ ؛ رومیان باب ۶ آیات ۱ تا 
۱۱ ؛ عربانیان باب ۲ آیات ۱۴ تا ۱۸ ، باب ۴ آیات ۱۴ و  ۱۵ ؛ رومیان باب ۹ آیات ۴ و ۵.

آیـه حفظـی: «لهـذا دیگـر غـالم نیسـتی بلکـه پرس، و چـون پـرس هسـتی، وارث خدا 
نیـز بوسـیله مسـیح» (غالطیـان بـاب ۴ آیه ۷).

پولس به غالطیان می گوید که آن ها نباید مانند بردگان زندگی و رفتار منایند، بلکه به عنوان 
دخرتان و پرسان خدا با متام حقوق و امتیازاتی که برایشان وجود دارد، رفتار کنند – حقیقتی 
که مارتین لوتر جوان باید می شنید. از آنجایی که آگاهی اش از گناه عمیق تر می شد، مرد جوان 
طاقت  و  سخت  بسیار  زندگی  او  بود.  آرامش  و  بخشش  آوردن  بدست  برای  خود  کار  بدنبال 
فرسایی را در پیش گرفت، با روزه، دعای شبانه و ریاضت کشی سعی در رام منودن رشارت های 
ذاتی خود را داشت که مبوجب آن شیوه زندگی رهبانی هیچ تسکینی به همراه نداشت. او از 
هر گونه از خود گذشتگی مبنظور حصول خلوص قلب که او را قادر میساخت تا به تأیید نظر 
خدا برسد، کوتاهی نکرد. او بعدها گفت که راهبی مؤمن بود که از قوانین خود پیروی منود 
اما هیچ آرامشی در آن ها نیافت. او گفت: «اگر این امکان وجود داشت که یک راهب زاهد 
با رهبانیت و ریاضت کشی خود به ملکوت اعلی دست یابد، آنگاه مطمئناً باید شایستگی این 

موهبت نصیب من میشد.» با این حال، این روش سودی برای او حاصل نکرد.  
تنها وقتی او بعدها رشوع به درک حقیقت در باره  رستگاری بواسطه مسیح منود، هامنطور 
که در غالطیان آشکار شده است، رشوع به کسب آزادی و امید روحانی برای خود منود. در 

نتیجه، جهان ما با پژوهشهای او تغییر کرد و دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۹ اوت آماده شوید. 
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۱۳ اوت یکشنبه
وضعیت ما در مسیح (غالطیان باب ۳ آیات ۲۶ تا ۲۹)

با داشنت غالطیان باب ۳ آیة ۲۵ در ذهن، غالطیان باب ۳ آیة ۲۶ را بخوانید. این آیه چگونه 
به ما در درک ارتباطامن با رشیعت ، حال که توسط عیسی نجات یافته ایم، کمک می کند؟ 

 
 

واژة زیرا در ابتدای آیة ۲۶ نشان می دهد که پولس رابطه ای مستقیم میان این آیه و آیة 
پس از می بیند. به هامن صورتی که پرس یک ارباب تا زمانی که صغیر بود، تحت نظارت یک 
آموزگار بود، پولس می گوید که کسانی که ایامن به مسیح را بپذیرند دیگر صغیر نیستند؛ رابطة 

آن ها با رشیعت تغییر کرده است زیرا آن ها اکنون «پرسان» بالغ خدا می باشند. 
عبـارت پـرس مطمئنـاً تنهـا مربـوط به ذکور منی شـود؛ پولس به وضـوح اناث را نیـز در این 
دسـته قـرار می دهـد (غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۲۸). دلیلـی کـه او از واژة پـرسان به جـای فرزندان 
اسـتفاده می کنـد ایـن اسـت که او ارث خانـواده را در ذهـن دارد که به زادگان مذکر می رسـید 
بـه همـراه ایـن واقعیـت کـه عبـارت «پرسان خـدا» انتصـاب ویـژة ارسائیـل در عهـد قدیم بود 
(تثنیـه بـاب ۱۴ آیـة ۱، هوشـع بـاب ۱۱ آیـة ۱). غیریهودیـان نیـز اکنـون در مسـیح، از رابطـه 

خـاص بـا خـدا که تنهـا منحـرص بـه بنی ارسائیل بـود، بهـره می برند. 

چـه چیـزی در مـورد تعمیـد وجـود دارد کـه آن را بـه رویـدادی بسـیار مهـم تبدیـل 
می کنـد؟ غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۲۷ و ۲۸؛ رومیـان بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۱۱ ؛ اول پطـرس 

بـاب ۳ آیـة ۲۱.
 

پولـس بـا اسـتفاده از واژة زیـرا در آیـة ۲۷ بـار دیگـر نشـان میدهـد کـه چقـدر در برهـان 
منطـق اسـتقرایی و گام بـه گام دقـت نظـر دارد.  پولـس تعمیـد را به عنوان یک تصمیم بسـیار 
مهـم بـرای متّحـد سـاخنت زندگی مـان بـا مسـیح می بینـد. او در بـاب ۶ کتـاب رومیـان، تعمیـد 
را بـه صـورت منادیـن بـه عنـوان متّحـد شـدن مـا بـا عیسـی، هـم در مـرگ و هـم در رسـتاخیز 
وی، توصیـف می کنـد. پولـس در غالطیـان اسـتعارة دیگـری را بـکار می برد: تعمیـد عمل در بر 
گرفـنت یـا پوشـیدن ردای مسـیح می باشـد. اصطـالح پولس یـادآور آیـات فوق العـاده عهد قدیم 
هسـتند کـه از پوشـیده شـدن بـا عدالـت و نجـات صحبـت می کننـد (اشـعیا بـاب ۶۱ آیـة ۱۰، 
ایـوب بـاب ۲۹ آیـة ۱۴ را ببینیـد). «پولـس تعمیـد را بـه عنـوان لحظـه ای می بینـد کـه مسـیح 
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ماننـد جامـه ای، ایامنـدار را می پوشـاند. اگرچـه پولـس از آن واژه اسـتفاده منی کنـد، امـا او 
عدالتـی را توصیـف میکنـد کـه بـه ایامندران اعطا شـده اسـت. » – فرانک ِجی. ماتِرا، نگارشـی 

در بـاب غالطیـان طبـق مرجـع زیر.
Frank J. Matera, Galatians (Collegeville, Minn.: The Liturgical Press, 1992), p. 145

تعمیـد مظهـر اتّحـاد مـا با مسـیح اسـت بدین معنـی که آنچه در باره مسـیح صادق اسـت 
در خصـوص مـا نیـز صـدق میکنـد. از آنجایـی کـه مسـیح از «ذریـه و نسـل » ابراهیـم اسـت، 
ایامنـداران بـه عنـوان «رشیـک ارث بـا مسـیح» هسـتند (رومیـان بـاب ۸ آیـة ۱۷) ایامنـداران 
همچنیـن همـه وعـده هـای عهـد را کـه به ابراهیم و نسـل او داده شـد بـه ارث خواهنـد برد.  

دربـارة اندیشـه ای کـه میگویـد هـر آنچـه بـرای عیسـی صـادق اسـت بـرای مـا نیز 
صـدق میکنـد، بیشـرت تأمـل مناییـد. ایـن حقیقـت شـگفت انگیز، چگونـه بایـد متـام 

جنبه هـای وجـود مـا را تحـت تأثیـر قـرار دهـد؟ 

۱۴ اوت دوشنبه
بنده اصول ابتدایی بودن

بـا مقایسـه ای کـه در بـاره رابطـه مـا بـا خـدا و  فرزنـدان و میـراث داران شـد حـال پولس 
بـا گنجانـدن موضـوع وراثـت در غالطیـان ٤: ١-٣ بـه رشح و تفصیـل ایـن اسـتعاره میپـردازد. 
اصطالحـات پولـس وضعیتـی را تداعـی می کنـد کـه  مبوجـب آن صاحب یک ملک بـزرگ فوت 
کـرده و متـام دارایـی خـود را بـرای پـرس ارشـد خود به جا گذاشـته اسـت. اگرچه پـرس او صغیر 
اسـت. هامنطـور کـه ایـن وضعیـت اغلـب بـرای وصیت نامه هـای امـروزی نیـز وجـود دارد، 
وصیـت پـدر ترصیـح می کنـد کـه پـرسش باید تحت نظـارت قیم ها و مدیران باشـد تـا به بلوغ 
برسـد. اگـر چـه او از عنـوان صاحـب ملـک پـدرش  برخوردارمی باشـد ولـی بـه عنـوان یک فرد 

صغیـر، عمالکمـی بیـش از یـک برده میباشـد. 
قیـاس پولـس شـبیه بـه ُمرشـد یـا لَلِـه در غالطیـان بـاب ۳ آیة ۲۴ اسـت، امـا در ایـن مورد، 
قـدرت مبارشیـن و مدیـران بـه مراتـب برتـر و مهم تـر می باشـد. آن هـا نـه تنها مسـئول تربیت 
پـرس اربـاب هسـتند، بلکـه مسـئول متـام فعالیت هـای مالـی و اداری نیـز هسـتند تـا زمانی که 

پـرس بـه انـدازه کافـی بـزرگ شـود کـه بتوانـد وظایف خـود را انجـام بدهد. 

غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۳ را بخوانیـد. بـا توجـه بـه گفتـه پولـس ،رشیعت یـا احکام 
در زندگـی هـای مـا ، حـال کـه در مسـیح هسـتیم چـه نقـش کمکی ایفـا میکند؟  
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دقیقـا آنچـه پولـس از عبـارت «اصـول ابتدایـی»  در (غالطیان باب ۴ آیـات ۳ و ۸) در ذهن 
دارد، مـورد بحـث میباشـد. واژة یونانـی stoicheia  بطـور تحـت اللفظـی بـه معنـای «عنارص» 
می باشـد. برخـی از آن بـه عنـوان توصیفـی از عنـارص اصلـی کـه جهـان را تشـکیل می دهنـد، 
یـاد کرده انـد (دوم پطـرس بـاب ۳ آیـات ۱۰ و ۱۲) ؛ یـا بـه عنـوان قدرت هایی شـیطانی که این 
عنـرص رشارت را کنـرتل می کننـد (کولسـیان بـاب ۲ آیـة ۱۵) ؛ یـا اصول ابتدایـی زندگی مذهبی، 
الفبـای مذهـب (عربانیـان بـاب ۵ آیـة ۱۲). تأکیـد پولـس بـر وضعیت بـرش به عنـوان «صغیر» 
قبـل از آمـدن مسـیح (غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۳) نشـان می دهد کـه او در اینجا اشـاره به 
اصـول ابتدایـی زندگـی مذهبـی دارد. اگر چنین اسـت، پولـس می گوید که دوران عهـد قدیم با 
احـکام و قربانی هایـش، رصفـاً انجیلـی آغازیـن بـود کـه اصول نجـات را تعییـن منـود. بنابراین، 
بـا وجـود اهمیـت و آموزشـی بـودن احـکام ترشیفاتی بـرای بنی ارسائیـل، آن ها تنها سـپیده ای 
بودکـه حاکـی از طلـوع خورشـید بـود. آن  سـپیده هـا هرگز قرار نبود جای مسـیح که خورشـید 

عدالـت اسـت را بگیرند. 
تنظیـم منـودن زندگـی بـر پایـة این قوانیـن به جای مسـیح مانند میل باز گشـنت به گذشـته 
می باشـد. بـرای غالطیـان بازگشـت بـه آن اصـول اولیـه پـس از اینکـه مسـیح آمـده بـود، مانند 
پـرس بالـغ در مقایسـه پولـس بـود که می خواسـت بـار دیگـر بـه دوران صغیری خـود بازگردد!

در حالی که ایامن ساده و بی آالیش می تواند مثبت باشد (متی باب ۱۸ آیة ۳) ، آیا به 
میزان بلوغ روحانی اهمیت دارد؟ یا می توانید چنین استدالل منایید که هر چه بیشرت 
از نظر روحانی رشد می کنید، ایامنتان از سادگی بیشرتی برخوردار خواهد بود؟ ایامن 

شام تا چه میزان ساده، «بی ریا و پاک نهاد» و قابل اعتامد می باشد؟

۱۵ اوت سه شنبه
«خدا پرس خود را فرستاد» (غالطیان باب ۴ آیة ۴)

«لیکـن چـون زمـان بـه کامل رسـید، خـدا پرس خود را فرسـتاد کـه از زن زاییده شـد و زیر 
رشیعـت متولـد» (غالطیان بـاب ۴ آیة ۴). 

انتخـاب واژة کـامل  توسـط پولـس، نقش فعال خـدا در به انجام رسـاندن هدفش در تاریخ 
بـرش را نشـان می دهـد. عیسـی در زمانـی بطـور اتفاقـی نیامـد؛ او در زمـان دقیقـی کـه بـه 
عنـوان صلـح رومیـان (Pax Romana) شـناخته می شـود، آمد، دوره ای دویسـت سـاله از ثبات 
و آرامـش نسـبی در رستـارس امپراتـوری روم. فتح منطقـة مدیرتانه صلح به ارمغـان آورد، زبانی 
مشـرتک، راه هـای مطلـوب بـرای سـفر و فرهنـگ مشـرتکی کـه انتشـار رسیـع انجیـل را آسـان 
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می منـود. از دیـدگاه و منظـر کتـاب مقّدسـی، همچنین زمانی اسـت که خدا برای آمدن مسـیح 
موعـود در نظـر داشـت (دانیـال بـاب ۹ آیـات ۲۴ تـا ۲۷ را ببینید). 

چرا مسیح باید برای نجات ما شکل انسانی به خود می گرفت؟ یوحنا باب ۱ آیة ۱۴؛ 
غالطیان باب ۴ آیات ۴ و ۵ ؛ رومیان باب ۸ آیات ۳و ۴ ؛ دوم قرنتیان باب ۵ آیة ۲۱ 

؛ فیلیپیان باب ۲ آیات ۵ تا ۸ ؛ عربانیان باب ۲ آیات ۱۴ تا ۱۸، باب ۴ آیات ۱۴ و ۱۵. 
 
 

آیـات ۴ و ۵ بـاب ۴ غالطیـان شـامل یکـی از مخترصتریـن روایـات انجیـل در کتـاب مقّدس 
می باشـد. آمـدن عیسـی بـه تاریـخ برشیـت اتفاقـی نبـود. «خـدا پـرس خـود را فرسـتاد.» بـه 

عبـارت دیگـر، خـدا در نجـات مـا پیشـقدم شـد. 
در ایـن آیـات همچنیـن بـه بـاور اساسـی مسـیحی در الوهیـت ابـدی مسـیح، اشـاره شـده 
اسـت (یوحنـا بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۳ و ۱۸ ؛ فیلیپیـان باب ۲ آیـات ۵ تا ۹ ؛ کولسـیان باب ۱ آیات 

۱۵ تـا ۱۷). خـدا یـک پیک آسـامنی را نفرسـتاد. او خـود آمد. 
اگـر چـه او فرزنـد ازلـی خـدا بـود بـا اینحـال عیسـی از طریـق یـک زن مولـود گشـت.  بـا 
وجـود اینکـه تولـد از یـک باکـره در ایـن جملـه آمده اسـت، امـا بطور ویـژه انسـانیت حقیقی 

او را تاییـد می کنـد.
عبـارت «متولـد شـده تحـت رشیعـت» نـه تنهـا بـه اصـل یهـودی عیسـی اشـاره دارد، بلکه 
همچنیـن شـامل ایـن حقیقـت می شـود کـه محکومیـت مـا را بـه دوش می کشـد و مولـود 

گردیـده بـود بخاطـر اینکـه بـرای گناهـان مـا مبیـرد. 
برای مسیح الزم بود که انسانیت ما را در بر گیرد زیرا ما منی توانستیم خود را نجات بدهیم. 
مسیح با متّحد کردن طبیعت الهی خود با طبیعت برشی سقوط کردة ما، از نظر قانونی واجد 
رشایط شد تا جایگزین، نجات دهنده و کاهن اعظم ما بشود. او به عنوان دومین آدم، آمد تا 
همة آنچه را که آدم نخستین بدلیل نافرمانی اش از دست داد، باز پس گیرد (رومیان باب ۵ آیات 
۱۲ تا ۲۱). او با فرمانربداری اش، کامالً  خواسته های رشیعت را به جا آورد و از این رو، سقوط 
غم انگیز آدم را جربان منود. و با مرگش بر روی صلیب، حکم رشیعت بر او اجرا شد، که مستلزم 
مرگ گناهکار بود و بدین سبب محق گردید تا متامی کسانی را که با ایامن درست نزد او آمده 

و خود را تسلیم کنند بازخرید منوده و از چنگال مرگ ابدی رهایی بخشد.  

۱۶ اوت چهارشنبه
امتیاز فرزند خواندگی (غالطیان باب ۴ آیات ۵ تا ۷)
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پولـس در غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۵ تـا ۷، موضـوع را بسـط می دهـد و تأکیـد می کنـد کـه 
مسـیح اینـک،  «آنانـی را کـه زیـر رشیعـت باشـند فدیـه کـرد» (آیـات ۴ و ۵). واژة فدیـه کردن 
بـه معنـی «بـاز خریـدن» می باشـد. بـه قیمتـی اشـاره دارد کـه بـرای خریـدن آزادی یک اسـیر 
یـا بـرده پرداخـت می شـد. هامنطـور که ایـن مضمون اشـاره میکنـد ، نجات و رهایـی حاکی از 

یـک پیشـینه حـزن آلـود و غـم افزاسـت:  فـردی نیازمند آزاد شـدن اسـت. 
ولـی از چـه چیـزی نیـاز داریـم تـا آزاد بشـویم؟ عهـد جدید چهـار مـورد را در میـان موارد 
دیگـر ارائـه می دهـد: (۱) آزادی از اهریمـن و نیرنگهایـش (عربانیـان باب ۲ آیـا ۱۴ و ۱۵) ، (۲) 
آزادی از مـرگ (اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیـات ۵۶ و ۵۷) ، (۳) آزادی از نیـروی گنـاه کـه طبیعتاً ما 
را بـه اسـارت در مـی آورد (رومیـان باب ۶ آیـة ۲۲) و (۴) آزادی از محکومیت رشیعت (رومیان 

بـاب ۳ آیـات ۱۹ تـا ۲۴، غالطیـان بـاب ۳ آیة ۱۳، بـاب ۴ آیة ۵).

مسـیح از طریـق نجاتـی کـه در او داریـم، چـه هـدف مثبتـی را بـرای مـا کسـب منـوده 
اسـت؟ غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۵ تـا ۷ ؛ افسسـیان بـاب ۱ آیـة  ۵ ؛ رومیـان بـاب ۸ آیات 

۱۵، ۱۶ و ۲۳ ، بـاب ۹ آیـات ۴ و ۵.
 

مـا اغلـب از آنچـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت بـا عنـوان «نجـات» نـام مـی بریـم. 
اگرچـه ایـن واژه درسـت اسـت، امـا بـه انـدازة واژة منحرص بفرد اسـتفاده شـده توسـط پولس، 
فرزندخواندگـی (huiothesia)، پویـا و توصیفـی منی باشـد. اگرچـه پولـس تنهـا نویسـندة عهـد 
جدیـد اسـت کـه از ایـن واژه اسـتفاده می کنـد لیکـن فرزنـد خواندگـی یـک رونـد قاتونـی 
در جهـان یونانـی –رومـی تلقـی می شـد. چندیـن امپراتـور روم در زمـان زندگـی پولـس از 
فرزندخواندگـی بـرای انتخـاب جانشـین خـود اسـتفاده میکردنـد خصوصا وقتی کـه هیچ وارث 
قانونـی نداشـتند. فرزندخواندگـی چندیـن امتیـاز را تضمیـن مـی منـود: «(۱) پرسخوانـده، پرس 
واقعـی تلقـی میشـد... (۲) پدرخوانـده توافـق می کنـد کـه فرزنـد را به درسـتی تربیـت مناید و 
نیازهـای خوراکـی و پوشـاکی وی را تأمیـن کنـد. (۳) پدرخوانـده منی توانـد پرسخوانـدة خود را 
انـکار منایـد. (۴) فرزنـد منی توانـد بـه سـطح یـک بـرده تنـزّل یابـد. (۵) والدیـن حقیقـی فرزند 
هیـچ حقـی بـرای بـاز پـس گرفـنت وی نخواهنـد داشـت. (۶) فرزندخواندگی حق بـه ارث بردن 

را شـامل می شـود.» ِدرِک آر. مـور،  برگرفتـه شـده از مرجـع زیـر.
 Derek R. Moore-Crispin, »Galatians 4:1–9: The Use and Abuse of Parallels,«

The Evangelical Quarterly, vol. LXI/No. 3 (1989), p. 216
اگـر ایـن حقـوق در سـطح دنیـوی تضمیـن شـده اند، تصـور کنیـد امتیازاتـی کـه مـا از 

هسـتند.  چـه میـزان بزرگـرت  داریـم، تـا  خـدا بـودن  فرزندخوانـدة 
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بـا خوانـدن غالطیـان بـاب ۴ آیـة ۶ ، متوجه می شـویم کـه واژة عـربی Abba  واژه ای 
خودمانـی بـود کـه فرزنـدان بـرای خطاب به پدرشـان اسـتفاده می کردنـد، مانند واژة 
امـروزی بابـا. عیسـی در دعـا از ایـن واژه اسـتفاده منـود (مرقـس باب ۱۴ آیـة ۳۶) و 
مـا نیـز بـه عنـوان فرزنـدان خدا، حـق «ابا» خوانـدن خـدا را داریم. آیا شـام از چنین 
صمیمیتـی بـا خـدا در زندگیتـان لـذت می بریـد؟ اگـر خیـر، مشـکل چیسـت؟ بـرای 

بوجـود آوردن ایـن صمیمیـت چـه چیـزی را می توانیـد تغییـر بدهید؟

۱۷ اوت پنجشنبه
چرا بازگشنت به بردگی؟ (غالطیان باب ۴ آیات ۸ تا ۲۰)

غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۸ تـا ۲۰ را بخوانیـد. آنچـه پولـس در آنجـا می گویـد را در زیـر 
خالصـه وار بنویسـید. او تعالیـم دروغیـن در میـان غالطیان را تا چه حـد جدی می داند؟

 

پولـس ماهیـت دقیـق شـیوه های مذهبـی غالطیـان را توضیـح منی دهـد، امـا مطمئنـاً 
نظـام نادرسـت عبـادت کـه باعث اسـارت روحانی شـد را در ذهـن دارد. در واقع، او آن را 
بسـیار خطرنـاک و مخـرب تلقـی منـود کـه چنیـن نامة پر شـوری می نویسـد، و بـه غالطیان 
هشـدار می دهـد کـه آنچـه انجـام می دادنـد هامننـد روی برگردانـدن از پرسخواندگـی بـه 

بود.  بردگـی 

اگـر چـه پولـس به جزئیـات نپرداخـت، می گوید کـه غالطیان چـه کاری انجـام می دادند 
کـه بسـیار قابـل اعـرتاض می دید؟ غالطیان بـاب ۴ آیـات ۹ تا ۱۱.

 

بسـیاری اشـاره پولـس بـه «روزهـا و ماههـا و فصل   هـا و سـالها» (غالطیـان بـاب ۴ آیة ۱۰) 
را بـه عنـوان اعـرتاض نـه تنهـا بـه احـکام ترشیفاتـی بلکـه بـه روز سـبت نیـز تعبیـر کرده انـد. 
اگرچـه چنیـن تعبیـری فراتـر از شـواهد می رود. بـرای رشوع، اگـر پولس واقعاً می خواسـت روز 
سـبت و سـایر شـیوه های خـاص یهـودی را جدا سـازد. روشـن اسـت که می توانسـت بـه راحتی 
آن هـا را بـا نـام تشـخیص بدهـد. دوم، پولـس بـه وضـوح می گوید کـه کاری که غالطیـان انجام 
می دهنـد باعـث شـده اسـت کـه آن هـا از آزادی در مسـیح بـه اسـارت بروند. «اگر نگه داشـنت 
روز هفتم، سـبت، انسـان را در معرض اسـارت قرار می دهد، پس خالق وقتی نخسـتین سـبت 
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جهـان را نگـه داشـت، بایـد وارد اسـارت شـده باشـد!»  کتاب مقدس تفسسـیری ادونتیسـتهای 
روز هفتـم جلد ششـم صفحـه ۹۶۷ .

The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 967
همچنین، چرا عیسی عالوه بر نگه داشنت روز سبت، به دیگران نیز چگونگی نگه داشنت 
آن را آموخت، اگر رعایت کنندگان سبت بطور مقتضی به گونه ای مردم را از آزادی که در او 
داشتند، محروم می کرد؟ (مرقس باب ۲ آیات ۲۷ و ۲۸، لوقا باب ۱۳ آیات ۱۰ تا ۱۶ را ببینید.)

آیا در مکتب ادونتیستهای روز هفتم، شیوه ای وجود دارد که آزادی را که در مسیح داریم 
از بین بربد؟ یا در عوض خوِد شیوه ها و مامرستها دارای اشکال باشند، نگرش ما نسبت به 
آن شیوه ها چطور؟یک نگرش نادرست چگونه می تواند ما را به نوعی اسارت که پولس به 

غالطیان در مورد آن به شدت هشدار داد،  سوق دهد؟

۱۹ مه جمعه
تفکـری فراتـر: «در هامیـش ملکـوت، چنیـن مقـرر شـد که بـرش اگرچـه متجـاوز بود، 
نبایـد در نافرمانـی نابـود بشـود، بلکه از طریق ایامن به مسـیح به عنوان جایگزین و شـفاعت، 
توسـط خـدا مقـرر شـود کـه بـه عنوان فرزندان عیسـی مسـیح بـه حسـب اراده مقبـول وی به 
فرزندخواندگـی پذیرفتـه شـوند. خداونـد چنیـن اراده منـوده اسـت کـه همـه انسـان ها نجـات 
یابنـد؛ زیـرا تـدارکات فراوانـی دیـده شـده اسـت، کـه بـا فدیـه تنهـا پـرسش، بهـای گنـاه بـرش 
پرداخـت بشـود. کسـانی کـه هـالک خواهنـد شـد، بـه ایـن دلیـل خواهـد بـود کـه از اینکـه از 
طریـق عیسـی مسـیح توسـط خـدا بـه فرزنـدی پذیرفته شـوند، رس بـاز مـی زنند. غرور انسـان 
مانـع ایـن می شـود کـه او رشوط نجـات را بپذیـرد. امـا بـرش شایسـتگی نـدارد تـا نـزد خـدا 
پذیرفتـه و مقبـول گـردد. آنچـه کـه انسـان را نزد خـدا مقبول و پسـندیده میکنـد،  اعطای فیض 
مسـیح بواسـطه ایـامن بـه نام اوسـت. اعامل و کـردار ما هیچ گونـه باعث دلگرمی منیشـود که 
شایسـته ملکـوت گردیـم و نـه احسـاس وجد و نشـئه روحانی شـاهدی خواهد بود که انسـانها 
برگزیـده خـدا هسـتند چـرا کـه برگزیـدگان بواسـطه مسـیح برگزیـده شـده انـد.» – الـن جـی. 

وایـت، برگزیـده شـده در مسـیح از مجلـه نشـانه های زمـان بتاریـخ دوم ژانویـه ١۸۹۳. 
Ellen G. White, »Chosen in Christ,« Signs of the Times, January 2, 1893
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سواالتی برای بحث
۱. در مـورد اینکـه در مسـیرمان بـا خداونـد، ماننـد فرزنـدان او باشـیم، بیشـرت 
تأمـل کنیـد. کـدام یـک از جنبه هـای فرزنـد بـودن را بایـد در مـورد ایاممنـان و 
کـه  راههایـی وجـود دارد  چـه  حـال،  خـدا تقلیـد کنیـم؟ در عیـن  رابطه مـان بـا 

بواسـطه آن ایـن ایـده را تعمیـم بدهیـم؟ در ایـن بـاره بحـث کنیـد. 
۲. در کالس، سـؤال آخر مطالعة روز پنجشـنبه را بار دیگر مطرح کنید. ما به عنوان 
ادونتیسـت های روز هفتـم، چگونـه ممکـن اسـت در آن نـوع از اسـارت کـه بـه طور 
مطلـوب از آن آزاد شـدیم، گرفتـار شـویم؟ چگونـه می توانـد چنیـن چیـزی برایـامن 
اتفـاق بیافتـد و چگونـه می توانیـم بدانیـم چنیـن شـده اسـت و چگونـه می توانیـم 

بشویم؟ آزاد 

خالصـه: مـا در مسـیح  در خانـوادة خـدا بـه فرزندخواندگـی پذیرفتـه شـده ایم. بـه عنـوان 
فرزنـدان خـدا، مـا بـه متـام حقـوق و امتیازاتی چنیـن رابطـه خانوادگی دسرتسـی داریـم. مرتبط بودن 
بـا خـدا تنهـا بـر پایـة قوانیـن و احـکام احمقانـه خواهد بـود. مانند پـرسی خواهد بود که از خواسـنت 

موقعیـت و میراثـش رس بـاز زنـد تـا یـک برده شـود. 
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۱۹ تا ۲۵ اوتدرس نهم

استدعا و فراخوان روحانی پولس

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: غالطیان باب ۴ آیات ۱۲ تا ۲۰ ؛ اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۱؛ فیلیپیان 

باب ۳ آیه ۱۷؛ اول قرنتیان باب ۹ آیات ۱۹ تا ۲۳ ؛ دوم قرنتیان باب ۴ آیات ۷ تا ۱۲. 
آیـه حفظـی: «ای برادران، از شـام اسـتدعا دارم کـه مثل من بشـوید، چنانکه من هم 

مثـل شـام شـده ام. به مـن هیچ ظلم نکردیـد» (غالطیان بـاب ۴ آیه ۱۲).
هامنطـور کـه تـا کنـون دیده ایـم، پولـس بطـور تلویحـی بـرای غالطیـان قلـم منیزنـد و ُرک 
سـخن میگویـد. اگرچـه در واقـع زبـان تنـد وی انعـکاس دهنـده شـور و عالقـه قلبـی بخاطـر 
سـالمت روحانـی کلیسـایی بـود کـه خـود بـر پـا منـوده بـود. در کنار مسـائل وابسـته بـه علوم 
الهـی بسـیار مهمـی کـه پولس با آن هـا رس و کار داشـت، نامه به غالطیان در مفهومی گسـرتده 
نیـز، نشـان می دهـد کـه اصـول تعالیـم صحیـح تـا چـه میـزان مهم می باشـد. اگـر باورهـای ما 
از اهمیـت چندانـی برخـوردار نبودنـد، اگـر اصالحـات تعلیمی اصـالً چنان مهم نبـود، پس چرا 
پولـس مـی بایسـت تـا آن حد در نامـه اش پر حرارت و قاطع باشـد؟ مطمئناً حقیقت این اسـت 
کـه آنچـه بـاور داریـم و آنچـه عمل میکنیم  ، بویژه در مسـئله جامع انجیل بسـیار مهم اسـت.
در غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۱۲ تـا ۲۰، پولـس بـه سـخنانش ادامـه می دهـد، اگرچـه، رویکرد 
خـود را اندکـی تغییـر می دهـد. پولـس بـرای متقاعد سـاخنت غالطیان نسـبت به اشتباهاتشـان، 
اسـتدالل های دقیـق و الهیاتـی پیچیـده ای ارائـه می دهـد، و اکنون درخواسـت او هم شـخصی 
و هـم تقاضایـی اسـت کـه یـک شـبان و مرشـد از کلیسـا بعمـل مـی آورد. بـر خـالف معلـامن 
دروغیـن کـه هیـچ عالیـق حقیقـی به غالطیـان نداشـتند، پولس نگرانـی، امید و محبـت واقعی 
یـک شـبان خـوب را بـرای گلّـة متمـردش ارائـه می دهـد. او فقـط الهیـات را اصالح منی کـرد؛ او 

در پـی خدمـت بـه کسـانی بـود که آنان دوسـت می داشـت. 
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۶ اوت آماده شوید.
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۲۰ اوت یکشنبه
قلب پولس

غالطیان باب ۴ آیات ۱۲ تا ۲۰ را بخوانید. حقیقت پیام پولس در این آیات چیست؟
 

نشـانة اولیـه از نگرانـی کـه بـر قلب پولس سـنگینی می کند، تقاضای شـخصی  او در آیة  ۱۲ 
مـی باشـد. ایـن درخواسـت بالفاصله پـس از ارصار پولس بر اینکـه غالطیان «مانند او بشـوند» 
،  ادامـه می یابـد. متاسـفانه برجسـتگی و اهمیـت واژة البـه یـا التـامس در برخـی از ترجمه هـا 
منتقـل نشـده اسـت. واژه یونانـی آن deomai می باشـد. اگـر چـه می تـوان آن را بـه صـورت 
«ابـرام و ارصار» یـا «البـه و التـامس» ترجمـه کـرد، امـا واژة یونانی آن حسـی قوی تـر از عجز و 
نومیـدی بهمـراه دارد کـه بـه آن مرتبـط اسـت (دوم قرنتیان باب ۵ آیة ۲۰، بـاب ۸ آیة ۴ و باب 

۱۰ آیـة ۲ را ببینیـد). پولـس در واقـع می گویـد، «مـن به شـام التـامس می کنم!»
نگرانـی پولـس در واقـع در مـورد  فرضیـه هـای الهیاتـی و نقطه نظرات اصـول تعالیم نبود. 
قلـب او بـا زندگـی کسـانی کـه از طریـق خدمـت او نزد مسـیح آمده بودنـد، پیوند داشـت. او 
خـود را بیـش از یـک دوسـت می دیـد؛ او پدر روحانی ایشـان بـود و آن ها فرزنـدان وی بودند. 
امـا حتـی بیـش از آن،  پولـس نگرانی هـای خـود برای غالطیـان را به نگرانـی و اضطرابی که یک 
مـادر در هنـگام زایـامن دارد، تشـبیه می کنـد (غالطیان بـاب ۴ آية ۱۹). پولـس در زمان برپایی 
کلیسـا فکـر می کـرد «کار» قبلـی او بـرای «نجـات» آن هـا کافـی بـود. امـا اکنـون کـه جامعـت 
کلیسـای غالطیـه از حقیقـت منحرف شـده بودنـد،  پولس آن  دردهـای زایامن را بـار دیگر برای 

اطمینـان از نیـک بختـی آن ها تجربـه می کرد. 

پولـس بـرای غالطیان چه هدفی در ذهن داشـت؟ او انتظار داشـت کـه از متام زحامتش 
بـه جای ایشـان، چـه نتیجه ای بگیرد؟ غالطیان بـاب ۴ آیة ۱۹.

 

پولـس کـه در ابتـدا غالطیـان را بـه ایـن صـورت کـه در رحـم مـادر شـکل گرفتـه بودنـد، 
توصیـف منـود، اکنـون از آن هـا گویـی کـه خـود مادرانـی باردار هسـتند، سـخن می گویـد. واژة 
ترجمـه شـده بـه صـورت «شـکل گیـری» ترجمـه شـده اسـت، از نظـر پزشـکی بـرای اشـاره به 
رشـد جنیـن اسـتفاده می شـد. پولـس از طریـق ایـن اسـتعاره، مفهـوم از مسـیحی بـودن را هم 
از نظـر فـردی و هـم از نظـر جمعـی توصیـف می کنـد. پیرو مسـیح بـودن چیزی بیـش از اقرار 
بـه ایـامن می باشـد کـه شـامل یـک دگرگونـی بنیادی برای شـبیه شـدن به مسـیح اسـت. پولس 
«در پـی چنـد تغییـر جزئـی در غالطیـان نبـود، بلکه بدنبال تحّولـی بود که وقتی آنهـا را میبیند 
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گوئـی کـه مسـیح را دیـده اسـت.» – لئـون موریس،  نگارشـی در باب غالطیان کـه از مرجع زیر 
اقتباس شـده اسـت.

Leon Morris, Galatians (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996), p. 142

شـام بـه چـه روش هایی شـخصیت مسـیح را آشـکار شـده در زندگیتـان دیده اید؟ در 
چـه زمینه هایـی همچنـان به رشـد زیـادی نیـاز دارید؟

۲۱ اوت دوشنبه
چالش در پیش رو

اول قرنتیان باب ۱۱ آیة ۱ ؛ فیلیپیان باب ۳ آیة ۱۷ ؛ دوم تسالونیکیان باب ۳ آیات ۷ تا ۹ 
و اعامل رسوالن باب ۲۶ آیات ۲۸ و ۲۹ را بخوانید. پولس در آن جا چه چیزی می گوید که 
در غالطیان باب ۴ آیة ۱۲ منعکس شده است؟ ما باید چگونه منظور او را متوجه بشویم؟

 

پولـس چندیـن بـار در نامه هایـش، مسـیحیان را بـه تقلیـد از رفتـار خـود تشـویق می کنـد. 
پولـس در هـر موقعیتـی، خـود را بـه عنوان الگوی معترب کـه ایامنداران بایـد از آن پیروی کنند، 
ارائـه می دهـد. در دوم تسـالونیکیان بـاب ۳ آیـات ۷ تـا ۹، پولس خود را به عنـوان یک منونه از 
آنگونـه کـه ایامنـداران اهـل تسـالونیکی می بایسـت کار کنند تا مخـارج زندگی خود را بدسـت 
آورنـد و بارشـان بـر دوش دیگـران نباشـند،  عرضه مـی دارد. پولـس در اول قرنتیان بـاب ۱۱ آیة 
۱، اهالـی کلیسـای قرنتـس را فـرا می خواندکـه در اولویت قرار دادن رفاه دیگـران را از او تقلید 

کننـد. نگرانـی پولـس در مـورد غالطیـان تا حـدودی متفاوت به نظر می رسـد. 
در غالطیـان بـاب ۴ آيـة  ۱۲، پولـس از غالطیـان منی خواهـد از وی تقلیـد کننـد؛ در عـوض، 
او درخواسـت می کنـد کـه آن هـا هامنگونـه کـه او هسـت، «بشـوند» – او دربارة تبدیل شـدن 
سـخن می گویـد و نـه تقلیـد کردن. چرا؟ مشـکل در غالطیه مانند کلیسـای قرنتـس، رفتاری غیر 
اخالقـی یـا نحـوة زندگی کفرآمیز نبود. مشـکل در غالطیه ریشـه در اسـاس مسـیحیت داشـت. 
بیشـرت در مـورد «بـودن» بـود تـا  «تقلیـد و رفتـار». پولـس منی گفـت که ماننـد من رفتـار کنید، 
بلکـه آنگونـه کـه من هسـتم، باشـید. اصطـالح دقیق در غالطیـان باب ۴ آیة ۱۲ در درخواسـت 
پولـس از هیرودیـس اغریپـاس دوم در اعـامل رسـوالن بـاب ۲۶ آیـة ۲۹ پدیدار می شـود، جایی 
کـه او می نویسـد، «دیـر یـا زود از خـدا میخواهـم کـه نـه فقـط شـام بلکـه متـام کسـانی کـه 
در اینجـا حارضنـد ماننـد مـن مسـیحی بشـوند امـا نـه مسـیحی زندانـی!» (تأکید واقع شـده). 
بـه عبـارت دیگـر، پولـس بـه تجربـة خـود بـه عنـوان یـک فـرد مسـیحی اشـاره می کنـد، پایه و 
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اساسـی کـه تنهـا بر مسـیح اسـتوار اسـت، ایامنی که فقط بـه آنچه مسـیح برای ما انجـام داده 
اسـت و نـه اعـامل رشیعـت اعتـامد دارد. غالطیـان به جای هویتشـان در مسـیح، بـرای رفتار یا 

کردارشـان ارزش بیشـرتی قائـل بودند. 
اگرچه پولس به طور خاص منی گوید که می خواهد غالطیان چگونه مانند وی بشوند، در 
رشایط محیطی آن موقعیت در غالطیه نشان می دهد که این یک بیان کلی نبود که متام جنبه ها 
و جزئیات زندگی اش را پوشش دهد. از آنجایی که نگرانی پولس از (مترکز رشیعت بر دین) در 
کلیسای غالطیه بود ، مع الوصف بطور حتم پولس  محبت، خوشی، آزادی و اطمینان از نجات 
شناخت  فضیلت  پرتو  در  داشت.  خاطر  در  بود  یافته  مسیح  عیسی  در  که  را  انگیزی  شگفت 
خداوند عیسی مسیح، پولس آموخته بود که هر چیز دیگری را بی ارزش تلقی کند (فیلیپیان باب 

۳ آیات ۵ تا ۹) – و مشتاق بود که غالطیان نیز چنین چیزی را تجربه کنند. 

آیا (غیر از عیسی) کسی را می شناسید که الگوی خوبی برای شام باشد؟ اگر چنین 
است، صفت های آن فرد چه هستند که شام آن ها را بسیار مثال زدنی می یابید و شام 

چگونه می توانید آن صفات را به شکل بهرت در زندگی تان منایان سازید؟ 

۲۲ اوت سه شنبه
من هامنند شام شده ام

اول قرنتیـان بـاب ۹ آیـات ۱۹ تـا ۲۳ را بخوانیـد. پولس در این آیـات چه چیزی می گوید 
کـه می توانـد بـه درک بهـرت مـا از منظـورش در قسـمت بعـدی غالطیـان بـاب ۴ آیة ۱۲، 
کمـک کنـد؟  (اعامل رسـوالن بـاب ۱۷ آیات ۱۶ تا ۳۴ ، اول قرنتیـان باب ۸ آیات ۸ تا۱۳ 

و غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۱۱ تـا ۱۴ را نیز ببینید.)
 

غالطیـان بـاب ۴ آیـة ۱۲ ممکـن اسـت کمـی گیـج کننـده به نظـر برسـد. چرا غالطیـان باید 
ماننـد پولـس بشـوند، اگـر او پیـش از آن شـبیه به ایشـان شـده بود؟ 

هامنطـور کـه در مطالعـة دیـروز دیدیم، پولس می خواسـت کـه آن ها در ایـامن و اطمینان 
کاملـش در مسـیح بـرای نجـات ماننـد او بشـوند. نظـر او دربـارة ماننـد آن ها شـدن، یـادآوری 
از ایـن نکتـه بـود کـه او بـا وجـود یهـودی بـودن، به یک غیـر یهودی «بـدون رشیعـت» تبدیل 
شـده بـود تـا بتوانـد در میـان غیـر یهودیـان انجیـل را بشـارت بدهـد. در واقـع، بـر طبـق اول 
قرنتیـان بـاب ۹ آیـات ۱۹ تـا ۲۳، اگرچـه انجیـل یکسـان مانـد، امـا روش پولـس بـا توجـه بـه 

مردمـی کـه بشـارت مـی داد، تغییـر می کرد. 
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«پولـس پیشـگام آنچیـزی اسـت که امـروزه از آن بعنـوان «انطباق مفاهیم بـا رشایط زمانی 
و محیطـی» یـا «تطبیـق یـا بـه روز کـردن بافـت اجتامعـی قدیـم با جدیـد» یاد میکنیـم. یعنی 
رضورت ارائـه انجیـل بـه سـبک و سـیاقی کـه مجموعـه مفاهیـم رشایـط محیطـی مـردم را بـا 
کسـانی کـه مـورد خطـاب قـرار گرفته انـد در ارتباط بگـذارد– تیموتی جورج ، در بـاب غالطیان 

کـه از مرجـع زیر اقتباس شـده اسـت.
 Timothy George, The New American Commentary: Galatians (Nashville, 

 Tenn.:Broadman & Holman Publishers, 1994), p. 321
نظریـات شـخصی پولـس در اول قرنتیـان بـاب ۹ آیـة ۲۱  نشـان می دهد که او باور داشـت 
کـه محدودیت هایـی وجـود داشـت مبنـی بـر اینکه فـرد تا چه حـد میتواند در بـه روز کردن یا 
تطبیـق دادن انجیـل بـا رشایـط جدیـد بـه پیش بـرود. برای مثـال، او اشـاره می کند کـه اگر چه 
افـراد آزاد هسـتند کـه روشـهای گوناگونـی را بـرای بشـارت دادن  بـه یهودیـان و غیـر یهودیان 
اتخـاذ کننـد ولـی ایـن آزادی شـامل حـِق داشـنِت زندگِی بـدوِن احکام منی گـردد، زیرا مسـیحیان 

تحـت «رشیعت و احکام مسـیح» هسـتند. 
اگرچـه انطبـاق مفاهیـم بـا رشایط زمانی و محیطی همیشـه آسـان نیسـت، «تـا آنجایی که 
قـادر باشـیم تـا قلـب انجیـل را از پیلـه فرهنگـی آن جدا سـازیم ، بـه روز کردن و انطبـاق پیام 
مسـیح بـدون لطمـه زدن بـه محتـوا و مفـاد اصلی آن ، مـا نیز بایـد از مقلدان پولس بشـویم.» 

– تیموتـی جـورج،  در بـاب غالطیـان کـه از مرجع زیر اقتباش شـده اسـت.
 Timothy George, Galatians, pp. 321, 322 

کوتـاه آمـدن از اصـول و سـازش کـردن بسـیار آسـان اسـت، اینطـور نیسـت؟ گاهـی 
چـرا  می شـود.  آسـان تر  سـازش  ایـن  اسـت،  مسـیحی  بیشـرتی  مـدت  کسـی  وقتـی 
اینگونـه اسـت؟ بـا صداقـت بـه خـود بنگرید. چـه میزان سـازش بی صـدا وارد زندگی 
شـام شـده اسـت و شـام به چـه روش هایـی آن را توجیه کرده ایـد؟ چگونـه می توانید 

در مواقـع لـزوم، رشایـط را برعکـس کنیـد؟

۲۳ اوت چهارشنبه
آنزمان و ایام ما

رابطـة پولـس بـا ایامنـداران غالطیـه همیشـه به انـدازة  زمـان کنونـی دشـوار و رسد نبوده 
اسـت. در واقـع، وقتـی کـه پولـس بر زمانـی که برای بـار اول انجیـل را در غالطیـه موعظه کرد 
تاکیـد گـذارد او بـا عباراتـی درخشـان و پـر احسـاس گفـت کـه آنهـا چقـدر بـا او بـا خورشوئی 

رفتـار کـرده انـد. بعد چـه اتفاقـی افتاد؟ 
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چـه اتفاقـی بـه نظـر می رسـد کـه پولس را بـه موعظـة انجیـل در غالطیه رهنمـود کرده 
باشـد؟ غالطیـان بـاب ۴ آیة ۱۳. 

 

ظاهـراً ایـن قصـد ابتدایـی پولـس نبوده اسـت که انجیـل را در غالطیـه موعظه کنـد. با این 
وجـود در زمـان سـفرش بـه نوعـی بیـامری مبتـال شـد کـه او را وادار منـود تـا مدتـی بیشـرت از 
آنچـه انتظـارش را داشـت در غالطیـه مبانـد و یـا بـرای بهبودش به غالطیه سـفر کنـد. رمز و راز 
در ماهیـت دقیـق بیـامری پولـس بـود. برخـی گفته انـد کـه بـه ماالریا دچار شـده بـود؛ بعضی 
دیگـر (بـر اسـاس اشـارة پولس به متایـل غالطیان به بیـرون آوردن چشامنشـان و دادن آن ها به 
وی) گفته انـد کـه احتـامالً نوعی بیامری چشـمی بوده اسـت. بیامری او همچنین ممکن اسـت 
بـه «خـاری در بـدن» کـه او در دوم  قرنتیـان دوم بـاب ۱۲ آیـات ۷ تـا ۹ بـه آن اشـاره می کنـد، 

داشـته است.  ارتباط 
هـر چـه کـه پولـس از آن رنـج می کشـید، او بـه مـا می گوید کـه چنـان  ناخوشـایند بود که 
بـه یـک آزمایـش بـرای غالطیـان تبدیـل شـد. در جهانی کـه بیـامری اغلـب منـادی از نارضایتی 
الهـی بـود (یوحنـا بـاب ۹ آیـات ۱ و ۲، لوقـا بـاب ۱۳ آیات ۱ تـا ۴)،  بیامری پولس می توانسـت 
بـه راحتـی بهانـه ای بـرای غالطیـان بوجـود آورد کـه او و پیـام وی را انـکار مناینـد. امـا آن هـا 
از صمیـم قلـب از پولـس اسـتقبال منودنـد. چـرا؟ زیـرا قلب هـای ایشـان از موعظـة صلیـب 
(غالطیـان بـاب ۳ آیـة ۱) و اعتقـاد بـه روح القدس گرم شـده بـود. آن ها اینک چـه دلیل دیگری 

بـرای تغییـر رویکردشـان می توانسـتند ارائـه کنند؟

پولـس  باشـد؟  می توانسـت  چـه  پولـس  کشـیدن  رنـج  دانسـنت  روا  بـرای  خـدا  دلیـل 
چگونـه می توانسـت بـه دیگـران خدمـت کنـد، وقتـی با مشـکالت خود دسـت و پنجه 
نـرم می کـرد؟ رومیـان بـاب ۸ آیـة ۲۸؛ دوم قرنتیـان بـاب ۴ آيـات ۷ تـا ۱۲، بـاب ۱۲ 

آیـات ۷ تـا ۱۰. 
 

بیامری پولس هر چه که بود، بدون شک جدی بود و می توانست به راحتی بهانه ای برای 
مقرص خواندن خدا برای مشکالتش و یا دست کشیدن از موعظة انجیل به او بدهد. پولس 
هیچکدام از این دو کار را انجام نداد. او به جای اینکه اجازه دهد موقعیتش او را از پا در آورد، 
از آن به عنوان فرصتی برای تکیة بیشرت بر فیض خدا استفاده منود. «خدا بارها از سختی های 
زندگی همچون  بیامری، فقر، حتی بالیای طبیعی و مصیبت های غیرقابل توضیح – به عنوان 
کرده  استفاده  انجیل  پیشربد  برای  وسیله ای  و  خود  فیض  و  رحمت  دادن  نشان  برای  فرصتی 

است.» – تیموتی جورج، در باب غالطیان که از مرجع زیر استفاده شده است.
Timothy George, Galatians, pp. 323, 324
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چگونـه می توانیـد بیاموزیـد کـه سـختی ها و رنج هایتـان باعـث می شـوند ببیشـرت بر 
خداونـد تکیـه کنیـد؟ (چه گزینه هـای دیگـری دارید؟)

۲۴ اوت پنجشنبه
سخن گفنت از حقیقت

غالطیـان بـاب ۴ آیـة ۱۶ را بخوانیـد. پولـس بـه چـه نـکات قدرمتنـدی در اینجـا اشـاره 
می کنـد؟ بـه چـه روش هایـی ممکـن اسـت خـود شـام چیـز مشـابهی را تجربـه کـرده 
باشـید؟ (یوحنـا بـاب ۳ آیـة ۱۹ ؛ متـی بـاب ۲۶ آیـات ۶۴ و ۶۵ ؛ ارمیـا بـاب ۳۶ آيـات 

۱۷تـا ۲۳ را نیـز ببینیـد.)
 

اصطـالح « حقیقـت را گفـنت» اغلـب از مفهـوم و تـوارد ذهنـی منفـی برخـوردار اسـت، 
بویـژه در زمـان و عـرص مـا، وقتـی کـه می توانـد بـه عنـوان ترفنـدی رک ورصیـح، بـدون مانـع 
و  محدودیـت و بـدون ترحـم نسـبت بـه خصـم در گفـنت حقایـق بـه دیگـران، بـدون در نظـر 
گرفـنت میـزان ناخوشـایندی یـا نـا مطلوبـی آن هـا، دیـده شـود. اگـر بـرای نظریـات پولـس در 
غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۱۲ تـا ۲۰ و برخـی دیگر از نظریاتـش در بخش های دیگـر نامه اش نبود 
(غالطیـان بـاب ۶ آیـات ۹ و ۱۰ را ببینیـد)، امـکان داشـت برای فردی سـوء برداشـت ایجاد کند 
کـه عالقـة پولـس بـه حقیقـت انجیـل، نسـبت به هـر نوع ابـراز محبـت برتری داشـت. بـا این 
حـال، هامنطـور کـه دیده ایـم، با وجـود اینکه پولـس دغدغة «دانسـنت حقیقت انجیل» توسـط 
غالطیـان را داشـت (غالطیـان بـاب ۲ آیـات ۵ و ۱۴ را ببینیـد)، ایـن نگرانـی بدلیـل عالقه اش به 
آن هـا بوجـود آمـد. چه کسـی هسـت که شـخصاً دردناک بـودن مالمت کـردن یا بی پـرده گفنت 
حقایـق بـه خـود را کـه – بـه هـر دلیلـی مایـل به شـنیدن آن نیسـت –تجربـه نکرده باشـد؟ ما 
ایـن کار را بدلیـل توجه مـان بـه آن فـرد انجـام می دهیـم و نـه بـه ایـن دلیـل کـه می خواهیـم 
بـه او آسـیب برسـانیم، اگـر چـه زمان هایـی تأثیر آنی سـخنان ما آسـیب و یا حتـی عصبانیت و 
خشـم علیـه مـا می باشـد. مـا به هر حـال ایـن کار را انجام می دهیـم، زیرا می دانیـم این چیزی 
اسـت کـه آن فـرد نیـاز  دارد بشـنود ، مهـم نیسـت که تا چـه حد خواهـان انجام آن منی باشـد. 

در غالطیان باب ۴ آیات ۱۷ تا ۲۰، پولس چه چیزی دربارة کسانی که مخالف با آن هاست، 
می گوید؟ عالوه بر نقد بینش دینی غلط آنان ، او چه چیز دیگری را به چالش می کشد؟
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در مقایسـه بـا رصاحتـی کـه پولـس در ارائـه انجیـل خـود داشـت ، ممکـن اسـت خشـم 
غالطیـان برانگیختـه شـده باشـد. مخالفـان وی فعاالنـه بـا چـرب زبانـی و متلق در صـدد جلب 
رضایـت کلیسـای اهالـی غالطیـه بودنـد  کـه ایـن کار نـه از روی مهـر و محبـت بلکـه از روی 
انگیـزه هـا و نیـات خـود خواهانـه ای بـود کـه در فکـر داشـتند. دقیقـا روشـن نیسـت کـه 
منظـور پولـس از بیـان اینکـه مخالفـان میخواهند (در را بروی شـام ببندند) چیسـت گرچه این 
مطلـب شـاید اشـاره به تالشـی برای بسـنت در بـروی امتیازات انجیل بـود زیرا به نظـر معلمین 

دروغیـن مـردم ابتـدا بایـد ختنـه میشـدند تـا از امتیـاز نجـات برخوردار شـوند.

بـه برخـی از مـواردی کـه سـخنان شـام بـا وجـود حقیقـی و الزامـی بـودن، باعـث 
عصبانیـت او نسـبت به شـام بشـود،  بیاندیشـید. چه چیـزی از تجربه ای کـه می تواند 

دفعـة دیگـر کـه نیـاز بـه انجـام کاری مشـابه داریـد، کمـک کنـد، بیاموزیـد؟

۲۵ اوت جمعه
تفکـری فراتـر: «در کلیسـاهای غالطیه، خطـای بی پـرده جایگزین پیام انجیل می شـد. 
مسـیح ، آن بنیـان حقیقـی ایـامن کـه آئیـن هـا و مراسـم ترشیفاتی یهود را منسـوخ کـرده بود، 
عمـالً کنـار گذاشـته شـد. پولـس رسـول دید که اگـر ایامنـداران در غالطیـه از خطـرات تأثیراتی 
کـه آن هـا را تهدیـد می کردنـد، نجـات می یافتنـد، قاطع تریـن اقدامـات بایـد انجـام می شـد و 

شـدیدترین هشـدارها باید داده می شـد. 
«یـک درس مهـم بـرای متام خدمتگزاران مسـیح این اسـت کـه کار خود را با رشایط کسـانی 
کـه او در پـی  منفعت رسـاندن به ایشـان اسـت، تطبیق دهنـد. عطوفت، صـرب، تصمیم گیری و 
ثبـات بـه یـک میـزان الزامـی هسـتند؛ اما این هـا باید با تشـخیصی صحیح مـورد اسـتفاده قرار 
بگیرنـد. بـرای روبـرو شـدن باگروههـا بـا سـطح فکری مختلـف، تحـت رشایـط و موقعیت های 

گوناگـون، حکمـت و داوری روشـن و مقـّدس بـرای کار از طریـق روح خدا الزامی می باشـد.
«پولـس بـه کسـانی کـه یکبار در زندگی شـان با قدرت خدا آشـنا شـده بودنـد، التامس منود 
کـه بـه عالقـه پیشـین خود نسـبت بـه حقیقـت انجیل بـاز گردند. او با اسـتدالل های بی پاسـخ، 
امتیـاز آزاد بـودن مـردان و زنـان  در مسـیح– کسـی که از طریـق فیض کفاره  وی، متام کسـانی 
کـه کامـالً تسـلیم بشـوند، ردای عدالـت وی را بـه تـن خواهنـد کـرد  را در مقابـل ایشـان قـرار 
می دهـد. او ایـن موضـع را در پیـش می گیـرد کـه هر انسـانی کـه می خواهد نجات داده شـود 

بایـد تجربـه  شـخصی واقعی در کارهای خدایی داشـته باشـد. 
«سـخنان مشـتاقانه و عاجزانـه رسـول بـی مثر بودنـد. روح القـدس از نیرویی عظیـم بوجود 
آمـد و بسـیاری کـه بـا گام نهادن در مسـیرهای عجیب، رسگردان شـده بودند، به ایامن پیشـین 
خـود از انجیـل بـاز گشـتند. از ایـن پـس، آن هـا در آزادی که مسـیح برایشـان به ارمغـان آورده 
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بـود، ثابـت قـدم بودنـد.» – الـن جی. وایـت، اعامل رسـوالن صفحـات ٣٨۵ و ٣٨۶ و ٣۸۸ . 
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 385, 386, 388

سواالتی برای بحث
۱. در مـورد مسـئله کلـی رنـج کشـیدن و اینکـه خدا چگونـه می تواند از آن اسـتفاده 
کنـد، بیشـرت بیاندیشـید. مـا بـا موقعیت هایـی کـه در آن هـا بـه نظـر می رسـد هیـچ 

نتیجـه خوبـی از رنـج کشـیدن حاصـل منی شـود، چگونـه برخـورد می کنیـم؟
۲. در مـورد ایـن نظریـه کـه مسـیح در مـا شـکل گرفتـه اسـت، تعمـق مناییـد. ایـن 
در عمـل بـه چـه معناسـت؟ مـا چگونـه می توانیـم بدانیـم کـه ایـن وضعیت بـرای ما 
اتفـاق می افتـد؟ چگونـه از دلـرسد شـدن در صورتیکـه بـه رسعتـی کـه انتظـارش را 

داریـم برایـامن اتفـاق نیافتـد، محفـوظ می مانیـم؟ 

خالصـه: پولـس کـه چندیـن اسـتدالل کالمـی پیچیـده و دقیـق  آورده بـود، اکنون درخواسـتی 
شـخصی تر و احساسـی تر از غالطیـان دارد. او از آن هـا عاجزانـه تقاضـا می کنـد کـه به انـدرز او گوش 
فـرا دهنـد، رابطـة مثبتـی که زمانی داشـتند و محبـت حقیقی و نگرانی کـه او به عنوان پـدر روحانی 

نسـبت بـه ایشـان دارد را برایشـان یـادآوری می کند. 
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۲۶ اوت تا ۱ سپتامربدرس دهم

دو عهد

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۴ آیات ۲۱ تـا ۳۱ ؛ پیدایش باب ۱ آیـه ۲۸ ، باب 
۲ آیـات ۲ و ۳ ، بـاب ۳ آیـه ۱۵، بـاب ۱۵ آیـات ۱ تـا ۶ ؛ خـروج بـاب ۶ آیـات ۲ تا ۸ ، باب 

۱۹ آیـات ۳ تا ۶ . 
آیـه حفظـی: «لیکـن اورشـلیم بـاال آزاد اسـت کـه مـادر جمیع مـا می باشـد» ترجمه 
تفسـیری: امـا مـادر مـا و وطـن مـا اورشـلیم آسـامنی اسـت کـه کنیـز و بنـده رشیعـت 

نیسـت. (غالطیـان بـاب ۴ آیـه ۲۶).

مسـیحیانی کـه اقتـدار و اعتبـار عهـد قدیـم را رد مـی کننـد، اغلب ارزانی شـدن احـکام بر 
کـوه سـینا را بـا انجیـل در تناقـض می بینند. آنهـا چنین نتیجه مـی گیرند که عهـدی که بر کوه 
سـینا داده شـد، معـرف رشایـط و وضعیتـی خـاص و اسـتثنایی در دوره ای از تاریـخ برش اسـت 
کـه رسـتگاری بـر اسـاس اطاعـت از احـکام بـود. امـا از آن جایی که مـردم در بر آورده سـاخنت 
مطالبـات احـکام قصـور ورزیدنـد  آنـگاه خـدا ( آنگونـه کـه آنهـا مـی گوینـد) عهـدی جدید را 
آغـاز منـود، عهـد فیـض از طریق شایسـتگی عیسـی مسـیح. پـس ایـن درک آنهـا از دو عهد می 

باشـد: عهـد قدیـم بـر پایـه رشیعـت و احـکام و عهـد جدید بر پایـه فیض.
هـر قـدر هـم کـه ایـن دیـدگاه متداول باشـد، بـا ایـن حـال دیدگاهی اشـتباه اسـت. نجات 
هرگـز از طریـق اطاعـت از احـکام نبـود؛ آیین یهود بر طبـق آموزه های کتاب مقـدس، از ابتدا 
همـواره دیـن فیـض بـوده اسـت. پولـس در غالطیـه  بـا قانونگرایـی یـا (ایـده پیـروی سـفت و 
سـخت از احـکام مبنظـور حصـول رسـتگاری) مواجه شـده بود که نـه تنها انحراف از مسـیحیت 
بلکـه از خـود عهـد قدیـم بـود. دو عهـد، موضوع و مسـئله مربوط بـه زمان نیسـتند؛ در عوض 
انعـکاس دیـدگاه و رویکـرد بـرشی مـی باشـند. آنهـا دو روش متفـاوت از تـالش بـرای ارتباط با 
خـدا را ارائـه مـی دهنـد، روش هایـی کـه بـه قائـن و هابیـل باز مـی گردنـد. عهد قدیم نشـان 



۸۶

دهنـده کسـانی اسـت کـه ماننـد قائـن بـه اشـتباه بـر فرمانـربداری خـود بـه عنـوان وسـیله ای 
بـرای خشـنود سـاخنت خـدا تکیه و ارصار مـی ورزد؛ در مقابـل، عهد جدید نشـان دهنده تجربه 
کسـانی اسـت کـه ماننـد هابیـل، بـرای انجام متـام چیزهایی که خـدا وعده داده اسـت کامال بر 

فیـض او تکیـه مـی کنند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ سپتامرب آماده شوید.

۲۷ اوت یکشنبه
مبانی عهد

عنوان  به  را   ۳۱ تا   ۲۱ آیات   ۴ باب  غالطیان  در  ارسائیل  تاریخ  از  پولس  برداشت  بسیاری 
دشوارترین بخش از نامه اش در نظر می گیرند زیرا که مبحثی بسیار پیچیده بوده  که نیازمند 
به داشنت دانشی گسرتده از اشخاص عهد عتیق و وقایع میباشد. نخستین گام در درک این بخش، 
داشنت درکی ابتدایی از مفاهیم عهد قدیم است که در کانون بحث پولس قرار دارد: مفهوم عهد.

واژه عـربی ترجمـه شـده«عهد»، ברית (berit)  مـی باشـد. ایـن واژه تقریبـاً سـیصد بـار در 
عهـد قدیـم بـکار بـرده شـده اسـت و اشـاره بـه قـرارداد، توافـق یـا معاهـده ای الـزام آور مـی 
باشـد. عهـد و پیامنهـا بـرای هـزاران سـال نقشـی اساسـی در تعییـن رابطـه میان مـردم و ملت 
هـای رسارس خـاور نزدیـک ایفـا منودنـد. عهدها اغلب شـامل ذبح حیوانات به عنوان بخشـی از 
رونـد ایجـاد یـک عهـد و میثـاق بودنـد. کشـنت حیوانـات منـادی از این مفهـوم بود کـه اگر یک 

طـرف از وعـده هـا و الزامـات خـود قصور کنـد چـه اتفاقی خواهـد افتاد. 
«از زمـان آدم تـا عیسـی، خـدا بوسـیله مجموعـه ای از وعـده هـای عهد بـا مرکزیت ظهور 
نجـات دهنـده کـه مبوجـب آن در )عهد داودی( به اوج رسـیده  بود رس و کار داشـت (پیدایش 
بـاب ۱۲ آیـات ۲ و ۳ ؛ دوم سـموئیل بـاب ۷ آیـات ۱۲ تـا ۱۷ ؛ اشـعیا بـاب ۱۱). خـدا بـه قـوم 
بنـی ارسائیـل کـه در بابـل اسـیر بودند، عهد جدید دلنشـین (ارمیـا باب ۳۱ آیـات ۳۱ تا ۳۴) در 
رابطـه بـا آمـدن مسـیح از نسـل داود را وعـده داد (حزقیـال بـاب ۳۶ آیـات ۲۶ تـا ۲۸، باب ۳۷ 
آیـات ۲۲ تـا ۲۸).» – هانـس کِـی. لِرانـِدل ، در بـاب خالـق نجـات دهنـده مـا کـه از مرجع زیر 

اقتبـاس گردیده اسـت.
 Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer (Berrien Springs, Mich.: Andrews

University Press, 2005), p. 4

مبنـای عهـد اولیـه خـدا بـا آدم در بـاغ عـدن پیـش از گناه چه بـود؟ پیدایش بـاب ۱ آیه 
۲۸ ، بـاب ۲ آیـات ۲ و ۳ و ۱۵ تـا ۱۷.
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در حالـی کـه ازدواج، کار جسـمی و سـبت بخشـی از مفـاد کلی تشـکیل عهـد بودند، نکته 
اصلـی آن فرمـان خـدا در نخـوردن میـوه ممنوعـه بـود. ماهیـت اصلی عهـد، «اطاعـت کنید و 
آنـگاه زندگـی کنیـد» بـود! بـا طبیعتـی کـه در هامهنگی بـا خدا خلق شـده بـود، و در کامل و 
بـی عیبـی بـود ایـن خواسـته زیادی از آنها نبـود؛ با این حـال آدم و حوا تصمیم بـه انجام کاری 
غیرطبیعـی گرفتنـد، و در آن عمـل، آنهـا نـه تنهـا عهـد خلقـت را شکسـتند بلکـه رشایـط آن را 
بـرای بـرش امـروزی کـه با گناه فاسـد شـده اسـت، غیر ممکن سـاختند. خـدا رابطـه ای که آدم 
و حـوا از دسـت داده بودنـد را بـاز خواهـد گرداند. او ایـن کار را با تصویب عهـدی از فیض بر 

اسـاس وعـده ابـدی یـک نجات دهنـده انجـام داد (پیدایش بـاب ۳ آیه ۱۵).

پیدایـش بـاب ۳ آیـه ۱۵، نخسـتین وعده انجیل در کتاب مقـدس را بخوانید. در کدام 
بخـش آیـه اشـاره ای به امیدی که در مسـیح داریـم را می بینید؟

۲۸ اوت دوشنبه
عهد ابراهیمی

در پیدایـش بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۵  ، خداونـد در عهـد خـود چـه وعـده هایـی بـه ابـرام 
داد؟ پاسـخ ابـرام چـه بود؟

 

وعـده هـای اولیـه خـدا بـه ابـرام، یکـی از قدرمتندتریـن بخـش های عهـد قدیم را تشـکیل 
مـی دهنـد. ایـن آیـات همـه دربـاره فیـض خـدا هسـتند. ایـن خداسـت و نـه ابـرام کـه وعده 
مـی دهـد. ابراهیـم هیـچ کاری انجام نداده اسـت که شایسـتگی لطف و عنایت خدا را داشـته 
باشـد، همچنیـن هیـچ چیـزی وجـود نـدارد کـه نشـان دهنده این باشـد کـه خـدا و ابراهیم به 
نوعـی بـرای ایجـاد ایـن توافـق بـا یکدیگـر همـکاری کـرده باشـند. خـدا متـام وعده هـا را می 
دهـد. در مقابـل ابراهیـم، فراخوانـده شـده اسـت کـه در اطمینـان از وعده خدا، ایامن داشـته 
باشـد، «ایامنـی» محکـم کـه بـا تـرک خانواده اش متجلی شـده اسـت (در سـن ۷۵ سـالگی!) و 

رفـنت بـه رسزمینی کـه خدا وعـده داد.
‘برکتی’ که به ابرام و از طریق او به متام برش داده شده است، خالق هدف رستگار  «با 
کننده خویش را احیا منود. او آدم و حوا را در بهشت ‘برکت’ داده بود (پیدایش باب ۱ آیه ۲۸، 
باب ۵ آیه ۲) و سپس نوح و پرسانش را پس از طوفان برکت داد (باب ۹ آیه ۱). به این ترتیب 
خدا وعده پیشین خود از یک نجات دهنده که برشیت را نجات خواهد داد، رشارت را نابود 
خواهد منود و بهشت را احیا خواهد کرد، مشخص می سازد (پیدایش باب ۳ آیه ۱۵). خدا وعده 
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اش در برکت دادن به ‘همه مردم’ را در توسعه جهانی تایید منود.» – هانس کِی.  لرندال، خالق 
نجات دهنده ما صفحات ٢٢ و ٢٣. 

Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer, pp. 22, 23

پـس از ده سـال انتظـار بـرای بدنیـا آمـدن پـرس وعـده داده شـده، ابـرام چـه سـواالتی 
دربـاره وعـده خـدا داشـت؟ پیدایـش بـاب ۱۵ آیـات ۱ تـا  ۶ .

 

اغلـب، تجلیـل از ابـرام به عنوان مرد ایامن، کسـی که هرگز هیچ سـوال و تردیدی نداشـت، 
آسـان اسـت. بـا ایـن وجـود کتاب مقـدس تصویـر متفاوتی ارائـه می دهـد. ابرام ایامن داشـت 
امـا در طـی مسـیرش سـوال هایـی نیز داشـت. ایامن او رو به رشـد بـود. مانند داسـتان آن پدر 
در مرقـس بـاب ۹ آیـه ۲۴ ، ابـرام در واقـع در پیدایـش بـاب ۱۵ آیـه ۸ بـه خدا گفـت، «چگونه 
مطمـنئ شـوم کـه تـو ایـن رسزمیـن را مبـن خواهـی داد؟» در پاسـخ خداوند بـه ابـرام از حتمی 
بـودن وعـده خویـش با وارد شـدن در عهدی بـا وی به او اطمینـان داد. (پیدایش باب ۱۵ آیات 
۷ تـا ۱۸). چیـزی کـه ایـن آیـات را بسـیار حیـرت انگیـز مـی کند، ایـن حقیقت نیسـت که خدا 
عهـدی بـا ابراهیـم مـی بنـدد بلکـه میـزان متایـل خـدا بـه انجـام ایـن کار بـود. بر خالف سـایر 
حاکـامن خـاور نزدیـک در عهـد کهن، کـه از ایجاد وعده های الـزام آور با خدمتگزارانشـان رس 
بـاز میزدنـد، خـدا نـه تنهـا قـول داد بلکـه بطـور منادیـن بـا گذشـنت از میـان قطعـات حیوانات 
ذبـح شـده ، زندگـی خـود را بـر روی آن وعـده گذاشـت. البتـه عیسـی در نهایـت جـان خود را 

در جلجتـا ارزانـی میـدارد تـا وعـده خویش را بـه حقیقـت تبدیل کند. 

بعضـی از زمینـه هایـی کـه شـام بایـد با ایـامن در آن بشـارت بدهید و آنچـه که غیر 
ممکـن بـه نظـر مـی رسـد را بـاور کنیـد، کدامند؟ چگونـه می توانیـد بیاموزیـد که با 

وجـود هر مشـکلی، بـه راهتان ادامـه بدهید؟

۲۹ اوت سه شنبه
ابراهیم، سارا و هاجر

چـرا پولـس چنیـن نگـرش حقیرانـه ای در مـورد واقعـه هاجـر داشـت؟ غالطیـان بـاب ۴ 
آیـات ۲۱ تـا ۳۱، پیدایـش بـاب ۱۶. پولـس بـا روایـت خـود از عهـد قدیـم به چـه نکات 

بسـیار مهمـی در مـورد نجـات اشـاره مـی کند؟
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جایـگاه هاجـر در داسـتان پیدایـش بطـور مسـتقیم با قصـور ابـرام در ایامن بـه وعده خدا 
مربـوط اسـت. بعنـوان بـرده ای مـرصی در خانـه ابـرام، احتامال هاجر جـزو مایملک ابرام شـد 
بعنـوان یکـی از هدایـای متعـددی کـه فرعـون بـرای مبادلـه بـرای سـارا بـه او داد ، واقعـه ای 
مرتبـط بـا اولیـن کـرداری کـه بخاطـر بـی ایامنـی بـه وعـده خداونـد از خـود نشـان داده بود. 

(پیدایـش بـاب ۱۲ آیـات ۱۱ تـا ۱۶). 
ابرام و سارا پس از ده سال انتظار برای بدنیا آمدن فرزند وعده داده شده، بدون فرزند باقی 
ماندند. سارا که به این نتیجه رسیده بود که خدا به کمک آنها نیاز دارد، هاجر را به عنوان متعه 
به ابراهیم داد. اگر چه امروزه برای ما عجیب است، اما نقشه سارا کامالً هوشمندانه بود. بر طبق 
رسوم کهن، یک زن ندیمه (برده) از نظر قانونی می توانست مادری جایگزین همرس نابارور بشود. 
از این رو سارا می توانست هر فرزندی که از همرسش و هاجر بدنیا بیاید را فرزند خود بداند. 

در حالی که این نقشه باعث بدنیا آمدن فرزندی شد ولی این فرزند وعده داده شده خدا نبود.
مـا در ایـن داسـتان منونـه ای قدرمتنـد از ایـن واقعیـت را داریـم کـه حتـی یـک مـرد خوب 
خـدا در رشایـط دلهـره آور، در ایامنـش لغـزش خـورد. در پیدایـش بـاب ۱۷ آیـات ۱۸ و ۱۹، 
ابراهیـم از خـدا درخواسـت منـود کـه اسـامعیل را بـه عنـوان وارثش بپذیـرد؛ امـا خداوند بطور 
حتـم ایـن درخواسـت را نپذیرفـت. تنهـا عنـرص «معجـزه آسـای» تولد اسـامعیل، متایل سـارا به 
سـهیم شـدن همـرسش بـا زنـی دیگـر بـود! هیچ چیز غیـر عـادی در مورد تولـد فرزنـد این زن، 
فرزنـدی متولـد شـده «بر طبق جسـم»، وجود نداشـت. اگـر ابراهیم به جای اینکـه اجازه دهد 
رشایـط بـر اعتـامد او غلبـه کننـد، به آنچـه خدا بـه او وعده داده بـود، اطمینان مـی کرد، هیچ 

کـدام از این هـا اتفـاق منـی افتـاد و از غـم و انـدوه بسـیاری اجتناب می شـد.

در مقابـل تولـد اسـامعیل، بـه رشایـط زمان تولد اسـحاق توجـه منایید. پیدایـش باب ۱۷ 
آیـات ۱۵ تـا ۱۹، بـاب ۱۸ آیـات ۱۰ تـا ۱۳؛ عربانیـان بـاب ۱۱ آیـات ۱۱ تـا ۱۲. چـرا این 

رشایـط نیازمنـد ایـامن زیـاد ابراهیم و سـارا بودند؟
 
 
 

عـدم اطمینـان شـام بـه وعـده هـای خدا، به چـه روش هایی باعث درد شـام شـدند؟ 
چگونـه مـی توانیـد از ایـن اشـتباهات بیاموزیـد که کالم خـدا را بی توجـه به رشایط، 
بـاور کنیـد؟ چـه انتخـاب هایـی مـی توانیـد انجام دهیـد که به قـوی سـاخنت توانایی 

شـام در اطمینـان بـه وعده هـای خدا کمـک کنند؟
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۳۰ اوت چهارشنبه
هاجر و کوه سینا (غالطیان باب ۴ آیات ۲۱ تا ۳۱)

خـدا مایـل بـود چـه نـوع رابطه عهـدی با قومش بـر روی کوه سـینا ایجاد کنـد؟ این چه 
شـباهاتی بـا وعـده خـدا بـه ابراهیـم دارد؟ خـروج بـاب ۶ آیات ۲ تـا ۸ ، بـاب ۱۹ آیات 

۳ تـا ۶ ؛ تثنیـه بـاب ۳۲ آیـات ۱۰ تا ۱۲.
 

خدا مایل بود هامن رابطه عهدی را که با ابراهیم داشت، با فرزندان ارسائیل بر روی کوه سینا 
بوجود آورد. در واقع شباهاتی میان کالم خدا به ابراهیم در پیدایش باب ۱۲ آیات ۱ تا ۳ و کالمش 
به موسی در باب ۱۹ خروج وجود دارد. در هر دو مورد خدا بر آنچه که برای قومش انجام خواهد 
داد، تاکید می کند. او از بنی ارسائیل منی خواهد که برای دریافت برکاتش، وعده انجام کاری را 
بدهند؛ در عوض، آنها باید در پاسخ به این برکات، مطیع باشند. واژه عربی ترجمه شده به «اطاعت 
کردن» در خروج باب ۱۹ آیه ۵ از نظر ادبی به معنی «شنیدن» می باشد. کالم خدا داللت بر 
عدالت از طریق اعامل ندارد. در مقابل، او می خواست که ارسائیل ایامنی مشابه با آنچه در پاسخ 

ابراهیم به وعده های او مشخص شد داشته باشند (دست کم اکرث اوقات!).

اگـر رابطـه عهـد خـدا کـه بـر روی کـوه سـینا بـه ارسائیـل ارائه شـد بـا آنچه بـه ابراهیم 
داده شـد، یکسـان اسـت، چـرا پولـس کوه سـینا را با تجربـه منفی هاجر یکـی می کند؟ 

خـروج بـاب ۱۹ آیـات ۷ تـا ۲۵ ، عربانیـان باب ۸ آیـات ۶ و ۷.
 

عهـد بـر روی کـوه سـینا در نظـر بـود کـه گناهـکاری بـرش و چـاره فیـض فـراوان خـدا را 
مشـخص منایـد، کـه یـک منونـه از آداب و ترشیفـات معبد بود. مشـکل عهد کوه سـینا از طرف 
خـدا نبـود بلکـه از نقـص وعـده هـای مردم بـود (عربانیـان بـاب ۸ آیـه ۶). بنی ارسائیـل بجای 
پاسـخ دادن بـه وعـده هـای خـدا در فروتنـی و ایامن، با تکیه بـر خود در عوض توسـل به خدا 
بـه آنهـا واکنـش نشـان دادنـد «آنچـه خداونـد امـر فرموده اسـت، خواهیـم کرد» (خـروج باب 
۱۹ آیـه ۸). آنهـا پـس از زندگـی در اسـارت در مرص مبدت بیش از چهارصد سـال، درک درسـتی 
از بزرگـی خـدا و وسـعت گناهـکاری خود نداشـتند. بنی ارسائیـل به هامن صورتی کـه ابراهیم 
و سـارا تـالش منودنـد بـه خـدا برای تحقـق وعده هایـش کمک کننـد، بدنبال تبدیـل عهد فیض 
خـدا بـه عهـدی از اعـامل بودنـد. هاجـر مناد کوه سیناسـت کـه هر دو نشـان دهنده تالشـهای 

انسـان بـرای نجـات از طریـق اعامل می باشـند.
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پولـس ادعـا منـی کنـد کـه رشیعت داده شـده بـر روی کوه سـینا زیـان آور یا منسـوخ بود. 
او نگـران تعبیـر نادرسـت (رسـتگاری بوسـیله چسـبیدن بـه قوانیـن کلیسـای اهـل غالطیـه از 
احـکام و رشیعـت بـود. «رشیعـت در عـوض متقاعد کردن ایشـان به این مسـئله کـه با رعایت 
احـکام خشـنود کـردن خـدا غیـر ممکن اسـت ، احـکام در وجود آنـان عزمی بوجـود آورد تا به 
مراجـع شـخصی خـود اتـکا کننـد بخاطـر اینکه رضـای خدا را بدسـت آورنـد. بنابرایـن رشیعت 
اهـداف فیـض را در هدایـت یهودیـان به سـوی مسـیح انجـام نداد. در عـوض آنها را از مسـیح 
دور منـود.» – او. پاملـر رابرتسـون، کتـاب مسـیح عهـد هـا که از مرجع زیر اقتباس شـده اسـت.

 O. Palmer Robertson, The Christ of the Covenants (Phillipsburg, N.J.: 
 Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1980), p. 181

۳۱ اوت پنجشنبه
اسامعیل و اسحاق امروزه

توصیـف خالصـه پولـس از تاریـخ ارسائیـل بـرای مقابله با اسـتدالل های بیان شـده توسـط 
مخالفانـش طراحـی شـده بـود کـه مدعـی بودند کـه آنها نسـل حقیقـی ابراهیم بـوده و اینکه 
اورشـلیم –مرکـز مسـیحیت یهـودی و رشیعـت –مادر ایشـان بود. آنهـا به غیـر یهودیان تهمت 
نامـرشوع بـودن زدنـد؛ اگـر آنهـا مـی خواسـتند پیـروان حقیقـی مسـیحی بشـوند، می بایسـت 

ابتـدا بـا پذیرفـنت قانـون ختنه، پـرس ابراهیم بشـوند.
پولس می گوید که حقیقت بر خالف این ادعا می باشد. این رشع گرایان نه تنها پرسان 
دادن  قرار  با  آنها  باشند.  می  مرشوع  غیر  فرزندانی  اسامعیل  مانند  بلکه  نیستند  ابراهیم 
اطمینانشان به ختنه کردن، بر «جسم» تکیه می کردند، هامن کاری که سارا با هاجر و بنی 
ارسائیل با رشیعت خدا بر روی کوه سینا انجام دادند. اگر چه ایامنداران غیر یهودی از نظر 
نژاد طبیعی پرسان ابراهیم نبودند، اما مانند اسحاق از نظر فرا طبیعی چنین بودند. «آنها مانند 
اسحاق تحقق وعده داده شده به ابراهیم بودند ...؛ والدت ایشان با آزادی همچون اسحاق، 
تاثیر فیض الهی بود؛ مانند اسحاق، آنها به رکن وعده عهد تعلق دارند.» – جیمز دی. جی. دان، 

رساله به غالطیان که بر اساس مرجع زیر اقتباس گردیده است.
 James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians (London: Hendrickson 

Publishers, 1993), p. 256

نسـل حقیقـی ابراهیـم بـا چـه چیـزی در ایـن جهان روبـرو خواهند شـد؟ غالطیـان باب 
۴ آیـات ۲۸ تـا ۳۱، پیدایـش بـاب ۲۱ آیـات ۸ تا ۱۲.
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فرزنـد عهـد بـودن نـه تنهـا بـرای اسـحاق برکاتـی بهمـراه داشـت بلکـه مخالفت هـا و جفا 
هایـی نیـز بدنبـال داشـت. پولس با اشـاره به جفا، مراسـم پیدایش باب ۲۱ آیـات ۸ تا ۱۰ را در 
ذهـن دارد، جایـی کـه اسـحاق مفتخـر شـمرده می شـود و بـه نظر می رسـد اسـامعیل او را به 
متسـخر مـی گیـرد. واژه عـربی در پیدایـش بـاب ۲۱ آیه ۹ ، به معنـی «خندیدن» می باشـد، اما 
واکنـش سـارا نشـان مـی دهـد که اسـامعیل، اسـحاق را دسـت انداخته و مسـخره می کـرد. در 
حالـی کـه رفتـار اسـامعیل ممکـن اسـت امـروزه برای مـا چنـدان قابل توجه نباشـد، اما آشـکار 
کننـده خصومـت عمیـق تـری بود  که در آن موقعیت حق نخسـت زادگی  را بـه خطر انداخته  
بـود. بسـیاری از حاکـامن دوران کهـن تـالش منودنـد از طریـق از میـان برداشـنت رقبـای بالقـوه 
خـود، از جملـه خواهـران و برادرانشـان،  موقعیـت خـود را تضمیـن منایند (یهودا بـاب ۹ آیات 
۱ تـا ۶). اگـر چـه اسـحاق بـا مخالفت روبرو بـود، اما از متـام مزایایی همچـون محبت، حامیت 

و التفـات پـدر خـود از جملـه بهره منـدی از ارث برخـوردار بود. 
بـه عنـوان نسـل روحانـی اسـحاق نبایـد هنگامـی کـه از مخالفت و سـختی رنج می کشـیم 

شـگفت زده بشـویم، حتـی اگر از درون خانواده کلیسـا باشـد.

شام چگونه از جفا بخصوص از جانب کسانی که به شام نزدیک هستند، بدلیل ایامنتان 
رنج برده اید؟ و یا این سوال دشوار را از خود بپرسید: آیا این احتامل وجود دارد که 

شام در آزار و اذیت دیگران برای ایامنشان مقرص باشید؟ در این باره بیاندیشید.

۱ سپتامرب جمعه
تفکری فراتر: احکام و عهدها صفحه ٣٦٣-٣٧٣ از کتاب مشایخ و انبیاء ارسائیل را بخوانید. 
«امـا اگـر عهـد ابراهیمی شـامل وعده نجات بود، چرا عهدی دیگر بر روی کوه سـینا شـکل 
گرفـت؟ مـردم در اسارتشـان، بـه میـزان زیـادی آگاهی خـود از خـدا و اصول عهـد ابراهیمی را 

از دسـت داده بودند....
«خـدا آنهـا را بـه کـوه سـینا آورد؛ جـالل خـود را آشـکار منـود؛ او بـه آنهـا احـکام خـود را 
بـه همـراه وعـده بـرکات زیـاد در صـورت فرمانـربداری ایشـان داد: ‘اگـر آواز مـرا فی الحقیقـه 
بشـنوید، و عهـد مـرا نـگاه داریـد، هامنـا ... بـرای مـن مملکـت کَهنـه و امـِت مقـدس خواهید 
بـود’ (خـروج بـاب ۱۹ آیـات ۵ و ۶). مـردم گناهـکاری قلب خـود و اینکه بدون مسـیح رعایت 
رشیعـت خـدا برایشـان غیـر ممکـن بـود را تشـخیص ندادنـد؛ و آنهـا بـه آسـانی بـا خـدا عهـد 
بسـتند.... بـا ایـن حـال، آنهـا تنهـا پـس از گذشـت چنـد هفته عهـد خود را بـا خدا شکسـتند و 
بـا تعظیـم بـه بتهـا آنهـا را پرسـتیدند. آنهـا منـی توانسـتند بـه لطـف خـدا از طریق عهـدی که 
شکسـته بودنـد  امیـدی داشـته باشـند؛ و اینـک، آنهـا کـه گناهـکاری و نیاز به بخشـیده شـدن 
خـود را مـی دیدنـد، نیازشـان بـه نجـات دهنـده را کـه در عهـد ابراهیمـی منایـان شـده بـود 
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،احسـاس منودنـد و ... آنهـا اکنـون بـا ایـامن و محبـت، بـه عنـوان نجات یافتـگان از اسـارت به 
گنـاه بـا خداونـد ارتبـاط پیـدا کـرده بودنـد. آنهـا اکنـون آمـاده قدردانـی از برکات عهـد جدید 

بودنـد.» – الـن جـی. وایـت، مشـایخ و انبیـاء صفحـات ۳۷۱ و ۳۷۲.
Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372 

سواالتی برای بحث
۱. آیا مسیر شام با خداوند از نوع «عهد قدیم» است یا «عهد جدید»؟ چگونه می 

توانید این تفاوت را تشخیص دهید؟
۲. شام چند مرتبه به خداوند قول داده اید که کار خاصی انجام خواهید یا نخواهید 

داد؟ این حقیقت غم انگیز چگونه به شام در درک معنای فیض کمک می کند؟

خالصـه: روایـات هاجـر، اسـامعیل و فرزنـدان ارسائیـل بـر روی کـوه سـینا، حامقـت تـالش بـر 
خـود اتکایـی در انجـام آنچـه خـدا وعـده داده اسـت را نشـان مـی دهد. بـه ایـن روش در عهد قدیم 
پارسـامنایی گفتـه میشـد. عهـد جدیـد عهـدی جـاودان از فیضی اسـت که در ابتـدا پس از گنـاه با آدم 

و حـوا بسـته شـد، بـا ابراهیـم احیـا شـد و در نهایت در مسـیح تحقـق یافت.
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۲ تا ۸ سپتامربدرس یازدهم

آزادی در مسیح

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: غالطیان باب ۵ آیات ۱ تا  ۱۵ ؛ اول قرنتیان باب ۶ آیه ۲۰ ؛ رومیان 

باب ۸ آیه ۱ ؛ عربانیان باب ۲ آیات ۱۴ و ۱۵ ؛ رومیان باب ۸ آیه ۴ ، باب ۱۳ آیه ۸ .
آیه حفظی: «زیرا که شام ای برادران به آزادی خوانده شده اید؛ اما زنهار آزادی خود 
را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبت، یکدیگر را خدمت کنید». ترجمه تفسیری: 
برادران عزیز خدا به شام آزادی عطا کرده است اما آزادی نه برای پیروی از خواسته های 

نفستان بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر. (غالطیان باب ۵ آیه ۱۳).

پولـس در غالطیـان بـاب ۲ آیـة ۴، بطـور خالصـه بـه اهمیـت مراقبـت از «آزادی» کـه در 
عیسـی مسـیح داریـم، اشـاره می کند. امـا منظور پولـس از «آزادی» که غالبا از آن سـخن بعمل 
مـی آورد چیسـت ایـن آزادی شـامل چـه چیـزی اسـت؟ ایـن آزادی تـا کجـا پیـش مـی رود؟ آیـا 
در آزادی محدودیتـی وجـود دارد؟ و آزادی در مسـیح چـه ارتباطـی بـا رشیعـت و احکام دارد؟ 
پولـس  بـا اشـاره بـه دو خطـر بـه غالطیـان هشـدار داده و بـه ایـن سـواالت واکنش نشـان 
میدهـد. خطـر اول قانونگرایـی یـا اعتقـاد متعصبانـه بـه رعایـت احـکام مبنظـور اسـتحصال 
رسـتگاری اسـت. مخالفـان پولـس در غالطیـه بشـدت تـالش میکردنـد تا بـا رفتار و کـردار خود 
لطـف و رحمـت خـدا را کسـب کننـد زیرا بینش خـود را از ماهیت فریضه رهایی بخش مسـیح 
و رسـتگاری او از دسـت داده بودنـد؛ هـامن آزادی کـه پیـش از ایـن بواسـطه ایـامن در مسـیح 
بدسـت آورده بودنـد.  تهدیـد دوم گرایـش بـه تجـاوز بـه آزادی کـه مسـیح بـرای مـا خریداری 
کـرده بـود بـا لغـزش بـه انحطـاط. کسـانی که ایـن دیـدگاه را دارنـد، به اشـتباه فرض کـرده اند 

کـه آزادی متضـاد بـا رشیعت اسـت. 
هـم احـکام گرائـی و هـم انحطـاط گرائـی  مخالـف آزادی هسـتند، زیـرا هـر دو بـه یـک 
میـزان پیـروان خـود را در شـکلی از بردگـی و محدودیـت نـگاه می دارنـد. اگرچـه، درخواسـت 
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و التـامس پولـس از غالطیـان ثابـت قـدم بـودن و اسـتواری در آزادی حقیقـی اسـت کـه حـق 
منصفانـه ایشـان در مسـیح اسـت. 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۹ سپتامرب آماده شوید. 

۳ سپتامرب یکشنبه
مسیح ما را آزاد کرده است

«پـس بـه آن آزادی کـه مسـیح مـا را بـه آن آزاد کـرد، اسـتوار باشـید و باز در یـوغ بندگی 
گرفتـار مشـوید» (غالطیـان بـاب ۵ آیة ۱).

را  غالطیان  پولس  خود،  فرمان  تحت  نیروهای  به  ارتش  یک  رهرب  صف آرایی  فرمان  مانند 
مکلف میسازد تا آزادی خود را در مسیح واگذار نکنند. لحن آمرانه و تند پولس باعث می شود 
از نوشته خارج و به عمل تبدیل شوند. در واقع، به نظر می رسد این دقیقاً  سخنانش تقریباً 
هامن چیزی است که پولس قصد آن را داشت. اگرچه این آیه از نظر موضوعی با آنچه پیش از 
آن آمده و پس از آن می آید مرتبط می باشد، عدم ساختار درست  در زبان یونانی نشان می دهد 
که پولس قصد داشت این آیه مانند تابلویی بزرگ خودمنایی کند. آزادی در مسیح متامی بحث 

پولس را خالصه میکند و غالطیان در خطر از دست دادن آن قرار داشتند. 

غالطیـان بـاب ۱ آیـات ۳ و ۴، بـاب ۲ آیـة ۱۶ و بـاب ۳ آیـة ۱۳ را بخوانیـد. برخـی از 
اسـتعاره هایی کـه در ایـن آیـات بـکار رفته انـد کدامنـد و آن هـا چگونـه بـه درک مـا از 

آنچـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت، کمـک می کننـد؟ 
 

سـخنان پولـس، «بـه آن آزادی کـه مسـیح مـا را بـه آن آزاد کـرد» (غالطیـان بـاب ۵ آیة ۱)، 
ممکـن اسـت توصیـه کنـد کـه اودر اینجـا اسـتعاره ای دیگـر در ذهـن دارد. جمله بنـدی پولس 
در ایـن عبـارت مشـابه قاعـده ای اسـت کـه در آزاد کـردن مذهبـی اسـیران (عتـق) بـکار رفته 
اسـت.  از آنجایـی کـه بـردگان از هیـچ حـق قانونـی برخـوردار نبودنـد، چنیـن فرض می شـد که 
یـک الهـه یـا رب قـادر بـه خریـدن آزادی ایشـان بـود و در عوض، بـرده اگرچـه واقعـاً آزد بود، 
از نظـر قانونـی بـه آن الهـه یـا رب تعلـق داشـت. مطمئنـاً از نظر عملـی این رونـد خیالی بود؛ 
امـا ایـن بـرده بـود کـه بـرای آزادی خـود، پول را بـه خزانـه معبد پرداخـت می کرد. بـرای مثال، 
شـیوه و قاعـده ای را در نظـر بگیریـد کـه در یکـی از قریـب بـه یکهـزار کتیبه ای کـه در معبد 
هاتـف آپولـو در دلفـی کشـف شـد و تاریخـش بـه ۲۰۱ پیـش از میـالد مسـیح تـا ۱۰۰ پـس از 
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میـالد مسـیح بازمی گشـت: «آپولـو هاتـف، بـرای آزادی، یـک بردة زن را از سوسـیبوس امفیسـا 
(Sosibus of Amphissa) بـه نـام نایسـیا Nicaea خریـداری منـود... به واسـطه خرید، نایسـیا 
بـرای آزادی کـه بدسـت آورده بـود به آپولو وقف شـد.» – بـن ویرتینگتون سـوم،  در باب فیض 

در غالطیـه کـه از مرجـع زیـر اقتباس گردیده اسـت.
 Ben Witherington III, Grace in Galatia (Grand Rapids, Mich.: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 1998), p. 340
ایـن قاعـده شـباهتی اساسـی بـا اصطالحات پولـس دارد،  اما یـک تفاوت اساسـی نیز وجود 
دارد. در اسـتعارة پولـس هیـچ چیـز خیالـی وجـود نـدارد. مـا خـود هزینـه خریـد را فراهـم 
نکردیـم (اول قرنتیـان بـاب ۶ آیـة ۲۰، بـاب ۷ آیـة ۲۳). ایـن مبلـغ بـرای مـا بسـیار باال بـود. ما 
قـدرت نجـات خـود را نداشـتیم، امـا عیسـی شـفاعت کـرد و کاری را کـه مـا قـادر بـه انجامش 
بـرای خـود نبودیـم ،انجـام داد (دسـت کـم نـه بـا تسـلیم زندگی مـان). او جریمة گناهـان ما را 

پرداخـت کـرد و از ایـن جهـت مـا را از قیـد محکومیـت آزاد منـود. 

بـه زندگـی خـود بنگریـد. آیـا هرگـز بـه ایـن می اندیشـید کـه می توانسـتید خـود را 
نجـات بدهیـد؟ پاسـختان بایـد چه چیـزی درباره میـزان قـدردان بودنتان بـرای آنچه 

در عیسـی بـه مـا داده شـده اسـت، بـه شـام بگوید؟ 

۴ سپتامرب دوشنبه
ماهیت آزادی مسیحی

دسـتور پولـس مبنـی بـر ثابـت قـدم بـودن در آزادی فقـط بـرای گـروه خاصـی نبـود بلکـه 
بـرای متـام ایامنـداران در هـر دوره و زمـان بـود. بیانیـه ای از حقیقـت مقدمتـا ذکـر میشـود: 
«مسـیح مـا را رهایی بخشـیده اسـت». چرا مسـیحیان باید بـرای آن آزادی که یافتـه اند محکم 
بایسـتند؟ بخاطـر اینکـه مسـیح پیـش از این و هـم اکنون به آنـان آزادی و رهایـی عطا فرموده 
اسـت. بـا کالمـی دیگـر رهایی ما نتیجه آن چیزی اسـت که مسـیح پیـش از این بـرای ما فراهم 

است.  آورده 
 ایـن الگـوی بیـان حقیقـت کـه بـا هشـدار و انـدرز دنبـال شـده اسـت، از شـاخصه هـای 
مکاتبـات در رسـاله های پولـس می باشـد (اول قرنتیـان بـاب ۶ آیـة ۲۰ ، باب ۱۰ آیـات ۱۳ و ۱۴ 
؛ کولسـیان بـاب ۲ آیـة ۶). بـرای مثـال، پولس در بـاب ۶ رومیان،  چندین اظهـار تحلیلی در باره 
واقعیت هـای وضعیـت مـا  در مسـیح ارائـه می دهـد، از جملـه «ایـن را می دانیم که انسـانیت 
کهنـه مـا بـا او مصلـوب شـد» (رومیـان بـاب ۶ آیـة  ۶). پولـس سـپس می توانـد بـر پایـة ایـن 
حقیقـت، انـدرز هشـدارگونه واجـب را ارائـه دهـد، «پـس گنـاه در جسـم فانی شـام حکمرانی 
نکنـد تـا هوسـهای آن را اطاعـت مناییـد» (رومیـان باب ۶ آیـة ۱۲). رضورتاً پولس بـا روش خود 
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میگوید«آنگونـه کـه بایـد یـک مسـیحی واقعـی باشـید».  طریقـه زندگـی معنـوی و اخالقـی 
انجیـل بـه مـا منـی گویـد کـه بـار سـنگینی بـر دوش بگذاریـد تـا ثابـت کنید کـه فرزنـدان خدا 
هسـتید. در عـوض، مـا هـر آنچـه انجـام می دهیم بـه این دلیل اسـت کـه فرزندان او هسـتیم. 

مسـیح مـا را از بنـد چـه چیزی آزاد کرده اسـت؟ رومیان باب ۶ آیـات ۱۴ و   ۱۸، باب ۸ 
آیـة ۱ ؛ غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۳ و  ۸ ، بـاب ۵ آیة  ۱ ؛ عربانیـان باب ۲ آیات ۱۴ و ۱۵. 

 

اسـتفاده از واژة آزادی بـرای توصیـف زندگی مسـیحی، بیشـرت از هر جای دیگـر کتاب عهد 
جدیـد، در رسـاله های پولـس یافـت می شـود. واژة آزادی و واژه هـای هـم ریشـة آن ۲۸ بار در 

رسـاله های پولـس آمـده و در مقایسـه در جاهـای دیگرتنهـا ۱۳ بار ، بکار برده شـده  اسـت.
منظـور پولـس از آزادی چیسـت؟ نخسـت اینکـه، آزادی مفهومـی رصفـاً خیالـی و فرضـی 
نیسـت. آزادی بـه آزادی سیاسـی، اقتصـادی یـا آزاد زندگـی کـردن هـر گونـه کـه خوشـایندمان 
باشـد، اشـاره نـدارد. بالعکـس، ایـن نوعی آزادی اسـت که در رابطة ما با عیسـی مسـیح ریشـه 
دارد. موضـوع نشـان می دهـد کـه پولـس بـه آزادی از اسـارت و محکومیـت مسـیحیتی گرفتـه 
شـده از رشیعت اشـاره دارد، اما آزادی ما شـامل چیزهای بسـیار بیشـرتی می شـود. و آن آزادی 

از گنـاه، مـرگ ابدی و شـیطان اسـت. 
«وجود و هستی برشیتی که از عیسی مسیح تهی است با اسارت توصیف می شود – اسارت 
جهان  این  به  را  پرسش  خدا  شیطان.  و  جسم  گناه،  جهان،  بر  حاکم  شیطانی  عنارص  رشیعت، 

فرستاد تا سلطة این برده داران را از بین بربد.» – تیموتی جورج، غالطیان صفحه ٣٥٤ . 
Timothy  George, Galatians, p. 354

شـام احسـاس می کنیـد در زندگـی بـردة چه چیزهایـی هسـتید؟ غالطیان بـاب ۵ آیة ۱ 
را به یاد بسـپارید و از خدا بخواهید آزادی در مسـیح را برای شـام به یک واقعیت در 

زندگی مبدل سـازد. 

۵ سپتامرب سه شنبه
 عواقب خطرناک احکامگرایی

(غالطیان باب ۵ آیات ۲ تا ۱۲)
روشی که پولس در غالطیان باب ۵ آیات ۲ تا ۱۲ معرفی می کند، نشان دهندة اهمیتی است 
از آنچه که می خواهد بگوید.«بنگرید»، «بشنوید!»، «سخنان مرا مالحظه کنید!»، «من پولس 



۹۸

به شام می گویم.» پولس ما را فریب منی دهد. او با استفاده امری از فعل (بنگرید)، نه تنها 
توجه کامل خوانندگان خود را جلب می کند، بلکه حتی اعتبار و اقتدار رسالتی خویش را تداعی 
می کند. او می خواهد که آن ها درک کنند که اگر قرار باشد غیر یهودیان برای نجات تسلیم ختنه 

شدن بشوند، پس غالطیان باید عواقب خطرات این تصمیم خود را تشخیص بدهند. 

غالطیـان بـاب ۵ آیـات ۲ تـا ۱۲ را بخوانیـد. پولـس در مـورد مسـئله کلـی ختنه، نسـبت 
بـه چـه چیـزی هشـدار می دهد؟ 

 

نخستین عاقبت تالش برای بدست آوردن لطف خدا با تن دادن به ختنه این است فرد را به 
نگه داشنت متامی رشیعت ملزم می کند. زبان پولس در آیات ۲ و ۳ شامل بازی زیبایی با کلامت 
می باشد. او می گوید، مسیح به آن ها منفعت نخوهد رساند (ophelesei)؛ در عوض آن ها در 
برابر رشیعت متعهد می شوند (opheiletes). اگر فردی بخواهد بر طبق رشیعت زندگی کند، 

منی تواند احکامی را با خواست خود انتخاب و اطاعت مناید. یا همه یا هیچ. 
دوم، آن  هـا بایـد از مسـیح «جـدا» بشـوند. تصمیـم بـرای عـادل شـمرده شـدن بـا اعـامل، 
درعیـن حـال مسـتلزم انـکار راه خـدا در عـادل شـمردن از طریق مسـیح می باشـد. «منی توانید 
هـر دو طریـق را داشـته باشـید. دریافـت مسـیح به موجـب تصدیـق اینکه منی توانیـد خودتان 
را نجـات بدهیـد و سـپس در نتیجـة ادعـای توانایی تـان ختنـه شـدن، غیـر ممکن می باشـد.» – 

جـان آر. دابلیـو. اسـکات،  کـه از مرجـع زیـر اقتباس گردیده اسـت.
 John R. W. Stott, The Message of Galatians (Leicester, England: InterVarsity 

Press, 1968), p. 133
مخالفـت سـوم پولـس بـا ختنـه ایـن اسـت کـه مانـع رشـد روحانـی می شـود. قیـاس او از 
دونـده ای اسـت کـه پیرشفتـش بـه سـوی خـط پایان بـه طور عمد مـورد خرابـکاری قـرار گرفته 
اسـت. در واقـع، واژة ترجمـه شـده بـه «منحـرف شـدن» (آیـه ۷) در چرخه هـای نظامـی برای 
اشـاره بـه «تخریـب یـک جـاده یـا پـل یـا قـرار دادن مانعـی در مسـیر دشـمن بـرای متوقـف 

منـودن پیـرشوی او،» اسـتفاده می شـد. برگرفتـه از مرجـع زیـر.
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 978 –

در نهایـت، ختنـه وجهـه صلیـب را مخـدوش میسـازد. چگونـه؟ پیـام ختنـه شـدن بـر ایـن 
داللـت دارد کـه شـام می توانیـد خودتـان را نجـات بدهیـد؛ بـه ایـن ترتیـب، برای غـرور برشی 
متملقانـه می باشـد. اگرچـه پیـام صلیـب غـرور بـرش را جریحـه دار میکنـد، چرا که بایـد اذعان 

مناییـم کـه کامالً وابسـته به عیسـی هسـتیم. 
پولـس از دسـت ایـن افـراد بدلیـل ارصارشـان بـر ختنه چنان خشـمگین اسـت کـه می گوید 
آرزو دارد چاقـو لغـزش کنـد و آن هـا خـود را عقیـم مناینـد! ایـن سـخنان تند و خشـن  هسـتند 

امـا لحـن پولـس در واقـع میـزان دیـد جدی وی بـه موضـوع را نشـان می دهد. 
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۶ سپتامرب چهارشنبه
آزادی نه بی بندوباری (غالطیان باب ۵ آیه ۱۳)

غالطیـان بـاب ۵ آیـة ۱۳ نقـاط عطف مهم کتاب غالطیان را مشـخص می کنـد. در حالی که 
پولـس تـا ایـن مرحلـه کامالً بـر محتوای دینـی پیامش مترکز داشـت، اکنـون رو به مسـئلة رفتار 

مسـیحی مـی آورد. انسـان کـه با اعامل رشیعـت نجات نیافته اسـت، چگونه بایـد زندگی کند؟

پولـس قصـد داشـت غالطیان را از ارتـکاب به کدام سوءاسـتفاده های بالقـوة آزادی، باز 
دارد؟ غالطیـان بـاب ۵ آية ۱۳. 

 

پولـس بـه خوبـی از سوءبرداشـت های بالقـوه ای کـه همـراه با تأکیـد وی بر فیـض و آزادی 
کـه ایامنـداران در مسـیح دارنـد،  به خوبی آگاهی داشـت (رومیان باب ۳ آيـة  ۸ ، باب ۶ آیات 
۱ و ۲). اگرچـه، مشـکل انجیـل پولـس نبـود، بلکـه متایل انسـان بـرای خوشـگذرانی و هورسانی 
بـود. صفحـات تاریـخ پـر از روایـات مـردم، شـهرها و ملت هایـی می باشـد کـه فسـاد و تنـزل 
آنـان بـه ورطـه مهلـک اخالقـی مسـتقیامً به عـدم پرهیـزگاری آنان مربـوط بود. چه کسـی این 
متایـل را در زندگـی خـود تجربـه نکـرده اسـت؟ بـه ایـن دلیل اسـت که پولـس با وضوح بسـیار 
پیـروان مسـیح را فـرا می خوانـد کـه از افـراط در جسـم اجتنـاب کننـد. در واقـع، او می خواهد 
کـه آن هـا متضـاد ایـن را انجـام بدهنـد، یعنی «با محبـت یکدیگـر را خدمت کننـد.» هامنطور 
کـه هـر کسـی کـه دیگـران را بـا محبت خدمـت می کنـد، می داند که این چیزی اسـت کـه تنها 
می توانـد از طریـق کنـرتل نفـس و مـرگ به شـهوترانی اتفاق بیافتد. کسـانی که به جسـم خود 
ظلـم می کننـد، کسـانی نیسـتند که مایل بـه خدمت به دیگران باشـند. بلکه برعکس آن اسـت. 
از ایـن رو، آزادی مـا در مسـیح بدیـن معنـی نیسـت کـه خـود را به اسـارت دنیـا در آوریم 
، بلکـه فراخوانـی بـه نـوع جدیـدی از خدمـت اسـت کـه وظیفـه خدمـت بـه دیگـران از روی 
محبـت اسـت. ایـن «فرصتـی بـرای محبـت بـه همسـایه بـدون هیـچ تأخیـر و امـکان ایجـاد 
جوامـع انسـانی بـر پایـة از خود گذشـتگی دو طرفه به جـای طلبیدن قدرت و مقام می باشـد.» 

– سـم کـی. ویلیامـز،  در بـاب غالطیـان کـه از مرجـع زیـر اقتباس شـده اسـت.
Sam K. Williams, Galatians (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1997), p. 145

بدلیـل آشـنایی مـا با مسـیحیت و جمله بنـدی ترجمه های امـروزی غالطیان بـاب ۵ آية ۱۳، 
غفلـت منـودن از قـدرت شـگفت انگیز ایـن واژگان ممکـن اسـت باعـث لغـزش ما شـده و ما را 
بـه هـامن چالـه ای بینـدازد کـه غالطیـان در آن افتـاده بودنـد.  نخسـت، نسـخه یونانـی آیات 
نشـان می دهـد کـه محبتـی کـه ایـن نـوع خدمـت را بـر مي انگیـزد،  محبـت معمولـی بـرشی 
منی باشـد – ایـن غیـر ممکـن خواهـد بـود؛ محبـت بـرشی بسـیار مـرشوط می باشـد. پولس در 
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نوشـته خـود در ایـن بـاب بزبـان یونانـی از حـرف تعریـف قبـل از واژة محبـت الهی اسـتفاده 
میکنـد کـه تنهـا از طریـق روح القـدس آنـرا دریافـت میکنیـم. (رومیان بـاب ۵ آیـة ۵). تعجب 
واقعـی بـر ایـن حقیقت اسـتوار اسـت که واژة ترجمه شـده به صـورت «خدمـت»، واژه یونانی 
بـرای «اسـیر بـودن» می باشـد. آزادی مـا بـرای خودمختـاری منی باشـد، بلکـه بـرای اسـارت دو 

جانبـه نسـبت بـه یکدیگـر بـر اسـاس محبت خدا اسـت. 

بـا خـود رو راسـت باشـید: آیـا تابحـال فکـر کرده ایـد کـه می توانیـد از آزادی کـه در 
مسـیح داریـد، بـرای کمـی خوشـگذرانی در گنـاه بـکار بربیـد؟ چـه چیـز بسـیار بدی 

درمـورد ایـن طـرز تفکر وجـود دارد؟ 

۷ سپتامبر پنجشنبه
به تحقق رسیدن احکام (غالطیان باب ۵ آیات ۱۳ تا ۱۵)

نظریـات منفـی پولـس دربـاره «بجـا آوردن متامـی رشیعـت» (غالطیان بـاب ۵ آیة ۳) را 
چگونـه بـا اظهـار مثبـت وی دربـارة «محقـق شـدن احـکام» (غالطیـان بـاب ۵ آیة ۱۴) 
تطبیـق می دهیـد؟ رومیـان بـاب ۱۰ آیـة ۵ ؛ غالطیـان باب ۳ آیـات ۱۰ و ۱۲، باب ۵ آیة 
۳ را بـا رومیـان بـاب ۸ آیـة ۴، بـاب ۱۳ آیـة ۸ و غالطیـان بـاب ۵ آیة ۱۴ مقایسـه کنید. 

 

بسـیاری تضـاد میـان نظریات منفی پولس دربارة «بجـا آوردن متامی رشیعت» و توضیحات 
مثبتـش در مـورد «کامـل شـدن متامـی رشیعـت» را متناقض دیده انـد. اما آن هـا در واقع چنین 
نیسـتند. راه حـل در ایـن واقعیـت اسـت که پولس عمداً از هـر کدام از این جمـالت برای ایجاد 
متایـزی مهـم میـان دو روش متفـاوت تعریـف رفتـار مسـیحی در رابطـه بـا رشیعـت، اسـتفاده 
می کنـد. بـرای مثـال، قابـل توجـه اسـت وقتـی کـه پولـس بـه گونـه ای مثبـت بـه نگـه داشـنت 
مسـیحی احـکام اشـاره می کنـد، هرگـز آن را بـه عنوان «انجـام دادن رشیعت» بیـان منی کند. او 
ایـن عبـارت را بـرای اشـاره منحرصاً به رفتار نادرسـت کسـانی کـه زیر رشیعت زندگـی می کنند 
و در تـالش بـرای بدسـت آوردن تأییـد خـدا بـا «انجام» آنچـه رشیعت می طلبد، حفـظ می کند. 
ایـن موضـوع داللـت منیکند که کسـانی که نجـات در مسـیح را یافته اند، اطاعـت منی کنند. 
هیچ چیـز منی توانـد بیشـرت از ایـن از حقیقـت دور باشـد. پولـس می گویـد آن هـا رشیعـت را 
«کامـل» می کننـد. منظـور او ایـن اسـت کـه رفتـار حقیقـی مسـیحی بسـیار بیشـرت از اطاعتـی 
ظاهـری از تنهـا «انجـام» رشیعـت می باشـد؛ بلکـه رشیعـت را «کامـل» می کند. پولـس از واژة 
کامـل کـردن اسـتفاده می کنـد زیـرا این فراتـر از تنها «انجام دادن» می باشـد. ایـن نوع اطاعت 
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ریشـه در عیسـی دارد (متـی بـاب ۵ آیـة ۱۷ را ببینیـد). ایـن تـرک رشیعت نیسـت، بلکه راهی 
اسـت کـه از طریـق آن ایامنـدار می توانـد نیـت و معنـای متامی رشیعـت را تجربـه مناید. 

بـر طبـق گفتـة پولـس، معنـای کامـل رشیعـت در کجـا یافت می شـود؟ الویـان باب ۱۹ 
آیـة ۱۸ ؛ مرقـس بـاب ۱۲ آیـات ۳۱ و ۳۳ ؛ متـی بـاب ۱۹ آیـة ۱۹ ؛ رومیان بـاب ۱۳ آیة 

۹ ؛ یعقـوب بـاب ۲ آیـة ۸ . 
 

اگرچـه بیـان پولـس در غالطیـان نقـل قولـی از کتـاب الویان می باشـد، در نهایت ریشـه در 
اسـتفادة عیسـی از الویـان بـاب ۱۹ آیـة ۱۸ دارد. اگرچـه عیسـی تنهـا معلـم یهـودی نبـود کـه 
بـه الویـان بـاب ۱۹ آیـة ۱۸ بـه عنـوان خالصـة کل رشیعـت اشـاره کـرد. ربـای یا خاخـام هیلل 
(Rabbi Hillel) کـه حـدود یـک نسـل پیـش از عیسـی می زیسـت، گفـت، «آنچـه بـرای شـام 
نفرت انگیـز اسـت، نسـبت بـه همسـایه تان انجـام ندهیـد؛ ایـن متامـی رشیعـت اسـت.» امـا 
دیـدگاه عیسـی کامـالً متفـاوت بـود (متی باب ۷ آیـة ۱۲). نه تنهـا این مثبت تر می باشـد، بلکه 
همچنیـن نشـان می دهـد کـه رشیعت و محبت ناسـازگار نیسـتند. بدون محبـت، رشیعت تهی 

و رسد اسـت؛ بـدون رشیعـت،  محبـت هیـچ جهتـی ندارد. 

کـدام آسـان تر اسـت و چـرا: محبـت بـه دیگـران یـا در واقـع اطاعـت از ده فرمـان؟ 
پاسـخ های خـود را در کالس مطـرح کنیـد. 

۸ سپتامرب جمعه
تفکـری فراتـر: «ایـامن اصیـل همواره بـا محبت عمـل می کنـد. هنگامی که بـه جلجتا 
نـگاه می کنیـد، بخاطـر ایـن نیسـت کـه روح خـود را بـه عدم انفعـال واداریـد و نه اینکـه برای 
خـود الالیـی بخوانیـد تـا بخوابیـد ، بلکـه بـرای ایجـاد ایـامن در مسـیح اسـت، ایامنـی کـه در 
پاالیـش روح از لجـن زار خودخواهـی کار می کنـد. وقتـی کـه بـا ایـامن رابطـه  خود را با مسـیح 
حفـظ می کنیـم، کارمـان تـازه رشوع شـده اسـت. همـة انسـان ها عـادات فاسـد و گناهـکاری 
دارنـد کـه بایـد بوسـیلة نـربدی شـدید از میـان برونـد. هر فرد بایـد در نـربد ایامن مبـارزه کند. 
اگـر کسـی پیـرو مسـیح باشـد، منی توانـد در معاملـه تنـد، سـنگدل و عـاری از همدردی باشـد. 
او منی توانـد در گفتـار خـود خشـن و بـی ادب باشـد. منی توانـد پـر زرق و بـرق و خـود اتـکا 
باشـد. او منی توانـد از خـود راضـی باشـد یـا از کلـامت خشـن، و رسزنـش آمیـز و تقبیـح کننده 

کند. اسـتفاده 
«کار محبـت از کار ایـامن رسچشـمه می گیـرد. دیـِن مبتنـی بـر کتـاب مقدس بـه معنی کار 
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مـداوم می باشـد. ‘بگذاریـد نـور شـام بر مـردم بتابد تـا اعامل نیکوی شـام را دیده، پدر شـام را 
کـه در آسـامن اسـت متجیـد مناینـد.’ ‘پس ای عزیـزان من چنانکه همیشـه مطیـع می بودید، نه 
در حضـور مـن فقـط بلکـه بسـیار زیادتـر اآلن وقتـی کـه غایبـم، نجات خـود را به تـرس و لرز 
بعمـل آوریـد.’ مـا بایـد در کار خـوب غیور باشـیم؛ مراقب باشـید کـه کار خـوب را حفظ کنید. 

و شـاهد حقیقـی می گویـد،  ‘مـن از اعامل تـو آگاهم.’
«در حالـی کـه صحیـح اسـت کـه اعـامل زیـاد مـا بـه تنهایـی منی تواننـد نجـات را تضمیـن 
کننـد، همچنیـن حقیقـت دارد کـه ایامنـی که ما را با مسـیح متحد می سـازد، روح را به فعالیت 

درمـی آورد.» – الـن جـی. وایـت، بـر گرفتـه از مرجع زیر.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1111

سواالتی برای بحث
۱. در کالس، پاسـخ هایتان بـه پرسـش آخـر مطالعة روز پنجشـنبه را بـار دیگر مطرح 
کنیـد. بیشـرت افـراد کـدام مـورد را آسـان تر می داننـد و چـرا؟ پاسـخ شـام چـه حقایق 

مهمـی را بـه شـام دربـارة معنـای کامـل کـردن رشیعت ارائـه می دهد؟ 
۲. پولس می گوید که ایامن از طریق محبت «عمل می کند.» منظور او چیست؟

۳. ایـدة بدنبـال اسـتفاده از آزادی تـان در مسـیح بـودن بـرای ارتـکاب بـه گنـاه را 
بررسـی مناییـد. چـرا انجـام چنیـن کاری بسـیار آسـان اسـت؟ با ایـن وجود، هـر زمان 
کـه انسـان بـه ایـن صـورت فکر می کنـد، در چـه دامـی  می افتـد؟ (اول یوحنـا باب ۳ 

آیـة ۸ را ببینیـد.)

خالصـه: آزادی یکـی از واژگان محبـوب پولـس بـرای تعریـف انجیـل می باشـد. شـامل آنچـه 
مسـیح بـرای آزادی مـا از اسـارت جهـان بـرای مـا انجـام داده اسـت و همچنیـن چگونگـی فراخوانده 
شـدمنان بـه داشـنت زندگـی مسـیحی می باشـد. اگرچه مـا باید مراقب باشـیم کـه آزادی مـان منتهی به 
احـکام پرسـتی یـا بی بندوبـاری نشـود. مسـیح مـا را آزاد نکـرد تـا بتوانیـم بـه خودمان خدمـت کنیم، 

بلکـه تـا زندگـی خـود را وقف خدمـت بـه همسـایگامنان منائیم. 
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۹ تا ۱۵ سپتامربدرس دوازدهم

با روح زیسنت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۵ آیـات ۱۶ تـا  ۲۵ ؛ تثنیـه باب ۱۳ آیـات ۴ و  ۵ 
؛ رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۴ تـا ۲۴؛ ارمیـا بـاب ۷ آیـه ۹ ؛ هوشـع بـاب ۴ آیـه ۲ ؛ متـی باب 

۲۲ آیـات ۳۵ تا ۴۰.

آیـه حفظـی: «امـا می گویم در کنـار روح گام بردارید و  خواهشـهای جسـم را به جا 
نخواهیـد آورد». ترجمـه مسـتقیم از  NASB (غالطیـان باب ۵ آیه ۱۶).

 یکـی از محبـوب تریـن رسودهـای مسـیحی، رسود «بیـا تـو ای چشـمة متامی بـرکات١» از 
رابـرت رابینسـون۲ می باشـد.

 .١ Come, Thou Fount of Every Blessing
 Robert Robinson . ۲

 اگـر چـه رابینسـون همـواره فـرد ایامنـداری نبـود. مـرگ پـدرش او را عصبانی کـرده بود و 
او به فسـق و فجور و می گسـاری کشـیده شـده بود. رابینسـون پس از شـنیدن سـخنان واعظ 
معـروف، جـورج وایتفیلـد٣، زندگی خود را تسـلیم خداوند منود و شـبانی مقید شـد و آن رسود 
را نوشـت کـه در ابتـدا دارای ایـن جمـالت بـود: « احسـاس میکنـم  کـه در ُرشُف رسگردانـی ام 

پـروردگارا . در ُرشُف تـرک خدایـی هسـتم که دوسـتش دارم » .
 .٣ George Whitefield

فردی از عبارت مربوط به رسگردانی قلب مسیحی معذب و نگران بود و عبارت را چنین 
تغییر داد: «الهی برای پرستش تو سجده می کنم؛ سجده به عشق؛ به خدایی که خدمت میکنم».
علیرغـم نیـت خـوب نگارنـده، کلـامت اصلـی دقیقـا، تقال و کشـمکش مسـیحیان را ترشیح 
میکنـد. مـا ایامنـداران دارای دو طبیعـت هسـتیم، جسـم و روح و ایـن دو بـا هـم در سـتیز 
هسـتند. اگـر چـه طبیعـت گناهـکار ما همـواره «مسـتعد» انحراف از خـدا خواهد بـود اما اگر 
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متایل داشـته تا تسـلیم روح او بشـویم آنگاه رضورتی ندارد تا  برده متایالت جسـم باشـیم. این 
مطلـب فحـوا و نیـروی پیـش برنـده پیـام پولـس در متون ایـن هفته می باشـد.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۶ سپتامرب آماده شوید.

۱۰ سپتامرب یکشنبه
گام بر داشنت در روح 

غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۱۶ را بخوانیـد. مفهوم گام برداشـنت چـه ارتباطی بـا زندگی بر پایه 
ایـامن دارد؟ تثنیـه بـاب ۱۳ آیـات ۴ و ۵ ؛ رومیـان بـاب ۱۳ آیـه ۱۳ ؛ افسسـیان بـاب ۴ 

آیـات ۱ و ۱۷ ؛ کولسـیان بـاب ۱ آیـه ۱۰.
 

«گام برداشـنت» تشـبیهی اسـت که  از عهد قدیم اقتباس شـده اسـت که به بایسـتگی طرز 
رفتـار انسـان اشـاره دارد. پولـس کـه خود یک یهودی اسـت، در رسـاله های خود اغلـب از این 
تشـبیه بـرای توصیـف نـوع رفتـاری که باید منایان گر زندگی مسـیحی باشـد، اسـتفاده می کند. 
بـکار بـردن ایـن تشـبیه توسـط وی همچنیـن بـه احتـامل زیـاد بـا نامـی کـه بـه کلیسـای اولیه 
مربـوط مـی شـد، مرتبـط بـود. پیـش از آنکـه پیـروان عیسـی، مسـیحی خوانـده شـوند (اعامل 
رسـوالن بـاب ۱۱ آیـه ۲۶)، آنهـا در واقـع بـه عنوان پیـروان «راه  یا رصاط» شـناخته می شـدند 
(یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۶ ؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۲۲ آیـه ۴، بـاب ۲۴ آیـه ۱۴). این مطلـب توصیه 
میکنـد کـه مسـیحیت در زمـان هـای خیلـی دور، رصفـاً مجموعـه ای از باورهـای دینـی کـه بر 
عیسـی متمرکـز باشـند، نبـود بلکـه همچنیـن «راهی» بـرای «رفتار کـردن» در زندگـی نیز بود.

تشـبیه پولـس دربـاره گام برداشـنت بـه چـه روش هایـی بـا آنچـه در عهـد قدیـم یافـت 
مـی شـود، متفـاوت اسـت؟ خـروج بـاب ۱۶ آیـه ۴ ؛ الویـان بـاب ۱۸ آیـه ۴ ؛ ارمیـا باب 
۴۴ آیـه ۲۳ را بـا غالطیـان بـاب ۵ آیـات ۱۶ و ۲۵ و رومیـان باب ۸ آیه ۴ مقایسـه کنید.

 

همراهـی کـردن در عهـد قدیـم در واقـع به عنـوان «راه رفنت یـا گام برداشـنت» تعریف منی 
شـد، بلکـه بـه نوعـی خـاص تـر با عنـوان «گام برداشـنت در احـکام و رشیعـت» تعبیر می شـد. 
Halakhah یـا مناهـی تعالیـم دینـی (امـر به معـروف و نهی از منکـر) واژه ای حقوقی بود که 
یهودیـان بـرای اشـاره بـه قوانیـن و مقررات احـکام و رسـوم معلمین رشیعت و پدرانشـان بکار 
مـی بردنـد. در حالـی کـه halakhah معموال بصورت «احکام یهودی» ترجمه شـده اسـت، این 
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واژه در واقـع بـر اسـاس واژه عـربی «راه رفـنت» و از نظـر تحـت اللفظی به معنـی «روش رفنت» 
می باشـد. 

او  ندارد.  مغایرتی  رشیعت  از  اطاعت  با  روح»  در  برداشنت  «گام  درباره  پولس  نظریات 
پیشنهاد منی دهد که مسیحیان باید به روشی که رشیعت را نقض کند، زندگی کنند. پولس بار 
دیگر مخالف با رشیعت یا اطاعت از آن منی باشد. چیزی که او با آن مخالف است، روشی 
احکامگرایی و یا رشیعت پرستی می باشد که در آن از رشیعت سوءاستفاده بشود. اطاعت 
واقعی که خدا می طلبد، هرگز منی تواند از طریق  ایجاب ظاهری بدست آید، بلکه تنها از 

طریق الهام باطنی بوجود آمده توسط روح بدست می آید (غالطیان باب ۵ آیه ۱۸). 

تجربـه شـام از «گام برداشـنت در روح» چـه بوده اسـت؟ شـام چگونـه آن را انجام می 
دهیـد؟ چـه کارهایـی در زندگیتـان، این نوع راه رفنت را دشـوارتر می سـازند؟

۱۱ سپتامرب دوشنبه
نزاع مسیحی

«زیـرا خواهـش جسـم بـه خـالف روح اسـت و خواهـش روح به خالف جسـم؛ و این دو 
بـا یکدیگـر منازعـه می کننـد بطـوری کـه آنچـه می خواهید منی کنیـد» (غالطیـان باب ۵ 
آیـه ۱۷؛ رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۴ تـا ۲۴ را نیز ببینید). شـام در زندگیتـان به عنوان یک 

ایامنـدار، چگونـه واقعیـت خشـن و دردناک ایـن کلامت را تجربه کـرده اید؟
 

نزاعی که پولس توصیف می کند، کشمکش همه انسانها منی باشد؛ این مطلب بطور خاص 
به نزاع درونی که در فرد مسیحی وجود دارد اشاره می کند. از آنجایی که انسانها هامهنگ 
با متایالت جسم متولد می شوند (رومیان باب ۸ آیه ۷)، تنها زمانی که توسط روح تولدی تازه 
می یابیم ،نزاع روحانی واقعی آغاز می شود (یوحنا باب ۳ آیه ۶). این بدین معنا منی باشد که 
غیر مسیحیان هرگز نزاع اخالقی را تجربه منی کنند؛ آنها نیز مطمئناً چنین تجربه ای دارند. اما 
حتی آن نزاع نیز در نهایت بخاطر روح می باشد. اگر چه نزاع مسیحیان بُعد جدیدی دارد، زیرا 

ایامندار دارای دو طبیعت است که با یکدیگر در نربد می باشند، جسم و روح.
مسـیحیان در طـول تاریـخ مشـتاق رهایـی از ایـن نـزاع بـوده انـد. برخـی بوسـیله کنـار 
کشـیدن از جامعـه بدنبـال پایـان دادن بـه این نزاع بـوده اند، در حالی که دیگران مدعی شـده 
انـد کـه طبیعـت گناهـکار مـی تواند بواسـطه بعضـی از اعامل الهی فیض ریشـه کن شـود. هر 
دو ایـن کوشـش هـا بـه نتیجـه ای منیرسـند. اگـر چـه مـا از طریـق قـدرت روح بطـور حتم می 
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توانیـم متایـالت جسـم را از بیـن بربیـم، ایـن تضـاد به شـیوه های گوناگونـی تا زمانی کـه ما در 
آمـدن دوبـاره مسـیح بدنـی تـازه دریافـت کنیـم، ادامـه خواهـد یافـت. فـرار کـردن از اجتامع 
هیـچ کمکـی منـی کنـد زیـرا هر کجـا که برویم ایـن نزاع را بـا خود خواهیـم برد و ایـن تا زمان 

مـرگ و یـا آمـدن دوبـاره مسـیح ادامه خواهد داشـت.
از آنجایـی کـه مـا دارای دو طبیعـت هسـتیم، بـه معنـای واقعی کلمـه در آن واحـد در دو 
سـوی ایـن نـربد قـرار داریـم. بخـش روحانـی مـا آنچـه کـه روحانـی می باشـد را می طلبـد و از 
جسـم بیـزار اسـت. اگـر چـه بخـش جسـامنی مـا چیزهایـی که مربـوط بـه جسـم و مخالف با 
روحانیـت هسـتند را مـی طلبـد. بـه ایـن دلیل که ذهن بـه تنهایی ایـامن آورده بـرای مقاومت 
در برابـر جسـم بسـیار ضعیـف مـی باشـد، تنهـا امیـدی کـه مـا در رام منـودن جسـم داریـم، 
تصمیـم روزانـه مـا بـه همـراه شـدن بـا روح در مقابـل نفـس گناهکارمـان مـی باشـد. بـه ایـن 

دلیـل اسـت کـه پولـس بسـیار مـرص مـی باشـد کـه مـا راه رفـنت در روح را انتخـاب کنیم.

از تجربـه خودتـان از نـربد میـان ایـن دو طبیعـت،  بـه فردی مسـیحی که بـا این نزاع 
بـی پایـان با نفس درگیر اسـت چـه انـدرزی میدهید؟  

۱۲ سپتامرب سه شنبه
اعامل جسم

بـا آنچـه کـه معرفـی شـد در خصـوص نـربد موجـود بیـن جسـم و روح ، پولـس در غالطیان 
بـاب ۵ آیـات ۱۸ تـا ۲۶  در بـاب ماهیـت این مقایسـه با بهـره برداری از فهرسـتی از رذیلت ها 
و فضایـل اخالقـی بـه رشح و تفصیـل میپـردازد. فهرسـت مدونـی از رذایل یا فضایـل، از ویژگی 
ادبـی برخـوردار بـود کـه جایـگاه خـود را در ادبیات یهـودی و یونانی –رومی بـه خوبی تثبیت 
کـرده بـود.  ایـن فهرسـت هـا رفتـاری را کـه بایـد از آن اجتنـاب می شـد (مناهـی) و فضایلی را 

کـه بایـد در پیـش گرفتـه می شـد (امر به معـروف) مشـخص منودند.

با دقت فهرست رذایل و فضایل را در آیات زیر بررسی منایید. فهرست های پولس در 
غالطیان باب ۵ آیات ۱۹ تا ۲۴ به چه روش هایی شبیه به و یا متفاوت با این فهرست ها 
می باشند؟ ارمیا باب ۷ آیه ۹ ؛ هوشع باب ۴ آیه ۲؛ مرقس باب ۷ آیات ۲۱ و ۲۲ ؛ اول 
تیموتائوس باب ۳ آیات ۲ و ۳ ؛ اول پطرس باب ۴ آیه ۳ ؛ مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه  ۸ .
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بـا وجـود اینکـه پولـس کامـالً از فهرسـت رذایـل و فضایـل آگاه بـود، تفـاوت هـای قابـل 
توجهـی در روشـی کـه او ایـن دو فهرسـت را در غالطیـان بـکار مـی بـرد، وجود دارد. نخسـت، 
حتـی بـا اینکـه پولـس ایـن دو فهرسـت را با هم مقایسـه می کند، به شـیوه ای یکسـان به آنها 
اشـاره منـی کنـد. او فهرسـت رذایـل را بـا عنـوان «اعامل جسـم» و فهرسـت فضایل را بـا عنوان 
«مثـرة روح» نـام گـذاری مـی کنـد. ایـن متایزی بسـیار مهم می باشـد. هامنگونه کـه جیمز دی. 
جـی. دان (James D. G. Dunn)   مـی نویسـد، «جسـم می طلبـد امـا روح تولیـد می کند. در 
جایـی کـه یـک فهرسـت هوایـی نگران کننـده از پرمدعایی و عیاشـی جنـون آمیز را  استنشـاق 
مـی کنـد، دیگری بیشـرت از نگرانی بـرای دیگران، آرامـش، قابل اطمینان بـودن، انعطاف پذیری 
سـخن مـی گویـد. یکـی تحریـف بـرشی و دیگری قدرت یـا فیض الهی را  برجسـته می سـازد.» 

برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
 The Epistle to the Galatians, p. 308–

دومیـن تفـاوت جالـب توجـه میـان دو فهرسـت پولـس این اسـت که فهرسـت رذایـل عمدا 
بصورت جمع نامگذاری شـده اسـت: «اعامل جسـم». اگر چه «مثره روح» مفرد می باشـد. این 
تفـاوت ممکـن اسـت نشـان دهـد کـه زندگـی در جسـم منی توانـد چیزی جـز تفرقه، آشـفتگی، 
اختـالف و اتحـاد نداشـنت را ترویـج دهـد. در مقابـل، زندگـی تحـت روح، مثـره ای از روح را 
بوجـود مـی آورد کـه خـود را در نـه کیفیـت کـه اتحـاد را پـرورش می دهنـد، منایان می شـود.

در ایـن زمینـه، برخـی از مـردم ادعـا مـی کننـد کـه آنچه انسـان درباره خـدا بـاور دارد، در 
صورتـی کـه او صـادق باشـد واقعـاً اهمیتـی نـدارد. چیزی منـی تواند بیشـرت از ایـن از حقیقت 
فاصلـه داشـته باشـد. فهرسـتی که پولـس از رذایـل دارد مخالف این را نشـان می دهـد: دیدگاه 
هـای فاسـد در مـورد خـدا بـه نظریـات تحریـف شـده دربـاره رفتار جنسـی و دینـی و اخالقی 
منتهـی مـی شـود کـه نتیجـه آن از بیـن رفـنت روابط انسـانی می باشـد. عـالوه بر ایـن، آنها می 

تواننـد بـه از دسـت رفـنت زندگـی ابـدی نیز منجر بشـوند (غالطیـان باب ۵ آیـه ۲۱).

بـه فهرسـت کارهـای جسـم نگاهـی بیاندازیـد. بـه چـه روشـی هایـی مـی توانید هر 
کـدام از آنهـا را، تجـاوز از یـک یـا تعـداد بیشـرتی از ده فرمـان در نظـر بگیریـد؟

۱۳ سپتامرب چهارشنبه
مثرة روح (غالطیان باب ۵ آیات ۲۲ تا ۲۴)

و  و ایامن  نیکویی  و  مهربانی  و  حلم  و  سالمتی  و  خوشی  و  محبت  روح،  مثره  «لیکن 
تواضع و پرهیزکاری است،  که هیچ رشیعت مانع چنین کارها نیست» (غالطیان باب ۵ 
آیات ۲۲ و ۲۳). اطاعت از ده فرمان به چه روش هایی مثره روح را آنگونه که در این 
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آیات بیان شده است، منعکس می کند؟ (متی باب ۵ آیات ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۲۸؛ باب ۲۲ 
آیات ۳۵ تا ۴۰ را نیز ببینید.)

 
 
 

ده فرمان جایگزینی برای محبت نیستند؛ آنها به راهنامیی ما در چگونگی نشان دادن محبت هم 
به خدا و هم به برش کمک می کنند. محبت هر قدر هم که از رشیعت برتر باشد، با آن در تضاد 
نیست. این ایده که محبت برای خدا و محبت برای همسایگامنان ده فرمان را بی اعتبار می کند، به 

هامن اندازه گفنت اینکه محبت برای طبیعت قانون جاذبه را باطل می سازد، معنی می دهد.
همچنیـن در مقابـل پانـزده توصیـف یـک کلمـه ای از کارهـای جسـم ، مثـره روح بـا نـه 
فضیلت زیبا توصیف شـده اسـت. محققان بر این باورند که این ۹ فضیلت به سـه دسـته سـه 
تایـی تقسـیم شـده انـد، امـا توافقـی کوچک در مـورد اهمیـت ترتیب آنهـا وجـود دارد. برخی 
اشـاره ای ضمنـی به تثلیث در شـامره سـه وجـود دارد؛ دیگـران معتقدند که این مجموعه سـه 
تایـی منعکـس کننـده روش هایـی هسـتند کـه مـا باید بواسـطه آنهـا با خـدا، همسـایه خود و 
نهایتـا خودمـان مرتبـط بشـویم؛ و برخـی دیگـر ایـن فهرسـت را توصیفی از عیسـی مـی بینند. 
اگـر چـه هـر کـدام از این دیـدگاه هـا از منزلتـی برخوردارنـد، مهمرتین نکتـه که نبایـد نادیده 

گرفتـه شـود اهمیـت زیـادی اسـت کـه پولـس در محبـت در زندگی مسـیحی قرار مـی دهد. 
ایـن واقعیـت کـه پولـس محبت را بـه عنوان نخسـتین فضیلت از ۹ فضیلت قـرار می دهد، 
اتفاقـی منـی باشـد. او پیـش از ایـن نقش مرکزی محبـت در زندگی مسـیحی را در غالطیان باب 
۵ آیـات ۶ و ۱۳ برجسـته منـوده اسـت و او ایـن را در فهرسـت فضایـل اخالقـی اش در جاهـای 
دیگـر گنجانیـده اسـت (دوم قرنتیـان بـاب ۶ آیـه   ۶ ؛ اول تیموتاوس باب ۴ آیـه ۱۲، باب ۶ آیه 
۱۱ ؛ دوم تیموتـاوس بـاب ۲ آیـه ۲۲). در حالـی کـه متـام فضایـل دیگـر در منابـع غیر مسـیحی 
نیـز دیـده مـی شـوند، محبـت مخصـوص مسـیحیت می باشـد. همـه اینها نشـان مـی دهد که 
محبـت نبایـد رصفـاً بـه عنـوان فضیلتی در میان فضایل بسـیار زیـاد دیگر دیده شـود بلکه باید 
بـه عنـوان فضیلـت اساسـی مسـیحیت کـه کلیـدی برای سـایر فضایل می باشـد، در نظـر گرفته 
شـود. محبـت مثـره افضـل روح اسـت (اول قرنتیـان بـاب ۱۳ آیـه ۱۳، رومیـان بـاب ۵ آیـه ۵) و 
بایـد زندگـی و نگـرش مسـیحیان را تعریـف منایـد (یوحنا بـاب ۱۳ آیـات ۳۴ و ۳۵)، هر چند که 

ممکـن اسـت زمـان هایی ابراز محبت دشـوار باشـد.

چه میزان از خودگذشتگی در محبت وجود دارد؟ آیا می توانید بدون انکار نفس محبت 
بورزید؟ عیسی درباره محبت و از خودگذشتگی چه چیزی به ما آموزش می دهد؟
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۱۴ سپتامرب پنجشنبه
راه پیروزی

اگـر چـه نزاعـی درونـی میان جسـم و روح همـواره در قلب متـام ایامنداران شـدت خواهد 
داشـت، زندگـی مسـیحی نبایـد تحت قلمرو شکسـت، عـدم موفقیت و گناه باشـد. 

بـر طبـق غالطیـان بـاب ۵ آیـات ۱۶ تـا ۲۶، کلیـد زندگـی در جایـی کـه روح بـر جسـم 
حکومـت مـی کنـد، چیسـت؟

 

غالطیان باب ۵ آیات ۱۶ تا ۲۶ شامل پنج فعل کلیدی می باشند که نوع زندگی که در آن 
روح حاکم می باشد را توصیف می کنند. نخست، ایامندار باید در روح «قدم بردارد» (آیه ۱۶). 
فعل یونانی peripateo می باشد که از نظر ادبی به معنای «راه رفنت در اطراف یا دنباله روی 
» است. پیروان فیلسوف معروف یونانی، ارسطو را به عنوان دوره گرد میشناختند زیرا آنها هر 
جا که ارسطو می رفت، او را دنبال می کردند. این واقعیت که فعل بصورت زمان حال می باشد، 
داللت بر این دارد که پولس درباره رفتار کردن مربوط به زمان خاصی سخن منی گوید بلکه 
در عوض از تجربه مداوم روزانه می گوید. عالوه بر این، از آنجایی که این همچنین فرمانی 
به «گام برداشنت» در روح می باشد، بر این داللت دارد که راه رفنت با روح تصمیمی است که 
ما باید بصورت روزانه اتخاذ کنیم. فعل دوم «رهربی یا هدایت شدن» می باشد (آیه ۱۸). این 
نشان می دهد که ما همچنان باید به روح مجال دهیم که ما را در مسیری که باید طی کنیم، 
راهنامیی کند (رومیان باب ۸ آیه ۱۴ را با اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲ مقایسه کنید). وظیفه ما 

رهربی و هدایت نیست بلکه پیروی می باشد.
دو فعـل بعـدی در غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۲۵ منایـان مـی شـوند. نخسـتین فعـل «زندگـی 
کـردن» (zao در یونانـی) مـی باشـد. پولـس بـا فعـل «زندگی کردن»، بـه تجربه حیـات تازه که 
بایـد منـاد زندگـی هـر ایامنـدار باشـد، اشـاره مـی کند. اسـتفاده پولـس از زمـان حال اشـاره به 
تجربـه حیـات تـازه کـه بایـد روزانه احیـا شـود، دارد. از آنجایی که مـا با روح زندگـی می کنیم، 
پولـس در ادامـه مـی نویسـد که ما همچنیـن نیازمندیم تا در روح «گام برداریـم».  واژه ترجمه 
شـده«گام برداشـنت» از فعلـی کـه در آیـه ۱۶ آمـده اسـت، متفـاوت می باشـد. در اینجـا کلمه 
atoicheo مـی باشـد. ایـن واژه ای نظامـی به معنـای «به صف کردن»، « قـدم رو» یا «اطاعت 
و همنوائـی» اسـت. ایـده در اینجـا ایـن اسـت کـه روح نـه تنهـا به مـا زندگی می بخشـد بلکه 

بایـد بصـورت روزانه نیـز زندگیـامن را اداره کند.
فعلـی کـه پولـس در آیـه ۲۴ بـکار مـی بـرد، «مصلـوب منـودن» مـی باشـد. ایـن واژه کمی 
تـکان دهنـده اسـت. اگـر مـا بایـد از روح پیروی کنیـم، باید تصمیمـی قاطع بـرای از بین بردن 
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متایـالت جسـم بگیریـم. مطمئنـاً پولس در اینجا به صورت اسـتعاری سـخن می گوید. ما جسـم 
را بـا تغذیـه روحانـی زنـده نگـه میداریـم و متایالت جسـم را با گرسـنگی مصلوب مـی کنیم. 

شـام چـه تغییـرات و انتخـاب هایـی را بایـد بـه منظور داشـنت پیـروزی هایـی که در 
مسـیح وعـده داده شـده ایـد –پیـروزی هایـی کـه اکنون به طـور مرتب از شـام دور 

مـی شـود، بگیرید؟

۱۵ سپتامرب جمعه
تفکـری فراتـر: تفکـری فراتـر: «زندگـی مسـیحی کامـالً هموار نیسـت. فرد مسـیحی با 
کشـمکش هایـی روبـرو میشـود. وسوسـه های شـدید بـه او هجوم مـی آورند. ‘جسـم در برابر 
روح و روح در برابـر جسـم در نـربد مـی باشـند.’ هـر چـه به پایان ایـن تاریخ زمینـی نزدیک تر 
مـی شـویم، حمـالت دشـمن فریبنـده تـر و بغرنـج تـر خواهند شـد. حمـالت او بـی رحامنه تر 
و بیشـرت خواهنـد شـد. کسـانی کـه در مقابـل نـور و حقیقـت مقاومت مـی کنند، سـخت تر و 
غیـر قابـل تغییـر و در برابر کسـانی که خدا را دوسـت داشـته و فرمان هـای او را نگه می دارند 

خشـن تـر خواهنـد شـد.» – الن جـی. وایت، برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1111

«تأثیـر روح القـدس، زندگـی مسـیح در نفـس مـی باشـد. مـا مسـیح را منـی بینیـم و بـا او 
صحبـت منـی کنیـم، امـا روح مقـدس او در همه جا به مـا نزدیک اسـت. او از طریق  در وجود 
همه کسـانی که مسـیح را می پذیرند، کار می کند. کسـانی که از سـکونت روح آگاهی دارند، 
مثـره روح را منایـان مـی سـازند –محبـت، شـادی، آرامش و حلـم و مهربانی، نیکـی و ایامن.» – 

الـن جـی. وایت، برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112 
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سواالتی برای بحث 
۱. در مورد ایده مصلوب منودن متایالت جسم بیشرت بیاندیشید. مفهوم آن چیست؟ 
چرا پولس باید از چنین فعل قدرمتندی استفاده کند؟ بکار بردن فعل مصلوب کردن 

توسط او، چه چیزی درباره میزان دشواری نربد با خود به ما می گوید؟
۲. تالش انسان چه نقشی در تولید مثره روح ایفا می کند؟ تجربه شام درباره این 

نقش چه چیزی به شام می گوید؟
۳. پولس می گوید ما بواسطه ایامن رستگار شده ایم و نه با اعامل. او در ادامه میگوید 
اعامل جسم جایی در ملکوت نخواهند داشت. در ابتدا این دو گفته بنظرمغایرند. 

ولی چرا در عوض هر دو تایید کننده یکدیگر و یا الزم و ملزوم هم هستند؟   
۴. در مسیرتان با خداوند، بزرگرتین نزاعی که با آن روبرو هستید، چیست؟ آیا گناه 
منی باشد و گناه چه کاری با رابطه تان با خدا انجام می دهد؟ کدام مسیحی بیگانگی 
تردید و ناامیدی را در نتیجه گناه در زندگی اش، بویژه به دلیل اینکه ما وعده پیروزی 
بر گناه را داریم، احساس نکرده است؟ با توجه به این حقیقت در زمینه پیروزی بر 
گناه، چرا ما باید همواره به یاد داشته باشیم که نجات ما کامالً بستگی به آنچه عیسی 

برای ما انجام داده است، دارد؟

خالصـه: اگـر چـه در زندگی همه ایامنـداران، نربدی میان متایالت جسـم و متایـالت روح وجود 
دارد، زندگـی مسـیحی نبایـد محکـوم به شکسـت باشـد. به ایـن دلیل که مسـیح بر گنـاه و مرگ غلبه 
منـود، زندگـی مسـیحی مـی توانـد بـه نوعی باشـد کـه روح در آن حاکم بـوده و فیض خـدا را که ما را 

قـادر بـه مقاومـت در برابـر متایالت جسـم می کنـد برایامن روزانـه فراهم بکند.
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۱۶ تا ۲۲ سپتامربدرس سیزدهم

انجیل و کلیسا

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: غالطیـان بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۱۰ ؛ متی بـاب ۱۸ آیـات ۱۵ تا ۱۷ 
؛ اول قرنتیـان بـاب ۱۰ آیـه ۱۲ ؛ رومیـان بـاب ۱۵ آیـه ۱ ؛ یوحنـا بـاب ۱۳ آیـه ۳۴ ؛ لوقـا 

بـاب ۲۲ آیـه ۳ .
آیـه حفظـی: «خالصـه بقـدری کـه فرصـت داریـم، با جمیـع مـردم احســان بنامییم، 

علی الخصـوص بـا اهـل بیـت ایـامن» (غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۱۰).

برخـی از کشـاورزان تصمیـم گرفتنـد که بزرگرتین سـبزیجات را برای خودشـان نگه دارند و 
سـبزیجات کوچـک را بـه عنـوان بذر بکارند. پسـت از چندین کشـت و برداشـت آنهـا دریافتند 
کـه طبیعـت نیـز در عـوض محصولـی کـم ببـار آورده اسـت. گـر چـه مصیبـت بـار بـود ولـی 

کشـاورزان درس مهمـی از قانـون طبیعـت آموختند. 
«آنها منی توانستند بهرتین چیزهای زندگی را برای خود داشته باشند و از باقی مانده ها 
به عنوان بذر استفاده کنند. قانون زندگی چنین حکم می کند که هر چه بکاری هامن بدروی.

«بـه معنـای دیگـر، کاشـنت سـبزیجات کوچـک همچنان رایـج می باشـد. ما چیزهـای بزرگ 
زندگـی را بـرای خـود نگـه می داریـم و ته مانده هـا را می کاریم. مـا انتظار داریم که بواسـطه 
پیـچ و تـاب قوانیـن روحانـی، خواسـته هـای خودخواهانـه مـا اجـر غیـر خودخواهانـه بهمراه 

داشـته باشـد.» –  برگرفتـه از مرجـع زیر.
.International Student Fellowship Newsletter, March 2007

پولـس ایـن اصـل را در غالطیـان بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۱۰ اعـامل مـی کنـد. در عـوض اینکـه 
اعضـای کلیسـا یکدیگـر را «نیـش بزننـد و ببلعنـد» (غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۱۵) ، کلیسـا بایـد 
مکانـی باشـد کـه در آن روح، مـا را هدایـت کنـد بـه طـوری که دیگران بـر ما ارجحیت داشـته 
باشـند. (خوشـبختانه ایـن روح ایثار و از خودگذشـتگی در آداب زندگی مـردم خاورمیانه وجود 
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دارد). بـا ایـن شـناخت کـه «از طریـق فیـض نجـات یافته ایـم» ، بدین جهت این شـناخت باید 
مـا را در نحـوه رفتارمـان بـا دیگـران، فروتـن، صبورتـر و دلسـوزتر مناید.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ سپتامرب آماده شوید.

۱۷ سپتامرب یکشنبه
احیای انحطاط یافتگان

در حالی که پولس انتظاراتی متعالی برای ماهیت زندگی مسیحی دارد (غالطیان باب ۵ آیه 
۱۶)، اندرز او به ایامنداران در غالطیان باب ۶ آیه ۱ نیز به گونه ای مفرح بخش، واقع گرایانه 
می باشد. انسانها کامل نیستند و حتی مؤمن ترین مسیحیان نیز در برابر اشتباه مصون منی 
باشند. در زبان یونانی، سخنان پولس در غالطیان باب ۵ آیه ۱۶ نشان می دهند که او وضعیتی 
را پیش بینی می کند که به احتامل زیاد در کلیسا رخ خواهد داد. پولس به غالطیان توصیه 

هایی عملی درباره چگونگی برخورد با چنین موقعیت هایی ارائه می دهد. 

مسـیحیان بایـد در صـورت سـقوط ایامنـداری دیگر در رفتـار گناه آلـود، چگونه واکنش 
نشـان بدهنـد؟ غالطیـان بـاب ۶ آیه ۱، متـی باب ۱۸ آیـات ۱۵ تا ۱۷.

 

مـا بـرای بهرمنـدی از نصیحـت پولـس در غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۱، باید نوع دقیـق وضعیتی 
را کـه پولـس در ذهـن دارد، درک کنیـم. ایـن در مـورد دو واژه ای اسـت کـه در نیمـه نخسـت 
جملـه بـکار بـرده شـده انـد. واژه اول گرفتـه شـده یا مسـتولی اسـت. از نظر تحـت اللفظی به 
معنای «کشـف وشناسـایی شـدن، چیره و قبضه شـدن یا غافلگیر شـدن» می باشـد. موضوع و 
نـکات متفـاوت مربـوط بـه ایـن واژه نشـان مـی دهند کـه پولس دو جنبـه را در ذهن داشـت. 
ایـن نـه تنهـا بـه ایامنـداری کـه، ایامنـدار دیگـری را در حیـن عملـی خـالف «مـی گیـرد» بلکه 
همچنیـن بـه رونـدی کـه فرد خود را بواسـطه رفتـاری (امثال سـلیامن باب ۵ آیـه ۲۲ را ببینید) 

کـه در بهرتیـن رشایـط از انجـام آن خـودداری می منـود، اشـاره می کند. 
احتـامل اینکـه تخلفـی کـه پولـس از آن سـخن مـی گویـد عمـدی نباشـد، از اصطالحـی که 
بـکار مـی بـرد، آشـکار اسـت. واژه ترجمـه شـده بصـورت «خطا» یـا «گنـاه» کـه از واژه یونانی 
paraptoma مـی آیـد، بـه گنـاه عمـدی اشـاره منـی کنـد بلکـه در عـوض بـه اشـتباه، لغـزش یا 
گامـی نادرسـت اشـاره دارد. مـورد دوم بـا توجـه بـه نظریـات پیشـین پولـس در مـورد بـا روح 
«رفتـار کـردن»، معنـای خاصـی مـی دهـد. اگـر چه ایـن به هیـچ وجه اشـتباه فـرد را تربئه منی 
کنـد، ایـن را بـه روشـنی نشـان مـی دهد کـه پولس بـا مـوردی از گنـاه جسـورانه رسوکار ندارد 

(اول قرنتیـان بـاب ۵ آیـات ۱ تـا ۵).
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واکنـش مناسـب در چنیـن رشایطـی نباید مجـازات، محکومیت یا طرد و تکفیر کردن باشـد 
بلکـه بایـد احیـا و ترمیـم باشـد. واژه یونانـی ترجمه شـده بصـورت «بازسـازی»، katartizo، به 
معنـی «نوسـازی» یـا «درسـت کردن»مـی باشـد. در عهـد جدیـد در مـورد «تعمیـر» تورهـای 
ماهیگیـری (متـی بـاب ۴ آیـه ۲۱) بـکار برده شـده اسـت و روند جا اندازی اسـتخوان شکسـته 
را در مفهـوم پزشـکی در ادبیـات یونانـی توصیـف مـی کنـد. بـه هـامن صـورت کـه مـا دیگـر 
ایامنـداران را کـه ممکـن اسـت زمیـن بخورنـد و پایشـان بشـکند را رهـا منـی کنیـم، بـه عنـوان 
اعضـای بـدن مسـیح، مـا بایـد بـرای بـرادران و خواهرامنـان در مسـیح کـه ممکـن اسـت در 

مسـیرمان بسـوی ملکـوت خـدا لغـزش و زمیـن خـورده انـد را بـا مالیمـت رسپرسـتی کنیم.

چـرا مـا اغلـب بجـای انجـام متـی بـاب ۸۱ آیـات ۵۱ تـا ۷۱، در مـورد فردی کـه از او 
خشـمگین هسـتیم بـه بدی سـخن مـی گوییم و اجـازه می دهیم که خشـم مان علیه 

آن فـرد بجـوش بیایـد و حتـی نقشـه انتقام می کشـیم؟

۱۸ سپتامرب دوشنبه
از وسوسه برحذر باشید

«ناتان به داود گفت، آن مرد تو هستی» (اول سموئیل باب ۱۲ آیه ۷). 
جدیـت سـخنان پولـس در غالطیان بـاب ۶ آیه ۱ برای محافظت از زندگی خودمان اسـت تا 
مبـادا مـا نیـز گرفتار وسوسـه بشـویم و ایـن موضوع مهـم نباید نادیده گرفته بشـود. اشـاره به 
رضورت و نگرانـی شـخصی میتوانـد در انـدرز پولـس دیـده شـود – بطریقی که او درخواسـت 
خویـش را عرضـه میـدارد.   واژه ترجمـه شـده بصـورت «مالحظـه کـردن» یـا «مواظـب بودن» 
بطـور دقیـق یعنـی «بـا دقـت نـگاه کـردن» یـا «توجه دقیـق داشـنت» می باشـد (رومیـان باب 
۱۶ آیـه ۱۷ را بـا فیلیپیـان بـاب ۲ آیـه ۴ مقایسـه کنیـد). بنابرایـن آنچه پولس از نظـر ادبی می 
گویـد ایـن اسـت کـه «بدقـت مراقـب خـود باشـید» مبـادا گنـاه بطـور غافلگیـر کننده شـام را 
گرفتـار سـازد. پولـس بـرای برجسـته منودن ایـن هشـدار، در نیمه نخسـت غالطیان بـاب ۶ آیه 
۱ از دوم شـخص جمـع («همـه شـام یـا شـامها») بـه دوم شـخص مفرد (تـو) در نیمـه دوم آیه 
تغییـر جهـت مـی دهـد. این هشـداری کلی نیسـت که برای متامـی جامعت کلیسـا صدق کند؛ 

بلکـه هشـداری شـخصی خطـاب بـه تک تـک افراد درون کلیسـا می باشـد.
پولس رصاحتا به ماهیت وسوسـه ای که غالطیان را نسـبت به آن هشـدار می دهد اشـاره 
منـی کنـد. شـاید او خطایـی خـاص را در ذهـن نداشـت و در واقـع بـه خطـرات گنـاه هـر چـه 
کـه باشـد و اینکـه آن هـا یکدیگـر را اصـالح کننـد، اشـاره می کـرد. در عیـن حـال سـخنان او در 
غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۲۶، مخالـف بـا «متکرب شـدن  یـا خود بزرگ بینی» را نشـان مـی دهد که 
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او آنهـا در برابـر ایـن احسـاس هشـدار میدهـد که نسـبت به اصالح کننـدگان از خـود برتری و 
نخـوت روحانی نشـان ندهند.  

چرا پولس نیاز داشت که به غالطیان در مورد غرور روحانی هشدار بدهد؟ اول قرنتیان 
باب ۱۰ آیه ۱۲، متی باب ۲۶ آیه ۳۴ و دوم سموئیل باب ۱۲ آیات ۱ تا ۷ را ببینید.

 

غرور  احساس  کند،  می  تهدید  را  مسیحی  برداشتنهای  گام  که  خطراتی  بزرگرتین  از  یکی 
روحانی است که باعث می شود که ما فکر کنیم به نوعی در برابر ارتکاب به برخی از گناهان 
مصون هستیم. واقعیت عاقالنه این است که همه ما طبیعت گناهکار یکسانی داریم –طبیعتی 
که در مغایرت با خدا قرار دارد. از این رو، بدون قدرت بازدارنده روح خدا، بسته به رشایط، 
امکان لغزش وارتکاب به هر گناهی را داریم. چنین آگاهی از هویت واقعیامن خارج از مسیح 
می تواند ما را از سقوط در گناه خود برتر بینی روحانی حفظ مناید و همچنین می تواند مبا 

کمک کند تا با افرادی که لغزش میخورند همدردی بیشرتی داشته باشیم. 

شـام چنـد مرتبـه دیگـران را (شـاید حتـی در قلبتـان) بـرای گناهـی کـه انجـام مـی 
دهنـد، (کـه خـود روزی مرتکـب شـده بودیـد)، محکـوم کـرده ایـد؟

۱۹ سپتامرب سه شنبه
 متحمل شدن بار سنگین مسئولیت

(غالطیان باب ۶ آیات ۲ تا ۵)
پولـس عـالوه بـر احیـای افرادی کـه در خطا سـقوط کرده بودنـد چه دسـتورالعمل های 
دیگـری بـه ایامنـداران در غالطیـه می دهـد؟ (غالطیـان بـاب ۶ آیـات ۲ تـا ۵ ؛ رومیـان 

بـاب ۱۵ آیـه ۱ و متـی بـاب ۷ آیـه ۱۲ را نیـز ببینید).
 
 

واژه«بار» در غالطیان باب ۶ آیه ۵ از واژه یونانی baros ترجمه شده است. این واژه از نظر 
ادبی به وزنی سنگین یا باری اشاره دارد که فردی باید برای مسافتی طوالنی حمل می منود. اگر 
چه با گذشت زمان، این واژه به استعاره ای برای انواع سختی ها و مشکالت از جمله بار کار 
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روزانه دراز مدت در هوایی گرم تبدیل شده است (متی باب ۲۰ آیه ۱۲). در حالی که موضوع 
بدیهی دستور پولس به «متحمل شدن بار یکدیگر» بطور حتم شامل لغزش های اخالقی دیگر 
ایامنداران که در آیه پیش از آن اشاره شد، می باشد، مفهوم تحمل باری که او در ذهن دارد 
زندگی  مورد  در  روحانی  بینش  چندین  پولس  های  دستورالعمل  باشد.  می  تر  گسرتده  بسیار 

مسیحی منایان می سازند که نباید نادیده گرفته شوند.
مسیحیان  کند، «متام  می  بیان   (Timothy George) جورج تیموتی  که  هامنطور  نخست 
بارهایی دارند. نوع بارهای  ما با توجه به آنچه که خدا برای زندگی ما مقدر فرموده، در اندازه 
و شکل متفاوت خواهند بود. برای برخی این بار سنگین، وسوسه و عواقب لغزش اخالقی است 
یا  جسمی  ناراحتی  است  ممکن  دیگران  برای  گردید.  بیان   ۱ آیه  در  اینجا  در  که  هامنطور   ،
اختالل روانی و یا بحران خانوادگی یا عدم اشتغال و یا ظلم شیطانی یا ازدحام چیزهای دیگر 

۴۱۳ .Galatians, p – «.باشد؛ اما هیچ مسیحی از بار معاف و استثنا نیست
دوم اینکـه، خـدا قصـد ندارد که ما متام بارهایامن را به تنهایی به دوش بکشـیم. متأسـفانه، 
مـا اغلـب بیشـرت مایلیـم بـه دیگـران در تحمـل بارهایشـان کمـک کنیـم، بیشـرت از آنچـه اجازه 
بدهیـم آنهـا نیـز مـا را یـاری کننـد. پولس ایـن رفتار بـه خودمتکی بـودن (غالطیان بـاب ۶ آیه 
۳) را بـه عنـوان غـرور انسـانی محکـوم مـی کنـد، وقتـی کـه مـا از اعـرتاف بـه ایـن کـه مـا نیز 
نیازهـا و نقـاط ضعفـی داریـم، اجتنـاب مـی ورزیـم. چنیـن غـروری نـه تنهـا مـا را از آرامـش 
دیگـران محـروم مـی سـازد بلکـه همچنیـن دیگـران را از تحقـق مأموریتـی کـه خـدا آنهـا را به 

انجامـش فراخوانـده اسـت باز مـی دارد.
 در نهایـت، خـدا مـا را فـرا می خوانـد که بارهای دیگران را متحمل بشـویم، زیـرا از طریق 
اعامملـان اسـت کـه آسـایش و آرامـش خـدا آشـکار می شـود. ایـن مفهوم بـر پایه ایـن واقعیت 
سـاخته شـده اسـت که کلیسـا بدن مسـیح می باشـد. تصویری از این در سـخنان پولس وجود 
دارد، «لیکـن خدایـی کـه تسـلی دهنـده افتادگان اسـت، ما را به آمدن تیطس تسـلی بخشـید» 
(دوم قرنتیـان بـاب ۷ آیه ۶). توجه داشـته باشـید که «آسـایش و تسـلی خـدا از طریق دعاهای 
خصوصـی و منتظـر خداونـد بـودن بـه پولـس داده نشـد بلکـه از طریـق همراهـی او بـا یـک 

دوسـت و از طریـق مـژده انجیل بود کـه او آورد. 
«دوسـتی بـرشی کـه مـا در آن بار یکدیگر را بدوش می کشـیم، بخشـی از هـدف خدا برای 

قومـش مـی باشـد.» – جان آر. دابلیو. اسـکات، پیام غالطیـان صفحه ١٥٨ . 
John R. W. Stott, The Message of Galatians, p. 158 

چـه چیـزی شـام را از خواسـنت کمـک بـاز مـی دارد –غـرور، رشم، عـدم اطمینـان، 
احسـاس خوداتکایـی؟ اگـر شـام احسـاس نیـاز مـی کنید چـرا نباید کسـی را کـه به او 

اطمینـان داریـد بیابیـد و از وی بخواهیـد در مشـکالت شـام رشیـک بشـود؟
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۲۰ سپتامرب چهارشنبه
رشیعت مسیح (غالطیان باب ۶ آیات ۲ تا ۵)

پولـس تحمـل بـار را با کامل شـدن رشیعت مسـیح مرتبط می سـازد. منظـور او از گفنت 
رشیعـت مسـیح چیسـت؟ غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۱۴، بـاب ۶ آیـه ۲ ؛ یوحنـا بـاب ۱۳ آیه 

۳۴ ؛ متـی بـاب ۲۲ آیـات ۳۴ تا ۴۰.
 

اسـتفاده پولس از عبارت «رشیعت مسـیح» (ton nomon tou Christou) در هیچ کجای 
دیگـر کتـاب مقـدس دیـده منی شـود، اگـر چـه او در اول قرنتیـان بـاب ۹ آیـه ۲۱ از اصطالحـی 
مشـابه اسـتفاده مـی کنـد (ennomos Christou). منحـرص بفـرد بـودن ایـن عبـارت باعـث 
بوجـود آمـدن تفاسـیر مختلفـی شـده اسـت. برخـی بـه اشـتباه چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه 
ایـن گواهـی بـر ایـن اسـت کـه رشیعـت خـدا کـه در کوه سـینا داده شـد بـا رشیعتـی متفاوت 
یعنـی بـا رشیعـت مسـیح جایگزین شـده اسـت. برخـی دیگـر ادعا می کننـد کـه واژه رشیعت 
در واقـع بـه معنـی یـک «اصـل» عمومی می باشـد (رومیان بـاب ۷ آیه ۲۱ را ببینیـد)، یعنی ما 
در تحمـل بارهـای دیگـران پیـرو الگـوی عیسـی هسـتیم. در حالی که تفسـیر دوم از محاسـنی 
برخـوردار اسـت، موضـوع و اصطالحـات یکسـان آن با غالطیـان باب ۵ آیه ۱۴ نشـان می دهند 
کـه «کامـل شـدن رشیعـت مسـیح» اشـاره ای دیگـر به کامل شـدن رشیعـت اخالقـی از طریق 
محبـت مـی باشـد. پولـس پیش تـر در رسـاله اش نشـان داد کـه احـکام اخالقی با آمدن مسـیح 
باطـل نشـدند. در عـوض رشیعـت اخالقـی تفسـیر شـده از طریـق محبـت همچنان بـه ایفایی 
نقشـی مهـم در زندگـی مسـیحی ادامـه مـی دهنـد. ایـن خالصه آن چیزی اسـت که عیسـی در 
طـول رسـالت زمینـی خویـش تعلیـم داد و همچنیـن در مـدت زندگـی و حتـی در مرگـش آنـرا 
بکـامل رسـاند. مـا در تحمـل مشـکالت دیگران، تنها قـدم های عیسـی را دنبال منـی کنیم بلکه 

همچنیـن رشیعـت را کامـل می کنیم.
موضـوع دیگـری کـه در ایـن آیـات مطـرح مـی شـود، تناقض آشـکار میـان غالطیـان باب ۶ 
آیـه ۲ و بـاب ۶ آیـه ۵ مـی باشـد. اگـر چـه ایـن مشـکل وقتـی کـه متوجه مـی شـویم پولس از 
دو واژه متفـاوت بـرای توصیـف دو موقعیـت مختلـف اسـتفاده کـرده اسـت، رفـع مـی شـود. 
هامنطـور کـه تاکنـون دیـده ایـم، واژه (بـار) در آیـه ۲ (baros)، به باری سـنگین کـه باید برای 
مسـافتی طوالنـی حمـل می شـد، اشـاره دارد. بـا این حـال واژه phortion در آیـه ۵ به بار یک 
کشـتی، کولـه پشـتی یـک رسبـاز و یـا حتـی نـوزادی در رحـم اشـاره دارد. در حالی کـه بارهای 
پیشـین مـی تواننـد کنـار گذاشـته شـوند امـا در مـورد بارهـای دوم چنین منی باشـد. یـک مادر 
بـاردار مـی بایسـت خـود، فرزنـدش را حمـل کنـد. هامنطـور کـه ایـن مثـال نشـان می دهـد، 
بارهایـی وجـود دارنـد کـه دیگـران مـی تواننـد در تحملشـان بـه مـا کمـک کننـد امـا بارهایـی 
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هسـتند کـه هیـچ انسـان دیگری منی تواند بـرای ما آنها را بدوش بکشـد، از جملـه بار وجدانی 
گناهـکار، رنـج و مـرگ. بـرای اینهـا مـا بایـد تنها به کمک خـدا تکیه کنیـم (متی بـاب ۱۱ آیات 

۲۸ تـا ۳۰). 

دریافت  دیگران  طرف  از  کمک  بارها  از  برخی  برای  توانید  می  شام  که  حالی  در 
کنید، اما بعضی از آنها را باید تنها به نزد خداوند بربید. چگونه می توانید بیاموزید 

چیزهایی را که خود به تنهایی قادر به تحمل شان نیستید به خداوند بدهید؟

۲۱ سپتامرب پنجشنبه
کاشنت و درو کردن (غالطیان باب ۶ آیات ۶ تا ۱۰)

در غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۷، واژه ترجمـه شـده بصـورت «اسـتهزا» (mukterizo)، تنهـا در 
اینجـا در عهـد جدیـد بـکار رفتـه اسـت، اگـر چـه اغلـب در ترجمـه یونانـی عهـد قدیـم دیـده 
مـی شـود. ایـن واژه دقیقـا بـه معنـای «تحقیـر منـودن» اسـت. در عهد قدیـم معموالً بـه خوار 
شـمردن انبیـا خـدا اشـاره دارد (دوم تواریـخ باب ۳۶ آیـه ۱۶، ارمیا باب ۲۰ آیـه ۷ و حتی یکبار 

بـرای توصیـف آشـکار طغیـان نسـبت بـه خـدا بـکار رفته اسـت (حزقیـال باب ۸ آیـه ۱۷).
منظـور پولـس ایـن اسـت کـه مـردم ممکـن اسـت خـدا را نادیـده بگیرنـد و یـا حتـی بـه 
فرمانهایـش بـی احرتامـی کننـد، امـا آنها منـی توانند خدا را گـول بزنند. او داور نهایی می باشـد 

و آنهـا در پایـان بایـد بهـای اعـامل خـود را پرداخـت کنند.

غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۸ را بخوانیـد. منظـور پولـس در اینجـا چیسـت؟ چـه منونـه هایـی 
مـی توانیـد در کتـاب مقـدس از شـخصیت هایـی که برای جسـم یا بـرای روح می کارند 
بیابیـد؟ (بـرای مثـال اعـامل رسـوالن بـاب ۵ آیـات ۱ تـا ۵ ، لوقا بـاب ۲۲ آیـه ۳ ، دانیال 

بـاب ۱ آیـه ۸ ، متـی بـاب ۴ آیـه ۱ را ببینید).
 

تشبیه و َمثَِل پولس درباره کاشنت و درو کردن منحرص بفرد منی باشد. این یک واقعیت زندگی 
است که در بسیاری از رضب املثل های باستانی بیان شده است. اگر چه، آنچه که اهمیت دارد 
چگونگی استفاده پولس از آن در برجسته منودن نظریات پیشینش در مورد جسم و روح می 
باشد. جیمز دی. جی. دان (James D. G. Dunn) می نویسد، «معادلی امروزی این است که ما 
آزادی انتخاب داریم اما در انتخاب عواقب تصمیاممتان آزاد نیستیم.» – غالطیان صفحه ٣٣۰ . 

Galatians, p. 330
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اگـر چـه خـدا همیشـه مـا را از عواقـب زمینـی گناهامنـان نجـات منی دهـد، لیکـن نباید از 
ناامیـدی نسـبت بـه انتخـاب هـای بـدی که داشـته ایـم مغلوب بشـویم. مـی توانیم خوشـحال 
باشـیم کـه خـدا گناهان ما را بخشـیده اسـت و مـا را به عنـوان فرزندان خویش پذیرفته اسـت. 
مـا بایـد بـر روی فرصـت هایی که اکنـون داریم برای رسمایه گـذاری در چیزهایی که برداشـتی 

آسـامنی را بـه همراه خواهند داشـت مترکـز کنیم.
در ضمـن، غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۱۰ این نکته را نشـان می دهد که «اصول اخالقی مسـیحی 
مترکـزی دوگانـه دارنـد: یکـی جهانـی کـه مـورد اسـتقبال همـه اسـت، ‘با جمیـع مردم احســان 
بنامییـم’ و دیگـری ویـژه و خـاص مـی باشـد، ‘علی الخصـوص بـا اهـل بیـت ایامن’. درخواسـت 
جهـان شـمول پولـس بـر پایـه ایـن حقیقـت بـود کـه همـه مـردم در همـه جـا در تصویـر خدا 
خلـق شـده انـد و از ایـن رو در نظـر خـدا بی نهایت بـا ارزش هسـتند. هر زمان که مسـیحیان 
ایـن داده اصلـی مکاشـفه کتـاب مقـدس را فرامـوش کـرده انـد، بطـور اجتنـاب ناپذیـر قربانی 
گنـاه نـژاد پرسـتی، تبعیـض جنسـی، قبیلـه گرایـی، تبعیـض طبقاتـی و هـزاران تعصـب و عـدم 
تحمـل عقایـد مخالـف دیگـری کـه اجتـامع بـرشی را از آدم و حـوا تـا امـروزه تحت تاثیـر قرار 

داده انـد، شـده انـد.» – تیموتـی جـورج، غالطیـان صفحـه ۴۲۷ و ۴۲۸ . 
Timothy George, Galatians, pp. 427, 428

شام یا برای خوبی و یا برای بدی می کارید. به خودتان بنگرید. چه نوع محصولی 
درو خواهید منود؟

۲۲ سپتامرب جمعه
تفکـری فراتـر: «روح خـدا رشارت را تحـت کنـرتل وجـدان نگـه مـی دارد. زمانـی که انسـان 
خـود را باالتـر از تأثیـر روح متجیـد مـی کند، محصولـی از رشارت را درو می کنـد. روح بر چنین فردی 
کمرتیـن تأثیـر را بـرای اجتنـاب وی از کاشـنت بذرهـای نافرمانـی دارد. هشـدار هـا قـدرت کمـرتی بـر 
او دارنـد. او بـه تدریـج تـرس خـود را از خـدا از دسـت مـی دهـد. بـرای جسـم مـی کارد و در نتیجـه 
فسـاد برداشـت خواهـد منـود. زمـان برداشـت بـذری که خود کاشـته فـرا رسـیده اسـت. او فرمان های 
مقـّدس خـدا را تحقیـر مـی کنـد. قلـب جسـمی وی بـه قلبـی سـنگی تبدیـل مـی شـود. مقاومـت در 
برابـر حقیقـت او را گرفتـار رشارت مـی کنـد. بـه این دلیل که برش بذر رشارت را کاشـت اسـت که بی 

قانونـی، جـرم و خشـونت در جهـان پیـش از طوفـان بوجـود آمد. 
«همـه بایـد نسـبت بـه اهریمـن که جـان بواسـطه او هالک میگردد هشـیار باشـند. این به 
خاطـر هیچیـک از حکمهایـی نیسـت کـه خـدا بر علیه انسـان صادر منوده اسـت. او بـرش را از 
نظـر روحانـی نابینـا منـی کنـد. خـدا بـرای قادر سـاخنت برش بـه تشـخیص حقیقـت از خطا نور 
و شـواهد کافـی ارزانـی داشـته اسـت. امـا او بـرش را بـه دریافـت حقیقـت وادار منـی کنـد. او 
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بـرش را در انتخـاب خوبـی یـا بـدی آزاد مـی گذارد. اگـر برش یکبـار در برابر شـواهدی که برای 
هدایـت عقیـده اش بـه جهـت درسـت کافـی هسـتند، مقاومـت مناید و بـدی را انتخـاب مناید، 
بـار دوم اینـکار را آسـانرت انجـام خواهد داد. بار سـوم نیز او با اشـتیاق بیشـرتی خـود را از خدا 
دور خواهـد سـاخت و قـرار گرفنت در سـمت شـیطان را انتخـاب خواهد کـرد. و او به این روند 
ادامـه خواهـد داد تـا در رشارت باقـی مبانـد و دروغـی را کـه بـه عنـوان حقیقـت اجـر نهـاده 
را  بـاور کنـد. مقاومـت او محصولـی را ببـار آورده اسـت.  » – الـن جـی. وایـت، کتـاب مقدس 

تفسـیری ادونتیسـتهای روز هفتـم جلد ششـم صفحـه ۱۱۱۲ .
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112 

سواالتی برای بحث 
۱. در مفهومـی عملـی، اصـالح ایامنـدار دیگـری کـه مرتکـب گناه شـده اسـت، در 
واقـع بـه چـه معنـی می باشـد؟ طبیعـت گنـاه مرتکـب شـده بـه چـه روش هایـی 
رونـد اصـالح را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد؟ آیـا ترمیـم بـه ایـن معنـی اسـت کـه 

همـه چیـز ماننـد گذشـته خواهـد شـد؟ در ایـن بـاره بـه بحـث بپردازیـد.
۲. از آنجایی که بارهایی وجود دارند که مردم باید خود متحمل بشوند (غالطیان باب 

۶ آیه ۵)، یک ایامندار چگونه تشخیص می دهد که باید به فردی کمک کند؟
۳. کلیسـای شـام چگونـه دسـتورالعمل هـای پولـس در بـاب ۶ غالطیـان را قیـاس 
میکنـد؟ شـام شـخصاً بـرای ایجاد تغییـری مثبت، چه کاری مـی توانید انجـام بدهید؟

خالصـه: نشـان حضـور خـدا در میـان امـت خویـش در روح مسـیحانه اسـت کـه درون 
کلیسـا هویـدا میشـود. و ایـن نشـان میتوانـد از طریـق بخشـش و احیـا بـه کسـانی کـه خطـا 
ورزیـده انـد بـا چگونگـی کمـک بـه یکدیگـر در مشـقات متجلـی گـردد. و نیز با مشـارکت در 

اعـامل خودخواسـته مهرآمیـز نـه تنهـا بـا همکیشـان خـود بلکـه بـا بـی ایامنـان بـروز میکند.  
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۲۳ تا ۲۹ سپتامربدرس چهاردهم

فخر به صلیب

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: غالطیان باب ۶ آیات ۱۱ تا ۱۸؛ رومیان باب ۶ آیات ۱ تا ۶ ، باب 

۱۲ آیات ۱ تا ۸ ؛ دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۰، باب ۵ آیه ۱۷، باب ۱۱ آیات ۲۳ تا ۲۹. 
آیه حفظی: «لیکن حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که 

بوسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا» (غالطیان باب ۶ آیة ۱۴).

ایـن مطالعـه در بـاب غالطیـان بسـیار مهیج و حاد بود. ایـن بدین دلیل اسـت که خود این 
رسـاله حـاد مـی باشـد. پولـس از فراخوانـده شـدن خـود و حقیقـت آنچه کـه موعظـه می کرد 
آگاه بـود (نبایـد فرامـوش کنیـم کـه، هامنطور که او بارهـا گفت، آن حقیقـت از طرف خداوند 
بـود)، بـا شـوری الهام شـده از انبیا عهد قدیم، اشـعیا، ارمیا، هوشـع. درسـت هامنطـور که آنها 
در زمـان خـود از قـوم خدا خواسـتند که دسـت از خطا بردارنـد، پولس نیـز در اینجا همین کار 

را بـا مـردم زمـان خود انجـام می دهد. 
مهم نیست که رشایط اضطراری چه بودند، در انتها کالم ارمیا می توانست به آسانی در 
مورد غالطیان بکار رود، درست هامنطور که برای مردم زمان خودش صدق می کرد: «خداوند 
چنین می گوید: حکیم، از حکمت خود فخر ننامید و جبّار، از تنومندی خویش مفتخر نشود 
و دولتمند از دولت خود افتخار نکند. بلکه هر که فخر مناید از این فخر بکند که فهم دارد و 
مرا می شناسد که من یهوه هستم که رحمت و انصاف و عدالت را در زمین بجا می آورم زیرا 

خداوند می گوید در این چیزها مرسور می باشم» (ارمیا باب ۹ آیات ۲۳ و ۲۴).
حکمـت بـا شـکوه بـرشی مـا، ثـروت هایـامن و توانایـی هایـامن، هیـچ کجـا پوچـی و بـی 
فایدگـی شـان شـفاف تـر از زمـان قبـل از صلیـب مسـیح نبـوده اسـت –مترکـز رسـاله پولس به 

گلـه گمراهـش در کلیسـای غالطیـه اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰ سپتامرب آماده شوید.
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۲۴ سپتامرب یکشنبه
دستان خود پولس

اظهـارات پایانـی پولـس در غالطیـان بـاب ۶ آیـات ۱۱ تـا ۱۸ را با اظهـارات نهایی که او 
در سـایر رسـاله هایش بیـان مـی کنـد، مقایسـه کنید. پایان رسـاله غالطیان بـه چه روش 
هایـی مشـابه بـا و یـا متفـاوت از آنهـا می باشـد؟ (اظهـارات پایانـی در رومیـان، اول و 

دوم قرنتیـان ، افسسـیان، فیلیپیان، کولسـیان و اول و دوم تسـالونیکیان را ببینیـد.) 
 
 

اظهـارات پایانـی پولـس همواره یکسـان نیسـتند، اما تعـدادی عنارص مشـرتک در آنها دیده 
مـی شـود: (۱) درود فرسـتادن بـه افـرادی خـاص، (۲) هشـدار و نصیحـت پایانـی، (۳) امضـای 
شـخصی و (۴) دعـای اختتـام. هنگامـی کـه این ویژگی هـای معمولی با اظهـارات پایانی پولس 
در غالطیـان مقایسـه مـی شـوند، دو تفـاوت قابـل توجـه بـه چشـم می خورد. نخسـت، رسـالة 
غالطیـان بـر خـالف بسـیاری از رسـاله هـای پولـس، حـاوی هیـچ درود و احوالپرسـی شـخصی 
منی باشـد. چرا؟ درسـت مانند نبودن شـکرگزاری سـنتی در آغاز رسـاله اش، این احتامالً نشـانه 
بیشـرتی از رابطـه تیـره و تـار میان پولس و غالطیان می باشـد. پولس مؤدب اما رسـمی اسـت.

دوم، مـا بایـد بیـاد داشـته باشـیم کـه ایـن عـادات پولـس بـود کـه لحـن رسـاله هایـش را 
تشـکیل مـی داد (رومیـان بـاب ۱۶ آیـه ۲۲). پولـس سـپس پـس از امتـام، اغلب خود قلـم را بر 
مـی داشـت و چنـد کلمـه ای مختـرص بـا دسـت خـط خـود در پایـان رسـاله مـی نوشـت (اول 
قرنتیـان بـاب ۱۶ آیـه ۲۱). اگـر چـه در غالطیـان پولـس از عـادت خـود منحـرف شـد. هنگامی 
کـه او قلـم را از کاتـب مـی گیـرد همچنـان در مـورد رشایـط غالطیه بسـیار نگران اسـت که در 
عـوض، هشـدار هـای بیشـرتی را می نویسـد. او در واقـع تـا زمانـی که یکبـار دیگـر از غالطیان 
در خواسـت نکنـد کـه از کارهـای احمقانـه خویش دسـت بردارند، قلـم را بر زمین منـی گذارد.
در غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۱۱، پولـس تأکیـد مـی کنـد که رسـاله را با حروف درشـت نوشـت. 
مـا دقیقـاً دلیـل آن را منـی دانیـم. برخـی تصـور کـرده انـد کـه پولـس اشـاره بـه انـدازه حروف 
نداشـت بلکـه بـه شـکل نوشـتاری آن هـا اشـاره می کـرد. آنهـا اظهار می کنند که شـاید دسـت 
هـای پولـس از شـکنجه علیـل شـده بـود یـا از درسـت کـردن چـادر پیـچ خـورده بودنـد کـه 
منی توانسـت حروفـش را بدرسـتی بنویسـد. گروهـی دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه نظریـات وی، 
شـواهد بیشـرتی از دیـد کـم وی ارائـه مـی کنند. اگر چه هـر دو نظریه امکان پذیر می باشـند، 
امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن نظریـه که پولـس عمداً بـا حروف بـزرگ می نوشـت تـا منظور 
خـود را بـا تأکیـد بیشـرتی برسـاند، قابل قبول تر می باشـد، درسـت مانند روشـی کـه ما ممکن 
اسـت بـرای تأکیـد بـر کلمـه یـا مفهومـی مهـم، زیـر آن خـط کشـیده، آن را بصـورت مایـل یـا 
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بـا حـروف بـزرگ بنویسـیم. بـه هـر دلیلـی، پولـس مطمئنـاً مـی خواسـت کـه خوانندگانش به 
هشـدارها و تذکـرات وی توجـه کننـد.

۲۵ سپتامرب دوشنبه
فخر به جسم

غالطیان باب ۶ آیات ۱۲ و ۱۳ را بخوانید. پولس در این آیات چه چیزی می گوید؟
 
 

اگـر چـه پولـس سـابقاً بـه هـدف و برنامـه کار و انگیـزه مخالفـان خـود اشـاره کرده اسـت 
(غالطیـان بـاب ۱ آیـه ۷، بـاب ۴ آیـه ۱۷)، اظهـارات وی در غالطیـان بـاب ۶ آیـات ۱۲ و ۱۳ 
نخسـتین نظریـات رصیحـی مـی باشـد کـه او دربـاره مخالفانـش بیـان مـی کنـد. او آنهـا را بـه 
ایـن صـورت توصیـف مـی کنـد کـه  «گویـی میخواهند صورتـی نیکو در جسـم منایان سـازند». 
عبـارت «صورتـی نیکـو»در زبـان یونانـی به معنـی «چهره خوب» بـه خود گرفنت می باشـد. در 
واقـع، واژه معـادل «چهـره» در زبـان یونانـی با واژه نقاب بازیگر یکسـان می باشـد و این واژه 
حتـی بصـورت اسـتعاری بـرای اشـاره به نقش یـک بازیگر مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. به 
عبـارت دیگـر، پولـس می گویـد که این مـردم مانند بازیگرانـی بودند که بدنبـال جلب رضایت 
مخاطبـان بودنـد. در فرهنگـی مبتنـی بـر افتخـار و رشم، انطبـاق رضوری مـی باشـد و کسـانی 
کـه بـه اشـتباه تعلیـم مـی دهنـد، بـه نظـر می رسـد که بدنبـال بهبـود درجـه افتخار خـود نزد 

هموطنـان یهودیشـان و  سـایر مسـیحیان یهـودی در اورشـلیم بودند.
پولس به نکته مهمی درباره یکی از انگیزهای ایشان اشاره می کند –متایل به اجتناب از 
جفا. اگر چه جفا بطور حتم میتواند بیشرت بصورتهای تجسمی شامل تعدی و آسیبهای جسمی 
درک شود  اما میتواند بشکلهایی مالیمرت از آزار و ایذا و طرد و در انزوا قرار دادن، بهامنگونه 
زیانبار باشد. پولس و سایر افراد متعصب افراطی در یهودا، یکبار این روش را انجام داده بودند 

(غالطیان باب ۱ آیه ۱۳)، اما گزینه دوم نیز تأثیراتش را بر غالطیان داشت.
رهـربان مذهبـی یهـود همچنان تاثیر سیاسـی قابـل توجهی در بسـیاری از مناطق داشـتند. 
آنهـا دارای مجـوزی رسـمی در روم بودنـد؛ از ایـن رو، بسـیاری از ایامنـداران یهـودی، مشـتاق 
بـه حفـظ روابـط خـوب بـا ایشـان بودنـد. آشـوبگران در غالطیه توسـط ختنـه غیـر یهودیان و 
تعلیـم آنـان بـرای نگه داشـنت تورات، توانسـته بودند زمینه مشـرتکی بـا یهودیان محلـی بیابند. 
ایـن نـه تنهـا آنهـا را قـادر مـی سـاخت که رابطـه دوسـتانه با کنیسـه را حفـظ کنند، بلکـه آنها 
حتـی مـی توانسـتند روابـط خـود بـا ایامنـداران یهـودی در اورشـلیم، کسـانی که در مـورد کار 
انجـام شـده مربـوط بـه غیـر یهودیـان شـک و تردیـد داشـتند را تقویت کننـد (اعامل رسـوالن 
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بـاب ۲۱ آیـات ۲۰ و ۲۱). بـدون شـک کارهـای ایشـان از یـک لحاظ توانسـته بود شـهادت آنها 
بـه یهودیـان را مؤثرتر بسـازد.

پولـس هـر وضعیتـی را کـه در ذهـن دارد، منظـورش روشـن اسـت : «و همـه کسـانی کـه 
کشـید» (دوم  خواهنـد  زحمـت  کننـد،  زیسـت  دینـداری  بـه  عیسـی  مسـیح  در  می خواهنـد 

تیموتـاوس بـاب ۳ آیـه ۱۲).

بـه دالیلـی کـه ایـن افراد برای تعلیم نادرسـت داشـتند، بیاندیشـید. بـا در نظر گرفنت 
همـه چیـز، ایـن تـا حـدی منطقـی بـه نظـر مـی رسـد. ایـن بایـد دربـاره اینکـه حتی 
بهرتیـن انگیزهـا مـی تواننـد در صـورت سـهل انـگاری، ما را بـه بیراهه بکشـانند، چه 
چیـزی بـه مـا بگویـد؟ آخرین باری که شـام بـا انگیزه ای درسـت کار اشـتباهی انجام 

دادیـد، چه زمانـی بود؟

۲۶ سپتامرب سه شنبه
فخر به صلیب (غالطیان باب ۶ آیة ۱۴)

«لیکـن حاشـا از مـن کـه فخـر کنـم جـز از صلیب خداوند ما عیسـی مسـیح که بوسـیله او 
دنیـا بـرای مـن مصلوب شـد و من بـرای دنیـا» (غالطیان بـاب ۶ آیة ۱۴).

پولـس کـه انگیـزه هایـی کـه برخـی را بـه ارسار بر ختنـه بر می انگیخت، افشـا منـوده بود، 
بـرای آخریـن بـار پیـام انجیل خـود را به غالطیـان ارائه می کنـد، اما تنها بصـورت خالصه. برای 
پولـس، انجیـل بـر پایـه دو اصـل اساسـی مـی باشـد: (۱) مرکزیت صلیـب (آیـه ۱۴) و (۲) اصل 

عدالـت (آیـه ۱۵). مطالعـه امروز بر روی مورد نخسـت می باشـد.
بـرای مـا کـه در قـرن بیسـت و یکم زندگی مـی کنیم، درک شـوک آوری کـه نظریات پولس 
دربـاره صلیـب (غالطیـان بـاب ۶آیـه ۱۴) در اصـل انتقـال می دادند، دشـوار می باشـد. امروزه 
صلیـب مسـیح منـادی رایـج و محبـوب می باشـد که برای اکـرث مردم احسـاس مثبتـی را تداعی 
مـی کنـد. اگـر چـه در زمـان پولـس، صلیـب چیـزی بـرای فخـر نبـود بلکه چیـزی بود کـه خوار 
شـمرده مـی شـد. یهودیان ایده مسـیح مصلـوب را اهانت وار مـی دانسـتند و رومیان مصلوب 
شـدن را چنـان منفـور مـی دیدنـد که حتی بـه عنوان نوعـی مجازات مناسـب شـهروندان روم، 

به آن اشـاره ای نشـده اسـت.
نگاه تحقیر آمیزی که جهان باسـتان نسـبت به صلیب مسـیح داشـت، بوضوح در نخسـتین 
نقاشـی هـای موجـود از مصلـوب شـدن دیده می شـود. یـک قطعه نقاشـی باسـتانی با قدمت 
مربـوط بـه اوایـل قـرن دوم، مصلـوب شـدن مـردی بـا رس یـک االغ را بـه تصویر می کشـد. در 
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زیـر صلیـب و مجـاور بـا نقاشـی مـردی بـا دسـتان گشـوده بـه دعا، چنین نوشـته شـده اسـت: 
«الکسـاندر خـدای خـود را پرسـتش مـی کنـد». نکتـه روشـن اسـت: صلیـب مسـیح به متسـخر 
گرفتـه شـده اسـت. در ایـن زمینـه اسـت کـه پولـس جسـورانه اعـالم می کند کـه منـی تواند به 

چیـزی جـز صلیب مسـیح مباهـات مناید!

صلیـب مسـیح چـه تفاوتـی در رابطـه پولس بـا جهان بوجـود آورد؟ غالطیان بـاب ۶ آیه 
۱۴؛ رومیـان بـاب ۶ آیـات ۱ تـا ۶ ، بـاب ۱۲ آیـات ۱ تـا ۸ ؛ فیلیپیان بـاب ۳ آیه ۸ .

 
 

صلیـب مسـیح همـه چیـز را بـرای ایامنـدار تغییـر مـی دهـد. مـا را نـه تنهـا بـرای ارزیابی 
مجـدد دیدگاهـامن نسـبت بخـود بـه چالـش مـی کشـد، بلکـه همچنیـن اینکـه مـا چگونـه بـا 
جهـان مرتبـط مـی شـویم. جهـان در ایـن دوران فعلـی پـر رشر و متـام آنچـه که بـه آن انحصار 
دارد (اول یوحنـا بـاب ۲ آیـه ۱۶) – در مخالفـت بـا خـدا قـرار دارد. از آنجایـی که ما با مسـیح 
مـرده ایـم، جهـان دیگـر ماننـد قبـل قـدرت نـدارد تـا ما را بـه اسـارت بگیـرد و زندگی گذشـته 
دنیاپرسـتانه ، دیگـر وجـود نـدارد. پیـرو مقایسـه پولـس، شـکاف میـان ایامنـدار و جهـان بایـد 

بگونـه ای باشـد کـه گویـا آنهـا از نظـر یکدیگـر مـرده اند.

صلیـب بـرای تأثیـر بـر روابط شـام با جهان چـه کاری انجام داده اسـت؟ چـه تفاوتی 
در زندگـی شـام ایجـاد کرده اسـت؟ شـام اکنـون که خود را تسـلیم خداونـد منوده اید 

کـه برای شـام ُمـرد، چگونه متفـاوت زندگی مـی کنید؟

۲۷ سپتامرب چهارشنبه
خلقت جدید

پولـس بـا تاکیـد بـر مرکزیت صلیب مسـیح در زندگی مسـیحی، اکنون بر اصل اساسـی دوم 
پیـام انجیـل خـود تاکید دارد: عادل شـمرده شـدن از طریق ایامن.

سنت ختنه را بر خالف انجیل می  هامنطور که در متام این فصل دیده ایم، پولس اساساً 
دانست. اگر چه او خود با این عمل مخالف منی باشد. پولس چندین بیانیه شدید بر علیه ختنه 
ابراز منوده است (غالطیان باب ۵ آیه ۲ تا ۴ را ببینید)، اما او منی خواهد غیر یهودیان چنین 
استنتاج کنند که مختون نبودن برای خدا خوشایندتر از مختون بودن است. منظور وی چنین 
منی باشد، زیرا یکی می تواند در مورد کارهایی که دیگران انجام می دهند یا منی دهند، رویه 
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قانون گرایانه یا احکام پرستانه داشته باشند. از نظر روحانی، موضوع ختنه بی ربط می باشد. 
مذهب حقیقی ریشه کمی در رفتارهای بیرونی دارد و بیشرت در وضعیت قلب برشی ریشه 
دارد. هامنطور که خود عیسی فرمود، یک فرد می تواند ظاهری فوق العاده داشته باشد اما از 

نظر روحانی در درون فاسد باشد (متی باب ۲۳ آیه ۲۷).

منظـور از خلقـت تـازه چیسـت؟ (غالطیان بـاب ۶ آیه ۱۵، دوم قرنتیان بـاب ۵ آیه ۱۷). 
شـام خـود چگونـه مفهوم ایـن مطلب را تجربه کـرده اید؟

 
 

واژه یونانـی ktisis بصـورت «خلقت»ترجمـه شـده اسـت. هم می تواند بـه یک «مخلوق» 
فـردی (عربانیـان بـاب ۴ آیـه ۱۳) و یـا بـه رونـد کار «خلقـت» (رومیان بـاب ۸ آیه ۲۲)  اشـاره 
کنـد. در هـر دو مـورد، ایـن واژه داللـت بـر کارهـای خالـق دارد. ایـن منظور پولس می باشـد. 
تبدیـل شـدن به«مخلوقـی جدیـد» چیـزی نیسـت که بتوانـد با تالش بـرشی بدسـت بیاید –چه 
ختنـه و یـا هـر چیـز دیگـری. عیسـی بـه ایـن رونـد بـه عنـوان «حیـات تـازه یـا تولـد دوبـاره» 
(یوحنـا بـاب ۳ آیـات ۵ تـا ۸) اشـاره مـی کنـد. این عمل الهی اسـت کـه خدا بواسـطه آن فردی 
را کـه از نظـر روحانـی مـرده اسـت، در وی زندگی روحانـی می دمد. این نیز اسـتعاره ای دیگر 
بـرای توصیـف عمـل نجـات دهنده ای می باشـد که پولس معمـوالً به عنوان عدالـت از طریق 

ایـامن از آن یـاد مـی کند.
پولـس در دوم قرنتیـان بـاب ۵ آیـه ۱۷، بـا جزئیـات بیشـرتی در مـورد ایـن تجربـه خلقـت 
جدیـد سـخن مـی گویـد. پولـس در ایـن آیـه، توضیـح مـی دهـد کـه تبدیل شـدن بـه مخلوقی 
جدیـد، معنایـی بیشـرت از تنهـا تغییـر در وضعیـت ما در کتابهای آسـامنی دارد؛ ایـن تغییری در 
زندگـی امـروزی مـا ایجـاد مـی کنـد. هامنگونـه کـه تیموتـی جـورج می نویسـد، «شـامل روند 
کامـل متحـول شـدن مـی باشـد: کار احیـاء کننـده روح القـدس که منتهـی به توبـه و ایامن می 
شـود، رونـد روزانـه ریاضـت و احیـا، رشـد مـداوم در پرهیـزکاری کـه رسانجـام به مشـابهت به 

۴۳۸ .Galatians, p – .صـورت مسـیح منتهـی میشـود.  .»  غالطیـان صفحـه ٤٣٨
اگر چه تبدیل شدن به مخلوقی جدید، چیزی نیست که ما را عادل می کند. در عوض، این 

تغییر ریشه ای  بدون شک مظهر چیزی است که  عادل شمرده شدن را تفهیم مینامید. 

در حالـی کـه شـام مـی توانیـد بـرای برخـی از بارهـا کمـک از طـرف دیگـران دریافـت 
کنیـد، امـا بعضـی از آنهـا را باید تنها به نـزد خداوند بربید. چگونه مـی توانید بیاموزید 

چیزهایـی را کـه خـود بـه تنهایی قـادر به تحمل شـان نیسـتید به خداونـد بدهید؟
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۲۸ سپتامرب پنجشنبه
سخن آخر (غالطیان ٦: ١٦-١٨)

پولـس دعـای خیر خود را به کسـانی ارزانـی میدارد که «از این قاعـده پیروی مینامیند» 
(غالطیـان بـاب ۶ آیـه ۱۶). بـا توجـه بـه موضوع، فکر مـی کنید که پولـس از چه قاعده 

ای سـخن می گوید؟
 

واژه ترجمـه شـده بـه «قاعـده»، بـه معنـی میلـه یـا چوبـی صـاف اسـت کـه در بنایـی یـا 
نجـاری بـرای انـدازه گیری اسـتفاده می شـد. ایـن واژه در نهایت معنایی مجازی بـه خود گرفت 
و بـه قواعـد و معیارهایـی که انسـان بواسـطه آنها چیـزی را ارزیابی می کند، اشـاره دارد. برای 
مثـال، هنگامـی کـه مردم دربـاره مجموعه عهد جدید سـخن می گویند، منظور ایشـان بیسـت 
و هفـت کتـاب عهـد جدیـد مـی باشـند که بـرای تعییـن بـاور و عمل کلیسـا معترب می باشـند. 

بنابرایـن، اگـر تعلیمـی بـه سـطح ایـن کتابها نرسـد، قابل قبول منی باشـد.

عالئـم خداونـد عیسـی کـه پولس در جسـمش دارد، کدامنـد؟ منظور او از نوشـنت اینکه 
هیـچ کـس نبایـد بـه خاطر آنهـا او را «برنجاند» چیسـت؟ آیا ممکن اسـت غالطیان باب 
۶ آیـه ۱۴ بـه پاسـخ ایـن پرسـش کمک کنـد؟ غالطیان بـاب ۶ آیـه ۱۷؛ دوم قرنتیان باب 

۴ آیـه ۱۰، بـاب ۱۱ آیـات ۲۳ تا ۲۹.
 

واژه عالمت یا نشان از واژه یونانی stigmita می آید که واژه انگلیسی stigma نیز از آن 
گرفته شده است. پولس ممکن است اشاره به عمل رایج عالمت گذاری بردگان با نشان اربابشان 
به عنوان منونه ای از تعیین هویت، یا به عملی در برخی ادیان مرموز جایی که مرید خود را به 
عنوان نشانه ای از ایامن داغ می کند، اشاره داشته باشد. در هر صورت، «پولس با نشان خداوند 
عیسی بدون شک اشاره به زخمی مانده بر روی بدنش بر اثر شکنجه و سختی می باشد (دوم 
قرنتیان باب ۴ آیه ۱۰ و باب ۱۱ آیات ۲۴ تا ۲۷ را ببینید). مخالفان او اینک بر این ارسار دارند 
که ایامن آورندگان غیر یهودی او را به پذیرش نشان ختنه به عنوان عالمتی از تسلیم آنها به 
یهودیت، وادار سازند. اما پولس نشانه هایی دارد که مبنی بر این هستند که او برده چه کسی 
شده است و اینکه برای او هیچ وفاداری جز مسیح وجود ندارد ... زخمی که پولس در حین 
خدمت اربابش از دشمنانش دریافت کرده بود، از رسسپردگی او به مسیح به شیوایی سخن می 

گفت.» –کتاب مقدس تفسیری ادونتیستهای روز هفتم جلد ششم صفحه ٩٨٩. 
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The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 989 

دارید،  عیسی  در  ایامنتان  از  شام  که  دیگر  ای  گونه  به  یا  جسمی  های»  «عالمت 
کدامند؟ به عبارت دیگر، ایامنتان چه بهایی برای شام داشته است؟

۲۹ سپتامرب جمعه
تفکـری فراتـر: «صلیـب جلجتـا متـام قـوای زمینـی و دوزخـی را بـه چالش می کشـد و 
در نهایـت بـر آنهـا غلبـه خواهـد کـرد. متـام تاثیرات بر صلیـب متمرکز شـده اند و بواسـطه آن 
متـام تاثیـرات ایجـاد مـی شـوند. صلیـب کانون اصلـی توجه می باشـد؛ زیرا مسـیح بـر روی آن 
زندگـی خـود را بـرای نسـل بـرش از دسـت داد. ایـن فـداکاری بـه منظـور احیـای برش بـه کامل 
اولیـه اش ارائـه شـد. آری، بعـالوه، بـرای دادن شـخصیت دگرگـون شـده کامل به بـرش و تبدیل 

او بـه چیـزی بیشـرت از یک فاتح پیشـکش شـد.
«کسـانی کـه در قـدرت مسـیح بر دشـمنان بـزرگ خدا و برش غلبـه می کننـد، موقعیتی در 

تـاالر آسـامن باالتر از فرشـتگانی که هرگز سـقوط نکـرده اند، بدسـت خواهند آورد.
مسـیح اعـالم مـی کنـد که ‘مـن اگر از زمیـن بلند کرده شـوم، همه را به سـوی خود خواهم 
کشـید.’ اگـر صلیـب تاثیـری بـه نفـع خـود نیابـد، یـک منونـه تاثیـر ایجـاد مـی کنـد. نسـل بـه 
نسـل، حقیقـت ایـن زمان به عنوان حقیقت امروزه آشـکار شـده اسـت. مسـیح بـر روی صلیب 
واسـطی بـود کـه توسـط وی رحمـت و حقیقـت بـا یکدیگـر یکـی شـدند و عدالـت و صلـح بر 
یکدیگـر بوسـه زدنـد. ایـن وسـیله ای اسـت کـه جهان را بـه جلو می رانـد.» – الن جـی. وایت، 

برگرفتـه شـده از مرجع زیر.
.Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1113
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سواالتی برای بحث 
۱. در ایـن حقیقـت کـه پولـس رسـاله اش را بـا اشـاره بـه فیـض خدا آغـاز منوده و 
بـه پایـان مـی رسـاند برای شـام چه اهمیتـی دارد؟ غالطیـان باب ۱ آیـه ۳ را با باب 

۶ آیـه ۱۸ مقایسـه کنید.
۲. بـا توجـه بـه اظهـارات پولـس دربـاره مصلـوب شـدن بـه جهـان (غالطیـان باب ۶ 
آیـه ۱٤)، مسـیحیان چـه ارتباطـی بایـد بـا جهـان امـروزی داشـته باشـند؟ مسـیحیان 
اگـر نسـبت بـه ایـن جهـان مـرده باشـند، چگونـه بایـد بـا مسـائل مربوط بـه محیط، 

نژادپرسـتی، سـقط جنیـن و غیـره ارتبـاط داشـته باشـند؟ 
۳. یـک فـرد چگونـه متوجـه مـی شـود که «خلقـت جدیـدی» را که پولـس درباره آن 

می نویسـد را تجربـه کرده اسـت؟
۴. بـا توجـه بـه اظهـارات پولـس دربـاره مصلـوب شـدن بـه جهـان (غالطیـان باب ۶ 
آیـه ۱٤)، مسـیحیان چـه ارتباطـی بایـد بـا جهـان امـروزی داشـته باشـند؟ مسـیحیان 
اگـر نسـبت بـه ایـن جهـان مـرده باشـند، چگونـه بایـد بـا مسـائل مربوط بـه محیط، 

نژادپرسـتی، سـقط جنیـن و غیـره ارتبـاط داشـته باشـند؟ 

خالصـه: مذهـب حقیقـی تنهـا مبتنی بـر رفتار ظاهـری منی باشـد، بلکه بر پایـه وضعیت 
قلـب نیـز می باشـد. زمانـی کـه قلـب تسـلیم خـدا بشـود، زندگـی فـرد در حالـی کـه در ایـامن 
رشـد می کند، بیشـرت و بیشـرت منعکس کننده  شـخصیت مسـیح خواهد بود. قلب باید توسـط 
مسـیح مطیـع بشـود؛ هنگامـی که ایـن اتفاق بیافتـد، متام چیزهـای دیگر اتفاق خواهنـد افتاد.


