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فهرست مطالب

Sabbath School 
Personal Ministries

حق چاپ محفوظ و مخصوص «کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم» میباشد. هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنامی مطالعه
کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم (جرنال کنفرانس)

قابل ویرایش، تغییر، اصالح ، اقتباس ، ترجمه ، تکثیر یا انتشار نیست. دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم
مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ منایند تا کتابچه راهنامی مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگساالن
ترجمه گردد. حق طبع و نرش مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین (ادونتیستهای روز هفتم)

و (ادونتیست) و آرم شعله گون جزو اسامی و عالمت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و
استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.
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خاستگاه وجایگاه ما در اینجاست: تفسیر  
لوتر از کتاب رومیان

پانصـد سـال پیـش در چنیـن ماهـی، مارتیـن لوتـر  ۳۳ سـاله کـه  یـک پژوهشـگر رشـته 
الهیـات مسـیحی بـود ، رسـاله نـود و پنـج مـاده ای خـود را منتـرش کـرد. و اگـر چـه او در ابتدا 
رصفـاً در پـی اثبـات خبـط وخطـا  وشـارالتان بازیهـای پاپ حقـه باز بود کـه گله روحانـِی لوتر 
را بـا فـروش بـراِت آمـرزش از گناهـان فریـب مـی داد، مخالفـت و اعـرتاض کنش گرانـه لوتر به 
جرقـه ای تبدیـل شـد کـه  باعـث شـعله ور شـدن نهضـت اصالحـات پروتسـتان گردیـد و از آن 
زمان بود که دیدگاه گذشـته جهان نسـبت به مسـیحیت متحول شـد و دیگر مثل سـابق نبود.
البتـه، از آن روز تاریخـی سـال ۱۵۱۷ تغییـرات فراوانـی رخ داده اسـت. اما چیـزی که تغییر 
نکـرده، کالم خـدا و حقایـق کالم اسـت کـه شـالوده و پایـگاه الهیاتـی سـرتگی بـرای لوتر شـد تا 
کلیسـای پـاپ روم را بـه چالـش کشـیده و مبوجـب آن پیـام عظیـم رسـتگاری «فقـط بواسـطه 

ایـامن» را بـه میلیونهـا نفر ارزانـی دارد. 
کانون آن پایه و اساس، در مطالعات دروس این ثُلث، کتاب رومیان است. لوتر در خصوص 
کتاب رومیان اینگونه تفسیر خود را ابراز منود: «رساله های پولس در واقع رسسبد عهد جدید 
و ناب ترین بخش انجیل است، و شایسته است که نه تنها هر مسیحی آن را کلمه به کلمه از 
حفظ بداند، بلکه هر روز خود را بدان مشغول دارد، گویی که نان و قوت روزانه جان است. 

"— مارتین لوتر، حاشیه و تفسیری بر کتاب رومیان ، بر گرفته شده از ماخذ ذیل:
Martin Luther, Commentary on Romans, translated by J. Theodore Mueller 
(Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1976), p. 8.
آری، لوتـر حقیقـت بـزرگ «رسـتگاری محض ایـامن» را در میان نوشـته های کتـاب رومیان 
یافـت. در اینجـا بـود کـه ایـن مـرد که با فهم ضامنـِت رسـتگاری در تقال بود، حقیقـت بزرگ را 
هویـدا منـود — نـه فقـط در مـورد رومیـان، نـه فقط در مـورد عهد جدیـد، بلکه در مـورد متام 
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کتـاب مقـدس: حقیقـت در مورد نقشـه نجـات، «که قبل از قدیم االیّام در مسـیح عیسـی به ما 
عطـا شـد» (دوم تیموتائـوس بـاب ۱ آیه ۹). و این حقیقت اسـت که رسـتگاری تنهـا در عدالت 
مسـیح یافـت می شـود. ایـن عدالتـی اسـت کـه بـا ایـامن بـه مـا  سـپرده شـده اسـت، عدالتـی 
کـه جـدا از رعایـت احـکام بـه مـا اعطا شـده اسـت. و یا آنگونـه که پولـس به وضـوح آن را در 
رومیـان بیـان می کنـد: «زیـرا یقیـن می دانیـم کـه انسـان بـدون اعـامل رشیعـت، محـض ایامن 

عـادل شـمرده می شـود« (رومیـان بـاب ۳ آیه ۲۸).
این نیز با توجه به این حقیقت بود که لوتر — کسی که قدرت ها و حاکامن جهان و سلسله 
حکومتی پاپ روم را به مبارزه می طلبید — در سال ۱۵۲۱ در مقابل شورای ورمز حضور یافت 
و اعالم منود: «من نه می توانم و نه میخواهم که از بیانیه خود عقب نشینی کنم چرا که صحیح 
نیست که یک مسیحی بر ضد وجدان خویش سخن بگوید ....  جایگاه و موضع من این است 

و منی توانم کار دیگری انجام بدهم.» —  از مرجع زیر بر گرفته شده است:
J. H. Merle D’Aubigné D.D., History of the Reformation, translated by H. White 
(New York: American Tract Society, 1848), p. 249.
و امروزه پروتستان های وفادار نیز منی توانند کار دیگری انجام دهند مگر اینکه بر کالم خدا 

ایستادگی کرده و با همه سنت ها وعقایدی که بر پایه کتاب مقدس نیستند مخالفت ورزند. 
شـکی نیسـت کـه مسـیحیت، از زمـان لوتر تا حـد زیادی پیرشفت کرده اسـت و خـود را از 
قـرن هـا خرافـات و آموزه هـای نادرسـت کـه نه تنهـا انجیـل را تحریف کردنـد، بلکـه در واقع، 

جایـگاه آن را بزورغصـب کرده بود، آزاد سـاخته اسـت.
با این حال، اصالحات در طی سال های طوالنی ازحرکت باز مانده بود. در بعضی جاها، 
ترشیفات رسد و صوری جای حرکت و پیرشفت را گرفت، و در برخی جاهای دیگر، مردم در 
و  مسیحیان  کلیساهای  وحدتگرایی  عرص  در  اکنون   و  بازگشتند.  روم  پاپ  اعتقادات  به  واقع 
کرثت گرایی، بسیاری از حقایق خاص و بارز که موجب حرکت نهضت اصالحات شد رو برسدی 
و کمرنگی نهاد و تحت یورشهای پی در پی تزویر و حیل رشته منطق و معانی مختلف کالمی 
قرار گرفت  که در پی مخفی منودن تفاوت های بنیادین بودند، که تا اکنون نیز همچون دوره 
لوتر حل و فصل نشده اند. نبوت های دانیال باب ۷ آیات ۲۳ تا ۲۵، باب ۸ آیات ۹ تا ۱۲ و 
مکاشفه یوحنا باب های ۱۳ و ۱۴ و همچنین مژده بزرگ نجات و رستگاری از طریق ایامن که در 
کتاب رومیان یافت می شود، نشان می دهند که چرا افراد وفادار به کتاب مقدس باید محکم به 

حقایقی که نیاکان پروتستان ما حتی به بهای زندگیشان از آن دفاع منودند، وفادار مبانند.
مـا ادونتیسـت هـای روز هفتـم هسـتیم و بـر اصـل  تنهـا کتاب مقـدس بطور محـض تکیه 
داریـم ؛ از ایـن رو، مـا رسسـختانه متـام تـالش هـا را بـرای برگردانـدن مسـیحیان به ایـامن زمان 
روم و قبـل از دوره اصالحـات رد مـی کنیـم. در مقابـل، کتـاب مقدس ، مـا را در جهت مخالف 
رهنمـون مـی دارد (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۸ آیـه ۴) و مـا در آن جهت با اعـالن «انجیل ابدی» 
(مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۶) بـه جهـان، هـامن انجیـل ابـدی کـه ۵۰۰ سـال پیـش بـه لوتر 

الهـام بخشـید، بـه حرکـت ادامه مـی دهیم.
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پولس رسول در روم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۱۵ آیات ۲۰ تا ۲۷ ؛ اعامل رسوالن باب ۲۸ آیات ۱۷ تا 

۳۱ ؛ فیلیپیان باب ۱ آیه ۱۲؛ رومیان باب ۱ آیه ۷ ؛ افسسیان باب ۱؛ رومیان باب ۱۵ آیه ۱۴.
آیه حفظی: «اّول شکر می کنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح دربارة همگی شما 

که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است» (رومیان باب ۱ آیه ۸).

بـرای یـک دانـش آموز کتاب رومیان مهم اسـت که پیشـینه تاریخـی این کتـاب را درک مناید. 
همیشـه زمانی که به دنبال درک کالم خدا هسـتیم، درک زمینه و رشایط محیطی آن زمان بسـیار 
مهم اسـت. ما باید نسـبت به مسـائلی که به آن ها اشـاره شـده آگاهی یافته و آنها را درک کنیم. 
پولـس خطـاب بـه گروهـی خـاص از مسـیحیان در زمانـی خـاص و بـه دلیلـی خـاص می نوشـت؛ 
دانسـنت آن دلیـل تـا حـد امـکان ، به میـزان زیادی مـا را در حین مطالعه منتفع خواهد سـاخت.

بنابرایـن، بیاییـد بـه گذشـته برگردیـم. بیاییـد بـه روم قرن اول سـفر کنیـم، و اعضای حارض 
در کلیسـا بشـویم و سـپس، بـه عنـوان اعضـای کلیسـای قـرن اول، بیاییـد بـه سـخنان پولـس و 

کالمـی کـه روح القـدس بـه او بـرای ارائـه بـه مؤمنـان در روم داد، گـوش فـرا دهیم.
و در عیـن حـال بـا اینکـه مسـائل رضوری کـه پولـس بدان اشـاره میکـرد محلی بـود، ولی در 
بطـن خـود دارای ارزش هـا و اصولـی همچـون، چگونگی رسـتگار شـدن انسـان بود که اشـاره به 
ایـن موضـوع دارد کـه ایـن مسـئله جهان شـمول بـود. آری، پولس خطـاب به یک گـروه خاص از 
مـردم سـخن می گفـت. و بلـی، زمانـی کـه او نامه را نوشـت، موضوعی خاص در مد نظر داشـت. 
امـا هامنطـور کـه مـی دانیـم، قرن ها بعـد در زمـان و رشایط محیطـی کامال متفـاوت، کالمی که 
او مکتـوب کـرد، بـه هـامن میـزان کـه برای اولیـن بار در حیـن نگارش به زمـان او مرتبـط بودند، 

بـه زمـان مارتیـن لوتـر نیـز مربوط بودنـد. و بـا رشایط امروزه ما نیز متناسـب هسـتند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷  اکترب آماده شوید.

۳۰ سپتامرب تا  ۶  اکترب درس اول
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۱ اکترب یکشنبه
نامه پولس رسول

رومیـان بـاب ۱۶ آیـات ۱ و ۲ حاکـی بـر ایـن هسـتند کـه پولـس احتـامالً رسـاله رومیـان را 
در شـهر یونانـی کَنَخریـه نوشـت، کـه در نزدیکـی قُرنتُـس بود. اشـاره پولـس به فیبـی، یکی از 

سـاکنان قرنتـِس ُعلیـا،  آن مـکان را بـه پیشـینه احتاملـی نامـه بـه رومیـان معیـن می کند.
یکـی از اهـداف معیـن منـودن شـهر محـل خاسـتگاه رسـاله های عهـد جدیـد، بـرای تعییـن 
تاریـخ نوشـته شـدن آن هـا می باشـد. از آنجایـی کـه پولس بسـیار سـفر می کـرد، دانسـنت مکان 

وی در یـک زمـان خـاص، یـک رسنـخ از تاریـخ آن را بـه مـا ارزانی مـی دارد.
پولـس کلیسـاِی قرنتـس را در دومیـن سـفر بشـارتی خـود، ۴۹-۵۲ بعـد از میـالد مسـیح 
تأسـیس منـود (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۸ آیات ۱ تا ۱۸ را ببینید). او در سـفر سـوم خـود، ۵۸-۵۳ 
بعـد از میـالد مسـیح، بـار دیگـر از یونـان دیـدن کـرد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیـات ۲ و ۳) و 
تقریبـا در پایـان سـفر خود پیشکشـی برای مقدسـین در اورشـلیم (رومیان بـاب ۱۵ آیات ۲۵ و 
۲۶) دریافـت منـود. بنابرایـن، رسـاله او بـه رومیـان احتـامالً در مـاه هـای اولیه سـال ۵۸ پس از 

میالد مسـیح نوشـته شـده است.

پولـس در سـفر بشـارتی سـوم خـود، از چـه کلیسـاهای مهـم دیگـری بازدیـد منـود؟ اعـامل 
رسـوالن بـاب ۱۸ آیـه ۲۳.

 

پولـس در بازدیـد از کلیسـاهای غالطیـه، پـی برد که در طـول غیبت وی، معلـامن دروغین، 
اعضـا را بـه ختنـه کـردن و نـگاه داشـنت دیگـر احـکام رشیعـت موسـی متقاعـد کـرده بودنـد. 
پولـس از بیـم اینکـه مخالفانـش ممکـن اسـت قبـل از رسـیدن او وارد روم بشـوند، نامـه ای 
نوشـت (رومیـان) تـا از وقـوع فاجعـه ای مشـابه در روم جلوگیـری کنـد. ایـن بـاور وجـود دارد 
کـه رسـاله بـه غالطیـان نیـز از قرنتس در طول سـه مـاه اقامت پولس در آنجا در سـومین سـفر 

بشـارتی وی، شـاید اندکـی پـس از ورودش نوشـته شـده باشـد.
«پولـس در رسـاله خـود بـه رومیان، اصـول بزرگ انجیل را مشـخص منـود. او موضع خود را 
نسـبت بـه پرسـش هایی کـه کلیسـاهای یهـودی و غیر یهـودی را پریشـان می کرد، ابـراز منود و 
نشـان داد کـه امیدهـا و وعـده هایـی کـه زمانـی بطور خاص بـه یهودیان تعلق داشـته اسـت، 

اکنـون بـه غیـر یهودیـان نیـز ارائـه می شـود.» – الن جـی. وایـت، از مرجع زیر:
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 373.
هامنطـور کـه گفتیـم، در مطالعـه هـر کـدام از کُتـِب کتـاب مقدس، دانسـنِت علـت نگارِش 
آن مهـم می باشـد؛ یعنـی، وضعیتـی کـه آنـرا بازگـو میکـرد. از ایـن رو، بـرای درک مـا از رسـاله 
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رومیـان،  دانسـنت اینکـه کـدام پرسـش ها ، کلیسـاهای یهودی تبـار و غیر یهودی تبار را پریشـان 
می کـرد، مهـم اسـت. درس هفتـه آینـده بـه این پرسـش هـا خواهـد پرداخت.

چه نوع مسـائلی امروزه کلیسـای شـام را پریشـان و آشـفته می کنند؟ آیا تهدیدات، بیشـرت 
از خـارج یـا از داخـل هسـتند؟ نقـش شـام در ایـن مسـائل چیسـت؟ هـر چند وقـت یکبار 
نقـش، موقعیـت و نگـرش خـود در هـر نـوع سـختی کـه بـا آن روبرو هسـتید را بـه چالش 

کشـیده اید؟ چـرا ایـن نـوع خـود آزمایی بسـیار مهم اسـت؟ 

۲ اکترب دوشنبه
متایل قلبی پولس برای بازدید از روم

شـکی نیسـت کـه متـاس های فـردی بهرتیـن راه برای برقـراری ارتبـاط در بسـیاری از موارد 
می باشـد. مـا مـی توانیـم متـاس تلفنـی برقـرار کنیـم، ایمیـل یـا پیـام صوتـی بفرسـتیم یـا حتی 
بـا اسـکایپ مکاملـه کنیـم، امـا گفتگـوی  رو در رو و متـاس حضـوری بهرتیـن راه بـرای برقـراری 
ارتبـاط اسـت. بـه همیـن دلیـل پولـس در رسـاله خود بـه رومیـان اعالم کرد کـه مایل بـود آنها 
را بطـور حضـوری مالقـات کنـد. او می خواسـت که آنهـا از آمدن وی و دلیل آن مطمنئ شـوند.

رومیـان بـاب ۱۵ آیـات ۲۰ تـا ۲۷ را بخوانیـد. پولـس بـرای بـرای توجیـه علـت تاخیـر خـود در 
بازدیـد از روم چـه مـی گویـد؟ علـت تصمیـم او بـرای بازدید از روم چـه بود ؟ اسـتدالل او برای 
مأموریـت بشـارتی تـا چـه حـد مهـم بـود؟ از سـخنان پولـس در اینجا چـه چیـزی می توانیم در 
مـورد مأموریـت بشـارتی و شـهادت دادن بیاموزیـم؟ پولـس در رومیان باب ۱۵ آیـه ۲۷، به چه 

نکتـه جالـب و مهمـی در مـورد یهودیـان و غیـر یهودیـان اشـاره می کند؟
 

او کـه اینـک ُمبَلّـغ و ُمبَـرش بزرگـی بـرای غیـر یهودیـان بـود همـواره احسـاس می کـرد کـه 
بایـد مـژده انجیـل را بـه مناطـق جدیـد برسـاند و دیگـران را در مـکان هایـی کـه مـژده انجیل 
را دریافـت کـرده بودنـد، بـه کار بگیـرد. در آن زمـان که مسـیحیت در ابتـدای راه و نیروی کار 
بـرای آن محـدود بـود، کار کـردن در مناطقـی کـه مـژده انجیـل قبـالً بـه آن هـا وارد شـده بود، 
اتـالف نیـروی بـا ارزش کار بشـارتی بـود. او گفـت: « امـا در متـام مـدت آرزوی مـن ایـن بـوده 
اسـت کـه بـه نقـاط دیگـر نیـز رفتـه ، کالم خـدا را در جایهایـی کـه نـام مسـیح هرگـز شـنیده 
نشـده اسـت ، بشـارت دهـم . امـا هرگـز نخواسـته ام در نقاطـی مـژده انجیل را وعـظ کنم که 
قبال شـخص دیگری در آنجا عده ای را بسـوی مسـیح هدایت کرده ، و کلیسـایی تشـکیل یافته 
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اسـت . درواقـع مـن هـامن طرحـی را دنبـال مـی کنـم که در کتـاب آسـامنی آمده اسـت ؛ زیرا 
اشـعیای نبـی گفته اسـت کسـانی کـه از او بی اطالع بودنـد، خواهند دیـد و درک خواهند کرد. 

» (رومیـان بـاب ۱۵ آیـات ۲۰ و ۲۱).
هـدف پولـس سـاکن شـدن در روم نبـود. بلکـه هـدف وی ایـن بـود که در اسـپانیا بشـارت 
دهـد. او امیـدوار بـود که حامیت مسـیحیان روم را بـرای این اقدام مخاطره آمیز بدسـت آورد.

از ایـن واقعیـت کـه پولـس به دنبال دریافت کمک از یک کلیسـای تأسـیس شـده بـرای تبلیغ 
در یـک منطقـه جدیـد بـود، چـه اصـل مهمـی را مـی توانیـم در مورد مسـئله کلـی مأموریت 

بشـارتی دریابیم؟
 

دوبـاره رومیـان بـاب ۱۵ آیـات ۲۰ تـا ۲۷ را بخوانیـد. به میزان متایل بسـیار زیـاد پولس به 
بشـارت دادن و خدمـت کـردن توجـه کنیـد. چـه چیـزی شـام و اعاملتـان را بـر می انگیزد؟ 

شـام تـا چه میـزان قلبـی خدمتگـزار دارید؟

۳ اکترب سه شنبه
پولس در روم

«و وقتـی بـه روم رسـیدیم، بـه پولـس اجـازه دادنـد کـه هـر جـا میخواهـد زندگی کنـد. فقط 
یـک نگهبـان همیشـه مراقـب او بـود. » (اعامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیه ۱۶). این آیـات در مورد 
اینکـه پولـس در نهایـت چگونـه بـه روم رسـید، چه چیزی به مـا می گویند؟ ما چـه درس هایی 
می توانیـم از ایـن آیـات در مـورد چیزهـای غیـر منتظـره و ناخواسـته ای کـه اغلب بـر رس راه 

مـا قـرار می گیرنـد، بیاموزیم؟
 

آری، پولـس بـه هـر حـال بـه عنـوان یـک زندانـی،  در نهایـت بـه روم رسـید. اغلـب برنامـه 
هـای مـا آنگونـه کـه پیـش بینـی کرده ایـم و امیـدوار بوده ایـم، عملـی منی شـوند، حتـی آنهایی 

کـه بـا بهرتیـن نیـات برنامـه ریزی شـده اند.
پولـس در پایان سـفر بشـارتی سـوم خود، بـا هدایایش بـرای فقرا، که از جامعات کلیسـایی 
اروپـا و آسـیای صغیـر جمـع آوری کـرده بـود، به اورشـلیم رسـید. امـا رویدادهای غیـر منتظره 
ای در انتظـار او بودنـد. او دسـتگیر و بـه زنجیـر کشـیده شـد. پس از دو سـال زندانی بودن در 
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قیرصیه، او برای سـزار روم عریضه ای فرسـتاد. حدود سـه سـال پس از دسـتگیری وی، او وارد 
روم شـد، احتـامالً  انتظـار او بـه گونـه ای نبـود آنچنانکـه زمانـی کـه بـرای اولیـن بار ازاشـتیاق 

خـود بـرای بازدید از کلیسـای روم نوشـته بود.  

اعـامل رسـوالن بـاب ۲۸ آیـات ۱۷ تـا ۳۱ در مـورد زمانـی کـه پولـس در روم بـود بـه مـا چـه 
می گوینـد؟ مهم تـر اینکـه، چـه درسـی مـی توانیـم از آنهـا بیاموزیـم؟

 

«نی بواسطه وعظ های پولس بلکه به سبب غل و زنجیرهای وی بود که زندانیان مجذوب 
مسیحیت گردیدند. به سبب اسارت او بود که یوغهای بسیاری که ایشان را در اسارت گناه نگاه 
داشته بود شکسته شد. لیکن اینها همه چیز نبود. او اظهار منود: بسیاری از برادران در خداوند 
به سبب اسارت من دلگرم شده اند و چه بسا جرات بیشرتی یافته اند تا با شهامت کالم خدا را 

اعالن منایند.  ’ فیلیپیان باب ۱ آیه ۱۴.» – الن جی. وایت، برگرفته از مرجع زیر:
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 464.

شـام چنـد بـار تـا کنـون پیچیدگی هـای غیر منتظـره در زندگـی خـود را تجربه کـرده ایدکه 
در پایـان نتیجـه خوبـی بهمـراه داشـته انـد ؟ (فیلیپیـان بـاب ۱ آیـه ۱۲ را ببینیـد.) شـام 
چگونـه مـی توانیـد و بایـد، از آن تجربـه هـا ایـامن بیابیـد که بـرای چیزهایی کـه خوب به 

نظـر منی رسـد، بـه خـدا اعتـامد کنید؟

۴ اکترب چهارشنبه
«مقدسین« در روم

پولـس اینگونـه بـه کلیسـای روم درود مـی فرسـتد: «بـه همـه کـه در روم محبـوب خـدا و 
خوانده شـده و مقّدسـید، فیض و سـالمتی از جانب پدر ما خدا و عیسـی مسـیح خداوند بر 
شـام بـاد. » (رومیـان بـاب ۱ آیـه ۷). از ایـن آیه چـه اصولـی از حقیقت، الهیـات و ایامن می 

توانیـم بدسـت آوریم؟
 

کسـانیکه محبـوب خـدا هسـتید. در حالـی که این درسـت اسـت کـه خدا جهان را دوسـت 
دارد، امـا خـدا کسـانی کـه او را انتخـاب کـرده انـد، کسـانی کـه به محبـت وی پاسـخ داده اند 

را بـه گونـه ای خاص دوسـت دارد.
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مـا ایـن مطلـب را در حـوزه انسـانی می بینیم. کسـانی را که به مـا عالقه دارنـد، به گونه ای 
خـاص دوسـت داریـم؛ بیـن ما یـک تبـادل متقابـل محبت وجـود دارد. محبت خواسـتار پاسـخ 

متقابـل اسـت. هنگامـی که پاسـخی منی آیـد، محبـت کامالً محدود می شـود.
فـرا خوانـده شـده و مقدسـید. منظـور از ایـن عبارت «مقّدسـیِن فرا خوانده شـده» اسـت؛ 

بدیـن معنـی کـه، «مقـدس تعیین شـده اند».  
مقّدسـین ترجمـه واژه یونانـی hagioi اسـت، کـه بـه معنـای «افـراد مقـّدس» می باشـد. 
مقـّدس بـه معنـی «اختصـاص داده شـده یـا وقـف شـده» اسـت. یک فرد مقّدس کسـی اسـت 
کـه توسـط خـدا «جـدا» شـده اسـت. او هنوز هم ممکن اسـت راهـی طوالنی برای رسـیدن به 
قدوسـیت داشـته باشـد، امـا ایـن واقعیـت که این شـخص مسـیح را به عنـوان خداونـد انتخاب 
کـرده اسـت، چیـزی اسـت کـه او را بـه عنـوان یـک فـرد مقـّدس، بر اسـاس معنـای ارائه شـده 

توسـط کتـاب مقـدس، معیـن می کند.

پولس می گوید که آنها «به مقام مقّدس خوانده شده اند». آیا این بدین معناست که برخی 
از مردم به چنین مقامی خوانده نشده اند؟ افسسیان باب ۱ آیه ۴ ، عربانیان باب ۲ آیه ۹ و 

دوم پطرس باب ۳ آیه ۹ چگونه به ما در درک منظور پولس کمک می کنند؟
 

مـژده بـزرگ انجیـل ایـن اسـت کـه مرگ مسـیح بـرای کل جهـان بود؛ بـرای همه انسـان ها 
بـود. حتـی قبـل از بنیانگـزاری جهـان، همـه فراخوانـده شـده اند کـه در او نجـات یابنـد، همه 
«بـه مقـام مقـّدس فـرا خوانـده شـده اند». نیت اولیه خـدا برای همـه برشیت،  یافـنت نجات در 
عیسـی بـود. آتـش نهایـی جهنم تنها برای شـیطان و فرشـتگان او در نظر گرفته شـده بود (متی 
بـاب ۲۵ آیـه ۴۱). اینکـه برخی از مردم از آنچه به ایشـان ارائه شـده اسـت، اسـتفاده منی کنند، 
از شـگفتی ایـن موهبـت منی کاهـد، درسـت هامنطور که دسـت بـه اعتصاب غـذا زدن یک فرد 

در یـک بـازار،  از مـواد غذایـی زیـادی کـه در آنجا یافت می شـود، کـم منی کند.

حتـی قبـل از پیدایـش جهـان، خـدا شـام را فراخوانـده کـه در او نجـات یابیـد. چـرا نبایـد 
اجـازه دهیـد کـه هیـچ چیـزی هرگـز شـام را از توجـه کـردن بـه ایـن دعـوت بـاز دارد؟

۵ اکترب پنجشنبه
ایامنداران در روم

«قبـل از هـر چیـز خدای خود را به وسـاطت عیسـی مسـیح برای همه شـام شـکر می کنم 
زیـرا ایـامن شـام در متـام دنیا شـهرت یافته اسـت» (رومیان بـاب ۱ آیه ۸).
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نحـوه تشـکیل جامعـت کلیسـایی در روم مشـخص منی باشـد. ایـن عقیـده رایـج که کلیسـا 
توسـط پطـرس و یـا پولـس تأسـیس شـد،  بـدون پایـه و اسـاس تاریخـی اسـت. شـاید بشـارت 
دهنـدگان معمولـی آن را تاسـیس کردنـد، کسـانی کـه در روز پنطیکاسـت در اورشـلیم ایـامن 
آوردنـد (اعـامل رسـوالن بـاب ۲) کـه سـپس از روم بازدیـد منودند یا بـه آنجا نقل مـکان کردند. 
یـا شـاید در دوره ای بعـد، نوکیشـانی کـه بـه روم نقـل مـکان می کردنـد، از ایـامن خـود در آن 

پایتخـت جهـان شـهادت دادند.
جـای تعجـب اسـت کـه تنهـا طـی چند دهـه پـس از پنطیکاسـت، جامعتی که ظاهـرا هیچ 
بازدیـد رسـالتی دریافـت نکـرده بودنـد، بـه صورتـی چنین گسـرتده شـناخته شـده بودنـد. «به 
رغم مخالفت، بیسـت سـال پس از مصلوب شـدن مسـیح، یک کلیسـای زنده و مشـتاق در روم 
وجـود داشـت. ایـن کلیسـا قـوی و غیـور بـود، و خداونـد بـه آن کمـک می کـرد.» – الـن جـی. 

وایـت، برگرفتـه  شـده از مرجـع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1067.

«ایـامن» در اینجا احتامالً شـامل مفهوم گسـرتده تـری از وفاداری می باشـد؛ یعنی، وفاداری 
به شـیوه جدید زندگی که در مسـیح کشـف کرده اند.

رومیان باب ۱۵ آیه ۱۴ را بخوانید. پولس کلیسای روم را چگونه توصیف می کند؟
 

در اینجـا سـه مـورد کـه پولـس بـه آنهـا در مـورد تجربـه مسـیحیان روم بـا ارزش تلقـی و 
عنـوان کـرده را انتخـاب می کنـد ، کـه بـه رشح زیـر اسـت:

«رسشـار از خوبـی». آیـا مـردم خواهنـد گفـت کـه این تجربـه های مـا میباشـد؟ هامنطور 
کـه بـه مـا مـی پیوندنـد،  آیـا ایـن وفـور نیکـی در ماسـت که توجـه ایشـان را جلب مـی کند؟

«پـر شـده از متـام دانـش هـا». کتـاب مقدس پیوسـته بـر اهمیـت روشـنفکری، اطالعات و 
دانـش تاکیـد مـی کنـد. مسـیحیان برانگیختـه مـی شـوند کـه کتـاب مقـدس را مطالعـه کنند و 
بخوبـی بـا آمـوزه هـای آن آشـنا شـوند. «کلـامت ‘دلی تازه به شـام خواهـم داد’ بـه معنی این 
اسـت کـه ‘کـه یـک تفکر جدید به شـام خواهـم داد.’ تغییر قلبـی همواره با ایامن ناب نسـبت 

بـه وظیفـه مسـیحی و درکـی از حقیقـت حاصـل میشـود.» – الن جـی. وایـت، از مرجع زیر:
My Life Today, p. 24.
«قـادر بـه نصیحـت منـودن یکدیگر». هیـچ کس منی تواند با جدا شـدن از سـایر ایامنداران 
از نظـر روحانـی پیرشفـت کنـد. ما باید قادر به تشـویق منـودن دیگران و در عین حال تشـویق 

شـدن از سـوی آنها باشیم.

کلیسـای محلـی شـما چطـور ؟ چـه اعتبـاری دارد؟ یـا مهمتـر اینکـه آیا اصـال اعتباری 
دارد؟ پاسـختان درمـورد کلیسـای محلـی شـما چـه چیزی مـی گوید؟ مهمتـر اینکه در 

صـورت نیـاز چگونـه مـی توانید بـه بهبـود وضعیت کمـک کنید؟



۱۱

۶ اکترب جمعه
مطالعه بیشرت: میتوانید منابع زیر را مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, «The Mysteries of the Bible,« p. 706, in Testimonies for the 
Church, vol. 5; «Salvation to the Jews,» pp. 372–374, in The Acts of the Apostles. 
Read also The SDA Bible Dictionary, p. 922; and The SDA Bible Commentary, 
vol. 6, pp. 467, 468.
«نجـات برشیـت از چـاره اندیشـی ثانـوی یـا ابتـکاری بدلیـل چرخش غیـر منتظـره رویداد 
هـا پـس از بـروز گنـاه حاصـل منـی شـود. در عـوض، از یـک نقشـه الهـی بـرای نجـات برش که 
پیـش از بوجـود آمـدن جهـان شـکل گرفـت (اول قرنتیـان باب ۲ آیه ۷ ؛ افسسـیان بـاب ۱ آیات 
۳ و ۱۴؛ دوم تسـالونیکیان بـاب ۲ آیـات ۱۳ و ۱۴) و ریشـه در محبـت ابـدی خدا برای برشیت 

دارد (ارمیـا بـاب ۳۱ آیه ۳).
« ایـن نقشـه گذشـته ابـدی، زمـان حـال تاریخـی و آینـده ابـدی را دربـر دارد. ایـن نقشـه 
شـامل واقعیـت هـا  و برکاتـی اسـت مثـل انتخـاب و تقدیر و رسنوشـت قوم مقدس خدا شـدن 
و شـبیه مسـیح شـدن،  داشـنت نجات و آمرزش، اتحاد همه چیز در مسـیح، وابسـتگی به روح 
القـدس، دریافـت ارثیـه ابـدی و جالل یافنت می باشـد (افسسـیان باب ۱ آیات ۳ تـا ۱۴). عذاب 
و مـرگ عیسـی یـک حادثـه تاریخـی یـا محصـول رصفـا تصمیم بـرشی نیسـت، بلکه ریشـه در 
هـدف نجـات دهنـده خـدا و در مرکزیـت ایـن نقشـه قـرار دارند (اعامل رسـوالن بـاب ۴ آیات 
۲۷ و ۲۸). عیسـی در حقیقـت «بـره ای بـود کـه از بنـای عـامل ذبـح شـده بود» (مکاشـفه یوحنا 

بـاب ۱۳ آیـه ۸).« اقتبـاس شـده از مرجـع زیر:
 – The Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review 
and Herald Publishing®, 2000), pp. 275, 276

سواالتی برای بحث
۱. در کالس دربـاره مفهـوم اصالحـات پروتسـتان صحبـت کنیـد. بویـژه بـه ایـن پرسـش 

بیاندیشـید کـه جهـان مـا بـدون اصالحـات امـروزه چـه تفاوتـی مـی داشـت؟
۲. بیشـرت در مـورد ایـن ایـده کـه ما فراخوانده شـده ایم تا نجـات یابیم حتی پیـش از بنیان 
گـزاری جهـان، بیشـرت تفکـر کنید (تیطوس باب ۱ آیـات ۱ و ۲ ، دوم تیموتائـوس باب ۱ آیات 
۸ و ۹ را نیـز ببینیـد). چـرا مـا بایـد ایـن را دلگـرم کننـده ببینیم؟ ایـن مطلب دربـاره محبت 
خـدا بـرای انسـانها، چـه چیزی بـه ما می گویـد. پس چرا هنگامی کـه مردم از آنچـه چنین با 

لطـف بـه ایشـان ارائه شـده اسـت، روی برمی گردانند، بسـیار غم انگیز می باشـد؟
۳. در مـورد پرسـش پایانـی مطالعـه روز پنـج شـنبه بیاندیشـید. کالس شـام چگونـه مـی 

توانـد بـه بهبـود اعتبـار کلیسـا در صـورت نیـاز کمـک کنـد؟



۱۲

۷ تا ۱۳ اکتربدرس دوم

مشاجره

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: عربانیـان بـاب ۸ آیه ۶  ؛ متی  بـاب ۱۹ آیه ۱۷؛ مکاشـفه یوحنا باب 
۱۲ آیـه ۱۷؛ الویـان بـاب ۲۳؛ اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۱ تـا ۲۹؛ غالطیـان بـاب ۱ آیـات ۱ 

.۱۲ تا 

آیه حفظی: «زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح 
رسید» (یوحنا باب ۱ آیه ۱۷).

کلیسای اولیه عمدتاً از یهودیانی تشکیل شده بود که هرگز لحظه ای فکر نکرده بودند که با پذیرش 
مسیح یهودی یعنی عیسی، به نحوی از ایامن پدران خود و یا وعده های عهدی که خداوند با قومش 
بسته بود، روی برمی گرداندند. هامنطور که معلوم است، حق با آنها بود. مسئله برای ایامنداران اولیه 
یهودی تبار این بود که خواه یهودی یا نه، برای پذیرش عیسی، ابتدا باید مسیحی بشوند. مسئله دیگر 

برای بسیاری از یهودیان این بود که آیا غیر یهودیان باید قبل از پذیرش مسیح، یهودی بشوند.
تنهـا بعدهـا، در شـورای اورشـلیم، یک پاسـخ قطعی داده شـد. آنها تصمیـم گرفتند که غیر 
یهودیـان را بـا یـک دسـته از مقـررات و قوانیـن بـه دردرس نیاندازنـد. یعنـی، الزم نبـود که غیر 

یهودیـان بـه منظـور پذیرفنت عیسـی، ابتدا یهودی شـوند.
بـا ایـن حـال، بـا وجـود ایـن تصمیـم، برخـی از معلـامن همچنـان کلیسـاها را آفـت زده 
میکردنـد، بـا ارصار بـر اینکـه غیـر یهودیـان تغییر کیـش داده که ایـامن آورده بودنـد، باید این 
قوانیـن و مقـررات، از جملـه ختنـه (قطعا رونـدی نبود که باالخص بزرگسـاالن را برای پیوسـنت 
بـه مسـیحیت مجـذوب منایـد) را بجـا آورنـد. یعنـی، آنهـا معتقـد بودنـد کـه غیـر یهودیـان به 
منظـور بهـره منـد شـدن از وعده هـای عهـد، بسـیاری از قوانیـن و مقرراتـی کـه الزمـه منتفـع 

گردیـدن از جامعـه مشـرتک املنافـع ارسائیـل تلقـی مـی شـدند را رعایـت کنند.
مشکالت چه بودند و چگونه باید حل و فصل می شدند؟

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۴ اکترب آماده شوید.



۱۳

۸ اکترب یکشنبه
عهدی بهرت

عربانیـان بـاب ۸ آیـه ۶ را بخوانیـد. پیـام در اینجـا چیسـت؟ ما چگونـه این «وعده هـای بهرت« 
را درک می کنیـم؟

 
شـاید بزرگرتیـن تفـاوت بیـن دیـن عهـد عتیـق و عهد جدیـد این واقعیت اسـت کـه دوران 
عهد جدید با آمدن مسـیح موعود، عیسـی نارصی معرفی شـد. او توسـط خدا فرسـتاده شـد تا 
نجـات دهنـده باشـد. انسـان ها منی توانسـتند او را نادیـده بگیرنـد و انتظار نجات یافنت داشـته 
باشـند. تنهـا از طریـق کفـاره ای کـه او مهیـا سـاخته بـود، گناهان ایشـان آمرزیده می شـد. تنها 
بـا نسـبت داده شـدن زندگـی بدون عیـب او، آنها می توانسـتند در برابر خدا بـدون محکومیت 

بایسـتند. بـه عبـارت دیگـر، نجـات از طریـق عدالت عیسـی بود و نه چیـزی دیگر.
قدیسـان عهـد عتیـق بـه دنبـال بـرکات  عـرص انتظـار و وعـده نجـات بودنـد. (توضیـح: در 
دوران عهـد عتیـق بـه ایـن وعـده انتظـار اعتقاد داشـتند که روزی مسـایاه (مسـیح موعود) که 
دادگسـرت اسـت خواهـد آمـد ... ولـی زمانـی کـه مسـیح موعـود از میان خـود یهودیان رسـالت 
خویـش را آغـاز منـود او را نپذیرفتنـد). در زمـان عهـد جدیـد مردم بـا این پرسـش مواجه بودند 
کـه آیـا آنهـا عیسـی نـارصی که خدا بـه عنوان مسـیح موعود فرسـتاده بـود را به عنـوان نجات 
دهنـده خـود خواهنـد پذیرفـت؟ اگـر بـه او ایـامن می آوردنـد، یعنـی اگـر آنهـا او را بـه عنوان 
کسـی کـه حقیقتـاً مسـیح خـدا بـود، پذیرفتـه و خـود را تسـلیم او می کردند، از طریـق عدالتی 

کـه عیسـی بـدون هیـچ بهایی بـه ایشـان ارائـه داد، نجـات می یافتند.
در همیـن حـال، الزامـات اخالقـی بدون تغییـر در عهد جدید باقـی می ماندند، زیـرا این ها 
بـر پایـه شـخصیت خـدا و مسـیح بنیـان شـدند. اطاعـت از قانـوِن خیرخواهانـِه خـدا به هامن 

میـزان کـه جزئـی از عهـد قدیـم اسـت، در عهـد جدید نیز می باشـد.

متـی بـاب ۱۹ آیـه ۱۷؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۲ آیـه ۱۷، بـاب ۱۴ آیـه ۱۲ و یعقـوب بـاب ۲ 
آیـات ۱۰ و ۱۱ را بخوانیـد. ایـن آیـات در مـورد قانـون اخالقـی در عهـد جدید، چـه چیزی به 

می گویند؟ مـا 
 

همزمـان، متـام مجموعـه قوانیـن آیینـی و ترشیفاتی که منحرص به بنـی ارسائیل بودنـد – و به 
وضـوح بـه عهـد قدیـم گره خورده بودند و همه به عیسـی و به مرگ و رسـالت وی به عنوان کاهن 
اعظم اشـاره داشـتند – دیگر ادامه نیافتند و نظم جدیدی بر اسـاس «وعده های بهرت» معرفی شـد.



۱۴

یکـی از اهـداف اصلـی پولـس در کتـاب رومیان، کمـک به یهودیـان و غیریهودیـان بود که 
بفهمنـد کـه در ایـن گـذار از یهودیـت بـه مسـیحیت چـه چیزهایـی دخیـل بـود. ایـن تحـول و 
گـذار بـه زمـان نیـاز داشـت. بسـیاری از یهودیانی که عیسـی را پذیرفتنـد، هنوز بـرای تغییرات 

بـزرگ پیـش رو آمـاده نبودند.

برخـی از وعـده هـای کتـاب مقـدس کـه مـورد عالقه شـام هسـتند کدامند؟ هـر چند وقت 
یکبـار آنهـا را مطالبـه می کنیـد؟ چـه انتخاب هایـی می کنیـد کـه ممکن اسـت مانـع تحقق 

ایـن وعـده ها در زندگی شـام بشـوند؟

۹ اکترب دوشنبه
احکام و مقررات یهودی

بـر حسـب زمانـی کـه دارید، کتاب الویـان را مرور کنید. (بـرای منونه، به الویـان باب ۱۲، ۱۶ 
و ۲۳ مراجعـه کنیـد.) بـا خوانـدن همـه ایـن احـکام و قوانیـن و آیین ها، چه افـکاری به ذهن 

شـام خطـور می کنـد؟ چـرا پیـروی از بسـیاری از آن ها در زمـان عهد جدید غیـر ممکن بود؟
 

طبقـه بنـدی احـکام عهـد عتیـق به دسـته هـای مختلف بـرای ما راحـت اسـت: (۱) احکام 
اخالقـی، (۲) احـکام ترشیفاتـی، (۳) احـکام مدنـی، (۴) ُحکـم هـا و فتواهـا (قضاوتهـا) و (۵) 

احـکام مربـوط به سـالمت و بهداشـت.
ایـن طبقـه بنـدی در بخشـی میتوانـد فـراوری و تکثیر خوانده شـود. در واقعیـت، برخی از 
ایـن دسـته بنـدی هـا بهم مرتبـط هسـتند و همپوشـانی قابل توجهی وجـود دارند. گذشـتگان، 

آنهـا را  از هـم جـدا و مجـزا منی دیدند.
احـکام اخالقـی توسـط ده فرمـان خالصـه می شـوند (خـروج بـاب ۲۰ آیـات ۱ تـا ۱۷). ایـن 
احـکام،  الزامـات اخالقـی برشیـت را خالصـه می کننـد. ایـن ده ُحکـم در ُحکـم هـا و فتواهـای 
مختلفی در رسارس پنج کتاب اول از کتاب مقدس بکار رفته و بسـط داده شـده اند. این بسـط 
و تفصیـالت،  مفهـوم نـگاه داشـنت احـکام خـدا را در موقعیـت هـای مختلـف نشـان می دهند. 
قوانیـن مدنـی غیـر مرتبـط منی باشـند. آن هـا نیـز بـر پایه احـکام اخالقی هسـتند. آن هـا رابطه 
شـهروندان بـا مقامـات کشـوری و یکدیگـر را مشـخص می کننـد. آنهـا مجازات هـای تخلفـات 

مختلـف را معیـن می کننـد.
احـکام ترشیفاتی، آیین هـای معبد را تنظیم و پیشکشـهای مختلف و مسـئولیت شـهروندان 

را توصیـف می کردنـد. روزهـای اعیاد مشـخص و رعایـت آنها تعیین شـده بودند.
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احـکام مرتبـط بـا سـالمت و بهداشـت بـا احـکام دیگـر همپوشـانی دارنـد. احـکام مختلف 
مربـوط بـه نجاسـات، ناپاکی هـای آیینـی را تعریـف می کننـد و در عیـن حـال همچنیـن فراتـر 
از ایـن،  شـامل اصـول بهداشـتی و سـالمت نیز می شـوند. احـکام مربوط به گوشـت های پاک و 

ناپـاک (حـالل و حـرام) بـر پایه مالحظات جسـمی (پزشـکی) می باشـند.
در حالـی کـه یهودیـان احتـامالً تـا حـد زیـادی متـام ایـن احـکام را به عنـوان یـک مجموعه 
می پنداشـتند، کـه همگـی از طـرف خـدا آمـده بودنـد، امـا بایـد متایزاتـی خـاص در ذهن خود 
سـاخته باشـند. ده فرمان از سـوی خدا به طور مسـتقیم به مردم گفته شـده اسـت. این باعث 
می شـود کـه آن هـا از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار باشـند. احـکام دیگـر از طریـق موسـی ارائه 

شـده بودنـد. آییـن معبـد تنهـا زمانـی کـه معبـد فعال بـود، باید نگاه داشـته می شـد.
احـکام مدنـی، حداقـل بخـش بزرگـی از آن، پـس از اینکـه یهودیـان اسـتقالل خـود را از 
دسـت دادنـد و تحـت مدیریـت مدنـی ملـت دیگـری در آمدنـد، دیگـر قابـل اعـامل نبودنـد. 
بسـیاری از احـکام ترشیفاتـی دیگـر پـس از ویـران شـدن معبـد، قابل انجـام و رعایـت نبودند. 
همچنیـن، پـس از آمـدن مسـیح موعـود، بسـیاری از اعـامل ترشیفاتـی کـه منونـه ای از اصل را 
ارائـه میکردنـد بـا آمـدن اصـل (کـه مسـیح بـود) منسـوخ گردیـده و دیگر اعتبـاری نداشـتند.

۱۰ اکترب سه شنبه
به عنوان رسم موسی

اعامل رسوالن باب ۱۵ آیه ۱ را بخوانید. چه مسائلی باعث نفاق می شد؟ چرا برخی از مردم بر 
این باور بودند که این تنها برای ملت یهود نبود؟ پیدایش باب ۱۷ آیه ۱۰ را ببینید.

 

در حالی که رسوالن با مبرشان و اعضای معمولی در یک تالش جدی برای صید بسیاری از 
جانها برای مسیح در انطاکیه متحد شدند ، برخی از ایامنداران یهودی تبار از یهودیه «از فرقه 
کلیسا  در  گسرتده ای  جنجال  باعث  زود  خیلی  که  شدند  سوال  یک  طرح  به  موفق  فریسیان» 
اطمینان  با  معلامن  این  داشت.  همراه  به  تبار  غیریهودی  ایامنداران  برای  را  آشفتگی  و  شد 
زیادی اظهار داشتند که به منظور نجات یافنت، فرد باید ختنه شود و متام احکام آیینی را نگاه 
دارد. گذشته از هر چیز، یهودیان همواره به خدمات الهِی منسوب به خود افتخار می کردند و 
بسیاری از کسانی که به مسیح ایامن آورده بودند هنوز هم احساس می کردند، از آنجا که خدا 
یک بار شیوه عبادت عربی را به وضوح مشخص منود، اینکه اجازه تغییر آن را بدهد غیر محتمل 
بود. آنها ارصار داشتند که احکام و مراسم یهودی باید در آیین های دین مسیحی نیز گنجانیده 
شوند. آنها در تشخیص  این که همه پیشکشهاِی قربانِی مرِگ فرزند خدا را تداعی میکردند، کند 
ذهن بودند تا درک کنند که منونه با اصل یکی می شد و پس از آن، آیین ها و مراسم اعطایی 
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وابسته به موسی دیگر الزام آور نبودند. 

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۲ تـا ۱۲ را بخوانیـد. ایـن اختـالف چگونـه بایـد حـل و فصل 
می شـد؟

 
«پولـس در حالـی کـه برای هدایت مسـتقیم به خدا چشـم امید داشـت، همیشـه آماده به 
رسـمیت شـناخنت قـدرت اعطـا شـده در مجموعـه ایامنـداران متحد شـده در رفاقت کلیسـایی 
بـود. او نیـاز بـه مشـورت را احسـاس مـی کـرد و هنگامی که مسـائل مهمـی بوجـود آمدند، از 
ارائـه آنهـا در برابر کلیسـا و متحد شـدن با برادرانش در جسـتجوِی حکمت از خـدا برای اتخاِد 

تصمیـامِت درسـت، خرسـند بـود.» – الن جـی. وایـت، برگرفته شـده از مرجع زیر:
The Acts of the Apostles, p. 200.
فراخوانده  چگونگی  و  خود  نبوِی  فراخواِن  درباره  اغلب  که  پولس  که  است  توجه  جالب 
شدنش توسط عیسی و دریافت منودن ماموریت از وی سخن می گفت – بسیار خواستار کار 
کردن با مجموعه بزرگرتی از کلیسا بود. یعنی، با وجودی که فراخوانده شده بود، متوجه شد 

که بخشی از کلیسا به عنوان یک مجموعه بود و اینکه الزم بود تا حد امکان با آن کار کند.

نگرش شام نسبت به رهربی کلیسا چیست؟ شام تا چه میزان همکاری می کنید؟ همکاری 
بودند  مایل  خود  که  را  کاری  آن  همه،  اگر  است؟  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  چرا  کردن 

مستقل از بدن بزرگرت انجام می دادند، ما چگونه می توانستیم عمل کنیم؟

۱۱ اکترب چهارشنبه
ایامنداران غیر یهودی تبار

اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۵ تـا ۲۹ را بخوانید. شـورا چـه تصمیمی گرفت و اسـتدالل آنها 
چـه بود؟

 
تصمیـم بـر علیـه ادعاهـای یهـودی گرایی بود. ایـن افراد ارصار داشـتند که ایـامن آورندگان 
غیـر یهـودی تبـار ختنـه شـوند و متـام رشیعـت را نگه دارنـد و «اینکه احـکام و مراسـم یهودی 

بایـد بـا مراسـم دیـن مسـیحی آمیخته شـوند.» – الن جـی. وایـت، از مرجع زیر:
 The Acts of the Apostles, p. 189.
جالـب توجـه اسـت کـه پطـرس در اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـه ۱۰، ایـن احـکام قدیمی را 
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بـه عنـوان یـک یـوغ بـه تصویر میکشـد کـه آنها قـادر به تحملـش نبودنـد. آیا خداونـد که این 
احـکام را بنیـان نهـاد، آنهـا را ماننـد یوغـی بـر گردن قـوم خویش خواهـد نهاد؟ به سـختی این 
چنیـن بـه نظـر مـی رسـد. در عـوض، در طول سـال هـا برخـی از رهـربان از طریق سـنت های 
روایتـِی خـود، بسـیاری از احـکام را از برکتـی کـه قرار بود باشـند به بـاری گران تبدیـل منودند. 

شـورا بدنبـال فراغـت غیـر یهودی تبـاران از ایـن بارهای سـنگین بود.
توجـه کنیـد کـه هیـچ اشـاره یـا پرسشـی در مـورد اینکـه غیـر یهودیـان الزم نیسـت از ده 
فرمـان اطاعـت کننـد، وجـود نداشـت. پـس از هر چیز، آیـا می توانیـم تصور کنیم که شـورا به 
آنهـا بگویـد کـه خـون نخورنـد امـا احکامـی بـر علیه زنـا یا قتـل و ماننـد آن را نادیـده بگیرند؟

چـه قوانینـی بـر ایامنـداران غیـر یهودی اعامل شـد (اعامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۲۰ و ۲۹) 
و چـرا این قوانیـن خاص؟

 

اگر چه ایامنداران یهودی تبار قوانین و سنت های خود را به ایامنداران با پیشینه غیر یهودی 
تحمیل منی کردند، ولی شورا می خواست تا مطمنئ شود که غیر یهودیان مرتکب کارهایی نشوند 
که از نظر یهودی تبارانی که در عیسی با آنها متحد بودند، توهین آمیز محسوب می شدند.  
بنابراین رسوالن و مشایخ کلیسا توافق منودند تا به ایامنداران با پیشینه غیر یهودی در مورد 
پرهیز از خوردن گوشت پیشکش شده به بت ها، زنا، و چیزهایی که خفه می شد و خون ، دستور 
العملی ارسال کنند. برخی می گویند که، از آنجایی که نگاه داشنت روز سبت بطور خاص اشاره 
نشده بود، پس برای غیر یهودی تباران در نظر گرفته نشده بود (البته، فرمان های بر علیه دروغ 

گفنت و قتل نیز بطور خاص اشاره نشده بودند، پس آن مشاجره بی معنا بود).

آیـا مـی توانیـم از برخـی جهـات بـر تکالیـف مـردم کـه الزامـی نیسـتند بلکه بیشـتر 
ازطریـق سـنت مـی آینـد تـا اینکـه فرمـان الهی باشـند صـرف نظـر کنیم؟ اگـر چنین 

اسـت، چگونـه؟ نظـرات خـود را در روز سـبت در کالس مطـرح کنیـد.

۱۲ اکترب پنجشنبه

پولس و غالطیان
بـا وجـود واضـح بودن هدف شـورا، همچنان کسـانی بودند کـه بدنبال روش خـود بودند و 
بـه طرفـداری از اینکـه غیـر یهودی تبـاران باید سـنت ها و قوانین یهـودی را نگـه دارند، ادامه 
دادنـد. ایـن قضیـه بـرای پولس به موضوعی بسـیار جدی تبدیل شـد؛ یعنی این اهـداِف خوب، 
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ایـامن را بـی ارزش مـی کـرد و به انکار انجیل مسـیح تبدیل شـده بود.

غالطیـان بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۱۲ را بخوانیـد. پولـس مسـئله ای را کـه در غالطیـه بـا آن روبـرو 
اسـت ، تـا چـه حـد جدی مـی داند؟قضیـه فوق دربـاره اهمیت این مسـئله چه چیزی گوشـزد 

؟ میکند
 
 
 

هامنطـور کـه قبـالً گفتـه شـد، ایـن وضعیـت غالطیـان بـود کـه بـه میـزان زیـادی، محتوای 
نامه به روم را برانگیخت. در رسـاله به رومیان، پولس موضوع رسـاله غالطیان را بیشـرت بسـط 
مـی دهـد. برخـی از ایامنـداران یهـودی تبـار ادعـا مـی کردنـد کـه رشیعتی کـه خـدا از طریق 
موسـی بـه ایشـان داده بـود، مهـم بود و باید توسـط ایـامن آورندگان غیـر یهودی تبـار رعایت 
مـی شـد. پولـس در تـالش بـود جایگاه و عملکـرد واقعی آن را نشـان دهد. او منی خواسـت که 

ایـن مـردم آنگونـه کـه در غالطیـه انجـام داده بودند، در روم جـای پایی بدسـت آورند.
ایـن یـک سـاده انـگاری اسـت که بپرسـیم آیـا پولس در مـورد احـکام ترشیفاتی یـا اخالقی 
در غالطیـان و رومیـان سـخن مـی گویـد. از لحـاظ تاریخـی، اسـتدالل ایـن بـود کـه آیـا ایـامن 
آورنـدگان غیـر یهـودی تبـار ملـزم بـه ختنه شـدن و نـگاه داشـنت احکام موسـی بودند یـا خیر. 
شـورای اورشـلیم پیـش از آن بـر ایـن مسـئله حکـم داده بـود امـا برخـی از پذیرفـنت تصمیم آن 

کردند. خـودداری 
برخـی در نامـه هـای پولـس بـه غالطیان و رومیان، شـواهدی مـی یابند که احـکام اخالقی، 
ده فرمـان (یـا در حقیقـت، فرمـان چهـارم) دیگـر بـرای مسـیحیان الـزام آور منی باشـند. با این 
وجـود، آنهـا نکتـه ایـن نامـه هـا، زمینـه تاریخی و مسـائلی کـه پولس به آنها اشـاره مـی کرد را 
درک منـی کننـد. هامنگونـه کـه خواهیـم دید پولس تاکید کـرد که نجات تنهـا از طریق ایامن و 
نـه بـا نگـه داشـنت احـکام، حتی احـکام اخالقـی، حاصل میشـد. با این وجـود این بدیـن مفهوم 
نیسـت کـه بگوییـم احـکام اخالقی نباید نگاه داشـته شـوند. اطاعت از ده فرمان هرگز مسـئله 
نبوده اسـت؛ کسـانی که از آن یک مسـئله می سـازند در واقع یک مسـئله معارص را که پولس 

بـه آن اشـاره نکـرد ، در مد نظـر دارند.

چگونـه بـه کسـانی کـه ادعا می کنند روز سـبت دیگر برای مسـیحیان الزام آور منی باشـد، 
پاسـخ مـی دهیـد؟ چگونـه مـی توانیـد به روشـی کـه متامیت انجیـل را بـه خطر نیانـدازد، 

حقیقت روز سـبت را نشـان دهید؟
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۱۳ اکترب جمعه
مطالعه بیشرت: مراجع زیر را مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, «Jew and Gentile,« pp. 188–192, 194–197; «Apostasy in 
Galatia,« pp. 383–388, in The Acts of the Apostles; «The Law Given to Israel,« pp. 
310–312; «The Law and the Covenants,« pp. 370–373, in Patriarchs and Proph-
ets; «The Chosen People,« pp. 27–30, in The Desire of Ages.
 بـدون شـک کلیسـای مـا بـا هـامن زمـان جنجـال و اختـالف مواجـه اسـت. اما این مسـئله 
جدیـدی نیسـت. شـیطان همـواره بـا کلیسـا در جنـگ بـوده اسـت. حتـی در اولیـن روزهـای 
مسـیحیت، نفـاق و اختـالف در صفـوف ایامنداران بوجـود آمد. و یک اختالف بـود که اگر حل 

منـی شـد، مـی توانسـت کلیسـا را در مراحـل ابتدایی نابود سـازد.
«تفرقـه، ارتـداد و نفسـانیت بواسـطه تاثیـر معلـامن دروغیـن کـه درمیـان ایامنـداران در 
اورشـلیم پدیـدار شـدند، بـه رسعـت درمیـان ایامنـداران غالطیـه ریشـه دواندنـد. ایـن معلامن 
دروغیـن، سـنت هـای یهـودی را بـا حقایـق انجیـل در مـی آمیختنـد. آنهـا بـا نادیـده گرفـنت 
تصمیـم شـورای عمومـی در اورشـلیم، ایـامن آورنـدگاِن غیـر یهـودی تبـار را بـه رعایـت احکام 

ترشیفاتـی مجبـور منودنـد.» – الـن جـی. وایـت،  از مرجـع زیـر: 
The Acts of the Apostles, p. 383.



۲۰

سواالتی برای بحث
۱. بار دیگر به جواب پرسـش پایانی روز چهارشـنبه بازگشـته و آنرا در کالس مطرح کنید. 
کلیسـای محلـی شـام یـا شـام در خانـه خـود و یـا حتـی شـام خودتـان بـه چـه روش هایی 
ممکـن اسـت مسـئولیت هایـی بـرای دیگـران (یـا خودتـان) ایجـاد کنید کـه الزم نیسـتند؟ 
چگونـه مـی توانیـم تشـخیص بدهیـم کـه آیا واقعا چنیـن کاری انجـام می دهیم؟ یـا اینکه 
ممکـن اسـت در خطـر گرایش داشـنت بیش از حـد در جهت مخالف باشـیم؟ یعنی، چگونه 
مـی توانیـم تشـخیص دهیم کـه آیا در شـیوه زندگـی و معیارهایامن تا حدی کـه زندگیامن 

فراخـوان بزرگـی کـه در مسـیح داریـم را انعـکاس ندهد، سـهل انگار شـده ایم؟
۲. برخـی از اسـتدالل هایـی کـه آن افـراد بـرای این ادعـا که ده فرمـان دیگر امـروزه برای 
مسـیحیان الـزام آور نیسـتند، کدامنـد؟ مـا چگونـه بـه ایـن ادعاهـا پاسـخ مـی دهیـم؟ در 
صـورت مواجهـه بـا آن، چـرا آن اسـتدالل ها بسـیار نادرسـت هسـتند و چرا در بسـیاری از 
مـوارد کسـانی کـه آنهـا را ایجـاد مـی کننـد، درواقـع بگونـه ای زندگـی منـی کننـد کـه باور 

دارنـد ده فرمـان دیگـر الزام آور نیسـت؟
۳. بـار دیگـر غالطیـان بـاب ۱ آیـات ۱ تـا ۱۲ را بخوانیـد. توجـه کنید که پولـس درک خود 
از انجیـل را تـا چـه حـد قطعـی، متعصبانـه و بـا حـرارت توصیـف مـی منـود. ایـن مطلـب 
دربـاره اینکـه مـا چگونـه مـی بایسـت کامـال محکـم در برخـی از باورهـا بویـژه در عـرص 
کـرثت گرایـی و نسـبیت گرایـی، ثابـت قـدم مبانیـم، چه چیـزی به مـا بگوید؟ ایـن موضوع 
چگونـه نشـان مـی دهـد کـه برخـی از تعلیـامت منـی تواننـد بـه هیـچ صورتی کـم اهمیت 

بشـوند؟ داده  جلوه 
۴. در کالس در مـورد مسـائلی کـه باعـث بـروز نهضـت اصالحات پروتسـتان شـد، صحبت 

کنیـد. چـه تفـاوت های اساسـی حـل و فصل نشـده اند؟



۲۱

وضعیت برش

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: رومیـان بـاب ۱ آیـات ۱۶ و ۱۷ و ۲۲ تا ۳۲ ، باب ۲ آیـات ۱ تا ۱۰ و 

۱۷ تـا ۲۴ ، بـاب ۳ آیـات ۱ و ۲، ۱۰ تـا ۱۸ و ۲۳.
آیـه حفظـی: «زیـرا همـه گنـاه کرده انـد واز جـالل خـدا قـارص می باشـند« (رومیـان باب 

۳ آیـه ۲۳).

پولـس در ابتـدای کتـاب رومیـان بـه دنبـال اثبـات یـک حقیقـت بسـیار حیاتـی اسـت کـه 
در کانـون انجیـل قـرار دارد.  و آن موضـوع مهـم، رشایـِط غم انگیـز بـرشی اسـت. ایـن حقیقت 
وجـود دارد، زیـرا از سـقوط بـرش بـه بعـد، همـه ما بـه گناه آلـوده شـده ایم. گنـاه در ژن های 

مـا هامننـد رنـگ چشـم هایامن نفـوذ کرده اسـت.
مارتیـن لوتـر، در تفسـیر خـود از رومیان، نوشـت: «عبارِت ‘همـه گرفتار گناه هسـتند’ باید 
در مفهومـی روحانـی در نظـر گرفتـه شـود؛ یعنـی، نـه آنگونـه کـه انسـان ها در نظر خـود و یا 
از نظـر دیگـران هسـتند، بلکـه آنگونـه کـه در برابـر خـدا می ایسـتند. آنهـا همگی تحـت قیود 
گنـاه هسـتند ، کسـانی کـه در منظر انسـانها آشـکارا طغیانگرنـد و همچنین کسـانی که از نظر 
خـود و دیگـران صالـح جلـوه مینامینـد. کسـانی کـه کارهـای بـه ظاهر خـوب انجـام می دهند، 
آنهـا را از تـرس مجـازات و یـا بخاطـر کسـب منفعـت و شـهرت طلبـی، و یـا بدلیـل بهـره بردن 
از مقصـود و هدفـی خـاص، و نـه براسـاس اشـتیاق از روی عقـل و خـرد چنیـن میکنند. انسـان 
بدیـن صـورت مداومـاً از روی تظاهـر و صوری به کارهـای خوب میپردازد، امـا در باطن ، کامالً 
غرق در خواهشـهای گناه آلود و شـهوات شـیطانی اسـت که متضاد با اعامل نیک می باشـند» 

– مارتیـن لوتـر ، بـر گرفتـه از مرجع زیر:
Martin Luther, Commentary on Romans, p. 69.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۱ اکترب آماده شوید.

۱۴ تا ۲۰  اکتربدرس سوم



۲۲

۱۵ اکترب یکشنبه
قدرت خدا

«زیـرا کـه از انجیـل مسـیح عـار نـدارم چونکـه قوت خداسـت، بـرای نجات هر کـس که ایامن 
آورد، اول یهـود و پـس یونانـی، کـه در آن عدالـت خـدا مکشـوف می شـود، از ایـامن تا ایامن، 
چنانکـه مکتـوب اسـت کـه عادل بـه ایامن زیسـت خواهد منـود» (رومیان بـاب ۱ آیات ۱۶ و 
۱۷). ایـن آیـات چـه چیـزی بـه شـام می گوینـد؟ آیا شـام وعده هـا و امیدهای موجـود در این 

آیـات را تجربـه کرده اید؟
 

چند کلمه کلیدی در این آیات وجود دارد:
۱— انجیـل. ایـن واژه ترجمـه مسـتقیم از یـک واژه یونانی بـه معنی «پیام خـوب» یا «خرب 
خـوش» می باشـد. ایـن واژه بـه تنهایـی ممکـن اسـت بـه هـر پیـام خوبی اشـاره داشـته باشـد؛ 
امـا بـه ایـن صـورت کـه در اینجا بـا واژه «مسـیح» آمده اسـت، به معنـای «خرب خـوش در باره 
مسـیح» اسـت (Christ از واژه یونانـی Christos نویسـه گردانـی شـده اسـت کـه بـه معنـی 
«مسـیح موعـود» می باشـد). خـرب خـوش ایـن اسـت کـه مسـیح موعـود آمده اسـت و مـردم با 
ایـامن آوردن بـه او، می تواننـد نجـات یابنـد. در عیسـی و در عدالـت بـی نقـص اوسـت – و نه 

در خودمـان و یـا حتـی در احـکام خـدا – کـه انسـان مـی توانـد نجات پیـدا کند.
۲— عدالـت. ایـن واژه بـه کیفیـِت بـا خدا «درسـت» و رو راسـت بودن اشـاره دارد. معنای 
خاصـی از ایـن واژه در کتـاب رومیـان تعمیـم یافتـه اسـت، کـه در طـی مطالعـه کتـاب آشـکار 
میشـود. بایـد اشـاره کـرد کـه در رومیـان بـاب ۱ آیـه ۱۷، ایـن واژه بـا عبـارت «از خـدا» کامـل 
می شـود. ایـن عدالتـی اسـت کـه از جانـب خـدا می آیـد، عدالتی که خـدا خودش فراهـم کرده 
اسـت. هامنطـور کـه خواهیـم دیـد، این عدالت بـه تنهایی و بـه خوبی کفایت میکنـد تا وعده 

حیـات ابـدی را بـرای ما محقق سـازد.
۳— ایـامن. کلامتـی کـه در ایـن آیـه بـه صـورت «بـاور» و «ایـامن» ترجمـه شـده اند، در 
یونانـی اشـکال فعـل و اسـم یـک واژه یکسـان هسـتند: pisteuo (بـاور داشـنت)، pistis (عقیده 
یـا ایـامن). معنـای ایـامن در ارتبـاط هامنطـور کـه بـه رسـتگاری مرتبـط اسـت در حینیکـه در 

مطالعـه کتـاب رومیـان بـه پیـش میرویـم، آشـکار خواهد شـد. 

آیـا شـما تـا بـه حال با مسـئله تضمیـن و اطمینـان در تقال بـوده اید ؟ آیـا زمان هایی 
وجـود داشـته کـه شـما واقعاً به اینکـه نجات خواهید یافـت یا نه، یـا اینکه حتی می 
توانیـد نجـات پیـدا کنیـد، شـک داشـته باشـید؟ چـه چیـزی این ترس هـا را بـه همراه 
دارد؟ بر پایه چه چیزی هسـتند؟ آیا ممکن اسـت در واقعیت ریشـه داشـته باشـند؟ 



۲۳

یعنـی، ممکـن اسـت شـما نوعـی شـیوه زندگـی داشـته باشـید که شـهادت بـه ایمان 
شـما را انـکار مـی کنـد؟ اگر چنین اسـت، چـه انتخاب هایـی باید بکنید کـه وعده ها 

و ضمانـت هایـی کـه برای شـما در عیسـی وجود دارند را داشـته باشـید؟

۱۶ اکترب دوشنبه
همه گناه کرده اند

رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲۳ را بخوانیـد. چـرا بـاور ایـن پیـام بـرای ما مسـیحیان، امروز بسـیار آسـان 
اسـت؟ در عیـن حـال، چـه چیـزی باعـث مـی شـود کـه برخـی بـه درسـتی ایـن آیه شـک کنند؟

 

بطـور نسـبتاً شـگفت انگیـزی، برخی از مـردم در واقع ایده گناهکار بودن انسـان را به چالش 
می کشـند، بـا ایـن اسـتدالل کـه مردم اساسـاً خوب هسـتند. هـر چند، این مشـکل از عـدم درکی 
درسـت از خوبـی و خیریـت حقیقـی رسچشـمه مـی گیـرد. مـردم مـی تواننـد خـود را با شـخص 
دیگری مقایسـه کنند و احسـاس خوبی نسـبت به خودشـان داشـته باشـند. گذشـته از هر چیز، 
همیشـه می توانیـم کسـی بدتـر از خودمـان را برای مقایسـه پیدا کنیـم. اما این به سـختی باعث 
مـی شـود کـه مـا خـوب باشـیم. زمانـی کـه خودمان را نسـبت بـه خـدا و قدوسـیت و عدالت او 

می سـنجیم، همـه مـا بطـور زیادی احسـاس از خـود بیـزاری و انزجار خواهیم داشـت.
بـه  عبـارت  ایـن  سـخن می گویـد.  خـدا»  مـورد «جـالل  در  نیـز   ۲۳ آیـه   ۳ بـاب  رومیـان 
شـیوه های مختلفـی تفسـیر شـده اسـت. شـاید سـاده تریـن تفسـیر ایـن اسـت کـه عبارتـی که 
در اول قرنتیـان بـاب ۱۱ آیـه ۷ آمـده اسـت را چنیـن معنی کنیم: «او (انسـان) صـورت و جالل 
خداسـت». در یونانـی واژه معـادل «جـالل» ممکن اسـت به عنـوان یک معادل کلـی واژه برای 
جلـوه و «تصویـر» در نظـر گرفتـه شـود. گنـاه بـه تصویـر خـدا در انسـان ها خدشـه وارد کرده 
اسـت. انسـان های گناهـکار بـه مراتـب کمـرت منعکـس کننـده تصویـر و یـا جالل خدا هسـتند.

رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱۰ تـا ۱۸ را بخوانیـد. آیـا امـروزه چیـزی تغییـر کرده اسـت؟ کدام یک 
از این هـا بهـرت شـام را توصیـف می کننـد، و یـا اگـر مسـیح در زندگـی شـام نبـود، چگونـه می 

بودید؟
 

هـر چقـدر هـم کـه ما بـد باشـیم، وضعیت ما نـا امید کننـده نیسـت. اولین گام این اسـت 
کـه مـا بـه گناهـکارِی مطلـق خـود و همچنیـن ناتوانـِی خودمـان در انجـام کاری اذعـان کنیم. 



۲۴

ایـن کار روح القـدس اسـت کـه چنیـن اعتقـادی را به ارمغـان بیاورد. اگـر گناهـکار در برابر او 
مقاومـت نکنـد، روح القـدس گناهـکار را بـه پـاره کـردن نقـاب دفـاع از خـود، تظاهـر، و خـود 
توجیهـی و تسـلیم خـود بـه مسـیح و درخواسـت رحمت او هدایـت خواهد کـرد. «ای خدا، به 

مـن گناهـکار ترحـم کن!» (لوقـا باب ۱۸ آیـه ۱۳).

آخریـن بـاری کـه شـام یک نـگاه کامالً سـخت، رسد به  انگیزه هـا، اعامل و احساسـات خود 
انداختیـد، چـه زمانـی بـود؟ ایـن می تواند یـک تجربه بسـیار ناراحت کننده باشـد، اینطور 

نیسـت؟ تنها امید شـام چیست؟

۱۷ اکترب سه شنبه
پیرشفت؟

در ابتـدای قـرن بیسـتم، مـردم بـا این عقیـده زندگی مـی کردند که برشیت در حال رشـد و 
پیرشفـت اسـت، و اینکـه اخالقیـات و معنویـات رو بـه پیرشفت بود و این که علـم و تکنولوژی 
زمینـه یـک مدینـه فاضلـه را فراهم خواهـد منود. این باور وجود داشـت که انسـان ها، در اصل 
در مسـیر کـامل بودنـد. تصـور مـی شـد کـه انسـان ها از طریـق نوع درسـت آمـوزش و پرورش 
اخالقـی، تـا حـد زیـادی قـادر بـه بهبـود خـود و جامعـه بودنـد. همـه چیز قـرار بـود وقتی که 

وارد دنیـای جدیـد متهور قرن بیسـتم شـدیم، یکباره اتفـاق بیفتد.
متأسـفانه، همـه چیـز کامـًال آنگونـه اتفـاق نیفتـاد، اینطـور نیسـت؟ قـرن بیسـتم یکـی از 
خشـونت بـار  تریـن و وحشـیانه ترین قرن هـا در متـام تاریـخ بـود، –و چـه مضحکانـه اسـت که 
ازدیـاد پیرشفتهـای علمی هر چه بیشـرتباعث شـد تا مردم امکان کشـنت یکدیگر را در مقیاسـی 

کـه دیوانه تریـن افـراِد رشوِر گذشـته حتـی خوابـش را هـم منی دیدنـد، میرس سـاخت.
مشکل چه بود؟

رومیـان بـاب ۱ آیـات ۲۲ تـا ۳۲ را بخوانیـد. بـه چـه شـیوه هایـی، آنچـه را کـه در قـرن اول 
نوشـته شـده بـود، امـروز در قـرن بیسـت و یکـم آشـکار میسـازد؟

 

مـا ممکـن اسـت بـرای بـاور بسـیاری از مسـائل مربوط به مسـیحیت بـه ایامن نیاز داشـته 
باشـیم: شـامل رسـتاخیز مـردگان، آمـدن دوبـاره مسـیح و یـک آسـامن و زمیـن جدیـد. امـا چه 
کسـی بـرای بـاور بـه ماهیـت سـقوط کرده برشیـت، نیاز بـه ایـامن دارد؟ امروز، هر یـک از ما 

بـا عواقـب آن ماهیـت سـقوط کـرده زندگـی می کنیم.
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بـه طـور خـاص بـر رومیان بـاب ۱ آیات ۲۲ و ۲۳ مترکـز کنید. چگونه این اصـل در حال حارض 
آشـکار شـده اسـت؟ انسـان ها بـا انـکار خـدا در قـرن مـا، روی به عبـادت و پرسـتش چه چیز 
دیگـری آورده انـد؟ و بـا انجـام ایـن کار، چگونـه تبدیـل بـه افـرادی احمـق و نـادان شـده اند؟ 

پاسـخ خـود را در کالس مطـرح کنید.
 

۱۸ اکترب چهارشنبه
یهودیان و غیریهودیان چه وجه اشرتاکی با هم دارند

پولـس در بـاب ۱ رومیـان، بـه طـور خاص بـا گناهـان غیریهودیـان، کافرن، کسـانی که خدا 
را خیلـی وقـت پیـش از یـاد بـرده بودنـد و در نتیجـه، بـه انجـام پسـت ترین کارهـا دسـت زده 

بودنـد، می پـردازد.
امـا او قـرار نبـود بگـذارد قـوم خـودش، هموطنانـش از دسـت بروند. بـا وجود متـام امتیاز 
هایـی کـه بـه آنهـا داده شـده بـود (رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱ و ۲)، آنها نیـز در زمـره گناهکاران 
قـرار داشـته و بواسـطه احـکام خـدا محکوم شـده بودند، و به فیـض نجات دهنده مسـیح نیاز 
داشـتند. در ایـن مفهـوم یعنـی مفهـوم گناهکار بـودن، نقض کـردن احکام خدا و نیـاز به فیض 

الهـی بـرای نجـات – یهودیان و غیریهودیان یکسـان هسـتند.

رومیـان بـاب ۲ آیـات ۱ تـا ۳ و ۱۷ تـا ۲۴ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا نسـبت بـه چـه چیـزی 
هشـدار می دهـد؟ همـه مـا ، یهودیـان و غیـر یهودیـان، از ایـن هشـدار چـه درسـی بایـد 

بیاموزیـم؟
 

«پـس از اینکـه رسـوالن نشـان دادنـد کـه همـه بـت پرسـتان گناهکارنـد، او اکنـون، به یک 
شـیوه خـاص و قاطعانـه نشـان مـی دهـد که یهودیـان نیـز در گناه زندگـی می کنند، بیشـرت از 
همـه بـه ایـن دلیـل کـه از ظاهـر احکام پیـروی می کنند، یعنی، بر طبق نوشـته و نه بر  اسـاس 

روح القـدس.» – مارتیـن لوتـر،  بـر گرفته شـده از مرجع زیر:
 Martin Luther, Commentary on Romans, p. 61.
اغلـب در بیـرون از گـود نشسـنت و ایـراد گیـری از گناهـان دیگران بسـیار آسـان اسـت. اما 
هـر چنـد وقـت یکبـار مـا نیـز گناهانـی یکسـان و یـا حتـی مبراتـب بدتـر مرتکـب می شـویم؟ 
مشـکل ایـن اسـت کـه مـا متایـل داریم چشـامن خـود را بـر روی خطاهای خـود ببندیـم و یا با 

دیـدن بـدی دیگـران در مقایسـه بـا خودمـان، احسـاس بهرتی پیـدا کنیم.
پولـس هیـچ کـدام از این هـا را نخواهـد داشـت. او بـه هموطنـان خـود هشـدار مـی دهد 
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کـه در مـورد غیریهـودی تبـاران رسیـع قضـاوت نکننـد، زیـرا آنهـا، یهـودی تبـاران – حتـی بـه 
عنـوان قـوم منتخـب – گناهـکار بودند. در برخـی از موارد آنها حتی بیشـرت از مرشکان گناهکار 
بودنـد، و بـه رسعـت محکوم می شـدند چرا کـه یهودیان بیشـرت از غیریهودیـان آگاهی و بینش 

دریافـت کـرده بودند.
منظـور پولـس از همـه ایـن چیزها این اسـت که هیچ یک از ما صالح نیسـتیم، هیـچ یک از ما 
مطابـق بـا اسـتاندارد الهـی زندگـی و رفتار منـی کنیم، هیچ یـک از ما ذاتاً خوب یا مقدس نیسـتیم. 
یهـودی یـا غیریهـودی، مـرد یا زن، غنـی یا فقیر، خدا ترس و یا منکر خدا، همه ما محکوم هسـتیم. 

و بـدون لطـف خدا که در انجیل آشـکار شـده اسـت، هیـچ امیدی برای ما وجود منی داشـت.

شـام هـر چنـد وقـت یکبـار، حتـی تنهـا در ذهن خـود، دیگـران را بـرای چیزهایی که شـام 
خـود نیـز بدلیـل ارتـکاب آن گناهکاریـد، محکـوم می کنیـد؟ بـا در نظـر گرفنت آنچـه پولس 

در اینجـا نوشـته اسـت، چگونـه مـی توانید تغییـر کنید؟

۱۹ اکترب پنجشنبه
انجیل و توبه

«یـا آنکـه دولـت مهربانـی و صـرب و حلـم او را ناچیـز می شـامری و منی دانی کـه مهربانی خدا 
تـو را بـه توبـه می کشـد؟» (رومیـان بـاب ۲ آیـه ۴). در اینجا چـه پیامی در مورد مسـئله کلی 

توبـه برای ما وجـود دارد؟
 

ما باید توجه داشته باشیم که خوبی خدا، گناهکاران را به توبه هدایت می کند و مجبور 
منی کند. خدا هیچ اجباری به کار منی برد. او بی نهایت صبور است و به دنبال جلب همه مردم 
اگر  نیست؟  اینطور  می برد،  بین  از  را  توبه  کلی  هدف  اجباری  توبه  می باشد.  خود  محبت  با 
خدا توبه را اجباری می کرد، آنوقت آیا همه نجات منی یافتند، زیرا که چرا باید تنها برخی ها را 
مجبور به توبه می کرد؟ توبه باید یک عمل از روی اراده آزاد و پاسخی به کارهای روح القدس 
در زندگی ما باشد. آری، توبه هدیه ای از جانب خداست، اما ما باید آماده و مایل به دریافت 

آن باشیم، تصمیمی که تنها ما می توانیم برای خود بگیریم.

بـرای کسـانی کـه در برابـر محبـت خـدا مقاومـت می کننـد، حـارض بـه توبـه نیسـتند و در 
نافرمانـی باقـی مـی ماننـد، چـه اتفاقـی می افتـد؟ رومیـان بـاب ۲ آیـات ۵ تـا ۱۰.
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در رومیان باب ۲ آیات ۵ تا ۱۰، و اغلب در رسارس کتاب رومیان، پولس بر جایگاه کارهای 
خوب تأکید می کند. نجات از طریق ایامن بدون اعامِل احکام هرگز نباید به این معنی تفسیر 
شود که کارهای خوب هیچ جایگاهی در زندگی مسیحی ندارند. برای مثال، در رومیان باب ۲ 
آیه ۷ چنین ترشیح شده است که نجات به کسانی تعلق خواهد داشت که «با صرب در اعامل 
نیکو طالب جالل و اکرام و بقایند». اگر چه تالش انسان منی تواند نجات را به همراه بیاورد، 
با این حال بخشی از تجربه کلی نجات است. مشاهده اینکه چگونه هر کسی می تواند کتاب 
مقدس را بخواند و این ایده را پیدا کند که اعامل و کارها اصالً مهم نیستند،  دشوار است. توبه 
واقعی، نوعی که با میل و رغبت از قلب می آید، همیشه با عزم برای غلبه و دوری از چیزهایی 

همراه است که ما نیاز داریم از آن ها توبه کنیم.

هـر چنـد وقـت یکبـار در حـال و هـوای توبـه سـیر میکنیـد؟ آیـا صادقانـه اسـت، و یـا 
تنهـا متایـل داریـد خطاهـا، کاسـتی ها و گناهـان خـود را بشـویید؟ اگـر گزینـه دوم در نظر 

شامسـت، چگونـه مـی توانیـد تغییـر کنیـد؟ چـرا بایـد تغییـر کنیـد؟

۲۰ اکترب جمعه
تفکـری فراتـر: «بنابرایـن اصطالحـاِت نگـرش بـه کتـاب مقـدس نشـان مـی دهند کـه گناه، 
یـک فاجعـه غافلگیرانـه برای انسـان ها نیسـت، بلکـه نتیجه یک نگرش فعال و انتخاب انسـان اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، گنـاه فقـدان خوبی نیسـت، بلکـه کوتاهی و عـدم انجام انتظـارات خداسـت. این یک 
ضعـف از سـیر در مسـیر رشارت اسـت کـه انسـان عمـداً انتخـاب کرده اسـت. این یک ضعف نیسـت 
کـه انسـان  ها مسـئول آن باشـند، زیـرا کـه انسـان در نگـرش یـا عمـل گناه آلـود عمـداً راه نافرمانـی از 
خـدا، در خطـاکاری در برابـر احـکام او و ناتوانـی در شـنیدن کالم خـدا را انتخـاب می کنـد. گناه تالش 
می کنـد فراتـر از محدودیت هـای تعییـن شـده توسـط خـدا برود. بـه طور خالصـه، گنـاه نافرمانی در 

برابـر خـدا اسـت.» – بـر گرفته شـده از مرجـع زیر:
The Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald Publishing Association, 2000), p. 239.
«تصویـر وحشـتناک وضعیـت جهـان در برابـر من نشـان داده شـده اسـت. رشارت و اعامل 
غیـر اخالقـی در همـه جـا فـراوان اسـت. بـی بنـد و باری، گنـاِه خاص ایـن عرص و زمانه اسـت. 
گنـاه هرگـز ماننـد امـروز چنیـن خیـره رسانـه نبـوده اسـت. مـردم بـی حـس و کرخت بـه نظر 
می رسـند، و دوسـتداراِن فضیلت و خوبِی حقیقی تقریباً توسـط گسـتاخی، قدرت و شـیوع آن 
دلـرسد شـده اند. رشارت و بـی انصافـی کـه بـه وفـور یافـت می شـود، رصفـا بـه کافر و اسـتهزا 
کننـده محـدود منـی شـود. مسـئله می توانسـت ایـن باشـد، امـا ایـن طـور نیسـت. بسـیاری از 



۲۸

مـردان و زنانـی کـه ادعـای مسـیحیت می کننـد، خطـاکار هسـتند. حتـی کسـانی کـه ادعـای 
انتظار ظهور او را می کشـند، بیشـرت از شـیطان آماده آن نیسـتند. آنها مدت زیادی در خدمت 
شـهوات خـود بودنـد کـه برای افکار ایشـان ناخالص بودن و تصورات فاسـد طبیعی می باشـد.» 

– الـن جـی. وایـت، برگرفته شـده از مرجـع زیر:
 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 346.

سواالتی برای بحث
۱. شـما بـه کسـانی کـه با وجـود همه اتفاقـات ، اصرار دارنـد که وضع بشـریت در حال 
بهبـود اسـت، چـه پاسـخی می دهیـد؟ چـه اسـتداللی بـرای آنهـا می آوریـد و چگونـه بـه 

ایشـان پاسـخ می دهید؟
۲. بـه نقـل قـول از الـن جـی. وایـت در مطالعـه روز جمعـه نـگاه کنیـد. اگـر خـود را در 
آنجـا می بینیـد، پاسـخ چیسـت؟ چـرا مهم اسـت کـه در نـا امیدی تسـلیم نشـویم، بلکه به 
درخواسـت خـود از وعده هـای خـدا ادامـه دهیـم – نخسـت، بخشـش؛ دوم، تطهیـر؟ چـه 
کسـی مـی خواهـد شـما یـک بار بـرای همیشـه بگوییـد، «فایده ای نـدارد. من بیـش از حد 
فاسـد هسـتم. من هرگز قادر به نجات یافتن نیسـتم، بنابراین بهتر اسـت تسـلیم شـوم»؟ 
آیـا شـما بـه او یـا بـه عیسـی گـوش می دهیـد، کـه بـه ما مـی گویـد، «من هـم بر تـو فتوا 

نمی دهـم. بـرو دیگـر گنـاه مکـن»؟ یوحنـا بـاب ۸ آیه ۱۱.
۳. چـرا بـرای مـا مسـیحیان اساسـاً  درک گناهکار و تباه بودن بشـری اهمیـت دارد؟ اگر ما 
ایـن واقعیـِت غـم انگیـز امـا حقیقی را نادیـده بگیریم، چـه اتفاقی ممکن اسـت رخ دهد؟ 

یک درک نادرسـت از شـرایِط واقعی مان، ما را به چه اشـتباهاتی گسـیل خواهد داشـت؟
۴. در مـورد تعـداد بیشـماری از پروتسـتان هـا کـه تصمیـم گرفتنـد بـه جـای رهـا کـردن 
ایمـان خـود، بمیرنـد بیاندیشـید. مـا تا چه میـزان در ایمان قوی هسـتیم؟ آیا بـه آن اندازه 

در ایمـان قـوی هسـتیم کـه بـرای آن بمیریم؟
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۲۱ تا ۲۷ اکتربدرس چهارم

عادل شمرده شدن از طریق ایامن

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۳ آیات ۱۹ تا ۲۸.

آیـه حفظـی: «زیـرا یقیـن می دانیـم که انسـان بـدون اعامل رشیعـت، محض ایـامن عادل 
شـمرده می شـود» (رومیـان بـاب ۳ آیه ۲۸).

در ایـن درس بـه موضـوع اساسـی رومیان مـی پردازیم: نجات از طریق ایـامن – حقیقتی بزرگ 
کـه بیـش از هـر حقیقـت دیگری باعث بوجود آمدن نهضت اصالحات پروتسـتان شـد. و در جهت 
عکـس، علیرغـم همـه تاکیـدات و اثبـات های ادعایـی در خصوص این عقیـده، از سـال ۱۵۲۰ تا به 
امروز کلیسـای کاتولیک روم تغییری نکرده اسـت، تاریخی که پاپ لئو با صدور حکم یا منشـوری 
کـه بطـور عمومـی در همـه جا پخش میشـد، لوتر و آموزه هایـش را محکوم کرد. لوتر یک نسـخه 
از سـند منشـور را سـوزاند زیـرا اگـر یـک آمـوزه وجـود داشـته باشـد کـه هرگـز نبایـد در برابـر آن 
کوتاهـی و سـازش صـورت میگرفـت، آن آموزه عادل شـمرده شـدن از طریق ایامن بوده و هسـت.

ایـن عبـارت بخـودی خـود بـر پایـه احـکام شـکل گرفتـه اسـت. کسـی که بـه قانـون تجاوز 
کنـد در برابـر یـک قاضـی آورده مـی شـود و بخاطر عصیـان و خطاهایش به مـرگ محکوم می 
شـود. امـا یـک کفیـل وجایگزیـن حـارض میشـود تا تقصیـرات متجـاوز را بـه عهده خـود بگیرد 
و از ایـن رو کیفـِر خاطـی را تسـویه و مـربا سـازد. با پذیرفته شـدن جایگزین، اکنـون خاطی در 
برابـر قاضـی ایسـتاده و نـه تنهـا از جـرم مـربا شـده بلکه بـه عنوان فردی بحسـاب مـی آید که 
هرگـز خطاهایـی کـه بـرای آن بـه دادگاه آورده شـده را انجـام نـداده اسـت. و ایـن بدین دلیل 
اسـت کـه جایگزیـن – کـه سـابقه خـوب و عالـی دارد – بـه خاطرنـگاه داشـنت کامـل قانـون، 

بخشـودگی را بـه خطـاکار ارزانـی میدارد. 
در نقشـه نجـات هـر کـدام از مـا خطـاکار و مجـرم هسـتیم. جایگزیـن مـا عیسـی مسـیح 
سـابقه بـدون خطایـی دارد و در دادگاه بجـای مـا مـی ایسـتد و عدالـت او بجـای بـی عدالتـی 
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مـا پذیرفتـه مـی شـود. از ایـن رو مـا در برابر خدا عادل شـمرده شـده ایـم، نه بخاطـر کارهای 
خودمـان بلکـه بواسـطه عیسـی کـه زمانـی که مـا عدالتـش را «با ایـامن» بپذیریم، بـه ما تعلق 

مـی یابـد. ایـن خـرب خوبی اسـت! درواقـع، خـربی بهرت از ایـن وجود نـدارد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۸ اکترب آماده شوید.

۲۲ اکترب یکشنبه  

اعامل رشیعت
رومیـان بـاب ۳ آیـات ۱۹ و ۲۰ را بخوانیـد. پولـس در اینجا در مورد رشیعـت ، کاری که انجام 
می دهـد و کاری کـه منـی توانـد و انجـام منـی دهـد چه چیـزی می گویـد؟ چـرا درک این نکته 

برای متام مسـیحیان بسـیار مهم می باشـد؟
 

پولـس از عبـارت رشیعـت در معنـای گسـرتده آن اسـتفاده میکنـد، بگونه ای کـه یهودیان در 
آن زمـان بتواننـد درک کننـد. یـک یهـودی حتی امـروزه، با شـنیدن واژه تـورات (واژه عربی برای 
«رشیعـت») بطـور خـاص به دسـتورالعمل هـای خدا در پنج کتـاب اول موسـی و همچنین بطور 
کلـی تـر، متـام عهـد قدیم می اندیشـد. احـکام اخالقی – عالوه بر بسـط و تعمیم ایـن مطلب در 
ُحکـم هـا و قضاوتهـا و همچنین احکام مربوط به آداب ترشیفاتی – بخشـی از این دسـتورالعمل 

بـود. بـه ایـن دلیـل ما ممکن اسـت در اینجـا رشیعت را به عنـوان نظام یهودیـت ببینیم.
تحـت رشیعـت بـودن یعنـی تحـت حـوزه قضایـی آن بـودن. اگـر چـه رشیعـت، قصـور و 
گناهـان فـرد را در برابـر خـدا آشـکار مـی سـازد. رشیعـت منـی تواند گنـاه را از بین بـربد؛ کاری 

کـه مـی توانـد انجـام بدهـد، هدایـت گناهـکار بـه جسـتجوی یـک چـاره بـرای آن می باشـد.
از آنجـا کـه مـا کتـاب رومیـان را در زمان حال بکار میربیم، در حالیکه کـه احکام یهودی دیگر 
رضیـب کاربـردی نـدارد، به رشیعـت بطور خاص به عنـوان احکام اخالقی می نگریـم. این احکام 
هامنطـور کـه نظـام یهودیـت نتوانسـت یهودیـان را نجـات بدهـد، قـادر بـه نجـات دادن مـا نیز 
منـی باشـد. نجـات دادن یـک گناهکار تابعـی از احکام اخالقی نیسـت. عملکرد آن آشـکار منودن 

شـخصیت خدا و نشـان دادن کاسـتی های مردم در انعکاس آن شـخصیت می باشـد.
هر کدام از احکام که باشد – اخالقی، ترشیفاتی، مدنی یا ترکیب همه – حفظ بخشی یا همه 
آن به خودی خود، فرد را در نظر خدا عادل منی کند. در واقع، قرار نبود رشیعت چنین کاری انجام 
دهد. در مقابل، رشیعت برای اشاره به کاستی های ما و هدایتامن به مسیح در نظر گرفته شده بود.
درسـت هامنطـور کـه عالئـم یـک بیامری منـی تواننـد آن بیـامری را درمـان کننـد، رشیعت 
نیـز منـی توانـد مـا را نجـات دهـد. عالئـم بیـامری ، آن را درمان منـی کننـد؛ آنها نیاز بـه درمان 

را مشـخص مـی کننـد. رشیعـت نیـز چنیـن عمل مـی کند.
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تـالش شـما در حفـظ احـکام تا چه حـد موفقیـت آمیز بوده اسـت؟ پاسـختان درباره 
بـی فایدگـی تـالش در نجـات یافتـن از طریـق حفـظ احـکام، چـه چیزی باید به شـما 

بگوید؟

۲۳ اکترب دوشنبه
عدالت خدا

«لکن الحال بدون رشیعت، عدالت خدا ظاهر شـده اسـت، چنانکه تورات و انبیا بر آن شـهادت 
می دهنـد» (رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲۱). ما معنای این آیـه را چگونه درک می کنیم؟

 

ایـن عدالـت جدیـد بـا عدالت رشیعت کـه یهودیان بـا آن آشـنا بودند، در تضاد می باشـد. 
عدالـت جدیـد، «عدالـت خـدا» نامیـده مـی شـود؛ یعنـی عدالتـی کـه از جانـب خدا مـی آید، 
عدالتـی کـه خـدا فراهـم مـی کنـد و تنها نوعـی که خدا بـه عنوان عدالـت حقیقی مـی پذیرد.
ایـن البتـه عدالتـی اسـت که عیسـی در طـول زندگی اش در جسـم بـرشی در اینجـا بوجود 
آورد – عدالتـی کـه او بـه همـه کسـانیکه آن را با ایـامن بپذیرند و برای خود مطالبـه منایند، نه 

بـه ایـن دلیـل کـه مسـتحق آن می باشـند بلکـه زیرا بـه آن نیـاز دارند، ارائـه می دهد.

«عدالـت، اطاعـت از رشیعـت مـی باشـد. رشیعـت ، عدالـت را مـی طلبـد و این چیزی اسـت 
کـه گناهـکار بـه رشیعـت مدیون اسـت؛ امـا او قادر بـه بازپرداخـت آن منی باشـد. تنها راهی 
کـه او مـی توانـد بـه عدالـت برسـد، از طریـق ایـامن می باشـد. او از طریـق ایامن مـی تواند 
شایسـتگی مسـیح را نـزد خـدا بیـاورد و خداونـد اطاعـت پـرسش را بـه حسـاب گناهـکار مـی 
نویسـد. عدالـت مسـیح بجـای قصـور بـرش پذیرفته شـده اسـت و خـدا فـرد تائـب و ایامندار 
را مـی پذیـرد، او را آمرزیـده و عـادل بحسـاب مـی آورد. و بـه گونـه ای کـه گویـا عـادل بوده 
اسـت بـا او رفتـار مـی کنـد و ماننـد پـرس خویش بـه او محبت مـی ورزد.» – الن جـی. وایت، 
از مرجـع زیـر: (Selected Messages, book 1, p. 367). چگونـه مـی توانیـد بیاموزیـد کـه ایـن 

حقیقـت شـگفت انگیـز را بـرای خـود بپذیریـد؟ رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲۲ را نیـز ببینید.

ایمـان مسـیحی اینجاسـت، بـی تردیـد ایمـان بـه عیسـی مسـیح. همانطور کـه ایمان 
در زندگـی مسـیحی عمـل مـی کنـد، چیـزی بیشـتر از یـک پذیـرش فکـری می باشـد؛ 
ایـن ایمـان چیـزی بیشـتر از تصدیـق واقعیـت هـای زندگی و مرگ مسـیح می باشـد. 
در عـوض، ایمـان حقیقـی در عیسـی مسـیح، پذیـرش او بـه عنـوان نجـات دهنـده، 
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جایگزیـن، ضامـن و خداونـد مـی باشـد. این بـه معنی انتخاب شـیوه زندگی اوسـت. 
ایـن اطمینـان بـه او و بـا ایمـان بـه دنبـال زندگـی مطابـق بـا فرمان هـای او می باشـد.

۲۴ اکترب سه شنبه
از طریق فیض او

بـا در نظـر داشـنت آنچـه کـه تاکنـون دربـاره رشیعـت و کاری کـه منـی توانـد انجـام بدهـد، 
آنگونـه کـه مطالعـه کـرده ایم، رومیـان باب ۳ آیـه ۲۴ را بخوانیـد. پولس در اینجـا چه چیزی 

مـی گویـد؟ معنـای اینکـه رسـتگاری در عیسـی می باشـد، چیسـت؟
 

 dikaioo ایده «عادل شـمرده شـدن» که در این آیه دیده می شـود، چیسـت؟ واژه یونانی
ترجمـه شـده بـه عنـوان «عادل شـمرده شـدن» ممکن اسـت به معنـای «عادل کـردن»، «عادل 
 ،dikaiosune اعـالم منـودن» یـا «عـادل در نظـر گرفـنت» باشـد. ایـن واژه از ریشـه مشـابهی بـا
«عدالـت» و واژه dikaioma، «لـزوم عدالـت» باشـد. از ایـن رو، ارتباطـی نزدیـک میان «عادل 
شـمرده شـدن» و «عدالـت» وجـود دارد، ارتباطـی که در ترجمه های بسـیاری دیده منی شـود. 

مـا هنگامـی عـادل شـمرده می شـویم که توسـط خدا «عـادل اعالم بشـویم».
پیـش از ایـن عـادل شـمرده شـدن، یـک فرد، نـا صالح اسـت و در نتیجـه مورد پذیـرش خدا 
منـی باشـد؛ پـس از عـادل شـمرده شـدن، او صالـح در نظـر گرفتـه مـی شـود و در نتیجـه مورد 

پذیـرش خـدا قرار مـی گیرد.
و ایـن تنهـا از طریـق فیض خـدا بوقوع می پیوندد. فیض به معنی لطف و مرحمت می باشـد. 
هنگامـی کـه یـک گناهکار برای نجات به خـدا روی می آورد، عادل در نظر گرفـنت و اعالم منودن آن 
فرد، عملی از روی فیض می باشـد. این لطفی اسـت که بر اسـاس شایسـتگی منی باشـد و ایامندار 
بـدون هیـچ اسـتحقاقی از جانـب خود عادل شـمرده می شـود، بدون هیـچ گونه دعوی بـرای ارائه 
بـه خـدا بجـز درماندگـی مطلـق. فـرد از طریـق نجاتی که در عیسـی مسـیح مـی باشـد، نجاتی که 

عیسـی بـه عنـوان جایگزیـن و ضامن فرد گناهـکار ارائه می دهد، عادل شـمرده می شـود.
عـادل شـمرده شـدن در رومیـان بـه عنـوان انجـام عملـی بنـاگاه ارائه شـده اسـت؛ بـه این 
معنـی کـه، آن را در یـک نقطـه در زمـان اتفـاق مـی افتـد کـه موقـع آن معلـوم نیسـت. یـک 
لحظـه گناهـکار اسـت و خـارج از رحمـت و فیـض، نـا عـادل و غیـر قابـل قبـول اسـت؛ لحظـه 
ای بعـد، پـس از عـادل شـمرده شـدن، فـرد بـه فیض خـدا داخل گشـته، مقبـول و عادل اسـت.
فـردی کـه در مسـیح اسـت بـه عمـل عادل شـمرده شـدن بـه عنوان عملـی در گذشـته می 
نگرد، کاری که زمانیکه کامال تسـلیم مسـیح منود، اتفاق افتاد. «عادل شـمرده شـدن» (رومیان 
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بـاب ۵ آیـه ۱) بـه معنـی عادل اعالم شـده می باشـد.
بطـور حتـم اگـر گناهـکار عـادل شـمرده شـده خطـا کنـد و سـپس دوبـاره بـه عیسـی روی 
آورد، عـادل شـمردگی مجـددا رخ خواهـد داد. همچنیـن، اگـر بازگشـت مجـدد بـه مسـیح یک 
تجربـه روزانـه در نظـر گرفتـه شـود، مفهومـی وجـود دارد کـه در آن عدالت ممکن اسـت یک 

تجربـه تکـرار شـدنی در نظـر گرفته شـود.

بـا اینکـه مژده خوب نجات خبر بسـیار خوشـی اسـت، چـه چیزی مـردم را از پذیرش 
آن بـاز مـی دارد؟ در زندگـی خودتـان ، چـه نـوع چیزهایـی شـما را از همـه آنچـه 

خداونـد وعـده و ارائـه مـی دهـد، باز مـی دارد؟

۲۵ اکترب چهارشنبه
عدالت مسیح

در رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲۵، پولـس مـژده بـزرگ نجات را بیشـرت بـه تفصیل رشح مـی دهد. او 
از یک عبارت، فرونشـاندن خشـم و غضب اسـتفاده می کند. واژه یونانی آن hilasterion اسـت 
کـه در عهـد جدیـد تنهـا در اینجـا و در عربانیان بـاب ۹ آیه ۵ که بصـورت «تخت رحمت» ترجمه 
شـده اسـت، وجـود دارد. نشـاندن خشـم و غضـب هامنطـور کـه در رومیان بـاب ۳ آیـه ۲۵ برای 
توصیـف ارائـه عدالـت و نجـات از طریق مسـیح بکار برده شـده اسـت، به نظر می رسـد نشـان 
دهنـده تحقـق همـه آنچیـزی بـود کـه در معبد عهـد عتیق بعنـوان منـادی ازتخت بـود. پس این 
بدان معنی اسـت که عیسـی با قربانی شـدنش، به عنوان وسـیله نجات مشـخص شـده اسـت و 
به عنوان کسـی که فرو نشـاندن خشـم و غضب را ارائه می دهد نشـان داده شـده اسـت. بطور 

خالصـه، بـه ایـن معنی اسـت که خـدا کاری را کـه برای نجات مـا الزم بود انجـام داد.
ایـن مـنت همچنیـن در خصـوص «آمـرزش گناهـان» نیـز صحبـت مـی کنـد. این گناهـان ما 
هسـتند کـه مـا را نـزد خـدا غیـر قابـل قبـول مـی کنند. ما خـود منـی توانیـم کاری بـرای خنثی 
منـودن گناهامنـان انجـام بدهیـم. امـا خـدا در نقشـه نجـات، راهـی بـرای بخشـیده شـدن ایـن 

گناهـان از طریـق ایـامن بـه خـون مسـیح فراهـم منوده اسـت.
معـادل واژه «گذشـت یـا عفـو« در یونانـی paresis اسـت کـه بـه معنـی «گذشـنت» یـا 
«گذشـت از» مـی باشـد. «گذشـنت» بـه معنـی نادیـده گرفـنت گناهـان نیسـت. خـدا مـی تواند 
بدلیـل اینکـه مسـیح با مردنـش جریمه گناهان همه مـردم را پرداخته اسـت، از گناهان بگذرد. 
بنابرایـن، هـر کـس کـه «به خـون او ایامن داشـته باشـد»، گناهانش بخشـیده خواهد شـد زیرا 

مسـیح قبـال بـرای او مـرده اسـت (اول قرنتیـان بـاب ۱۵ آیه ۳).
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رومیان باب ۳ آیات ۲۶ و ۲۷ را بخوانید. منظور پولس در اینجا چیست؟
 

مـژده خوبـی کـه پولـس مشـتاق بـود آن را بـا همـه کسـانی کـه گـوش شـنوایی بـرای آن 
داشـتند، در میـان بگـذارد، ایـن بـود کـه «عدالـت او [یعنـی خـدا]» بـرای برشیت در دسـرتس 
بـود و اینکـه از طریـق اعـامل و یـا شایسـتگی بـه ما منی رسـد، بلکه بواسـطه ایامن به عیسـی 

و کاری کـه بـرای مـا انجـام داده اسـت، اتفـاق خواهـد افتـاد.
بدلیـل صلیـب جلجتـا، خـدا مـی توانـد گناهـکاران را عـادل اعالم منایـد و همچنـان در نظر 
جهـان عـادل و منصـف باشـد. شـیطان منی تواند هیچ انگشـت اتهامی بسـوی خدا نشـانه رود، 
زیـرا ملکـوت، عظیمرتیـن قربانـی را انجـام داده اسـت. شـیطان خـدا را بـه درخواسـت از نژاد 
بـرشی بیـش از آنچـه کـه خـود مایـل به دادن بـود، متهم کـرد. صلیب ایـن ادعـا را رد می کند.

بـه احتمـال زیـاد شـیطان انتظـار داشـت کـه خـدا جهـان را پـس از ارتـکاب بـه گناه 
نابـود سـازد؛ در عـوض، خـدا عیسـی را بـرای نجـات آن فرسـتاد. ایـن مطلـب دربـاره 
شـخصیت خـدا چـه چیـزی به مـا می گویـد؟ دانش ما از شـخصیت خـدا، چگونه باید 
بـر نحـوه زندگـی ما تأثیر بگـذارد؟ در ۲۴ سـاعت آینده، در نتیجه شـناخت خدا، چه 

کار متفاوتـی مسـتقیماً انجـام خواهید داد؟

۲۶ اکترب پنجشنبه
بدون اعامل رشیعت

«زیـرا مـا بـه یقیـن می دانیـم کـه بـه وسـیله ایـامن بـدون اجـرای رشیعـت می توانیم کامـالً نیک 
محسـوب شـویم» (رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲۸). آیـا این بدین معناسـت کـه حتی اگر رشیعـت ما را 

نجـات منـی دهـد و مـا ملـزم بـه اطاعت از آن منی باشـیم؟ پاسـخ خـود را توضیـح دهید.
 

در بُعـد و بافـت تاریخـی، پولـس در رومیـان باب ۳ آیـه ۲۸، از رشیعت در مفهوم گسـرتده 
نظـام یهودیـت سـخن مـی گفـت. مهـم نیسـت کـه یک یهـودی تا چـه حـد آگاهانه تـالش می 
کـرد کـه تحـت ایـن نظـام زندگی کنـد، آن فرد اگـر در پذیرش عیسـی بـه عنوان مسـیح موعود 

قـارص مـی ماند، منی توانسـت عادل شـمرده شـود. 
رومیـان بـاب ۳ آیـه ۲۸، نتیجـه گیـری پولـس از این ادعای اوسـت که قانوِن ایامن مسـتثنی 
از تفاخـر و مباهـات اسـت. اگـر فـردی توسـط اعـامل خـود عـادل شـمرده شـود، مـی تواند به 
آن مباهـات کنـد. امـا زمانـی کـه او بدلیـل اینکـه عیسـی هدف ایامن وی اسـت، عادل شـمرده 
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شـده اسـت، پـس بـه وضـوح آن اعتبـار به خـدا تعلق دارد، کـه گناهـکار را عادل اعـالم منود.
الـن جـی. وایـت به پرسـش «عـادل شـمرده شـدن از طریق ایامن چیسـت؟«، پاسـخ جالبی 
مـی دهـد. او چنیـن نوشـت: «خلـق شـکوه بـرش از خاک و انجـام کاری بـرای او کـه در قدرت 

خـود بـرش نیسـت، کار خداسـت.» – از مرجـع زیر:
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 456.

اعـامل رشیعـت منـی تواننـد کفـاره گناهـان گذشـته باشـند. عـادل شـمرده شـدن قابـل 
کسـب نیسـت. تنهـا مـی توانـد بـا ایـامن بـه قربانی شـدِن فدیـه گونه مسـیح دریافت شـود. 
بنابرایـن، در ایـن مفهـوم، اعـامل رشیعـت ارتباطـی بـه عـادل شـمرده شـدن ندارنـد. عـادل 
شـمرده شـدن بـدون اعـامل بـه معنـی عـادل شـمردن بـدون وجـود چیـزی در مـا کـه باعث 

شایسـتگی مان بشـود، مـی باشـد.
امـا بسـیاری از مسـیحیان ایـن آیـه را سـوء تعبیر منـوده و بطور غلـط بکار برده انـد. آنها می 
گوینـد تنهـا کاری کـه فـرد باید انجام بدهد باور داشـنت اسـت در حالی که اطاعـت حتی اطاعت 
از احـکام اخالقـی را کـم اهمیـت جلـوه مـی دهنـد. آنهـا بـا چنیـن کاری، سـخن پولس را اشـتباه 
تعبیـر مـی کننـد. پولـس در کتـاب رومیـان و جاهـای دیگـر، اهمیـت زیـادی بـرای حفـظ احکام 
اخالقـی قائـل مـی شـود. بطـور حتـم عیسـی و همچنیـن یعقـوب و یوحنـا نیـز چنیـن کـرده اند 
(متـی بـاب ۱۹ آیـه ۱۷؛ رومیـان باب ۲ آیه ۱۳؛ یعقوب باب ۲ آیات ۱۰ و ۱۱؛ مکاشـفه یوحنا باب 
۱۴ آیـه ۱۲). منظـور پولـس ایـن اسـت که اگر چه اطاعـت از احکام رشیعت باعث عادل شـمرده 
شـدن منـی شـود، بـا ایـن وجـود فـردی کـه بواسـطه ایـامن عـادل شـمرده شـده اسـت، همچنان 
احـکام خـدا را حفـظ می کند و در واقع تنها کسـی اسـت که می تواند رشیعـت را نگه دارد. یک 
فـرد گناهـکار که عادل شـمرده نشـده اسـت، هرگز منی تواند خواسـته های رشیعـت را بجا آورد.

چـرا گرفتـار شـدن در دام این طـرز تفکر که (از آنجایی که شـریعت ما را نجات نمی 
دهـد، نیـازی به حفظ آن نداریم)، بسـیار آسـان اسـت؟ آیا شـما تا به حـال با مطالبه 
عـادل شـمرده شـدن بواسـطه ایمـان، گناهـی را از روی عقـل توجیه نمـوده اید؟ چرا 
ایـن یـک موقعیـت بسـیار خطرنـاک می باشـد؟ در عین حـال، ما بدون وعـده نجات 
حتـی زمانـی کـه به سـوء اسـتفاده از آن وسوسـه می شـویم، چـه وضعیتـی خواهیم 

داشت؟ 

۲۷ اکترب جمعه
مطالعه بیشرت: میتوانید مراجع زیر را مطالعه کنید.

Read Ellen G. White, “The Righteousness of Christ in the Law”, pp. 236–239; 
“Come and Seek and Find”, pp. 331–335; “Perfect Obedience Through Christ”,  
pp. 373, 374, in Selected Messages, book 1; “Things New and Old”, pp. 128, 129, 
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in Christ’s Object Lessons.
«اگـر چـه رشیعـت منـی تواند جریمه گنـاه را بپردازد، ولـی گناهکار را با متـام بدهی هایش 
متهـم مـی سـازد، مسـیح وعـده آمرزش بسـیاری را برای همه کسـانی کـه توبه کـرده و رحمت 
او را بـاور کننـد ارزانـی داشـته اسـت. محبـت خدا به فـرد توبه کننـده و ایامنـدار، بوفور داده 
مـی شـود. داغ و نشـان گنـاه بـر جـان تنها مـی تواند از طریق خـون فدیه زدوده شـود ... خون 
کسـی کـه بـا پـدر برابـر بود. کار مسـیح – زندگـی، رنج، مرگ و شـفاعت او برای برش از دسـت 
رفتـه – رشیعـت را متجیـد منـوده و به آن حرمت می بخشـد.» – الن جی. وایـت، از مرجع زیر:
Selected Messages, book 1, p. 371.
«شـخصیت مسـیح بجـای شـخصیت شـام قـرار مـی گیـرد و شـام چنـان کـه گویـی هرگـز 
 گنـاه نکـرده بودیـد، نـزد خـدا مقبـول میشـوید .» – الن جـی. وایت،  گام هایی بسـوی مسـیح،

Steps to Christ, p. 62. 
«هنگامـی کـه رسـول مـی گویـد کـه مـا ‘بـدون اعـامل رشیعـت’ عـادل شـمرده شـده ایـم، 
منظـور او اعـامل از روی ایـامن و فیـض منـی باشـد؛ زیـرا کسـی کـه چنیـن کارهایـی انجام می 
دهـد، چنیـن بـاوری نـدارد کـه با انجـام این اعامل عادل شـمرده می شـود. ایامنـدار (در حالی 
کـه چنیـن کارهـای از روی ایـامن را انجـام مـی دهـد)، به دنبال عادل شـمرده شـدن (از طریق 
ایـامن) مـی باشـد. منظـور رسـول از اعـامل رشیعـت، کارهایی هسـتند کـه فرد از نظـر خویش 
بـاور دارد کـه بـا انجـام آنهـا عـادل شـمرده شـده و بواسـطه کارهایـش صالـح مـی باشـد. بـه 
عبـارت دیگـر، در حالـی کـه آنهـا کار خـوب انجـام مـی دهند، بـه دنبـال عدالت نیسـتند بلکه 
رصفـا خواسـتار خودسـتایی هسـتند کـه قبال بواسـطه اعاملشـان، عدالـت را کسـب منودند.« – 

Commentary on Romans, p. 80.  :مارتیـن لوتـر، از مرجـع زیـر

سواالتی برای بحث 
۱. بـار دیگـر آیـات ایـن هفتـه را بخوانیـد و سـپس از زبـان خود در یـک پاراگـراف آنها را 

خالصـه کنیـد. نوشـته هـای خـود را در کالس بـا یکدیگر در میـان بگذارید.
۲. نقـل قـول لوتـر کـه در بـاال گفتـه شـد را بخوانیـد. چـرا چنیـن حقیقتـی او را بـه آنچـه 
انجـام داد، وا داشـت؟ چـرا چیـزی کـه او مـی گویـد نکتـه بسـیار مهمی اسـت کـه درک آن 

حتـی امـروزه بـرای مـا مهم می باشـد؟
۳. «ادونتیسـتهای روز هفتـم خـود را بـه عنـوان وارثان و کسـانی میبینند که اعتقـادات خود 
را بـر بینـش هـای نهضـت اصالحـات بنا کردند کـه مطابق با آمـوزه های کتـاب مقدس مبتنی 
بـر عـادل شـمرده شـدن بواسـطه فیض محـض ایمان اسـت که انجیل رسـالتی را بطـور جامع، 

واضـح و متـوازن ترمیـم و احیا میکنـد.» – برگرفتـه از مرجع ذیل:
  Ivan T. Blazen, “Salvation”, Handbook of Seventh-day Adventist Theology 
(Hagerstown, Md.: Review and Herald® Publishing Association, 2000), p. 307.

ما برای باور به آنچه در باره خودمان در باال نوشته شده است، چه دالیلی داریم؟
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۲۸ اکترب تا ۳ نوامربدرس پنجم

ایامن ابراهیم

بعد از ظهر روز سبت
مطالعـه ایـن هفتـه: پیدایـش باب ۱۵ آیـه ۶ ؛ دوم سـموئیل باب هـای ۱۱ و ۱۲ ؛ رومیان 
بـاب ۳ آیـات ۲۰ و ۳۱ ، بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۱۷؛ غالطیـان بـاب ۳ آیـات ۲۱ تـا ۳۱ ؛ اول یوحنـا 

بـاب ۳ آیه ۴.

آیـه حفظـی: «آیـا ایـن بـه آن معنی اسـت که بـا ایـامن، رشیعـت را از میـان برمی داریم؟ 
خیـر، هرگـز! بلکـه آن را اسـتوار می سـازیم.» (رومیان بـاب ۳ آیه ۳۱).

بـاب ۴ رومیـان به شـیوه های بسـیاری بر اسـاس تعلیامت کتـاب مقدس در مورد رسـتگاری 
بواسـطه ایـامن و مرکزیـت آنچـه باعـث رشوع اصالحـات شـد، می پـردازد. در واقـع، ۵۰۰ سـال 
پیـش در چنیـن هفتـه ای، همـه چیـز با لوتـر آغاز شـد، و پروتسـتان های وفادار هرگـز دیگر به 

عقب نـگاه نکردند.
پولـس بـا اسـتفاده از ابراهیـم که اسـوه و الگویـی از تقـدس و فضیلت بود، به عنـوان الگوی 
فـردی از کسـی کـه بـرای رسـتگاری بـه فیـض و بـدون اعامل رشیعـت نیازمنـد بود ، هیـچ جایی 
بـرای سـوء برداشـت خواننـدگان نگذاشـت. اگـر کارهـا و حفـظ احـکام برای عادل شـمرده شـدن 
بهرتیـن افـراد در برابـر خـدا کافـی نباشـد، چـه امیدی بـرای دیگـران وجـود دارد؟ اگر حتـی برای 
ابراهیـم رسـتگاری از طریـق فیـض بود پس باید بـرای همه، یهودی و غیریهودی نیز چنین باشـد.

پولــس در بــاب ۴ رومیــان، ســه مرحلــه عمــده را در خصــوص نقشــه نجــات آشــکار می ســازد: (۱) 
وعــده برکــت الهــی (وعــده فیــض)، (۲) پاســخ انســان بــه آن وعــده (پاســخ ایــامن) و (۳) رأی الهــی 
مبنــی بــر اینکــه کســانی کــه ایــامن آورده انــد عــادل محســوب شــده انــد (عــادل شــمرد شــدن). در 

خصــوص ابراهیــم چنیــن شــد، و بــرای مــا نیــز چنیــن خواهــد شــد.
بسـیار مهـم اسـت بـه یاد داشـته باشـیم که بـرای پولـس، نجـات از طریق فیض اسـت؛ این 
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چیزی اسـت که به ما ارزانی شـده اسـت، با وجود اینکه سـزاوار آن منی باشـیم. اگر سـزاوار آن 
بودیـم، آنوقـت از آن برخـوردار بودیـم و اگـر آن را داشـتیم، آنـگاه بعنـوان یک قـرض و بدهی 
بـود و نـه یـک هدیـه. و برای موجوداتی فاسـد و سـقوط کـرده همچون ما، نجات و رسـتگاری 

بایـد یـک هدیه وعطا باشـد.
پولـس بـرای اثبـات ادعـای خـود در مورد رسـتگاری "تنها طریـق ایامن" ، به کتـاب پیدایش 
اشـاره و از پیدایـش بـاب ۱۵ آیـه ۶ نقـل می کنـد : «ابـرام بـه خداونـد ایـامن آورد، و او، این را 
بـرای وی عدالـت محسـوب کـرد«. در اینجـا می توان عدالـت " از طریق ایامن" را در نخسـتین 

صفحـات کتـاب مقدس مشـاهده منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۴ نوامرب آماده شوید.

۲۹ اکترب یکشنبه
احکام

رومیـان بـاب ۳ آیـه ۳۱ را بخوانیـد. منظـور پولـس در اینجـا چیسـت؟ چـرا این نکته بـرای ما 
ادونتیسـت ها مهم اسـت؟

 
پولـس در ایـن آیـه بـا تأکیـد بیـان میدارد کـه ایامن، احـکام خـدا را باطل منی سـازد. اما حتی 
کسـانی کـه احـکام را نگه داشـتند، هرگز بواسـطه آن نجـات نیافتند. دین عهد عتیـق، مانند عهد 

جدیـد، همـواره یکـی از فیض هـای خدا بـرای گناهکارانی بـود که دارای ایـامن بودند. 

رومیـان بـاب ۴ آیـات ۱ تـا ۸ را بخوانیـد. ایـن آیات چگونه نشـان می دهند کـه حتی در عهد 
قدیـم، نجـات از طریـق ایامن و نـه با اعامل رشیعت حاصل میشـد؟

 

بـا توجـه بـه ایـن روایـت عهد قدیـم، ابراهیـم عادل شـمرده می شـد، زیـرا او «به خـدا ایامن 
داشـت». بنابرایـن، عهـد قدیـم عدالـت از طریـق ایـامن را تعلیم می دهـد. از ایـن رو، هر داللتی 
بـر اینکـه ایـامن احکام را «باطـل می کند» (بـه یونانـی katargeo: «ارائه بی فایـده»، «باطل») یا 
نادرسـت اسـت؛ نجات از طریق ایامن بخش بسـیار زیادی از عهد عتیق اسـت. فیض در متام آن 
تعلیـم داده مـی شـود. بـه عنـوان مثال، کل مراسـم معبـد، اگر منـادی از نحوه نجـات گناهکاران، 
نـه از طریـق کارهـای خـود، بلکه با مـرگ یک جایگزین به جـای آنها نبود، چه چیـز دیگری بود؟

همچنیـن، چـه چیـز دیگـری مـی توانـد بخشـیده شـدن داود پـس از رابطـه نـا مـرشوع بـا 
بتشـبع را توجیـه کنـد؟ قطعـاً نـگاه داشـنت احـکام نبـود کـه او را نجـات داد، چـرا کـه او اصول 
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بسـیاری از رشیعـت را نقـض کـرد کـه او را بارهـا محکـوم می کنـد. اگـر داود قرار بود بواسـطه 
نـگاه داشـنت احـکام رسـتگار شـود، پـس او اصالً رسـتگار منیشـد.

پولـس بازگشـت داود بـه لطـف و رحمـت الهی را به عنوان منونه ای از عادل شـمرده شـدن 
بواسـطه ایـامن بیـان می کنـد. آمـرزش، فیض خـدا بود. این مثـال دیگری از عهد عتیـق در مورد 
عـادل شـمرده شـدن بواسـطه ایـامن اسـت. در واقـع، هـر چقـدر هـم کـه بسـیاری در ارسائیل 
کهـن بـه دام قانون گرایـی گرفتـار شـدند ولیکن مذهب یهود همیشـه مذهبـی از فیض بود. در 

اصـل، احکام گرایـی ، انحرافـی از دیـن بـود و پایه و اسـاس آن نبود.

بـرای چنـد دقیقـه بـر گنـاه داود و احیای او از اسـارت گناه تأمل کنید (دوم سـموئیل 
باب هـای ۱۱ و ۱۲؛ مزامیـر بـاب ۵۱). چـه امیدی مـی توانید از آن داسـتان غم انگیز 
بـرای خـود بدسـت آوریـد؟ آیا در اینجا درسـی وجود دارد تا در کلیسـا با کسـانی که 

لغـزش خـورده و در گناه سـقوط کـرده اند چگونـه رفتار کنیم؟

۳۰ اکترب دوشنبه
بدهی یا فیض؟

موضوعـی کـه پولـس در اینجـا بـه آن می پـردازد، خیلی بیشـرت از تنها یک موضـوع الهیاتی 
اسـت. او بـه قلـب و روح نجـات و ارتبـاط مـا بـا خـدا اشـاره می کنـد. اگر کسـی معتقد اسـت 
که باید مقبول خدا بشـود – که او باید پیش از عادل شـمرده شـدن و بخشـیده شـدن، به یک 
معیـار مشـخصی از تقـدس برسـد – پس توجـه به باطن و اعامل خویشـنت، طبیعی اسـت. دین 

مـی توانـد بسـیار خـود محورانه شـود، چیزی کـه هیچ کس اصـًال به آن نیـاز ندارد.
در مقابـل، اگـر فـردی درک کنـد کـه مـژده عـادل شـمرده شـدن کـه هدیـه ای از جانـب 
خداسـت و نیـازی بـه شایسـتگی و اسـتحقاق نـدارد ، تـا چـه میـزان بـرای آن فـرد راحـت تر و 

طبیعـی تـر اسـت کـه بـه جـای مترکـز بـر خـود، بـر محبـت و رحمـت خـدا مترکـز مناید؟
و در پایـان، چـه کسـی بیشـرت احتـامل دارد کـه محبت و شـخصیت خدا را انعـکاس دهد – 

یـک فـرد خودخـواه یا فردی که تسـلیم خداسـت؟

رومیـان بـاب ۴ آیـات ۶ تـا ۸ را بخوانیـد. پولـس در اینجا چگونه موضوع عادل شـمرده شـدن 
بواسـطه ایامن را توضیـح می دهد؟

 

«گناهـکار بایـد بـه مسـیح ایـامن بیاورد، به شایسـتگی او متسـک جوید، گناهان خـود را به 
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پـاک گنـاه بسـپارد، و آمـرزش او را دریافـت کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مسـیح بـه جهان 
آمـد. بنابرایـن عدالـت مسـیح بـه توبـه و بـاور گناهـکار بسـتگی دارد. او عضـوی از خانـواده 

ملکوتـی مـی شـود.» – الـن جـی. وایـت، از مرجـع ذیل:
 Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 215.
پولـس سـپس در ادامـه، توضیـح می دهد کـه نجات از طریق ایـامن نه تنها بـه یهودیان بلکه 
بـه غیریهودیـان نیـز تعلق دارد (رومیـان باب ۴ آیات ۹ تا ۱۲). در واقع، اگر شـام بخواهید بدیده 
خـاص و ریزنگـری بـه ایـن مسـئله نـگاه کنیـد، ابراهیـم یهـودی نبـود؛ او از اصـل و نسـبی کافـر 
می آمـد (یوشـع بـاب ۲۴ آیـه ۲). متایـز غیریهـودی و یهودی در زمـان او وجود نداشـت. هنگامی 
کـه ابراهیـم عادل شـمرده شـد (پیدایش باب ۱۵ آیه ۶)، حتی ختنه نشـده بـود. بنابراین، ابراهیم 
بـه پـدر ختنه نشـدگان و ختنه شـدگان تبدیل شـد، و همچنیـن الگویی بزرگ برای پولس شـد که 
از وی بـه منظـور رسـاندن منظـور خـود در مـورد جهانشـمول بـودن نجات و رسـتگاری اسـتفاده 

کنـد. مـرگ مسـیح بـرای همه بـود، رصف نظر از نـژاد یا ملیـت (عربانیان بـاب ۲ آیه ۹).

بـا توجـه بـه جهانـی بـودن صلیـب، و بـا توجـه بـه آنچـه صلیـب در مـورد ارزش هر 
انسـان بـه مـا مـی گوید، چـرا تعصب نـژادی، قومـی و یا ملیتـی چنین ناگوار اسـت؟ 
چگونـه مـی توانیـم بیاموزیـم که وجود تعصـب در خود را دریابیـم و از طریق فیض 

خـدا، آن را از ذهـن خـود پـاک کنیم؟

۳۱ اکترب سه شنبه
وعده

۵۰۰ سـال پیـش در چنیـن روزی بـود کـه مارتیـن لوتـر اعالمیه ۹۵ مـاده ای خـود را بر روی 
درب کلیسـای ویتنـربگ آویـزان کرد. چقدر جالب اسـت کـه موضوع مطالعه امروز نیز درسـت 

بـه کانـون نجـات از طریق ایامن می رسـد.
در رومیـان بـاب ۴ آیـه ۱۳، «وعـده» و «رشیعـت» در تقابل قرار گرفته انـد. پولس به دنبال 
ایجـاد یـک پیـش زمینـه از عهـد عتیـق بـرای تعالیم خود در مورد عادل شـمرده شـدن بواسـط 
ایـامن بـود. او بـه ابراهیـم بـه عنـوان الگو اشـاره می کند، که یهودیـان همه او را بـه عنوان َجّد 
خـود پذیرفتـه بودنـد. پذیرفتـه شـدن یـا عـادل شـمرده شـدن کامالً جـدا از احـکام بـه ابراهیم 
رسـیده بـود. خـدا بـه ابراهیـم وعـده داده بـود کـه او «وارث جهـان خواهـد بـود. ابراهیم این 
وعـده را بـاور کـرد؛ یعنـی، او نقشـی کـه بـه وی سـپرده شـده بـود را پذیرفـت. در نتیجـه خدا 
او را پذیرفتـه و از طریـق او بـه نجـات جهـان پرداخـت. ایـن یک مثـال بالقوه از نحـوه کارکرد 

فیـض در عهـد عتیـق اسـت کـه بدون شـک پولس به همیـن دلیـل از آن اسـتفاده کرد.
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رومیـان بـاب ۴ آیـات ۱۴ تـا ۱۷ را بخوانیـد. پولـس چگونـه در اینجـا در ادامه نشـان می دهد 
کـه نجـات از طریـق ایـامن در کانـون عهـد عتیـق قـرار داشـت؟ غالطیان بـاب ۳ آیـات ۷ تا ۹ 

را نیـز ببینید.
 

هامنطـور کـه در ابتـدا گفتیـم، مهـم اسـت مخاطبیـن پولـس را بـه یـاد داشـته باشـید. این 
ایامنـداران یهـودی تبـار در رشیعـت عهـد عتیـق غـرق شـده بودند، و بسـیاری چنیـن اعتقادی 
یافتـه بودنـد کـه نجـات ایشـان بـه درسـت نـگاه داشـنت احکام بسـتگی داشـت، حتی اگـر این 

چیـزی نبـود کـه عهد قدیـم تعلیم مـی داد.
پولـس در تـالش بـرای اصـالح ایـن تصـور غلـط، چنین اسـتدالل می کنـد که ابراهیـم، حتی 
قبـل از احـکام داده شـده بـر کـوه سـینا، وعده ها را نه با اعـامل رشیعت (کـه از آنجایی احکام 

– متـام تـورات و نظـام آیینـی – هنوز وجود نداشـت) بلکه بواسـطه ایـامن دریافت منود.
اگـر پولـس در اینجـا بـه طـور خـاص بـه احـکام اخالقی اشـاره میکند، کـه در اصـل حتی قبل 
از کـوه سـینا وجـود داشـته اسـت، نکتـه یکسـان باقـی می ماند. شـاید حتـی بیشـرت از آن! پولس 
می گویـد کـه بـه دنبـال دریافـت وعـده های خـدا از طریـق رشیعت بـودن نه تنهـا باعث بطالن 
ایـامن مـی شـود بلکـه حتـی عبـث هم مـی باشـد. این  کالمـی تند می باشـد، امـا مقصـود او این 
اسـت کـه ایـامن نجـات می دهـد و رشیعت محکوم مـی کند. او تـالش می کند تا تعلیـم دهد که 
در جسـتجوی رسـتگاری از طریق چیزی که بطور حتم به محکومیت منجر و ختم میشـود کاری 
بیهـوده اسـت. همـه مـا، یهـودی و غیـر یهـودی، احـکام را نقـض کرده ایـم، و از ایـن رو، همه ما 
ماننـد ابراهیـم بـه یـک چیـز نیازمندیـم: عدالِت رسـتگار کنندِه عیسـی کـه از طریق ایـامن به ما 

عطـا مـی گـردد – حقیقتـی کـه در نهایت بـه نهضت اصالحات پروتسـتان منجر شـد.

۱ نوامرب چهارشنبه
رشیعت و ایامن

هامنطـور کـه در درس دیـروز دیدیـم، پولـس نشـان داد کـه ارتبـاط خـدا بـا ابراهیـم ثابت 
منـود کـه نجـات، از طریـق وعـده فیـض می آید و نـه از طریق رشیعـت. بنابراین، اگـر یهودیان 
مایـل بـه نجـات یافـنت بودنـد، بایـد تکیـه بـه اعـامل خـود بـرای نجـات را رهـا منـوده و وعده 
ابراهیمـی کـه اکنـون در آمدن مسـیح موعـود تحقق یافته بـود را می پذیرفتند. ایـن واقعاً برای 
همـه، یهـودی یـا غیریهـودی، کـه فکـر مـی کننـد اعـامِل "خـوِب" آن هـا تنهـا چیـزی اسـت که 

آن هـا را در نظـر خـدا صالح می سـازد، یکسـان اسـت.
«ایـن اصـل کـه انسـان مـی توانـد خـود را بـا اعاملـش نجـات دهـد، پایـه و اسـاس هـر دیـن 
ملحدانـه اسـت . . . هـر کجـا کـه چنیـن عمـل شـود آنـگاه انسـان هیـچ سـپری در برابـر گناه 



۴۲

وجـود نخواهـد داشـت.» – الـن جـی. وایـت، The Desire of Ages, pp. 35, 36 مفهـوم ایـن 
مطلـب چیسـت؟ چـرا ایـن ایـده کـه مـا مـی توانیـم خودمـان را از طریـق اعامملـان نجـات 

بدهیـم، مـا را در برابـر گنـاه بی دفـاع می کنـد؟
 

پولس چگونه ارتباط بین رشیعت و ایامن را در غالطیان توضیح داد؟ غالطیان باب ۳ آیات ۲۱ تا ۲۳.
 

اگر احکامی وجود داشـت که می توانسـت رسـتگار کننده باشـد، قطعاً رشیعت خدا می بود. 
و بـا ایـن حـال، پولـس مـی گوید که هیـچ رشیعتی حتـی رشیعت خـدا منی تواند زندگی ببخشـد 

زیـرا همـه، احـکام را نقـض کرده اند و در نتیجه همه بواسـطه آن محکوم شـده اند.
امـا وعـده ایـامن، کـه به طور کامل تری از طریق مسـیح آشـکار شـد، همه کسـانی که باور 
دارنـد "تحـت رشیعـت" هسـتند را آزاد می سـازد؛ یعنـی، از محکوم بودن و متحمـل تالش برای 
بدسـت آوردن نجـات از طریـق آن. رشیعـت هنگامـی کـه بـدون ایـامن و فضل ارائه شـود، به 
یـک جـرب تبدیـل می شـود، چـرا که بـدون ایـامن و فیض و بـدون عدالتی کـه با ایامن مـی آید، 

تحـت رشیعـت بـودن، زیـر بـار و محکومیت گناه بودن محسـوب می شـود.

عـادل شـمرده شـدن از طریـق ایمـان تـا چـه میـزان در کانـون مسـیر شـما بـا خـدا 
قـرار دارد؟ یعنـی، بـرای اطمینـان از اینکـه توسـط دیگـر جنبـه هـای حقیقـت مبهم 
نشـود تـا آنجـا کـه درک خـود را از این تعلیم بسـیار مهم از دسـت بدهیـد،  چه کاری 
می توانیـد انجـام دهیـد؟ گذشـته از هـر چیـز، تعالیـم دیگـر بـدون ایـن تعلیـم، چـه 

دارند؟ فایـده ای 

۲ نوامرب  پنجشنبه
رشیعت و گناه

مـا اغلـب مـی شـنویم کـه گروهـی مـی گوینـد کـه در عهـد جدیـد ، رشیعت منسـوخ شـده 
اسـت، و سـپس آنهـا در ادامـه بـه نقل قول از آیاتـی می پردازند کـه فکر می کنند ایـن موضوع را 
ثابـت می کننـد. بـا این وجود، منطق پشـت این بیانیه، کامالً درسـت و حتی جنبـه الهیاتی ندارد.

اول یوحنـا بـاب ۲ آیـات ۳ تـا ۶ و رومیـان بـاب ۳ آیه ۴ را بخوانید. این آیـات در رابطه مابین 
رشیعـت و گنـاه چـه چیزی به مـا می گویند؟
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چنـد صـد سـال پیـش، نویسـنده ایرلنـدی ، جاناتـان سـویفت چنیـن نوشـت: «اما آیـا هیچ 
انسـانی خواهـد گفـت کـه اگـر عبـارات مـرشوب خـوردن، فریـب دادن، دروغ گفـنت و دزدی 
کـردن بواسـطه تصویـب مجلـس از زبـان انگلیسـی و لغـت نامـه هـا حـذف بشـوند، همـه مـا 
بایـد بتوانیـم صبـح روز بعـد آسـوده، صادق و عـادل، و دوسـتدار حقیقت از خـواب برخیزیم؟ 

آیـا ایـن نتیجـه ای عادالنـه اسـت؟» – جاناتـان سـویفت، از مرجـع زیر:
 Jonathan Swift, A Modest Proposal and Other Satires (New York: Prometheus 
Books, 1995), p. 205.
بـه همیـن صـورت، اگـر رشیعـت خـدا منسـوخ شـده اسـت، پـس چـرا دروغ گفـنت، قتـل، 
رسقـت همچنـان گنـاه و اشـتباه محسـوب می شـوند؟ اگـر احـکام خـدا تغییـر کرده انـد، آنـگاه 
تعریـف گنـاه نیـز بایـد تغییـر کنـد. و یا اگـر رشیعت خدا بی اثر شـده بـود، پس گنـاه نیز باید 
بی اثـر شـده باشـد و چـه کسـی به ایـن قضیه اعتقـاد دارد؟ (اول یوحنـا باب ۱ آیـات ۷ تا ۱۰ و 

یعقـوب بـاب ۱ آیـات ۱۴ و ۱۵ را نیـز بخوانیـد.)
در عهـد جدیـد، رشیعـت و انجیل هر دو مشـاهده می شـوند. رشیعـت ماهیت و عالمت 
گنـاه را نشـان می دهـد و انجیـل بـه درمـان گنـاه اشـاره می کند، که مرگ و رسـتاخیز عیسـی 
اسـت. اگـر هیـچ رشیعتـی وجـود نداشـته باشـد، گناهـی نیـز وجـود نـدارد، پـس مـا از چـه 
چیـزی نجـات داده مـی شـویم؟ تنهـا در چهارچـوب احـکام و ادامـه اعتبـار آن اسـت کـه 

انجیـل معنـا پیـدا می کنـد.
مـا اغلـب مـی شـنویم کـه صلیب، رشیعـت را باطل می سـازد. این بیشـرت کنایه آمیز اسـت، 
چـرا کـه صلیـب نشـان می دهـد کـه رشیعـت منی توانـد باطل شـود و یـا تغییـر کند. اگـر خدا 
قبـل از مـرگ مسـیح بـر روی صلیـب، احـکام را منسـوخ نکـرد و یـا حتـی تغییـری در آن ایجاد 
نکـرد، چـرا ایـن کار را بعـد از آن انجـام بدهـد؟ چـرا پس از ارتـکاب گناه، برش احـکام را از بین 
نـربد کـه در نتیجـه آن، بـرش از مجـازات رشعی کـه نقض احـکام را به همراه مـی آورد، محفوظ 
مبانـد؟ بـه ایـن ترتیـب، هرگـز الزم نبـود کـه عیسـی مبیـرد. مـرگ عیسـی نشـان مـی دهـد کـه 
اگـر رشیعـت قابـل باطـل شـدن یـا تغییـر کـردن بود، ایـن باید قبـل و نه بعـد از صلیـب انجام 
می شـد. بنابرایـن، هیـچ چیـز بیشـرت از مـرگ عیسـی، ادامـه اعتبـار احـکام را نشـان منی دهـد، 
مرگـی کـه دقیقـاً بدلیـل غیرقابـل تغییـر بـودن احـکام اتفـاق افتـاد. اگـر رشیعت می توانسـت 
تغییـر کنـد تـا بـا رشایـط سـقوط کـرده مـا هامهنـگ گـردد، آیـا ایـن راه حلـی بهـرت از مـردن 

عیسـی بـرای این مشـکل گنـاه نبود؟

اگـر هیـچ احـکام الهی در برابر زنا وجود نداشـت ، آیا این عمل باعث درد و صدمه 
کمتـری نسـبت بـه قربانیـان حـال حاضـر آن می شـد؟ پاسـختان چگونـه به شـما در 
 درک علـت ادامـه اعتبـار احکام خـدا کمک می کند؟ تجربه شـما از نقض احکام خدا

 چه بوده است؟
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۳ نوامرب جمعه
تفکری فراتر: مطالب زیر را میتوانید مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, “Christ the Center of the Message”, p. 388, in Selected Mes-
sages, book 1; “The Call of Abraham”, pp. 125–127; “The Law and the Covenants”, 
pp. 363, 364, in Patriarchs and Prophets; “The Sermon on the Mount,« pp. 307, 308; 
“Controversy”, p. 608; “‘It Is Finished,’” pp. 762, 763, in The Desire of Ages.

«لکـن بـرای کسـی کـه عمـل می کنـد، مـزدش نـه از راه فیـض بلکـه از راه طلـب محسـوب 
می شـود (رومیـان بـاب ۴ آیـه ۴). رسـول در اینجـا آیـه نقـل قول شـده (پیدایش بـاب ۱۵ آیات 
۴ تـا ۶) را توضیـح مـی دهـد تـا از آن اسـتنتاج و اثبـات کنـد کـه عادل شـمرده شـدن از طریق 
ایـامن اسـت و نـه بـر اسـاس اعامل. او ایـن کار را ابتدا با توضیـح معنای عبـارت آن که برای او 
عدالـت محسـوب شـد، انجـام می دهـد. 'ایـن کلـامت توضیـح می دهنـد که خـدا با فیـض و نه 

بـه خاطـر اعاملشـان، آن هـا (گناهـکاران) را می پذیـرد.» – مارتیـن لوتـر، از مرجع زیر:
 Martin Luther, Commentary on Romans, p. 82.

«اگـر شـیطان بتوانـد در هدایـت انسـان بـه ارزش نهـادن بر اعامل خـود به عنـوان اعاملی 
شایسـته و عادالنـه کامیـاب شـود، او مـی دانـد کـه مـی توانـد بـا وسوسـه های خود بر انسـان 
غلبـه کنـد، و او را قربانـی و طعمـه خـود می سـازد.... خـون بره جلجتـا را بـر رسدر خانه مبالید 

و شـام در امـان هسـتید.» – الـن جـی. وایـت، از مرجع زیر:
Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, Sept. 3, 1889.

سواالتی برای بحث 
۱. چـرا درک نجـات تنهـا از طریـق ایمان بدون اعمال شـریعت بسـیار مهم می باشـد؟ این 
آگاهـی از مـا در برابـر چـه نـوع اشـتباهاتی محافظـت مـی کنـد؟ چـه خطراتـی در انتظار 

کسـانی میباشـد کـه ایـن آمـوزه بسـیار مهم کتـاب مقـدس را نادیـده می گیرند ؟
۲. چـه دالیـل دیگـری مـی توانیـد بـرای ادامه اعتبـار احکام خـدا ارائه دهید، حتـی زمانی 

کـه مـا درک مـی کنیـم که احـکام و اطاعـت از آن موجـب نجات ما نمی شـوند؟
۳. موضـوع اساسـی در هسـته نهضـت اصالحـات، چگونگـی نجـات یافتن ما می باشـد. ما 
بـه چـه روش هایـی می توانیـم آشـکارا و بـا صراحـت در مـورد تفـاوت بیـن پروتسـتان ها 
و کاتولیک هـا در ایـن موضـوع مهـم صحبـت کنیـم، در حالـی کـه بـه کسـی توهیـن و بی 

احترامی نشـود ؟
۴. بـا اینکـه بـر ضـد دیگـران گنـاه ورزیـده ایـم ، عـادل شـمرده شـده و مشـمول فیـض 
و تفقـد خـدا شـده ایـم کـه الیـق آن نیسـتیم. ایـن واقعیـت چگونـه بایـد بـر رابطـه مـا با 
دیگـران تأثیـر بگـذارد؟ ما نسـبت به کسـانی که به ما سـتم کـرده اند و واقعاً سـزاوار فیض 

بخشـایندگی و لطـف مـا نیسـتند، تـا چـه میـزان فیـض و لطـف نشـان می دهیم؟

آدم و عیسی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۵

آیـه حفظـی: « بنابرایـن چـون از راه ایـامن در حضـور خدا نیک شـمرده شـده ایم، از صلح با 
خـدا کـه بـه وسـیلة خداوند ما عیسـی مسـیح برقـرار گردید، بهره مند هسـتیم.   به وسـیلة ایامن 
بـه مسـیح، مـا وارد فیـض الهی شـده ایم، فیضی کـه در آن پایداریم و نه تنها بـه امید رشاکتی که 

در جـالل خـدا داریم شـادی می کنیـم،» (رومیان باب ۵ آیـات ۱ و ۲).

پولـس اصلـی را بنـا نهـاد کـه بـر اسـاس آن عادل شـمرده شـدن یـا مقبول گشـنت نـزد خدا، 
تنهـا از طریـق ایـامن بـه عیسـی مسـیح حاصـل می شـود، زیـرا عدالـت او بـه تنهایـی کفایـت 
میکنـد تـا در وضعیـت مناسـب و درسـتی در برابـر خـدا قـرار بگیریم. بـا بنا شـدن آن اصل بر 
پایـه حقیقـت بـزرگ، حـال پولس بر این موضوع بیشـرت به رشح و تفسـیر میپردازد. او با نشـان 
دادن ایـن مطلـب کـه نجـات باید از طریق ایامن باشـد و نه بر اسـاس اعامل، حتی برای کسـی 
بـه "عادلـی" ابراهیـم، پولـس بـه مـرور گذشـته میپردازد تـا به علت ماجرا دسـت یابـد – به آن 
علتـی کـه سـبب بـروز گنـاه و رنـج و مـرگ شـد و اینکـه چگونـه راه حـل مشـکل در مسـیح و 

آنچـه کـه او بـرای نـژاد بـرش انجـام داد ، یافت می شـود.
بواسـطه سـقوط یـک انسـان در گنـاه یعنـی آدم، متـام برشیـت بـا محکومیـت، بیگانگی، و 
مـرگ روبـرو شـد؛ از طریـق پیـروزی یـک انسـان دیگـر یعنی عیسـی، متـام جهـان در وضعیتی 
جدیـد در برابـر خـدا قـرار گرفـت. بـا ایـامن به عیسـی، سـابقه گناهـان و مجازات  ناشـی از آن 

گناهـان ، میتوانـد بـرای همیشـه مـورد عفـو و آمرزش واقع شـود.
پولـس بـا مقایسـه آدم و عیسـی نشـان مـی دهد که چگونه مسـیح آمـد تا آنچـه را که آدم 
خـراب کـرد ، مرمـت منایـد. و اینکـه بـا ایـامن، قربانیـاِن گناِه آدم می توانسـتند توسـط عیسـاِی 
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۴ تا ۱۰ نوامربدرس ششم

آدم و عیسی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۵

آیـه حفظـی: « بنابرایـن چـون از راه ایـامن در حضـور خدا نیک شـمرده شـده ایم، از صلح با 
خـدا کـه بـه وسـیلة خداوند ما عیسـی مسـیح برقـرار گردید، بهره مند هسـتیم.   به وسـیلة ایامن 
بـه مسـیح، مـا وارد فیـض الهی شـده ایم، فیضی کـه در آن پایداریم و نه تنها بـه امید رشاکتی که 

در جـالل خـدا داریم شـادی می کنیـم،» (رومیان باب ۵ آیـات ۱ و ۲).

پولـس اصلـی را بنـا نهـاد کـه بـر اسـاس آن عادل شـمرده شـدن یـا مقبول گشـنت نـزد خدا، 
تنهـا از طریـق ایـامن بـه عیسـی مسـیح حاصـل می شـود، زیـرا عدالـت او بـه تنهایـی کفایـت 
میکنـد تـا در وضعیـت مناسـب و درسـتی در برابـر خـدا قـرار بگیریم. بـا بنا شـدن آن اصل بر 
پایـه حقیقـت بـزرگ، حـال پولس بر این موضوع بیشـرت به رشح و تفسـیر میپردازد. او با نشـان 
دادن ایـن مطلـب کـه نجـات باید از طریق ایامن باشـد و نه بر اسـاس اعامل، حتی برای کسـی 
بـه "عادلـی" ابراهیـم، پولـس بـه مـرور گذشـته میپردازد تـا به علت ماجرا دسـت یابـد – به آن 
علتـی کـه سـبب بـروز گنـاه و رنـج و مـرگ شـد و اینکـه چگونـه راه حـل مشـکل در مسـیح و 

آنچـه کـه او بـرای نـژاد بـرش انجـام داد ، یافت می شـود.
بواسـطه سـقوط یـک انسـان در گنـاه یعنـی آدم، متـام برشیـت بـا محکومیـت، بیگانگی، و 
مـرگ روبـرو شـد؛ از طریـق پیـروزی یـک انسـان دیگـر یعنی عیسـی، متـام جهـان در وضعیتی 
جدیـد در برابـر خـدا قـرار گرفـت. بـا ایـامن به عیسـی، سـابقه گناهـان و مجازات  ناشـی از آن 

گناهـان ، میتوانـد بـرای همیشـه مـورد عفـو و آمرزش واقع شـود.
پولـس بـا مقایسـه آدم و عیسـی نشـان مـی دهد که چگونه مسـیح آمـد تا آنچـه را که آدم 
خـراب کـرد ، مرمـت منایـد. و اینکـه بـا ایـامن، قربانیـاِن گناِه آدم می توانسـتند توسـط عیسـاِی 
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نجـات دهنـده، نجـات داده شـوند. پایـه و اسـاس همـه این هـا صلیـب مسـیح و مـرگ او بـه 
جـای مـا می باشـد – کـه راه را بـرای همـه انسـان ها، یهـودی یـا غیریهـودی، بـاز می کنـد تـا از 
طریـق عیسـی کـه بـا خـون خـود، عادل شـمرده شـدن را برای همـه کسـانی کـه او را بپذیرند، 

بـه ارمغـان آورد تـا بـه نجات دسـت یابند.
مطمئناً این موضوع ارزش دارد تا به تفصیل رشح داده شود؛ چرا که بنیاد متامی ایامن ماست.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۱ نوامرب آماده شوید.

۵ نوامرب یکشنبه
عادل شمرده شده از طریق ایامن

رومیـان بـاب ۵ آیـات ۱ تـا ۵ را بخوانیـد. پیـام پولـس را در زیـر بطـور خالصه بنویسـید. حال 
چـه چیـزی مـی توانیـد از ایـن پیام بـرای خود کسـب منایید؟

 

عـادل شـمرده شـدن به طـور تحت اللفظی یعنی فعل عادل شـدن کامل شـده اسـت. فعل 
یونانـی معـرف عملـی اسـت کـه بـه کامل خود رسـیده اسـت. ما عـادل اعالم شـده ایـم و یا به 
عنـوان عـادل در نظـر گرفتـه شـده ایـم، که نـه از طریـق هیچ کـدام از اعامل رشیعـت بلکه از 
طریـق پذیرفـنت عیسـی مسـیح اسـت. عیسـی با زندگـی بی عیب و نقـص خود بـر روی زمین و 

کـامل خـود در حفـظ احـکام ، به ما ارزش و اعتبار بخشـیده اسـت.
در عیـن حـال، همـه گناهـان ما به پای عیسـی نوشـته شـده اسـت. خـدا چنین فـرض کرده 
اسـت کـه عیسـی بـه جـای مـا آن گناهـان را مرتکـب شـده اسـت تا بـه ایـن ترتیـب بتوانیم از 
مجازاتـی کـه مسـتحق آن هسـتیم، رهایـی یابیـم. ایـن مجـازات بـه جای ما به حسـاب مسـیح 
گـذارده شـد، کـه مـا خـود هرگـز بـا آن مواجه نشـویم. چـه خربی با شـکوه تـر می توانـد برای 

یـک گناهکار وجود داشـته باشـد؟
واژه یونانی ترجمه شده به صورت «جالل وشکوه» در رومیان باب ۵ آیه ۳ هامن واژه است 
که در رومیان باب ۵ آیه ۲ به عنوان «وجد و خوشی» ترجمه شده است. اگر در رومیان باب ۵ آیه 
۳ نیز به صورت «وجد و خوشی» ترجمه شود (که در برخی از نسخه ها چنین است)، ارتباط بین 
رومیان باب ۵ آیه ۲ و رومیان باب ۵ آیه ۳ به وضوح دیده می شود. مردم عادل شمرده شده می 
توانند در سختی و رنج، خوش باشند زیرا آنها ایامن و اعتامد خود به عیسی مسیح را ثابت کرده 
اند. آنها مطمنئ هستند که خدا همه کارها را با هدف خوب انجام می دهد. آنها رنج کشیدن به 

خاطر مسیح را یک امتیاز و افتخار در نظر می گیرند. (اول پطرس باب ۴ آیه ۱۳ را ببینید.)
به ترتیب وتوالی در رومیان باب ۵ آیات ۳ تا ۵ نیز توجه کنید.

۱. صـرب. کلمـه یونانـی ترجمـه شـده بـه صـورت hupomone به معنـای «تحمـل از طریق 
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پایـداری و اسـتقامت» اسـت. ایـن نوعـی از اسـتقامت نشـان دادن در برابـر آزمـون سـختی 
هاسـت کـه بـا بـه اوج رسـیدن آن، فـرد ایـامن خویـش را حفـظ می کنـد و امیـدی را کـه در 
مسـیح دارد از دسـت منی دهـد، حتـی در میـان مصیبـت هایـی که مـی توانند گاهـی زندگی را 

کنند. تلـخ 
۲. تجربـه. واژه یونانـی ترجمـه شـده بـه صـورت dokime بـه معنـی «کیفیـت مـورد تایید 
قـرار گرفتـه» می باشـد؛ یعنـی، «شـخصیت»، و یـا بـه طـور خـاص، «شـخصیتی کـه مـورد تأیید 
قـرار گرفتـه اسـت». کسـی کـه بـا صـرب سـختی ها را تحمـل می کنـد، مـی توانـد یک شـخصیت 

تأییـد شـده را در خـود ایجـاد کند.
۳. امیـد. اسـتقامت و تاییـد شـدن بـه طـور طبیعـی امیـد را افزایـش می دهـد – امیـدی که 
در عیسـی و وعـده نجـات در او یافـت می شـود. تـا زمانی که مـا در ایامن، توبـه، و اطاعت به 

عیسـی وفـادار مبانیـم، همه چیـز برای امید داشـنت خواهیم داشـت.

آن چیـزی کـه بیـش از هـر چیـز دیگری در زندگـی امید و آرزویش را دارید چیسـت؟ 
ایـن امیـد چگونـه می تواند در عیسـی برآورده شـود؟ آیا این امکان وجـود دارد؟ اگر 

خیـر، آیـا مطمئن هسـتید که میخواهید امید زیادی به آن داشـته باشـید؟

۶ نوامرب دوشنبه
هنگامی که گناهکار بودیم

رومیـان بـاب ۵ آیـات ۶ تـا ۸ را بخوانیـد. ایـن آیات در مورد شـخصیت خدا، و اینکـه چرا این 
چنیـن پـر از امید هسـتند، چـه می گویند؟

 

هنگامـی کـه آدم و حـوا بیرشمانـه و بـی هیچ توجیهـی از التـزام الهی تخطـی منودند، خدا 
اولیـن گام بـه سـوی آشـتی را در پیـش گرفـت. از آن زمـان، خـدا در ارائـه یـک راه نجـات و در 
دعـوت از مـردان و زنـان به پذیرفنت آن پیشـقدم شـد. «وقتی زمـان معین فرا رسـید خدا فرزند 

خـود را فرسـتاد» (غالطیان بـاب ۴ آیه ۴).

رومیـان بـاب ۵ آیـه ۹ مـی گویـد کـه مـا مـی توانیـم از طریـق عیسـی از خشـم خـدا نجـات 
یابیـم. مـا چگونـه معنـای ایـن مطلـب را درک می کنیـم؟
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در شامگاه عزیمت از مرص، خونی که بنی ارساییل بر چهارچوب دربهای خانه خود مالیده 
بودند ، باعث شد تا هر نخست زاده ای در مرص از غضب فرو ریخته در امان مباند. به همین 
صورت، خون عیسی مسیح تضمین می کند کسی که عادل شمرده شده است و آن مقام را حفظ 
می کند، زمانی که خشم خدا در نهایت، گناه را در پایان عرص از بین می برد، محفوظ خواهد ماند.
برخـی از افـراد بـا ایـن ایـده کـه خـدای محبـت غضـب دارد، مشـکل دارنـد. امـا دقیقـاً به 
خاطـر محبـت اسـت کـه او غضب دارد. چگونه خدا، که جهان را دوسـت دارد، می توانسـت در 
برابـر گنـاه، خشـم و غضـب نداشـته باشـد؟ اگر او نسـبت به ما بی تفـاوت بود، بـه آنچه اینجا 
اتفـاق می افتـاد اهمیتـی منـی داد. بـه اطـراف جهـان نـگاه کنیـد و ببینید کـه گناه بـا خلقت او 
چـه کـرده اسـت. چگونـه خدا می توانـد در برابـر چنین ویرانگری و رشارت خشـمگین نباشـد؟

چه دالیل دیگری برای شادی به ما داده شده است؟ رومیان باب ۵ آیات ۱۰ و ۱۱.
 

برخـی از مفـرسان در رومیـان بـاب ۵ آیـه ۱۰، حالتـی از زندگـی را  دیـده انـد کـه مسـیح 
بطریقـی بـر روی زمیـن زیسـت کـه در طی آن ، او الگوی شـخصیتی بی عیب و کامل را شـکل 
داد کـه اکنـون آنـرا بـه مـا ارزانـی مـی دارد. اگـر چـه این قطعـاً آن چیزی اسـت کـه زندگی بی 
عیـب مسـیح آنـرا تحقـق بخشـید. بـه نظـر می رسـد پولس بر ایـن واقعیـت تأکیـد دارد که در 
حالـی کـه مسـیح مـرد، امـا او دوبـاره زنده شـد و تا ابـد زنده اسـت (عربانیان بـاب ۷ آیه ۲۵ را 
ببینیـد). از آنجایـی کـه او زنـده اسـت، ما نجـات یافته ایم. اگـر او در قرب باقی مانـده بود، امید 
مـا بـا او از بیـن می رفـت. رومیـان بـاب ۵ آیـه ۱۱ بـا دالیلـی کـه مـا بایـد در خداوند شـادمان 

باشـیم، ادامـه می یابـد و ایـن بـه خاطـرکاری اسـت که عیسـی برای مـا انجام داده اسـت.

۷ نوامرب سه شنبه
مرگ بواسطه گناه

مـرگ ، یـک دشـمن ابـدی اسـت. هنگامـی که خـدا خانـواده بـرش را آفرید، چنیـن قصد منود 
کـه اعضـای آن بـرای همیشـه زندگی کننـد. به غیر از چند مورد اسـتثنا، انسـان ها متایلی به مردن 
ندارنـد؛ و کسـانی کـه می خواهنـد مبیرنـد، تنهـا بـه این خاطر اسـت کـه بزرگرتین غـم  و اندوه و 
رنـج گریبانگیـر آنـان شـده اسـت. مـرگ در خالف اصـل طبیعت ماسـت. و این بدین دلیل اسـت 

کـه از آغـاز بـرای زندگـی ابـدی بوجود آمدیـم. مرگ قـرار بود که برای ما ناشـناخته باشـد.

رومیـان بـاب ۵ آیـه ۱۲ را بخوانیـد. پولـس در اینجا چه چیـزی را توصیف می کنـد؟ و این چه 
چیـزی را توضیـح می دهد؟
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مفـرسان در مـورد ایـن آیـه از کتـاب مقـدس، بیـش از سـایر آیـات بـه بحـث پرداختـه اند. 
شـاید دلیـل آن هامنطـور کـه در رشـته تفسـیرهای کتاب مقدس توسـط ادونتیسـت هـای روز 
هفتـم در جلـد ۶ صفحـه ۵۲۹ آمـده اسـت، این باشـد که این مفـرسان «تالش می کننـد این آیه 

را بـرای اهدافـی متفـاوت از آنچـه پولـس در نظـر گرفتـه بود، بـکار بربند».
یـک نکتـه کـه آن ها بـر رس آن بحث دارند این اسـت: گناِه آدم چگونه بـه آیندگاِن وی منتقل 
شـد؟ آیـا فرزنـدان آدم، در جـرم گنـاه او رشیـک هسـتند، یا بـه دلیل گناهـان خـود، در برابر خدا 
گناهـکار هسـتند؟ مـردم تـالش کرده انـد پاسـخ ایـن سـوال را از ایـن آیـه بدسـت آورنـد، امـا این 
موضوعـی نبـود کـه پولـس در اینجـا بـا آن رس و کار داشـت. او یـک موضـوع کامـال متفـاوت در 
ذهـن داشـت. او بـر آنچـه قبـالً اظهار داشـت؛ مجـددا تأکیـد می کند: «زیـرا همه گنـاه کرده اند« 
(رومیان باب ۳ آيه ۲۳). ما الزم اسـت تشـخیص بدهیم که گناهکار هسـتیم، زیرا این تنها راهی 
اسـت کـه بواسـطه آن، بـه نیـاز خـود به یک نجـات دهنده پـی خواهیم بـرد. پولـس در اینجا در 
تـالش بـود تـا خواننـدگان ، میزان بدی گناه و آنچـه از طریق آدم به این جهـان آورد را درک کنند. 
سـپس او نشـان مـی دهـد کـه خـدا تنهـا عیسـی را بـه عنـوان راه چـاره و درمـان ارزانی میـدارد، 

بخاطـر مصیبتـی کـه از طریـق گناه آدم بـه این جهان آورده شـد. 
بـا ایـن وجـود، تنهـا مشـکل در ایـن مـنت، مرگ اسـت که بواسـطه آدم بـه ارث رسـیده – و 
نـه راه حـل کـه حیـات در مسـیح اسـت. یکـی از باشـکوه ترین جنبه هـای انجیل این اسـت که 
مـرگ توسـط حیـات و زندگـی بلعیـده شـده اسـت. عیسـی از دروازه هـای قرب گذشـت و قید و 
بندهـای آن را در هـم شکسـت. او مـی گویـد: «و مـرده شـدم و اینـک تا ابداآلباد زنده هسـتم 
و کلیدهـای مـوت و عـامل امـوات نـزد من اسـت» (مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۱۸). از آنجایی 
کـه عیسـی کلیدهـا را دارد، خصـم برشیـت دیگـر منی تواند قربانیـان خود را در قرب نـگاه دارد.

تجربـه شـما در زمینـه واقعیـت و مصیبـت مـرگ چـه بوده اسـت؟ چـرا در مواجهه با 
چنیـن دشـمن بـی رحمـی، مـا بایـد بـه چیـزی بزرگتـر از خودمـان و یـا بزرگتـر از هر 

چیـزی کـه ایـن جهـان ارائه مـی دهد، امید داشـته باشـیم؟

۸ نوامرب چهارشنبه
از آدم تا موسی

رومیـان بـاب ۵ آیـات ۱۳ و ۱۴ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا در مـورد رشیعـت چـه چیـزی به 
مـا تعلیـم می دهد؟
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پولـس در اینجـا در بـاره چـه چیزی سـخن می گوید؟ عبارت «پیـش از رشیعت»با عبـارت «از 
آدم تـا موسـی» برابـر می باشـد. او در مـورد زمانـی در جهـان از آفرینـش تـا کـوه سـینا صحبـت 
می کنـد، قبـل از معرفـی رسـمی احـکام و رشیعت نظام ارسائیلـی، که البته، شـامل ده فرمان بود.
«قبل از رشیعت» به معنی تا زمان رشح الزامات خدا در احکام مختلف داده شده به ارسائیل 
بر کوه سینا می باشد. گناه قبل از واقعه کوه سینا وجود داشت. چگونه می توانست وجود نداشته 

باشد؟ آیا دروغ، قتل، زنا و بت پرستی قبل از آن گناه نبودند؟ البته که این طور بود.
درست است که قبل از واقعه کوه سینا، نژاد انسان به طور کلی تنها مکاشفه ای محدود از 
خدا داشت، اما به وضوح، اما آنها به اندازه کافی می دانستند که حساب پس خواهند داد. خدا 
عادل است وکسی ناعادالنه مجازات نخواهد کرد. هامنطور که پولس در اینجا اشاره می کند، 
مردم جهان قبل از واقعه کوه سینا مردند. مرگ به همه منتقل می شود. اگر چه آنها در برابر 
یک فرمان به رصاحت آشکار شده، گناه نکرده بودند، اما با این وجود مرتکب گناه شده بودند. 
آن ها مکاشفه خدا را در ذات و بطور فطری داشتند، که به آن پاسخ نداده و در نتیجه گناهکار 
در نظر گرفته شدند. «چیزهای نادیده او ... از حین آفرینش عامل بوسیله کارهای او فهمیده و 

دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد« (رومیان باب ۱ آیه ۲۰).

خـدا بـا چـه هدفـی خـودش را بـه طـور کامـل در «احـکام» آشـکار می کنـد؟ رومیـان بـاب ۵ 
آیـات ۲۰ و ۲۱.

 

دسـتورالعمل های داده شـده در سـینا شـامل احـکام اخالقـی بودنـد، اگـر چه آن هـا قبل از 
آن وجـود داشـتند. بـا ایـن وجـود بـر طبـق کتـاب مقـدس، ایـن اولیـن بـار بود کـه ایـن احکام 

نوشـته شـده و بـه طـور گسـرتده ای اعالم شـد.
وقتـی بنی ارسائیـل خـود را در آینـه خواسـته هـای الهی دیدند، متوجه شـدند کـه چقدر از 
داشـنت جـامل الهـی بـی بهـره هسـتند و اینکـه چقدر مشـکل دارنـد. به عبـارت دیگـر، «قانون 
شـکنی» زیـاد شـد. آنهـا ناگهان متوجـه میزان خطای خود شـدند. هـدف از چنین مکاشـفه ای، 
کمـک بـه ایشـان بـرای درک نیـاز خود به یک نجـات دهنـده، و هدایت آنها بـه پذیرش فیضی 
بـود کـه بطـور رایـگان توسـط خـدا ارزانـی شـده بـود. هامنطـور کـه قبـًال خاطـر نشـان شـد، 

نسـخه واقعـی ایـامن عهـد قدیم، احـکام گرایـی نبود.

قوانین موجود در کشـور شـما چگونه یک تصور بشـری از درسـت و نادرسـت را برای 
شـما آشـکار می سـازند؟ اگر قوانین بشـری می تواننـد چنین کاری انجـام بدهند، پس 

احـکام ابدی خـدا چگونه می توانند باشـند؟
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۹ نوامرب پنجشنبه
عیسی، آدم دوم

«پـس همچنـان کـه بـه یـک خطا حکم شـد بـر جمیـع مردمان بـرای قصـاص، همچنیـن به یک 
عمـل صالـح بخشـش شـد بـر جمیع مردمـان بـرای عدالت حیـات. زیرا بـه همین قسـمی که از 
نافرمانـی یـک شـخص بسـیاری گناهـکار شـدند، همچنیـن نیـز به اطاعت یک شـخص بسـیاری 
عـادل خواهنـد گردیـد» (رومیان بـاب ۵ آیات ۱۸ و ۱۹). در اینجا چه تقابلی برای ما ارائه شـده 

اسـت؟ چه امیدی در مسـیح به ما پیشـنهاد شـده اسـت؟
 

بـه عنـوان بـرش، مـا از آدم چیـزی جز محکومیت به مرگ و نیسـتی به ارث نربده ایـم. اگر چه، 
مسـیح آمد و از زمینی که آدم در آن سـقوط کرد، گذشـت و هر آزمونی را بجای برش تحمل منود. 
او سـقوط و شکسـت ننگیـن آدم را بازخریـد منـود و کفـاره داد و در نتیجه، به عنـوان جایگزین و 

فدایـی مـا شـد و مـا را در جایگاه برتری با خدا قرار داد. بنابراین، عیسـی «آدم دوم» اسـت.
«آدم ثانـی یـک عامـل ارشـاد کنندِه اخالقِی مسـتقل و مـربا از گناه بود که مسـئولیت کردار 
خویـش را در ایـن جهـان پذیرفتـه بود. او که توسـط تاثیرات به شـدت موذیانـه و گمراه کننده 
احاطـه شـده بـود، در رشایطـی بـس  نـا مطلـوب بـرای یـک زندگـی بـدون گنـاه ، در مقایسـه 
بـا آدم اول قـرار داشـت. بـا ایـن وجـود، او در میـان گناهـکاران، در برابـر هـر وسوسـه گناهی 
مقاومـت منـود و بـی گناهـی و معصومیـت خویـش را حفظ منـود. او همواره بی گنـاه بود.» – 

الـن جـی. وایـت،  برگرفتـه از مرجع زیر:
 Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074.

اعامل آدم و مسیح چگونه در رومیان باب ۵ آیات ۱۵ تا ۱۹ مقایسه شدند؟
 

بـه ایـده هـای مخالف در اینجا توجه کنید: مرگ، زندگی؛ نافرمانـی، اطاعت؛ محکومیت، عادل 
شـمرده شـدن؛ گناه، درسـتکاری. عیسـی آمد و هر آنچه که آدم انجام داده بود را بی اثر منود!

جالـب اسـت کـه واژه هدیـه یـا بخشـش، پنـج مرتبـه در رومیـان بـاب  ۵ آمـده اسـت. پنج 
مرتبـه! نکتـه سـاده اسـت: پولـس تأکیـد می کنـد کـه عـادل شـمرده شـدن بـه دسـت منی آیـد؛ 
بلکـه یـک هدیـه اسـت. این چیزی اسـت که مـا شایسـتگی آن را نداریم، و سـزاوارش نیسـتیم. 
ماننـد متـام عطایـا، مـا بایـد تقاضـا کنیـم و آنهـا را بپذیریـم و در ایـن مـورد، مـا ایـن عطیـه را 

بواسـطه ایـامن می طلبیـم.
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بهتریـن هدیـه ای کـه تـا بـه حـال دریافـت کرده ایـد، چـه بـوده اسـت؟ چـه چیـزی 
باعـث خـوب و ویـژه بـودن آن شـد؟ ایـن واقعیـت کـه آن در واقـع یک هدیـه بود، 
و چیـزی نبـود کـه شـما بـه دسـت آورده باشـید، چگونـه بیشـتر قـدردان آن خواهید 
بـود؟ بـا ایـن وجـود، چگونـه مـی تـوان آن هدیه را بـا آنچه که مـا در عیسـی داریم، 

کرد؟ مقایسـه 

۱۰ نوامرب جمعه
تفکری فراتر: میتوانید سطرهایی را از مراجع زیر بخوانید:

Read Ellen G. White, “Help in Daily Living”, pp. 470–472, in The Ministry of 
Healing; “Christ the Center of the Message”, pp. 383, 384, in Selected Messages, 
book 1; “The Temptation and Fall”, pp. 60–62, in Patriarchs and Prophets; “Justi-
fication”, pp. 712–714, in The SDA Encyclopedia.
شوند  منی  متوجه  آنها  اند.  خورده  نیرنگ  خویش  دلهای  وضعیت  خصوص  در  «بسیاری 
که دل بطور فطری فراتر از همه چیزهای دیگر فریبکار و بشدت بدکار است. آنها در پیله 
خشنود  و  قانع  خود  شخصیتی  برشی  معیار  از  و  اند،  پیچیده  خودشان  عدالت  (باصطالح) 
.Selected Messages, book 1, p. 320 :هستند.» – الن جی. وایت، برگرفته شده از مرجع زیر

«نیـاز بزرگـی وجـود دارد کـه مسـیح بایـد بـه عنـوان تنهـا امیـد و نجـات موعظـه شـود. 
هنگامـی کـه اصـول تعلیمـی عـادل شـمرده شـدن توسـط ایـامن ارائـه شـد. . . ، برای بسـیاری 
ماننـد آب بـرای یـک مسـافر تشـنه بـود. ایـن فکر کـه عدالت مسـیح به ما نسـبت داده شـده 
اسـت، نـه بـه خاطـر هـر گونـه شایسـتگی از طـرف مـا، بلکـه بـه عنـوان یک هدیـه رایـگان از 

جانـب خـدا، یـک فکـر بـا ارزش بـه نظـر می رسـید.» – صفحـه ۳۶۰.
«او کیسـت کـه منونـه اش بایـد می آمـد (بـاب ۵ آیـه ۱۴). آدم چگونـه منونه مسـیح اسـت؟ 
هامنطـور کـه آدم علـت مـرگ فرزنـدان خـود شـد، هـر چنـد آنهـا از میـوه درخـت ممنـوع 
نخوردنـد، بـه هـامن صـورت مسـیح بـه یـک تصفیـه حسـاب عدالـت بـرای کسـانی کـه بـا او 
هسـتند تبدیـل شـده اسـت، هـر چنـد کـه آنهـا هیچ نـوع عدالتـی بـه دسـت نیاورده انـد. زیرا 
از طریـق صلیـب، او (عدالـت) را بـرای همـه انسـان ها حتمـی سـاخت. منونـه گنـاه آدم در مـا 
اسـت، زیـرا مـا ماننـد او هامنطـور کـه گنـاه کردیـم، می میریـم. منونه مسـیح در ما اسـت، زیرا 
آنگونـه زندگـی می کنیـم کـه گویـا متـام عدالـت را ماننـد او تحقق بخشـیدیم.» – مارتیـن لوتر، 

Commentary on Romans, pp. 96, 97:از مرجـع زیـر

سواالتی برای بحث 
۱. مـا نقـل قـول زیـر از الـن جـی. وایـت را چگونـه درک می کنیـم: «نیـاز به یـک مطالعه 
بسـیار دقیـق تـر از کالم خـدا وجـود دارد؛ بـه خصـوص باید به دانیـال و مکاشـفه یوحنا به 



۵۳

گونـه ای کـه هرگـز در تاریـخ بـا آن توجه نشـده اسـت، دقـت کنیم. ممکن اسـت بـا توجه 
بـه قـدرت روم و مقـام پـاپ، از نظراتـی چیزهـای کمتری برای گفتن داشـته باشـیم؛ اما ما 
بایـد بـه آنچـه انبیـاء و رسـوالن تحـت الهـام روح القدس خـدا نوشـته اند، توجـه کنیم.» – 

الـن جـی. وایت،
 Evangelism, p. 577.

۲. در مـورد واقعیـت مـرگ بیندیشـید، نـه تنها در بـاره زندگی بلکه در بـاره معنای زندگی 
تفکـر کنیـد. بسـیاری از نویسـندگان و فالسـفه از بـی معنایـی نهایـی زندگـی به ایـن دلیل 
کـه بـا مـرگ ابـدی بـه پایـان مـی رسـد، اظهـار تأسـف نموده اند. مـا به عنـوان مسـیحیان، 
چگونـه بـه آنهـا پاسـخ می دهیـم؟ چـرا امیـدی که مـا در عیسـی داریـم، تنها پاسـخ به این 

بـی معنایی اسـت؟
۳. درسـت همانطـور کـه سـقوط آدم یـک طبیعـت سـقوط کـرده را بـر همـه مـا تحمیـل 
کـرده اسـت، پیـروزی عیسـی، زندگـی ابـدی را بـه همـه مـا کـه آن را بـا ایمان قبـول کنیم، 
بـدون اسـتثنا وعـده می دهـد. بـا چنیـن تدارک فـوق العـاده ای برای مـا، چیزی مـردم را از 
رسـیدن و اشـتیاق مطالبـه آن بـرای خـود، بـاز مـی دارد؟ چگونـه هـر یـک از مـا می توانیم 
بـه کسـانی کـه بـه دنبـال درک بهتـر از آنچه که مسـیح ارائه می دهـد و کاری که بـرای آنها 

انجـام داده اسـت، کمـک  کنیم؟
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۱۱ تا ۱۷ نوامربدرس هفتم

غلبه بر گناه

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۶ ؛ اول یوحنا باب ۱ آیه ۸ و باب ۲ آیه ۱. 

آیـه حفظـی: «زیـرا گنـاه نباید بر وجود شـام حاکم باشـد چون شـام تابع رشیعت نیسـتید 
بلکـه زیـر فیض خدا هسـتید » (رومیان بـاب ۶ آیه ۱۴).

اگـر اعـامل نتوانـد مـا را نجـات دهـد، پـس چـرا اصالً خـود را بواسـطه آنها بـه زحمـت بیاندازیم، 
چـرا بـه گناه کـردن ادامـه ندهیم؟

بـاب ۶ پاسـخ پولـس بـه ایـن پرسـش مهـم مـی باشـد. پولـس در اینجا بـا آنچـه معموالً بـه عنوان 
«تقدیـس« شـناخته مـی شـود رس و کار دارد. رونـدی کـه از طریـق آن بـر گنـاه غلبـه کـرده و هر چه 
بیشـرت شـخصیت مسـیح را انعـکاس مـی دهیـم. واژه تقدیـس تنها دو بـار در رومیان آمده اسـت. این 
واژه در رومیـان بـاب ۶ آیـات ۱۹ و ۲۲ بصـورت معـادل یونانی hagiasnos آمده اسـت که به معنی 

تقدیـس مـی باشـد. در زبـان انگلیسـی این واژه بصورت «قدوسـیت» آمده اسـت. 
آیـا ایـن بدیـن معناسـت کـه پولـس در مـورد آنچـه عمومـاً به عنـوان تقدیس شـناخته می شـود، 

چیـزی بـرای گفـنت نـدارد؟ هرگز چنین نیسـت. 
در کتـاب مقـدس، معمـوالً «تقدیـس شـدن» به معنی «وقف شـدن» برای خداسـت. از این 
رو، تقدیـس شـدن اغلـب بصـورت عملی اسـت که در گذشـته کامل گردیده اسـت. بـرای مثال، 
«جمیـع مقدسـین» (اعـامل رسـوالن بـاب ۲۰ آیه ۳۲). در ایـن مفهوم، افرادی که تقدیس شـده 

انـد کسـانی هسـتند که خـود را وقف خدا منـوده اند.
امـا ایـن کاربـرِد کتـاب مقـدس از «تقدیـس»، به هیـچ وجه اهمیـت اصل تعلیامتـی تقدیس یا 
ایـن واقعیـت کـه تقدیـس کاری مـادام العمـر می باشـد را انـکار منی کنـد. کتاب مقدس به شـدت 
ایـن اصـل تعلیمـی را تأیید منوده اما عمومـاً از واژه های دیگری برای توصیف آن اسـتفاده می کند.

ایـن هفتـه بـه جنبـه دیگـری از نجـات از طریق ایـامن خواهیـم پرداخت، جنبـه ای که می 
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توانـد بـه راحتـی سـوء تعبیـر شـود: وعده پیـروزی بر گناه در زندگی کسـی که توسـط عیسـی 
نجات یافته اسـت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۸ نوامرب آماده شوید.

۱۲ نوامرب یکشنبه
جایی که گناه افزایش یافت

پولـس در رومیـان بـاب ۵ آیـه ۲۰ بـا بیانیـه ای قدرمتنـد اظهـار داشـت: «امـا جایـی کـه گناه 
افزایـش یافـت فیـض خـدا بـه مراتـب بیشـرت گردید.» منظـور او این اسـت کـه، مهم نیسـت چه 
میـزان گنـاه وجـود دارد یـا نتایـج گناه تـا چه حد مهیب باشـد، فیض خدا برای مقابلـه با آن کافی 
اسـت. ایـن چـه امیـدی بایـد بـرای هـر کـدام از مـا بیـاورد، بویـژه زمانـی که وسوسـه می شـویم 
چنیـن حـس کنیـم کـه گناهامنـان آنقـدر بزرگ هسـتند که قابل بخشـیدن منـی باشـند! پولس در 
رومیـان بـاب ۵ آیـه ۲۱ نشـان مـی دهـد کـه اگـر چه گناه بـه مرگ منجر می شـود، فیـض خدا از 

طریـق عیسـی, مـرگ را شکسـت داده اسـت و مـی توانـد به مـا زندگی ابدی ببخشـد.

رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا به چه منطقـی اشـاره دارد و او چگونه در 
رومیـان بـاب ۶ آیـات ۲ تـا ۱۱، بـه چنین طـرز تفکری پاسـخ می دهد؟

 

پولـس یـک مسـیر جالـب اسـتداللی را در بـاب ۶ دنبـال مـی کنـد، کـه چـرا یک فـرد عادل 
شـمرده شـده نبایـد مرتکـب گنـاه بشـود. او بـرای رشوع مـی گوید که نبایـد گناه کنیـم زیرا ما 

در گنـاه مـرده ایـم. سـپس او منظـور خـود را توضیح مـی دهد.
فـرو رفـنت در آب بـرای تعمیـد, معـرف تدفیـن مـی باشـد. چـه چیـزی دفـن شـده اسـت؟ 
«انسـانیت کهنه» گناهکار – یعنی، جسـم مرتکب گناه شـده، جسـمی که توسـط گناه مدیریت 
و حکمرانـی مـی شـد. در نتیجـه، ایـن جسـم گنـاه آلـود از بین می رود تـا دیگـر در خدمت گناه 
نباشـیم. در بـاب ۶ رومیـان، گنـاه بـه عنـوان یـک ارباب که بـر بندگان خـود فرمانروایـی می کند، 
شـخصیت پـردازی شـده اسـت. هنگامی که جسـم گناه آلود کـه به گناه خدمت می کنـد، از بین 
مـی رود، اربابـی گنـاه بـر آن پایـان مـی یابـد. کسـی کـه از قرب آبـی بیرون مـی آید، فـرد جدیدی 

مـی شـود کـه دیگـر در خدمـت گنـاه نیسـت. او اکنـون در تازگی حیـات قدم بر مـی دارد.
مسـیح، کـه مـرد، یکبـار برای همیشـه مـرد، امـا اکنون برای همیشـه زنـده اسـت. بنابراین، 
فـرد مسـیحی کـه تعمیـد دیـده اسـت، یکبـار برای همیشـه در گنـاه مرده اسـت و نبایـد دیگر 
هرگـز تحـت سـلطه آن در آیـد. البتـه، هامنطـور کـه هـر مسـیحی تعمید دیـده می دانـد، گناه 
بطـور خـودکار پـس از بیـرون آمـدن مـا از آب، ناپدیـد منـی شـود. تحت سـلطه گناه نبـودن به 
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معتـی ایـن نیسـت کـه نباید بـا آن مبـارزه کرد.
«بـه ایـن صـورت مـا مفهوم سـخنان رسـول را به وضـوح متوجه می شـویم. همـه اظهاراتی 
اینچنینـی از جملـه: ۱– ‹مـا نسـبت بـه گنـاه مرده ایم›، ۲ – ما نسـبت به خـدا زنده ایم و غیره، 
داللـت بـر ایـن دارنـد کـه مـا تسـلیم احساسـات گنـاه آلـود خـود و گنـاه منی شـویم حتـی اگر 
گنـاه در مـا ادامـه یابـد. بـا ایـن وجـود، گنـاه تـا پایـان زندگیـامن در مـا باقـی می مانـد، هامن 
گونـه کـه در غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۱۷ می خوانیـم: ‘زیرا متایالت نفسـانی بر خـالف روح القدس 
و آرزوهـای روح القـدس بـر خـالف طبیعـت نفسـانی اسـت و ایـن دو مخالـف یکدیگرنـد بـه 
طـوری کـه شـام منی توانیـد آنچـه را دلتـان می خواهـد انجـام دهیـد .’ بنابراین، همه رسـوالن و 
مقدسـین اعـرتاف مـی کننـد کـه گنـاه و احساسـات گنـاه آلـود در مـا باقـی مـی ماند تـا زمانی 
کـه جسـم بـه خاک وخاکسـرت تبدیل شـود، و یک جسـم جدید (جالل داده شـده) بـر خیزد که 

عـاری از هـوای نفـس و گنـاه اسـت.» مارتیـن لوتـر، برگرفتـه از مرجع زیر:
 Commentary on Romans, p. 100.

۱۳ نوامرب دوشنبه
زمانی که گناه حکمرانی میکند
در رومیان باب ۶ آیه ۱۲ چه نصیحتی به ما شده است؟

 

عبـارت حکمرانـی حاکـی اسـت کـه «گنـاه» در اینجـا بـه عنوان یک حاکم و پادشـاه نشـان 
داده شـده اسـت. واژه یونانـی کـه در اینجـا بصورت «حکمرانی کردن» ترجمه شـده اسـت، به 
معنـی «پادشـاه بـودن» یـا «بـه عنوان پادشـاه عمـل کردن» مـی باشـد. گناهان بسـیار مایل به 

سـلطه بـر جسـم هـای فانـی ماسـت و  مبا امـر و فرمان مـی دهد. 
هنگامـی کـه پولـس مـی گویـد، «پس گنـاه ... حکمرانـی نکند»، بـه این مطلب اشـاره دارد 
کـه فـرد عـادل شـمرده شـده مـی توانـد انتخاب کنـد که از پادشـاه شـدن گنـاه در زندگی خود 

مامنعـت بعمـل آورد. ایـن جایـی اسـت کـه اراده  بـه کار می آید. 
«چیـزی کـه الزم اسـت درک کنیـد، قدرت راسـتین اراده اسـت. این قدرت حاکـم در فطرت 
بـرش، قـدرت تصمیـم گیـری یـا انتخاب اسـت.  همـه چیز بـه عمل درسـت اراده بسـتگی دارد. 
خـدا قـدرت انتخـاب را بـه بـرش داده اسـت؛ بـکار بـردن آن بسـتگی بـه آنهـا دارد. شـام منـی 
توانیـد قلـب خـود را تغییـر دهیـد، منـی توانیـد به خودی خـود عواطـف آن را به خـدا بدهید؛ 
امـا مـی توانیـد انتخـاب کنیـد کـه به او خدمـت منایید. مـی توانیـد اراده خود را بـه او بدهید؛ 
او سـپس در شـام کار خواهـد کـرد تـا مطابق با رضای او اراده و عمـل منایید. از این رو طبیعت 
کامـل شـام تحـت کنـرتل روح مسـیح قـرار خواهـد گرفت؛ عواطف شـام بـر او متمرکـز خواهد 
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شـد و افکارتـان در هامهنگـی بـا او خواهـد بـود.» – الـن جی. وایـت، گامهایی بسـوی نور، بر 
Steps to Christ, p. 47 :گرفتـه از مرجـع زیـر

واژه یونانـی ترجمـه شـده بصـورت «هـوس هـا» در رومیان بـاب ۶ آیه ۱۲ به معنـی «امیال» 
مـی باشـد. ایـن امیال ممکن اسـت برای چیزهای خوب یا بد باشـند؛ هنگامی کـه گناه حکمرانی 
مـی کنـد، مـا را بـه خواسـته بـد و رشیـر وادار مـی کنـد. اگـر ما با تکیـه بر خـود با امیـال مبارزه 
کنیـم، آنهـا قـوی و غیـر قابـل مقاومـت خواهند بـود. گناه می تواند یک سـتمگر بی رحم باشـد، 
کسـی کـه هرگـز راضی نیسـت، بلکه همیشـه بیشـرت می خواهـد. ما تنهـا از طریق ایـامن و تنها 

بـا مطالبـه وعـده هـای پیروزی مـی توانیم بـر این اربـاب بی رحم غلبـه مناییم.
پـس واژه گفتـه شـده در رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۲، مهـم مـی باشـد. ایـن بـه آن چیـزی که 
قبـال گفتـه شـده اسـت بـر می گـردد، بویژه به آنچـه در رومیان بـاب ۶ آیـات ۱۰ و ۱۱ گفته 
شـده اسـت. فـرد تعمیـد دیـده اکنـون نسـبت بـه خـدا زنـده اسـت. یعنـی، خـدا در کانـون 
زندگـی جدیـد او قـرار دارد. ایـن فـرد بـه خـدا خدمـت مـی کنـد، آنچـه خـدا را خشـنود می 
سـازد، انجـام مـی دهـد و بنابرایـن منـی تواند همزمـان در خدمت گنـاه باشـد. او «برای خدا 

در مسـیح عیسـی زنده اسـت.»

نقـل قـول از الـن جـی. وایـت در درس امـروز را یکبـار دیگـر بخوانیـد. بـه اهمیت 
مفهـوم اختیـار و اراده آزاد توجـه نماییـد. مـا به عنـوان موجوداتـی اخالقی، دارای 
اراده آزاد هسـتیم  و از قدرت انتخاب درسـت از نادرسـت، خوب از بد، مسـیح یا 
جهـان بـر خورداریـم. در طـی ۲۴ سـاعت آینـده، سـعی کنیـد آگاهانـه نحـوه بکار 
بـردن ایـن اراده آزاد اخالقـی را در خـود زیـر نظر بگیرید. درباره اسـتفاده یا سـوء 

اسـتفاده خـود از ایـن عطـای مقدس چـه چیزی مـی توانیـد بیاموزید؟

۱۴ نوامرب سه شنبه
نه تحت رشیعت بلکه تحت فیض

رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۴ را بخوانیـد. چگونـه بایـد این آیـه را درک کنیـم؟ آیا بدین معناسـت که 
ده فرمـان دیگـر بـرای مـا الزام آور نیسـتند؟ اگر چنین نیسـت، دلیلش چیسـت؟

 

رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۴ یکـی از اظهـارات کلیـدی کتـاب رومیان اسـت. و این آیه ای اسـت 
کـه مـا اغلـب ایـن نقـل قول مـی شـنویم ، زمانی کـه فردی به مـا ادونتیسـت ها مـی گوید که 

سـبت روز هفتم منسـوخ شـده است. 
بـا ایـن حـال، بدیهـی اسـت کـه مفهوم این آیـه چنین نیسـت. هامنطـور که قبالً پرسـیدیم، 
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چگونـه مـی شـود که احکام اخالقی منسـوخ شـده باشـند و گنـاه همچنان یک واقعیت باشـد؟ 
زیـرا احـکام اخالقـی هسـتند کـه گنـاه را تعریـف مـی کننـد! اگـر شـام متـام آنچـه کـه قبـالً در 
رومیـان آمـده اسـت را بخوانیـد، حتـی تنهـا در بـاب ۶ ، مشـاهده اینکـه چگونه در خـالل این 
مباحـث در خصـوص واقعیـت گنـاه، پولس ناگهـان بگوید «احکام اخالقی موجـود در ده فرمان 

کـه منعکـس  کننـده گناه، منسـوخ شـده اند»، دشـوار اسـت. این معنایـی ندارد.
پولـس بـه رومیـان مـی گویـد کـه فـردی کـه «تحـت رشیعـت» زندگـی مـی کنـد – یعنـی، 
تحـت قیمومیـت یهـود آنگونـه کـه در زمـان وی با متـام قوانین و مقـررات سـاخت برش اعامل 
مـی شـد – توسـط گنـاه اداره خواهد شـد. در مقابل، فـردی که تحت فیض زندگـی می کند، بر 
گنـاه ظفـر خواهـد یافـت. زیـرا رشیعت در قلب او نوشـته شـده اسـت و روح خدا اجـازه دارد 
تـا گامهایـش را هدایـت کنـد. پذیرفـنت عیسـی مسـیح بـه عنوان مسـیح موعـود، عادل شـمرده 
شـدن توسـط وی، تعمیـد دیـدن در مـرگ او، نابـودی انسـانیت کهنـه، بـر خاسـنت بـرای قـدم 
گذاشـنت در تازگـی حیـات – این هـا چیزهایـی هسـتند که گنـاه را از زندگی ما بیـرون می کنند. 
بـه یـاد داشـته باشـید، ایـن موضوع کلی رومیـان باب ۶ آیه ۱۴، وعـده غلبه بر گناه می باشـد.
مـا نبایـد «تحـت رشیعـت» بودن را بسـیار محدود تعریـف مناییم. فردی کـه ظاهراً «تحت 
فیـض» زندگـی مـی کنـد امـا از احکام خـدا اطاعت منـی کند، بجـای فیض، محکومیـت نصیبش 
خواهـد شـد. «تحـت فیـض» به این معنی اسـت کـه از طریق فیـض خدا آنگونه که در عیسـی 
آشـکار شـد، محکومیتـی کـه رشیعـت بطـور اجتنـاب ناپذیـری بـرای گناهـکاران مـی آورد، از 
میـان رفتـه اسـت. بنابرایـن، ما اکنـون آزاد از این محکومیـت مرگی که بواسـطه رشیعت آورده 
شـد، در «تازگـی حیـات» زندگـی مـی کنیـم، حیاتی توصیف شـده و آشـکار شـده از طریق این 

واقعیـت کـه ما بـا مـردن در خود، دیگـر بنده گناه نیسـتیم.

شـما چگونـه واقعیـت یـک حیـات جدیـد در مسـیح را تجربـه کـرده ایـد؟ بـه چـه 
شـواهد ملموسـی مـی توانیـد اشـاره کنید که آنچه مسـیح در شـما انجام داده اسـت 
را آشـکار مـی کننـد؟ از رهـا نمـودن چـه چیزهایی امتناع مـی ورزید و چـرا باید آنها 

را رهـا کنید؟

۱۵ نوامرب چهارشنبه
گناه یا اطاعت

رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۶ را بخوانیـد. منظـور پولـس در اینجا چیسـت؟ چـرا اسـتدالل او در اینجا 
اصطالحـاً خیلـی صـاف و پوسـت کنـده اسـت؟ یـا رومـی روم و یـا زنگی زنـگ؛ چیز دیگـری در 

ایـن وسـط نیسـت. مـا از این مقایسـه بسـیار واضـح چه درسـی بایـد بیاموزیم؟
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پولـس بـار دیگـر بـه ایـن نکته بـاز می گردد که حیـات تازه در ایـامن، به گناه اجـازه آزادی 
منیدهـد. زندگـی بـا ایـامن، پیـروزی بـر گنـاه را ممکـن مـی سـازد؛ در واقـع، مـا تنهـا از طریـق 

ایـامن مـی توانیـم پیـروزی کـه به ما وعده داده شـده اسـت را داشـته باشـیم.
پولـس پـس از اینکـه بـه گنـاه بـه عنوانیـک حاکـم، نقشـی میدهـد کـه میتوانـد بـر زیـر 
دسـتانش حکمرانـی مـی کنـد، اکنـون بـه بازیگـر گنـاه تحـت عنـوان اربابی بـاز می گـردد و از 
خدمتگزارانـش انتظـار دارد کـه گـوش به فرمان باشـند. پولس اشـاره می کند که فـرد می تواند 
اربـاب خـود را انتخـاب کنـد. او مـی توانـد بـه گنـاه خدمـت کنـد که منجـر به مرگ می شـود 
یـا بـه عدالـت خدمـت کنـد کـه بـه زندگـی ابـدی منتهی مـی شـود. پولس هیـچ حد وسـط  یا 
جایـی بـرای سـازش بـرای مـا باقـی منی گذارد. یا طرف دوسـت هسـتید یـا طرف دشـمن  ، زیرا 

در عاقبـت یـا بـا حیـات ابـدی و یـا با مـرگ ابـدی روبرو می شـویم.

رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۷ را بخوانیـد. پولـس آن مطلبـی را کـه در رومیان باب ۶ آیـه ۱۶ گفت، 
چگونـه بسـط می دهد؟

 

توجـه کنیـد کـه چگونه به شـکلی جالـب توجـه، فرمانربداری بـه اصول تعلیـم صحیح مرتبط 
اسـت. واژه یونانـی معـادل «اصـول تعلیـم» در اینجا به معنی «آموزش» می باشـد. به مسـیحیان 
رومـی، اصـول ایـامن مسـیحی کـه اکنون از آن اطاعـت می کردند قبـالً آموزش داده شـده بود. از 
ایـن رو، بـرای پولـس، اصـول تعلیـم صحیـح و آمـوزش صحیـح، زمانـی که «بـا متامی وجـود و دل 
اطاعـت بشـود»، بـه رومیـان کمک میکرد تـا «بنـدگان عدالت بشـوند» (رومیان بـاب ۶ آیه ۱۸). 
مـا گاهـی چنیـن مـی شـنویم که اصـول تعلیـم اهمیتی آنچنانـی ندارد بلکـه نشـان دادن محبت 
اهمیـت دارد. ایـن مطلـب یـک سـاده انـگاری از قضیـه ای پیچیـده اسـت کـه چندان هم سـاده 
نیسـت. هامنطـور کـه در یکـی از درس هـای قبلـی بیـان شـد، پولـس بسـیار نگران اصـول تعلیم 
غلـط بـود که کلیسـای غالطیان تسـلیم آن شـده بـود. از این رو، مـا باید مراقب اظهاراتی باشـیم 

کـه بـه نوعـی اهمیـت آمـوزه های صحیـح را کـم ا رزش جلوه مـی دهند. 

خدمتگـزاران گنـاه، خدمتگـزاران عدالت: تضاد بسـیار زیادی را آشـکار مـی کنند. اگر 
مـا پـس از تعمیـد مرتکـب گنـاه بشـویم، آیـا بـه این معنی اسـت کـه حقیقتـاً نجات 
نمـی یابیـم؟ اول یوحنـا بـاب ۱ آیـه ۸ تـا بـاب ۲ آیـه ۱ را بخوانید. این آیـات چگونه 
کمـک میکنـد تـا معنـای پیـرو مسـیح بـودن و در عیـن حـال در خطـر سـقوط قـرار 

داشـتن را درک کنیم؟ 
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۱۶ نوامرب پنجشنبه
آزادی از گناه

بـا در نظـر داشـنت آنچـه کـه تـا کنـون در بـاب ۶ رومیـان مطالعـه کـرده ایـم، رومیـان باب ۶ 
آیـات ۱۹ تـا ۲۳ را بخوانیـد. خالصـه آنچـه کـه پولـس مـی گویـد را در قسـمت زیر بنویسـید. 
مهمـرت از همـه اینکـه، از خـود بپرسـید کـه چگونه مـی توانید حقایق بسـیار مهمـی که پولس 
بـه آن اشـاره مـی کنـد را، در زندگـی خـود بـه واقعیـت تبدیـل مناییـد. از خود بپرسـید که چه 

مسـائلی در اینجـا در خطـر می باشـند.
 

سـخنان پولـس در اینجـا نشـان مـی دهنـد کـه او کامـًال ماهیـت سـقوط کـرده برشیـت را 
درک مـی کند. او درباره «ناتوانی جسـم» شـام سـخن مـی گوید. واژه یونانی معـادل «ناتوانی» 
همچنیـن بـه معنـای «ضعـف» مـی باشـد. او مـی دانـد کـه ماهیـت سـقوط کـرده بـرش، در 
صورتـی کـه بـه حـال خود رها شـود، قـادر به انجام چـه خطاهایی می باشـد. از ایـن رو، او بار 
دیگـر بـه قـدرت انتخـاب اشـاره مـی کنـد – قدرتی که مـا انتخـاب کرده ایـم تا خود را تسـلیم 
مناییـم و جسـم ضعیفـامن بـه اربابـی جدیـد نیـاز دارد کـه هامنـا عیسـی اسـت کـه مـا را قادر 

میسـازد تـا بـه داشـنت یـک زندگی عادالنه داشـته باشـیم.
رومیـان بـاب ۶ آیـه ۲۳ اغلـب بـرای نشـان دادن اینکـه جریمـه گنـاه – یعنـی رسپیچـی از 
احـکام – مـرگ اسـت، نقـل قـول می شـود. قطعـاً جریمـه گنـاه مـرگ اسـت. امـا مـا عـالوه بـر 
دیـدن مـرگ بـه عنـوان مجازات گنـاه، باید گناه را آنگونـه که پولس در بـاب ۶ رومیان توصیف 
مـی کنـد، ببینیـم یعنـی بـه عنوان یـک ارباب کـه بر بنـدگان خود حکمرانـی می کنـد و آنها را 

بـا دسـتمزد مـرگ فریب مـی دهد.
همچنیـن توجـه کنیـد کـه پولـس در ادامـه توصیـف نقـش دو اربـاب،  توجـه را بـه ایـن 
واقعیـت جلـب مـی کنـد کـه بندگـی بـه یـک اربـاب بـه معنـی رهایـی از بندگـی دیگـری مـی 
باشـد. بـار دیگـر مـا انتخـاب واضـح را مـی بینیـم: یکـی یـا دیگـری. هیـچ حـد وسـطی وجـود 
نـدارد. در عیـن حـال، هامنگونـه کـه همگـی مـی دانیـم، رهایـی از سـلطه گنـاه بـه معنـی بی 
گناهـی و مبـارزه نکـردن بـا گناه و حتی زمان هایی سـقوط منی باشـد. در عوض بـه این معنی 
اسـت کـه مـا دیگـر تحت سـلطه گناه نیسـتیم، هر چقـدر هم کـه در واقعیت، گنـاه در زندگی 

مـا باقـی مبانـد و مـا بایـد بیشـرت روزانـه وعده هـای غلبـه بـر آن را بطلبیم.
بنابرایـن، ایـن آیـات بـه یـک در خواسـت قدرمتنـد بـرای هـر کسـی کـه بنـده گنـاه اسـت، 
تبدیـل مـی شـوند. ایـن سـتمگر چیـزی جـز مرگ به عنـوان پرداخـنت بـه کارهـای رشم آور ارائه 
منـی دهـد؛ از ایـن رو، یـک فـرد معقـول باید خواسـتار رهایـی از این سـتمگر باشـد. در مقابل، 
کسـانی کـه بنـده عدالـت هسـتند، کارهایـی انجـام مـی دهنـد کـه درسـت و قابـل سـتایش 
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هسـتند، نـه بـا ایـن اندیشـه که به واسـطه آن نجـات یابند بلکه بـه عنوان مثـره تجربه جدیدی 
کـه کسـب کـرده انـد. اگر آنهـا برای بدسـت آوردن نجات تـالش کنند، کل هـدف انجیل، هدف 

کلـی نجـات و هـدف کلـی دلیـل نیازشـان به عیسـی را از دسـت مـی دهند.

۱۷ نوامرب جمعه
تفکری فراتر: میتوانید مطالبی را از مراجع زیر مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, “Victory Appropriated”, pp. 105, 106, in Messages to Young 
People; “The True Motive in Service”, pp. 93-95, in Thoughts From the Mount of 
Blessing; “Appeal to the Young”, p. 365, in Testimonies for the Church, vol. 3; pp. 
1074, 1075, in The SDA Bible Commentary, vol. 6.
 «او [عیسـی] تسـلیم گناه نشـد. حتی در افکارش نیز تسـلیم وسوسـه نشـد. پس باشـد که 
ما نیز چنین باشـیم. انسـانیت مسـیح با الوهیت پیوسـته بود؛ او برای نربد (با خصم) بواسـطه 
سـاکن بـودن روح القـدس در او مجهـز بـود. و او آمـد تـا مـا را در ذات الهـی (خویش) رشیک 
گردانـد. پـس تـا زمانـی کـه مـا در ایامن بـا او متحد باشـیم، گنـاه دیگر سـلطه ای بر مـا ندارد. 
خـدا بـه دنبـال دسـت ایامن در ماسـت تا آن را بر(دسـت) محکم الوهیت مسـیح قـرار دهد تا 

مـا بـه کامل شـخصیت او دسـت یابیـم.» – الن جـی. وایـت، از مرجع زیر:
The Desire of Ages, p. 123.
«مـا در تعمیدمـان متعهـد شـدیم کـه متـام ارتباطـات خـود بـا شـیطان و عوامـل او را قطع 
مناییـم و قلـب ذهـن و روحـامن را وقف گسـرتش ملکوت خدا کنیم ... پـدر، پرس و روح القدس 

متعهـد شـدند کـه بـا برش تقدیس شـده همـکاری مناینـد.» – الن جـی. وایـت، از مرجع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075
«اقـرار بـه مسـیحی بـودن بـدون ایامن و عمـل فایده ای نـدارد. هیچ کس منـی تواند به دو 
اربـاب خدمـت کنـد. فرزنـدان آن رشیر، خدمتگزاران ارباب خود هسـتند؛ کسـی کـه آنان خود 
را تسـلیم اطاعـت از او کـرده انـد خدمتگـزار او هسـتند و آنهـا تـا زمانـی کـه رشیـر و کارهـای 
او را انـکار نکننـد، منـی تواننـد بنـدگان خـدا بحسـاب بیاینـد. رشکـت در لهـو و لعـب هایی که 
رس سـپردگان شـیطان بـه آن مـی پردازنـد بـدون رضر منـی باشـد، هـر چنـد آنهـا اغلـب تکـرار 
مـی کننـد کـه چنیـن رسگرمـی هایـی بی رضر هسـتند. خـدا حقایـق مقـدس و منزهـی را برای 
جـدا سـاخنت قـوم خـود از افـراد بـی خـدا و پاکسـازی آنهـا در نـزد خـود، آشـکار منوده اسـت. 
ادونتیسـتهای روز هفتـم بایـد ایـامن خـود را نشـان بدهند.» – الـن جی. وایـت،  از مرجع زیر:
Testimonies for the Church, vol. 1, p. 404.

سواالتی برای بحث
۱. اگـر چـه مـا تمـام ایـن وعده های فـوق العاده پیـروزی بر گنـاه را داریـم، واقعیت این 
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اسـت کـه همـه مـا — حتـی بـه عنوان مسـیحیان دوبـاره حیـات یافتـه — از میـزان گمراه 
بـودن، گناهـکار بـودن و فاسـد بـودن احتمالـی قلبهایمـان آگاهیـم. آیـا در اینجـا تضـادی 

وجـود دارد؟ پاسـخ خـود را توضیـح دهید.
۲. در کالس، از آنچـه مسـیح برایتـان انجـام داده اسـت، تغییراتـی کـه تجربـه کـرده اید و 

زندگـی جدیـدی کـه در او داریـد، شـهادت بدهید.
۳. بـا ایـن حـال کـه بایـد اهمیـت ایـن موضـوع را همـواره بیـاد داشـته باشـیم کـه نجات 
مـا تنهـا بـر آنچـه مسـیح برایمـان انجـام داده اسـت اسـتوار اسـت، چـه خطرهایـی بوجود 
مـی آیـد اگـر بـر آن حقیقـت شـگفت انگیـز بیش از حـد تاکید کنیم  قسـمت دیگـر نجات 
را حـذف کنیـم یعنـی آن چیـزی کـه عیسـی بـرای تبدیـل ما بـه تصویـر خـود، در وجود ما 
انجـام مـی دهـد؟ چـرا مـا بایـد هـر دو جنبـه نجـات را درک نمـوده و بـر آن تأکیـد کنیم؟
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۱۸ تا ۲۴ نوامربدرس هشتم

انسان باب ۷ رومیان کیست؟

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۷.

آیه حفظی: « ّما اکنون از قید رشیعت آزاد شده ایم زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی 
نگاه می داشت، مرده ایم تا به طور تازه ای یعنی به وسیلة روح القدس خدا را خدمت کنیم، نه 

مانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می کردیم. » (رومیان باب ۷ آیه ۶).

تعـداد کمـی از فصـول کتـاب مقـدس بحث و جـدل ایجاد کرده ولـی هیچیک به انـدازه باب 
۷ رومیان نبوده اسـت.  در خصوص مسـایل بغرنج، کتاب مقدس تفسـیری ادونتیسـت های روز 
هفتـم چنیـن مـی گوید: «معنا و تفسـیر [رومیان باب ۷ آیات ۱۴ تـا ۲۵] یکی از مباحثه ای ترین 
موضوعـات ایـن رسـاله بـوده اسـت. مسـائل اصلـی این بـوده اند کـه آیـا رشح اینچنینـی از نزاع 
شـدید در بـاب علـم اخـالق مـی توانسـت ارتباطـی با زندگِی خود نویسـنده رسـاله داشـته باشـد 
و اگـر چنیـن اسـت، آیـا ایـن بخـش از نگاشـته به تجربه شـخصی پولـس در قبل یا بعـد از تغییر 
کیـش وی اشـاره مـی کنـد. اینکـه پولـس از جهـاد بـر ضـد گناه سـخن مـی گویـد، از سـاده ترین 
مفهـوم سـخنانش آشـکار مـی شـود (رومیان باب ۷ آیات ۷ تـا ۱۱). الن جی وایـت ، از مرجع زیر:
[Ellen G. White, Steps to Christ, p. 19; Ellen G. White, Testimonies for the Church, 
vol. 3, p. 475.] 
مطمئنـاً ایـن مطلـب نیـز درسـت اسـت کـه او جهـادی را ترشیـح مـی کنـد که کـم و بیش 
توسـط همـه افـرادی کـه با آن روبرو شـده اند و نسـبت بـه مطالبات روحانـی رشیعت مقدس 

خـدا آگاه شـدند، تجربـه شـده اسـت.» – از مرجع زیر:
 The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 553.
محققـان کتـاب مقـدس در مـورد اینکـه آیـا رومیان بـاب ۷ تجربـه پولس در قبل یـا بعد از 
ایـامن آوردنـش بـود، اختـالف نظر دارنـد. رصف نظر از موضع افـراد، چیزی که مهم اسـت این 
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مـی باشـد کـه عدالـت عیسـی ما را تحت پوشـش خود در مـی آورد و اینکه ما بـا عدالت او در 
برابـر خـدا بـی عیـب هسـتیم، آن کـه وعده می دهـد تا مـا را تطهیر منایـد، تا پیـروزی بر گناه 
را بـه مـا ارزانـی دارد و مـا را بـه «تصویر پـرسش« تبدیل منایـد (رومیان باب ۸ آیـه ۲۹). این ها 
نـکات بسـیار مهمـی هسـتند کـه مـا باید در حالـی که بدنبـال بشـارت «انجیل ابـدی» به «هر 
اّمـت و قبیلـه و زبـان و قـوم» (مکاشـفه یوحنـا باب ۱۴ آیه ۶) هسـتیم، بدانیـم و تجربه کنیم.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۵ نوامرب آماده شوید.

۱۹ نوامرب یکشنبه
مرده نسبت به رشیعت

رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱ تـا ۶ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا بـرای نشـان دادن ارتبـاط بـا مخاطبان 
خویـش چـه تصویـری ارائـه مـی دهـد و بـه واسـطه آن بـه چه نکاتـی اشـاره میکند ؟

 

تصویـر سـازی پولـس در رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱ تـا ۶ تـا حـدودی پیچیـده اسـت، امـا یک 
تجزیـه تحلیـل دقیـق از ایـن آیـات بـه مـا کمـک خواهـد منـود تـا اسـتدالل وی را درک کنیم.

پولـس در چهـار چـوب کلـی رسـاله اش، بـه نظـام عبادت ایجاد شـده بـر روی کوی سـینا می 
پرداخـت؛ ایـن مطلبی اسـت کـه او اغلب از واژه رشیعـت تداعی می منود. یهودیـان در درک این 
واقعیت مشـکل داشـتند که این آداب و نظام عبادت ترشیفاتی که توسـط خدا به آنها داده شـد 
مـی بایسـت بـا آمدن مسـیح موعود پایـان پذیرد. این چیزی اسـت که پولس بـا آن رس کار دارد – 
ایامنـداران یهـودی تبـار هنـوز آمـاده  رها کردن آنچه بخش بسـیار مهم زندگیشـان بـود، نبودند. 
در اصـل، تصویـر سـازی پولـس اینگونـه اسـت: یـک زن با یک مـرد ازدواج کـرده اسـت. قانون تا 
زمانـی کـه مـرد زنـده اسـت، زن را بـه مـرد متعهد و ملزم سـاخته اسـت. در طول زندگـی آن مرد، 
آن زن منی توانـد بـه همـرسی مـرد دیگـری در آید. اما هنگامـی که او مبیـرد، آن زن از قید قانونی 

کـه او را بـه آن مـرد متعهـد مـی منـود، رها می شـود (رومیان بـاب ۷ آیه ۳). 

پولـس چگونـه تصویـر سـازی قانـون ازدواج را در مـورد نظام یهودیـت بکار می بـرد؟ رومیان 
بـاب ۷ آیـات ۴ و ۵ .

 

هامنگونـه کـه مـرگ شـوهرش، زن را از تحکـم او آزاد مـی کنـد، مـرگ زندگـی گذشـته در 
جسـم از طریـق عیسـی مسـیح، یهودیـان را از احکامـی کـه انتظار مـی رفت مسـیح موعود آن 
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را محقـق کنـد، آزاد می شـوند.
اکنـون یهودیـان بـرای «ازدواج مجـدد» آزاد بودنـد. آنهـا دعـوت شـده بودنـد که با مسـیح 
موعـود قیـام منـوده ازدواج کننـد و در نتیجـه مثـره آن را به خدا بدهند. این تصویر سـازی یکی 
دیگـر از شـیوه هایـی بـود کـه پولـس بـرای متقاعـد کـردن یهودیـان بـه اینکـه آنها اکنـون آزاد 

بودنـد کـه نظـام کهـن را رهـا کنند، بـکار برد. 
بـار دیگـر، بـا توجـه بـه چیزهـای دیگری کـه پولـس و کتاب مقـدس در مـورد اطاعـت از ده 
فرمـان مـی گوینـد، ایـن اثبـات کـه پولس به ایـن ایامنـداران یهودی تبـار می گفت کـه ده فرمان 
دیگـر الـزام آور نیسـتند، معنـا نـدارد. کسـانی کـه از این آیـات برای رسـاندن آن مفهوم اسـتفاده 
مـی کننـد – اینکـه احـکام اخالقی منسـوخ شـده بودنـد – در واقع قصدشـان رسـاندن آن مفهوم 
منـی باشـد؛ چیـزی کـه آنهـا واقعا می خواهند بگویند این اسـت کـه تنها سـبت روز هفتم از بین 
رفتـه اسـت و نـه سـایر احـکام. اینگونه تفسـیر منودن رومیان بـاب ۷ آیات ۴ و ۵ به عنـوان آموزه 
هایـی کـه مـی گوینـد فرمـان چهارم منسـوخ یا جایگزین یا با یکشـنبه عوض شـده اسـت، به این 

صـورت اسـت کـه به ایـن کلامت معنایی ببخشـیم کـه هرگز مـورد نظر نبوده اسـت.

۲۰ نوامرب دوشنبه
گناه و رشیعت

اگر پولس در مورد کل نظام رشیعت در سینا سخن می گوید، پس رومیان باب ۷ آیه ۷ چطور، 
که در آن او بطور خاص به یکی از ده فرمان اشاره می کند؟ آیا این موضعی را که در درس گذشته 
اشاره شد مبنی بر این که پولس در مورد منسوخ شدن ده فرمان سخن می گفت را تکذیب منی کند؟
پاسـخ «منفـی» مـی باشـد. ما بایـد بار دیگر به خاطر داشـته باشـیم کـه واژه رشیعت برای 
پولـس معنـای نظـام کامـل معرفـی شـده بـر روی کـوه سـینا را دارد، کـه احـکام شـامل احـکام 
اخالقـی بـود امـا بـه آن محـدود منـی شـد. از این رو پولـس مـی توانسـت از آن و همچنین هر 
بخـش دیگـری از نظـام یهودیـت بـه منظـور رسـاندن منظـور خویـش، نقـل قـول کنـد. بـا ایـن 
وجـود هنگامـی کـه ایـن نظـام بـا مـرگ مسـیح از بین رفـت، شـامل احـکام اخالقی کـه قبل از 

کـوه سـینا وجـود داشـتند و همچنیـن پـس از جلجتـا وجود داشـتند، منی شـود.

رومیـان بـاب ۷ آیـات ۸ تـا ۱۱ را بخوانیـد. پولـس در اینجا درباره رابطه میـان گناه و رشیعت 
چـه چیزی مـی گوید؟

 

خـدا خـود را بـرای یهودیـان آشـکار منـود و جزئیاتـی را در بـاره اینکـه چـه چیـزی درسـت  
و چـه چیـزی غلـط اسـت مطـرح منـود از جملـه در بـاب امـور اخالقـی، مدنـی، ترشیفاتـی و 
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بهداشـت و سـالمت.  او همچنیـن جریمـه های نقض احکام مختلف را نیـز توضیح داد. تخلف 
از اراده آشـکار شـده خـدا در اینجـا بـه عنـوان گنـاه تعریف شـده اسـت.

بنابرایـن، پولـس توضیـح مـی دهـد او منـی توانسـت بدانـد بـدون آگاهـی کـه بواسـطه 
«رشیعـت» مـی آمـد، طمـع یـک گنـاه محسـوب مـی شـد. گنـاه ، نقـض اراده آشـکار شـده 
خداسـت و جایـی کـه اراده آشـکار شـده ناشـناخته باشـد، هیـچ آگاهی نسـبت به گنـاه وجود 
ندارد. هنگامی که آن اراده آشـکار شـده برای یک فرد مشـخص می شـود، او متوجه می شـود 

کـه گنـاه کار اسـت و محکـوم بـه مـرگ مـی باشـد. در ایـن مفهـوم ، فـرد می میـرد.
در بحث پولس در اینجا و در بخش های دیگر، او سعی دارد پلی ایجاد مناید تا یهودی تباران 
را – که به «رشیعت« احرتام می گذارند – به دیدن مسیح به عنوان کامل کننده رشیعت هدایت 
کند. او نشان می دهد که رشیعت الزامی بود اما عملکردش محدود بود. رشیعت قرار بود نیاز به 

نجات را نشان بدهد و هرگز قرار نبود که وسیله رسیدن به نجات باشد.
«پولس رسول در بازگو منودن تجربه اش، حقیقتی مهم را در مورد شکل گرفنت ایامن ارائه 
می دهد. او می گوید، ‘من از قبل بدون رشیعت زنده می بودم’ – او هیچ محکومیتی احساس 
نکرد؛ ‘لکن چون حکم آمد’، هنگامی که رشیعت خدا وجدان او را برانگیخت، ‘گناه زنده گشت 
و من مردم’. سپس او خود را یک گناهکار دید که توسط احکام الهی محکوم شده است. توجه 
 Ellen G. :زیر مرجع  از  وایت،  جی.  الن  رشیعت.» –  نه  و  ُمرد  که  بود  پولس  این  که  کنید 

.White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1076

شـما در چـه مفهومـی در برابـر شـریعت «مردیـد«؟ چگونـه در آن زمینـه مـی توانید 
آنچـه عیسـی بـا دادن یـک زندگـی جدید به شـما در خـود، برایتان انجام داده اسـت 

را درک کنیـد؟

۲۱ نوامرب سه شنبه
رشیعت مقدس است

رومیـان بـاب ۷ آیـه ۱۲ را بخوانیـد. مـا ایـن آیـه را در زمینه آنچـه پولس مطرح منوده اسـت، 
چگونـه درک می کنیم؟

 

از آنجایـی کـه یهودیـان بـه رشیعـت حرمت نشـان می دادنـد، پولس به هـر روش ممکن 
آن را متجیـد مـی کنـد. رشیعـت بـرای آنچه انجـام می دهد خوب اسـت، اما منـی تواند کاری 
را کـه قـرار نبـوده انجـام بدهـد، یعنـی نجـات مـا از گنـاه. ما بـرای آن به عیسـی نیـاز داریم 
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زیـرا رشیعـت – چـه کل نظـام یهودیـت یـا احـکام اخالقی بطور خـاص – منی توانـد نجات را 
بـه همـراه داشـته باشـد . تنهـا عیسـی و عدالـت او کـه بـا ایـامن بـه ما می رسـد، مـی تواند 

مـا را نجـات دهد.

پولـس بـرای رشایـط «مـرگ» خـود چـه کسـی را رسزنـش مـی کنـد و از چـه چیـزی دفـاع مـی 
کنـد؟ چـرا ایـن متایـز مهـم اسـت؟ رومیـان بـاب ۷ آیـه ۱۳.

 

پولـس در رومیـان بـاب ۷ آیـه ۱۳، «رشیعـت» را در بهرتیـن مفهـوم آن ارائـه مـی دهد. او 
در نظـر میگیـرد تـا گنـاه را رسزنـش کنـد و نـه رشیعـت را بخاطـر وضعیـت گناه آلود اسـفناک 
خویـش ؛ یعنـی،  «هـر قسـم از هـوی و هـوس» [شـهوت] (رومیـان بـاب ۷ آیـه ۸). رشیعـت 
خـوب اسـت زیـرا معیـار سـلوک و هدایتگـری خداسـت امـا پولـس به عنـوان یک گناهـکار در 

برابـر آن محکـوم می باشـد.

چـرا گنـاه در نشـان دادن پولـس بـه عنـوان یـک گناهـکار خیلـی بـد ، بسـیار موفـق بـود؟ 
رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۴ و ۱۵.

 

نفسـانیت هـامن جسـامنیت اسـت. از ایـن رو پولـس بـه عیسـی مسـیح نیـاز داشـت. تنها 
عیسـی مسـیح مـی توانسـت محکومیـت را از بیـن بـربد (رومیـان بـاب ۸ آیـه ۱). تنهـا عیسـی 

مسـیح مـی توانسـت او را از اسـارت گنـاه آزاد کنـد.
پولـس خـود را بـه عنـوان «فروختـه شـده تحـت گنـاه» توصیـف مـی کنـد. او بـرده گنـاه 
اسـت. هیـچ آزادی نـدارد. منـی توانـد کاری را کـه مـی خواهـد انجام بدهـد. او سـعی می کند 
آنچـه را کـه رشیعـت خـوب بـه او می گویـد، انجام دهد اما گنـاه به او این اجـازه را منی دهد.
پولـس بـا ایـن تصویـر سـازی در تـالش بود به یهـودی تبـاران، نیازشـان را به مسـیح موعود 
نشـان دهـد. او قبـالً اشـاره کـرده بـود که پیـروزی تنها تحـت فیض امـکان پذیر اسـت (رومیان 
بـاب ۶ ایـه ۱۴). ایـن فکـر مشـابه در باب ۷ رومیان نیز مجدداً تأکید شـده اسـت. زندگی کردن 

تحـت «رشیعـت« بـه معنـی بردگی گنـاه ، یک اربـاب بی رحم می باشـد.

تجربـه شـما از بردگـی گنـاه چـه بـوده اسـت؟ آیـا تـا بـه حـال تـالش نمـوده ایـد تـا 
بـا گنـاه بـازی کنیـد، فکـر کنیـد کـه مـی توانیـد بـه میـل خـود آن را تحـت کنترلتـان 
در آوریـد، امـا در نهایـت خـود را تحـت سـلطه اربابـی شـریر و بـی رحـم بیابید؟ به 
واقعیـت خـوش آمدیـد! پـس چرا باید خود را تسـلیم عیسـی کنید و روزانـه در تزکیه 

بکوشـید؟ نفس 
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۲۲ نوامرب چهارشنبه
انسان باب ۷ رومیان

«وقتـی کاری می کنـم کـه منی خواهـم بکنـم، ایـن نشـان می دهد که مـن با حقانّیـت رشیعت 
موافقـم.  پـس در واقـع مـن آن کسـی کـه ایـن کار را انجـام می دهـد نیسـتم؛ بلکـه ایـن گناه 
اسـت کـه در مـن بـه رس می بـرد.» (رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۶ و ۱۷). چه کشمکشـی در اینجا 

ارائه شـده است؟
 

روح القـدس بـا اسـتفاده از رشیعـت بـه عنـوان یـک آینـه، فـرد را محکـوم مـی سـازد کـه 
بـا انجـام نـدادن الزامـات رشیعـت، خـدا را مـی رنجانـد. گناهـکار از طریـق تـالش بـرای انجام 

خواسـته هـا، نشـان مـی دهـد کـه بـا خـوب بـودن رشیعـت موافق اسـت.

پولـس کـدام یـک از نکاتـی را کـه قبـالً بیان منوده بـود را برای تأکیـد تکرار کـرد؟ رومیان باب 
۷ آیـات ۱۸ تا ۲۰.

 

روح القـدس بـرای نشـان دادن نیـاز فـرد بـه مسـیح، اغلـب او را از کانـال تجربـه «عهـد 
قدیم»هدایـت مـی کنـد. الـن جـی. وایـت تجربـه بنـی ارسائیـل را اینگونـه توصیـف مـی کند: 
«مـردم، گناهـکاری قلب هـای خـود و ایـن موضـوع را کـه بـدون مسـیح، نـگاه داشـنت رشیعت 
خـدا برایشـان غیـر ممکـن بـود را درک نکردنـد؛ و آنهـا بی درنـگ وارد عهد با خدا شـدند. آنها 
کـه احسـاس منودنـد قـادر بـه ایجـاد عدالـت خـود هسـتند اعـالم منودنـد، ‘هـر آنچـه خداوند 
گفتـه اسـت، خواهیـم کـرد و گـوش خواهیـم گرفت’ خـروج باب ۲۴ آیـه ۷ ... تنها پـس از چند 
هفتـه آنهـا عهـد خـود را بـا خـدا شکسـتند و بـرای عبـادت بت هـا کمـر خـم منودنـد. آنها منی 
توانسـتند از طریـق عهـدی کـه شکسـته بودنـد، امیـد بـه لطف خـدا داشـته باشـند ؛ و اکنون، 
آنهـا کـه گناهـکاری و نیـاز خـود بـه بخشـش را مـی دیدنـد، نیازشـان به نجـات دهنده آشـکار 
شـده در عهـد ابراهیمـی را احسـاس منودنـد.» – الـن جـی. وایت، برگرفتـه شـده از مرجع زیر:
Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372.
متأسـفانه، بسـیاری از مسـیحیان بواسـطه ناموفق بودن در تجدید میثاق روزانه با مسـیح ، 
درواقـع بـه گنـاه خدمـت می کننـد، هر چقدر هم کـه از پذیرفنت آن نفرت داشـته باشـند. آنها 
چنیـن اسـتدالل مـی کننـد کـه در واقـع، آنها دسـت خـوِش تجربـِه طبیعـِی تطهیر می شـوند و 
در واقـع همچنـان راه زیـادی بـرای رفـنت دارنـد. بنابراین، بجای واگـذار منودن گناهان شـناخته 
شـده خـود بـه مسـیح و در خواسـت غلبـه بر آنها از وی، در پشـت بـاب ۷ رومیان پنهان شـده 
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کـه فکـر مـی کننـد بـه آنهـا می گویـد، انجـام کار درسـت، غیـر ممکن اسـت. در واقعیـت این 
بـاب مـی گویـد کـه انجـام کار درسـت زمانـی کـه فـرد در بندگـی گنـاه اسـت، غیـر ممکن می 

باشـد امـا پیروزی در عیسـی مسـیح امکان پذیر اسـت.

آیـا شـما از پیـروزی هـای بـر نفس و گناه که مسـیح وعـده داده اسـت برخوردارید؟ 
اگـر خیـر دلیلش چیسـت؟ شـما خـود به تنهایـی چه انتخاب هـای اشـتباهی دارید؟

۲۳ نوامرب پنجشنبه
نجات یافته از مرگ

رومیـان بـاب ۷ آیـات ۲۱ تـا ۲۳ را بخوانیـد. آیـا شـام ایـن کشـمکش را حتـی بـه عنـوان یـک 
مسـیحی، در زندگـی خـود تجربـه کـرده ایـد؟

 

پولـس در ایـن آیـات، رشیعـت را بـا اجزایـش بـا قانـوِن گنـاه برابـر مـی کنـد. پولـس می 
گویـد «طبیعـت نفسـانی او بنـدۀ گنـاه بـود» (رومیان بـاب ۷ آیه ۲۵). اما خدمـت به گناه و 
اطاعـت از قوانینـش بـه معنـی مـرگ اسـت (رومیان بـاب ۷ آیـات ۱۰، ۱۱ و ۱۳ را ببینید). از 
ایـن رو بـدن وی – آنگونـه کـه در اطاعـت از گنـاه عملکـرد – مـی توانسـت به عنـوان «بدن 

این مـرگ» توصیف شـود.
احـکام ذهـن احـکام خداسـت، یعنی مکاشـفه خـدا از اراده او. پولس پس از متقاعد شـدن 
بواسـطه روح القـدس، بـا ایـن احـکام موافقـت کرد. ذهـن او مصمم بـه نگاه داشـنت آن احکام 
بـود، امـا هنگامـی کـه سـعی می کرد منی توانسـت زیرا جسـم او خواسـتار گناه بود. آیا کسـی 
وجـود دارد کـه چنیـن کشمکشـی را احسـاس نکـرده باشـد؟ شـام در ذهنتان می دانیـد که می 

خواهیـد چـه کاری انجـام بدهیـد، اما جسـمتان ُمرصانـه چیز دیگری مـی خواهد. 

مـا چگونـه مـی توانیـم از این وضعیت دشـواری کـه در آن قـرار داریم، نجات یابیـم؟ رومیان 
بـاب ۷ آیات ۲۴ و ۲۵.

 

برخـی متعجـب هسـتند کـه چـرا پولس پس از رسـیدن بـه اوج شـکوه در بیـان این مطلب 
کـه «خـدا را بـه وسـیله خداونـد مـا عیسـی مسـیح شـکر می کنـم»، بـار دیگـر بـه کشـمکش 
نفسـانی کـه ظاهـراً از آن رهایی پیدا کرده اسـت، اشـاره می کنـد. برخی این عبارت شـکرگزاری 
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را بعنـوان مطلـب تعجـب آور زایـد در نظـر گرفتـه انـد کـه ارتباطـی بـا موضـوع اصلـی ندارد. 
آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه چنیـن تعجبـی بطـور طبیعـی بـا فریـاد «چـه کسـی بایـد نجـات پیدا 
کنـد؟»، دنبـال مـی شـود. آنهـا ایـن را پیش از اقـدام به بحثی گسـرتده در مورد نجات با شـکوه 
قـرار مـی دهنـد (رومیـان بـاب ۸). پولـس آنچـه را کـه در آیـات قبل بیـان کرده اسـت، خالصه 

مـی کنـد و بـار دیگـر بـه مبـارزه علیه نیروهـای گنـاه اعرتاف مـی کند. 
برخـی اظهـار مـی کننـد کـه منظور پولـس از «خود من»، «بـه حال خود رها شـدن و خارج 
منـودن مسـیح از صحنـه» مـی باشـد. هـر گونه کـه رومیان باب ۷ آیـات ۲۴ و ۲۵ درک بشـوند، 
یـک نکتـه بایـد مشـخص باقـی مبانـد: مـا اگر بـدون مسـیح به حال خـود رهـا شـویم، در برابر 
گنـاه درمانـده هسـتیم. مـا بـا مسـیح، زندگی جدیـدی در وی داریـم، نوعی زندگی کـه در آن ، 
اگـر چـه نفـس مرتبـا قیـام خواهد کرد ولـی وعده های پیـروزی از آن مـا خواهند بـود اگر آنها 
را بطلبیـم. درسـت هامنطـور کـه هیـچ کـس منـی تواند بجای شـام نفس بکشـد یا رسفـه کند و 
یا عطسـه کند، هیچ کس منی تواند بجای شـام تسـلیم مسـیح بشـود. تنها شـام می توانید این 
انتخـاب را انجـام بدهیـد. هیـچ راه دیگـری برای بدسـت آوردن پیروزی هایی که در عیسـی به 

مـا وعده داده شـده اند وجـود ندارد.

۲۴ نوامرب جمعه
تفکـری فراتـر: «هیـچ ایمنـی یـا آسـودگی یـا توجیهـی در برابـر نقـض احـکام وجـود 
ندارد. انسـان منی تواند آرزوی این را داشـته باشـد که در برابر خدا بی گناه باشـد و از طریق 
شایسـتگی هـای مسـیح بـا او در صلـح باشـد، در حالـی که بـه گناه کـردن ادامه مـی دهد.» – 

Selected Messages, book 1, p. 213 :الـن جـی. وایـت، برگرفتـه شـده از مرجـع زیـر
«پولـس از بـرادران خـود میخواهـد تـا ببینند که قدرت عظیـم پرجالل منجـی آمرزنده گناه 
بـه متامـی قـوم یهـود منزلـت بخشـید. او همچنیـن از آنها مـی خواهد تـا درک کننـد، هنگامی 
کـه مسـیح بـه جهـان آمـد و بـه عنـوان قربانـی انسـانی ُمـرد، الگـو بـا اصـل یکـی شـد. [یعنی 
آداِب ترشیفـاِت قربانـِی معبـد الگویـی بـود کـه بـه اصـل، یعنی مسـیح اشـاره داشـت و وقتی 

کـه اصـل آمـد آنـگاه الگو دیگـر باید کنار گذاشـته میشـد – ویراسـتار] 
«پـس از اینکـه مسـیح بـر روی صلیـب به عنـوان قربانی گناه ُمـرد، احـکام ترشیفاتی دیگر 
اجبـاری نبودنـد. بـا ایـن حـال ایـن مطلـب بـا احـکام اخالقی مرتبـط و با شـکوه بـود. همه آن 
دارای نشـان الهـی بـود و قدوسـیت، عدالـت و درسـتی خـدا را بیان منود. و اگر منسـوخ شـدن 
آن احـکام بـا شـکوه بـود پـس واقعیـت زمانـی کـه مسـیح آشـکار شـد و زندگـی خـود را وقف 
همـه ایامنـداران منـود، بایـد تـا چه میزان باشـکوه باشـد.» – الن جـی. وایت،  برگرفته شـده از:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1095.
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سواالتی برای بحث
۱. «در بـاب ۷ آیـه ۲۵، رسـول مـی نویسـد: ‘طبیعت نفسـانی من بندۀ گناه اسـت با عقل 
خـود شـریعت خـدا را بندگـی می کنـم ’ این روشـنترین آیه هاسـت و ما از آن مـی آموزیم 
کـه یـک فـرد (ایمانـدار) در عیـن حـال ، هم به احـکام خدا و هـم به قوانین گنـاه خدمت 
 simul iustus est) مـی کنـد. او در عیـن حـال عادل شـمرده شـده و گناهـکار مـی باشـد
et peccat)؛ زیـرا او نمـی گویـد: ‘ذهـن مـن در خدمـت احـکام خـدا می باشـد’؛ یـا اینکه 
نمـی گویـد: ‘جسـم مـن در خدمـت قوانین گناه اسـت’؛ امـا می گویـد: ‘خود مـن’. یعنی، 
مـِن کامـل، خـود شـخص در ایـن خدمـت دو گانـه می باشـد. به این دلیـل او از خـدا برای 
خدمـت بـه احکامـش تشـکر مـی کنـد و بـرای خدمتگـزاری اش بـه قوانیـن گنـاه، تقاضـای 
رحمـت دارد. امـا هیـچ کـس نمـی توانـد در مـورد فـرد بـی ایمـان بگوید کـه او بـه احکام 
خـدا خدمـت مـی کنـد. رسـول می خواهـد بگویـد که: مـی بینید، ایـن همانطور اسـت که 
مـن قبـال گفتـم: مقدسـین (ایمانـداران) در عیـن حـال هـم گناهـکار و هم عادل هسـتند. 
آنهـا عـادل شـمرده شـدند زیرا به مسـیح ایمـان دارند که عدالتـش آنها را می پوشـاند و به 
ایشـان نسـبت داده شـده اسـت. امـا آنهـا گناهکارنـد تا جایـی که احـکام را بجـا نیاورند و 
همچنـان هـوس هـای گنـاه آلود داشـته باشـند. آنها مانند افراد بیماری هسـتند که توسـط 
یـک پزشـک تحـت درمـان مـی باشـند. آنها واقعـاً بیمار هسـتند امـا امیدوارند و شـروع به 
بهبـود مـی کننـد. آنهـا در ُشـرُف بدسـت آوردن سالمتیشـان هسـتند. چنیـن بیمارانـی در 
صورتـی کـه متکبرانـه ادعـای سـالمتی کننـد، رنـج بیشـتری خواهنـد کشـید زیـرا از وخیـم 

شـدن بیمـاری کـه بسـیار وخیـم تـر می باشـد، رنـج خواهند بـرد.» – مارتیـن لوتر ،
Commentary on Romans, pp. 114, 115. آیـا می توانیـم بـا آنچه لوتر در اینجا نوشـته 

اسـت، موافق باشـیم؟ دالیل پاسـخ خود را در کالس مطرح کنید.
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۲۵ نوامرب تا ۱ دسامربدرس نهم

محکومیتی وجود نخواهد داشت

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۸ آیات ۱ تا ۱۷.

آیـه حفظـی: «پـس دیگر برای کسـانی که در اتحاد با مسـیح عیسـی بـه رس می برند هیچ 
محکومیتـی وجـود ندارد» (رومیـان باب ۸ آیه ۱).

رومیـان بـاب ۸ واکنـش پولـس بـه رومیـان باب ۷ می باشـد. پولـس در رومیان بـاب ۷ از نا 
امیـدی، شکسـت و محکومیـت سـخن مـی گویـد. در رومیان بـاب ۸ ، محکومیـت از میان رفته 

اسـت و با آزادی و پیروزی از طریق عیسـی مسـیح جایگزین شـده اسـت.
پولـس در رومیـان باب ۷ می گفت اگر شـام از پذیرفنت عیسـی مسـیح رس بـاز بزنید، تجربه 
تأسـف آور رومیـان بـاب ۷ را خواهیـد داشـت. شـام بـرده گنـاه خواهید بـود و قـادر نخواهید 
بـود تـا آنچـه را کـه انتخـاب کـرده اید انجـام دهیـد. او در رومیان بـاب ۸ می گوید که عیسـی 
مسـیح بـه شـام رهایـی از گنـاه را عرضه میدارد و آزاد هسـتید تـا به هر کار خوبی که دوسـت 

داریـد بپردازید ولی جسـم نفسـانی به شـام اجـازه نخواهد داد. 
پولس در ادامه توضیح می دهد که این آزادی با بهای بی اندازه ای خریداری شد. مسیح پرس 
خدا جسم برشی بر خود پوشید. این تنها راهی بود که او می توانست با ما ارتباط برقرار منوده، 
منونه کامل ما باشد و جایگزینی شود که بجای ما مبیرد. او «در شبیه جسم گناهکار» (رومیان باب 
۸ آیه ۳) به این جهان آمد. در نتیجه، خواسته های بر حق احکام میتواند در ما تحقق یابد (رومیان 
باب ۸ آیه ۴). به عبارت دیگر، مسیح بر گناه ظفر یافت – همچنین خواسته های قطعی و بالمنازع 
احکام را برآورده ساخته و برای کسانی که باور داشتند، نه به عنوان وسیله ای برای نجات بلکه به 
عنوان نتیجه و عاقبت آنرا ممکن و میرس ساخت. اطاعت از احکام هرگز وسیله ای برای رستگاری 

نبوده و نخواهد بود. این پیام پولس و لوتر بوده است و باید پیام ما نیز باشد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲ دسامرب آماده شوید.



۷۳

۲۶ نوامرب یکشنبه
در عیسی مسیح

«پـس دیگـر بـرای کسـانی کـه در اتحـاد بـا مسـیح عیسـی بـه رس می برنـد هیـچ محکومیتـی 
وجـود نـدارد» (رومیـان باب ۸ آیه ۱). «هیـچ محکومیتی» به چه معناسـت؟ عدم محکومیت 

از چـه چیـزی؟ و چـرا ایـن یـک خرب خوب اسـت؟
 

یک عبارت متداول در نوشته های منتسب به پولس، «در عیسی مسیح» می باشد. بودن 
یک فرد «در» عیسی مسیح به معنی این است که او مسیح را به عنوان نجات دهنده خود 
پذیرفته است. این فرد بطور ضمنی به مسیح اطمینان دارد و تصمیم گرفته است که راه زندگی 

او را در پیش بگیرد. دستاورد چنین تصمیمی یک اتحاد شخصی نزدیک با مسیح می باشد.
عبـارات «در عیسـی مسـیح»با «در جسـم نفسـانی» در تضـاد هم قرار دارنـد. این موضوع 
همچنیـن بـا تجربـه ای کـه در بـاب ۷ بـا جزییات داده شـده مقایسـه گردیده اسـت، جایی که 
پولـس فـرد تحـت محکومیت را پیش از تسـلیم خود به مسـیح بعنوان جسـم نفسـانی توصیف 
مـی کنـد، بـه ایـن معنی که او بـرده گناه اسـت. آن فرد تحـِت محکومیِت مرگ اسـت (رومیان 
بـاب ۷ آیـات ۱۱، ۱۳ و ۲۴). او در خدمـت «قانـون گنـاه» اسـت (رومیـان بـاب ۷ آیـات ۲۳ و 

۲۵). ایـن فـرد در یـک وضعیـت وخیم اسـفباری قـرار دارد (رومیان بـاب ۷ آیه ۲۴). 
امـا سـپس آن فـرد تسـلیم عیسـی می شـود، و تغییری رسیـع در جایگاهش نسـبت به خدا 
شـکل مـی گیـرد. ایـن فـرد کـه قبـًال به عنـوان یـک قانون شـکن محکوم شـده بـود، اکنـون در 
نظـر خـدا بـی عیـب بـوده و بـه گونـه ای خواهـد بـود کـه گویا هرگـز گناه نکـرده اسـت، زیرا 
عدالـِت عیسـی مسـیح بطـور کامـل آن فـرد را تحـت پوشـش قـرار میدهـد. دیگـر محکومیتـی 
وجـود نـدارد، نـه بـه ایـن دلیـل کـه فـرد بـدون خطـا، بـی گنـاه یـا سـزاوارحیات ابـدی اسـت 
(اینگونـه نیسـت!) بلکـه بـه دلیـل اینکـه قالب زندگـی بی عیب و نقص عیسـی در سـابقه فرد 

قـرار مـی گیـرد؛ از ایـن رو هیـچ محکومیتـی در او وجـود ندارد.
اما خرب خوش به اینجا ختم منی شود.

چه چیزی انسان را از بردگی گناه آزاد می سازد؟ رومیان باب ۸ آیه ۲.
 

«قانون روح حیات» در اینجا به معنی نقشه مسیح برای نجات برشیت است و در تقابل با 
«رشیعت گناه و مرگ» قرار داردکه در باب ۷ به عنوان قانونی بود که مبوجب آن گناه حکمرانی 

مینمود و به مرگ منتهی میشد. در عوض، رشیعت مسیح، آزادی و حیات به همراه دارد.
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«هـر جانـی کـه حاضـر نشـود تـا خـود را تسـلیم خـدا گردانـد، تحـت کنتـرل قـدرت 
دیگـری قـرار دارد. او بـه خـود تعلـق نـدارد. او ممکـن اسـت از آزادی سـخن بگوید، 
امـا در بردگـی مطلـق اسـت ... در حالـی کـه او خـود را تمجیـد می کند کـه از عقاید 
خـود تبعیـت میکنـد، در واقـع از خواسـته شـاهزاده تاریکی اطاعت می کند. مسـیح 
 آمـد تـا قیـد بندگـی گنـاه را از نفـس بـردارد.» – الـن جـی. وایـت، آرزوی اعصـار،
The Desire of Ages, p. 466. آیـا شـما یـک بـرده هسـتید یـا در مسـیح آزاد مـی 

باشـید؟ چگونـه مـی توانیـد اطمینـان داشـته باشـید؟

۲۷ نوامرب دوشنبه
آنچه رشیعت منی توانست انجام دهد

«رشیعـت» بـا وجـود اینکـه خوب اسـت (احـکام ترشیفاتـی، احـکام اخالقی و یـا هر دوی 
این هـا) منـی تواننـد آن چیـزی کـه مـا بیشـرت از همه بـه آن نیـاز داریـم را انجام بدهنـد که آن 
مهیـا منـودن وسـیله نجات، وسـیله ای بـرای نجات مـا از محکومیت و مرگی که گنـاه به همراه 

دارد، مـی باشـد. و مـا برای آن، به عیسـی نیـاز داریم.

رومیـان بـاب ۸ آیـات ۳ و ۴ را بخوانیـد. مسـیح چـه کاری انجـام داد کـه رشیعـت بـا متـام 
ماهیتـش، قـادر بـه انجـام آن نیسـت؟

 

خـدا «بـا فرسـتادن پـرس خـود در شـبیه جسـم گنـاه»، چـاره ای فراهـم منـود و «گنـاه را در 
ذات انسـانی محکـوم سـاخت». تجسـم مسـیح گامـی مهم در نقشـه نجات بـود. تجلیل منودن 
صلیـب شایسـته اسـت امـا در بـه انجـام رسـاندن نقشـه نجـات، زندگی مسـیح بصورت انسـان 

جسـامنی و گناهـکار نیـز بسـیار مهـم بود.
در نتیجـه فرسـتادن مسـیح توسـط خـدا، اکنـون انجـام الزامـات درسـت رشیعـت بـرای مـا 
امـکان پذیـر اسـت؛ یعنـی انجـام چیزهایـی که رشیعت ملـزم مـی دارد. «تحت رشیعـت» قرار 

گرفـنت (رومیـان بـاب ۶ آیـه ۱۴) غیـر ممکـن بـود؛ امـا اکنـون «در مسـیح» ممکن می باشـد.
بـا ایـن حـال، مـا بایـد بیـاد داشـته باشـیم کـه انجـام الزامـات رشیعـت به معنـی نگاه داشـنت 
درسـت آن بـه انـدازه کافـی بـه منظـور حصـول رسـتگاری منـی باشـد. این یـک گزینه نیسـت – و 
هرگـز نبـوده اسـت. ایـن در واقـع به معنی داشـنت یک نوع زندگی کـه خدا ما را بـرای آن قادر می 
سـازد؛ یعنـی یـک زندگـی مطیع کـه در آن ما «طبیعت نفسـانی را با هوس ها و امیـال آن مصلوب 

کرده ایـم» (غالطیـان بـاب ۵ آیـه ۲۴)، زندگـی که در آن شـخصیت مسـیح را انعـکاس می دهیم.



۷۵

«گام* بـر داریـد» در رومیـان بـاب ۸ آیـه ۴ اصطالحی اسـت که حاکی از«رفتـار کردن» می 
باشـد. واژه جسـم در اینجـا بـه معنـی فـرد گناهـکار، قبـل یا بعـد از ایـامن آوردن اسـت. رفتار 

کـردن در پـی جسـم بـه معنی تحـت کنرتل قرار داشـنت متایـالت خودخواهانه اسـت.
* نسـخه قدیمـی فارسـی برگرفتـه از نسـخه انگلیسـی KJV ، بطـور مسـتقیم واژه "گام" 
برداشـنت را رفتـار منـودن ترجمه منوده اسـت که ایـن واژه در کتاب مقدس های موجود فارسـی 

یافت منیشـود. – ویراسـتار 
Roman 8:4 – That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk 
not after the flesh, but after the Spirit. (KJV)

ترجمـه مسـتقیم: کـه [آن] عدالـت از احـکام ممکن اسـت در ما محقق گردد ؛ [آن] کسـی 
کـه بدنبـال [خواسـته هـای] جسـم گام بـر نـدارد ، بلکـه در پـی [خواسـته هـای] روح باشـد. 

رومیـان ۸: ۴ (ویراسـتار) 
در مقابـل، گام برداشـنت در پـی روح بـه معنـی تحقـق خواسـته هـای رشیعـت اسـت. مـا 
تنهـا از طریـق کمـک روح القـدس مـی توانیـم ایـن خواسـته هـا را بجا آوریـم. تنها در عیسـی 
مسـیح آزادی انجام خواسـته های رشیعت بر آورده میشـود. جدا از مسـیح چنین آزادی وجود 
نـدارد. کسـی کـه بـرده گناه اسـت، انتخاب انجـام کارهای خـوب ، برایش غیر ممکن می باشـد 

(رومیـان بـاب ۷ آیـات ۱۵ و ۱۸ را ببینیـد).

شـما تـا چـه حـد به خوبـی احـکام را رعایـت میکنیـد؟ اگـر تصـور بدسـت آوردن نجات 
از طریـق شـریعت را کنـار بگذاریـم، آیـا زندگـی شـما بـه گونـه ای هسـت کـه «عدالـت 
شـریعت« در آن تحقـق یابـد؟ اگـر خیر، چرا؟ شـما برای توجیه رفتار خـود چه بهانه های 

غیـر منطقی مـی آورید؟

۲۸ نوامرب سه شنبه
جسم یا روح

«زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند، در چیزهای جسم تفکر می کنند و اما آنانی که بر 
تفکر  لکن  است،  موت  جسم  تفکر  که  جهت  آن  از  روح.  چیزهای  در  هستند  روح  حسب 
روح حیات و سالمتی است» (رومیان باب ۸ آیات ۵ و ۶). در این آیات تأمل کنید. از این 

آیات چه پیام اساسی بدست می آید؟ این آیات درباره شیوه زندگی شام چه می گویند؟
[5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that 
are after the Spirit the things of the Spirit.
6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and 
peace. Roman 8: 5-6 (NIV).
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زیـرا آنانیکـه در پـی جسـم هسـتند بـر امور جسـم اندیشـه دارند لیکـن آنهایی کـه بدنبال 
روح بـر امور روح. 

بـرای شـهوت اندیشـان مـوت اسـت لیکـن بـرای روح اندیشـان حیـات اسـت و صلـح و 
(ویراسـتار)] سـالمتی. 

 

«در پـی»، در اینجـا بـه معنـی «مطابـق بـا» (در زبـان یونانـی kata) بـکار برده شـده اسـت. 
«اندیشـه» در اینجـا بـه معنی فکر و اندیشـه خود را بـر چیزی [برقرار یا وضع یـا متمرکز] منودن 
اسـت. گروهـی از مـردم ذهنشـان را بـر تحقـق متایـالت طبیعـی تنظیم مـی کنند؛ گروهـی دیگر 
ذهـن خـود را بـر مسـائل مربوط بـه روح و پیـروی از فرمان هایش تنظیم می مناینـد. از آن جایی 
کـه اندیشـه و ذهـن اعـامل را تعییـن می کنـد، زندگی و نحوه عمـل این دو گروه متفاوت اسـت.

ذهن جسامنی قادر به انجام چه کاری نیست؟ رومیان باب ۸ آیات ۷ و ۸.
 

تنظیـم یـا متمرکـز منـودن ذهـن بـه انجـام متایـالت جسـامنی در واقع بـه معنـی در وضعیت 
دشـمنی با خدا بودن اسـت. کسـی که ذهنش اینگونه اسـت، در مورد انجام اراده خدا بی تفاوت 

مـی باشـد. او حتـی ممکـن اسـت در رسکشـی علیه خدا و آشـکارا در پـی نقض احکام او باشـد.
پولـس بخصـوص بـر ایـن نکته می خواهد تأکید کند که اگر شـام از مسـیح جدا باشـید، نگاه 
داشـنت احـکام خـدا غیـر ممکـن اسـت. پولـس بـار ها بـه این موضـوع بـاز میگردد: مهم نیسـت 

فـردی چقـدر تـالش کنـد، در صـورت جدا بودن از مسـیح قـادر به اطاعـت از احکام منی باشـد.
هـدف ویـژه پولـس ایـن بـود کـه یهودیـان را متقاعد کند کـه به چیـزی بیشـرت از «تورات» 
(رشیعـت) خـود نیـاز دارنـد. آنهـا بـا رفتارشـان نشـان داده بودنـد که به رغم داشـنت مکاشـفه 
الهـی، مرتکـب هـامن گناهانـی شـده بودند کـه غیر یهودیـان انجـام داده بودنـد (رومیان باب 
۲). نکتـه کلیـدی ایـن بـود کـه آنهـا نیازمند به مسـیح موعـود بودند. بـدون او، آنها بنـده گناه 

و ناتـوان در فـرار از سـلطه آن بودند.
ایـن پاسـخ پولـس بـه آن دسـته از یهودیانی بـود که منی توانسـتند درک کنند کـه چرا آنچه 
خـدا در عهـد قدیـم بـه ایشـان داده بـود، دیگر برای نجـات کافی نبـود. پولس اعـرتاف کرد که 
آنچـه آنهـا انجـام مـی دادنـد خـوب بود، امـا همچنین الزم بود که ایشـان مسـیح موعـود را که 

اکنـون آمده بـود ، بپذیرند.

روح  حسب  بر  شما  اعمال  آیا  بیاندازید.  نگاهی  خود  گذشته  زندگی  ساعت   ۲۴ به 
بودند یا جسم؟ پاسختان درباره خودتان چه چیزی می گوید؟ اگر کارهایتان بر حسب 
جسم بوده، چه تغییراتی باید ایجاد کنید و چگونه می توانید اینکار را انجام دهید؟
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۲۹ نوامرب چهارشنبه
مسیح در شام

پولـس بـه موضـوع خـود ادامه میدهـد، یعنی مقایسـه منـودن دو احتامل که مـردم در نحوه 
زندگیشـان بـا آن روبـرو هسـتند: یا بر حسـب روح – یعنی روح القدس خدا که بـه ما وعده داده 
شـده اسـت – یا بر حسـب طبیعت گناهکار و جسـامنی خود. یکی به زندگی ابدی و دیگری به 
مـرگ ابـدی ختـم می شـود. هیچ حد وسـطی وجـود نـدارد. یا هامنطـور که خود عیسـی فرمود: 
«هـر کـه بـا مـن نیسـت، بر خـالف من اسـت و هر کـه با من جمـع نکنـد، پراکنده سـازد» (متی 

بـاب ۱۲ آیـه ۳۰). جملـه ای صـاف و پوسـت کنـده تر یـا واضح تر از این دیگر نیسـت.

رومیـان بـاب ۸ آیـات ۹ تـا ۱۴ را بخوانیـد. بـه کسـانی کـه خـود را کامـال تسـلیم مسـیح مـی 
کننـد، چـه چیـزی وعـده داده شـده اسـت؟

 

زندگـی «در جسـم» بـا زندگـی «در روح» در تقابـل هـم قـرار گرفته اسـت. زندگـی در روح 
توسـط روح خـدا، روح القـدس نظـارت مـی شـود. او در ایـن باب با نـام روح مسـیح دیده می 
شـود، شـاید به این معنا که او مناینده مسـیح اسـت و از طریق وی، مسـیح در وجود ایامندار 

سـاکن می شـود (رومیـان باب ۸ آیـات ۹ و ۱۰). 
پولـس در ایـن آیـات بـه تصویری کـه در رومیان باب ۶ آیـات ۱ تا ۱۱ بکار بـرد، باز می گردد. 
بطـور اسـتعاری، در تعمیـد، جسـم گناهـکار – جسـمی کـه در خدمـت گنـاه اسـت – از بین می 
رود. «انسـانیت کهنـه بـا او مصلـوب مـی شـود» (رومیـان بـاب ۶ آیـه ۶). اما هامنطور در غسـل 
تعمیـد ، نـه تنهـا دفـن شـدن بلکـه برخاسـنت نیز وجـود دارد، پـس فرد تعمیـد دیده برخاسـته تا 
در حیاتـی نـو گام بـر دارد. ایـن یعنـی مـردِن نفـِس کهنه، انتخابی کـه ما باید خود هـر روز و هر 
لحظـه داشـته باشـیم. خـدا آزادی انسـان را از بیـن منـی بـرد. حتـی پـس از اینکه انسـانیت کهنه 
گنـاه آلـود نابـود می شـود، همچنان امـکان ارتکاب گناه وجـود دارد. پولس برای کولسـیان چنین 

نوشـت، «بنابرایـن متایـالت دنیـوی در خود را نابود سـازید» (کولسـیان بـاب ۳ آیه ۵).
از ایـن رو، پـس از ایـامن آوردن همچنـان مبـارزه با گنـاه وجود خواهد داشـت. تفاوت این 
اسـت کـه فـردی کـه روح القـدس در وی سـاکن اسـت، اکنـون قـدرت الهی بـرای پیـروزی دارد. 
عـالوه بـر ایـن، از آنجایـی کـه فـرد بطـور معجـزه آسـایی از بردگـی گنـاه آزاد شـده اسـت، او 

متعهـد مـی شـود که دیگـر هرگـز در گناه نباشـد.

بـه ایـن اندیشـه کـه روح خـدا کـه عیسـی را از مـرگ زنده کـرد، اکنـون اگر مـا اجازه 
دهیـم در مـا سـاکن می شـود، بیاندیشـید. درباره قدرتـی که در اینجا بـرای ما وجود 
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دارد فکـر کنیـد! چـه چیـزی مـا را از غنیمت شـمردن آن بـاز می دارد؟

۳۰ نوامرب پنجشنبه
روح فرزند خواندگی

پولـس چگونـه رابطـه جدیـد در مسـیح را توصیـف مـی کنـد؟ رومیـان بـاب ۸ آیـه ۱۵. در 
ایـن وعـده چـه امیـدی بـرای مـا وجـود دارد؟ مـا چگونـه آن را در زندگیـامن بـه واقعیـت 

تبدیـل مـی کنیـم؟
 

رابطـه جدیـد بـه عنـوان آزادی از تـرس توصیـف شـده اسـت. یـک برده در اسـارت اسـت. 
او در حالـت هـراس مـداوم از اربابـش زندگـی مـی کنـد. او هیـچ چیـزی از سـال های طوالنـی 

خدمتـش بدسـت منـی آورد.
در مـورد کسـی کـه عیسـی مسـیح را مـی پذیـرد، چنیـن منـی باشـد. نخسـت، او خدمـت 
داوطلبانـه انجـام مـی دهـد. دوم، او بـدون تـرس خدمـت مـی کنـد، «محبـت کامـل خـوف را 
بیـرون می انـدازد« (اول یوحنـا بـاب ۴ آیـه ۱۸). سـوم او کـه بـه فرزنـدی پذیرفته شـده اسـت، 

بـه یـک ارث بـا ارزش بینهایـت دسـت مـی یابـد.
ع بـودن به واسـطه ِجـّد و َجهد مبنظـور تحقق  « در طلـب زندگـِی مطابـق بـا مذهـِب تَـَرشُ
بخشـیدن بـه مطالبـات رشع بـه توانایـی و قـوت خویـش، روح اسـارت و بندگی اسـت. تنها در 
صورتـی کـه تحـت عهـد ابراهیمی قـرار بگیریم که عهِد فیض از طریق ایامن به عیسـی مسـیح 

اسـت، برایـامن امیـد وجـود دارد.» – الـن جی. وایـت، برگرفته شـده از مرجع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077

چـه چیـزی بـه مـا ایـن اطمینـان را مـی دهد کـه خـدا در حقیقت مـا را بـه عنـوان فرزندانش 
پذیرفتـه اسـت؟ رومیـان بـاب ۸ آیه ۱۶.

 

شـاهد درونـی روح، پذیرفتـه شـدن مـا را تأییـد مـی کنـد. در حالـی کـه رصفـا بـر پایـه 
احساسـات بـه پیـش رفـنت اطمینان بخش نیسـت، کسـانی که نـور کالم خدا را با متـام فهم خود 
دنبـال کـرده انـد، نـدای تصدیـق درونـی خواهنـد شـنید کـه به آنهـا ایـن اطمینان را مـی دهد 

کـه بـه عنـوان فرزنـدان خـدا پذیرفته شـده اند.
در واقـع، رومیـان بـاب ۸ آیـه ۱۷ بـه مـا مـی گویـد کـه وارث هسـتیم؛ یعنـی مـا بخشـی از 
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خانـواده خـدا هسـتیم و بـه عنـوان وارث و فرزنـدان، میراثـی شـگفت انگیـز از پدرمـان دریافت 
مـی کنیـم. مـا آن را کسـب منـی کنیم؛ بلکـه به ُحسـن وضعیت جدیدمـان در خـدا، وضعیتی که 
از طریـق فیـض او کـه بـه دلیـل مـرگ عیسـی بجایامن، برای ما میرس شـد، بـه ما داده می شـود.

شـما تـا چـه میـزان بـه خداونـد نزدیـک هسـتید؟ آیـا واقعـا او را می شناسـید یـا فقط 
در مـورد او شـنیده ایـد؟ بـه منظـور اینکـه رابطه ای نزدیکتـر با خالق و نجـات دهنده 
خـود داشـته باشـید، چـه تغییراتی بایـد در زندگی خود ایجـاد نمایید؟ چـه چیزی مانع 

شـما می شـود و چرا؟

۲۵ نوامرب جمعه
تفکری فراتر: «نقشه نجات یک زندگی فارغ از رنج و مشکالت در این بخش از عامل 
و  انکار  طریق  از  که  خواند  می  فرا  را  آنها  عوض،  در  منی کند.  ارائه  ایامنداران  به  را  ملکوت 
که  است  هایی  ریاضت  و  ها  سختی  چنین  طریق  از   ... کنند  پیروی  مسیح  از  نفس،  رسکوب 
شخصیت مسیح در قوم وی ایجاد و آشکار می شود ... ما با رشیک شدن در رنج های مسیح، 
تعلیم دیده و تربیت می شویم و برای به اشرتاک گذاشنت شکوه آخرت آماده می شویم.» –  

.The SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 568, 569 :برگرفته شده از مرجع زیر
«زنجیـری کـه از عـرش خـدا بـه پایین فرسـتاده شـده اسـت، به انـدازه کافی بلند می باشـد 
کـه بـه پاییـن ترین اعامق برسـد. مسـیح قادر اسـت کـه گناهکارترین افـراد را از گودال پسـتی 
بـاال بکشـد و آنهـا را در جایـی کـه به عنـوان فرزندان خـدا، وارثان مسـیح در میراثـی جاویدان 

شـناخته خواهنـد شـد قرار بدهـد.» – الن جـی. وایت، بـر گرفته از:
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 229.
«فخـر عـامل وجـود و کائنـات  بـه ایـن جهـان آمـد تـا در طبیعـت بـرشی، در قاموس سـاالر 
بـرش بایسـتد، به فرشـتگان سـقوط کرده و به سـاکنین عالَم هـای انحطاط نیافته بواسـطه مدد 
الهـی کـه میـرس منـود شـهادت دهـد کـه همـه میتواننـد در مسـیر اطاعـت از فرمان هـای خدا 

گام بردارنـد ...
«فدیـه و جزیـه مـا توسـط نجـات دهنده مان پرداخت شـده اسـت. هیچ کس الزم نیسـت 
بنـده شـیطان باشـد. مسـیح در مقابل مـان به عنوان یاور قـادر مطلق می ایسـتد.» – الن جی. 

.Selected Messages, book 1, p. 309 :وایـت، بـر گرفته از مرجع زیـر

سواالتی برای بحث 
۱. بـار دیگـر نقـل قـول الـن جی. وایت در روز جمعـه را بخوانید. ما چـه امیدی از آن می 
توانیـم بـرای خـود کسـب نماییـم؟ مهم تـر از همـه اینکـه، چگونـه مـی توانیـم ایـن وعده 
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هـای پیـروزی را در زندگـی خـود بـه واقعیـت تبدیل سـازیم؟ چرا بـا وجود اینکـه چیزهای 
زیـادی در مسـیح بـه مـا ارائـه شـده اسـت، از انجـام آنچـه واقعـاً مـی توانیـم، قاصـر مـی 

مانیم؟
۲. راه هـای عملـی و روزانـه کـه مـی توانیـد ذهـن خـود را بـر مسـائل مربـوط بـه روح 
تنظیـم نماییـد (رومیـان بـاب ۸ آیـه ۵) کدامنـد؟ ایـن بـه چـه معناسـت؟ روح خواسـتار 
چیسـت؟ شـما چـه چیـزی تماشـا می کنیـد، مـی خوانیـد یا بـه چه چیـزی می اندیشـید که 

رسـیدن بـه ایـن راه در زندگیتـان دشـوار می سـازد؟
۳. در مـورد ایـن اندیشـه کـه مـا در نبـرد بـزرگ، در یکـی از دو سـمت و بـدون هیـچ حد 
واسـطی قـرار داریـم، بیشـتر بیاندیشـید. داللت هـای این واقعیت خشـک و سـرد کدامند؟ 
درک ایـن حقیقـت مهـم، چگونـه بایـد در شـیوه زندگـی و انتخـاب هـای مـا، حتـی در کم 

اهمیـت تریـن مسـائل، تاثیـر بگذارد.
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۲ تا ۸ دسامربدرس دهم

فرزندان وعده

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب ۹.

آیـه حفظـی: «بنابرایـن هـر کـه را می خواهـد رحـم می کنـد و هـر کـه را می خواهـد 
.(۱۸ آیـه   ۹ بـاب  (رومیـان  می سـازد»  سـنگدل 

«چنانکه مکتوب است: یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن... زیرا به موسی می گوید: 
رحم خواهم فرمود ... و رأفت خواهم منود بر هر که رأفت منایم» (رومیان باب ۹ آیات ۱۳ و ۱۵).

پولـس در اینجـا دربـاره چه چیزی صحبت می کنـد؟ اراده آزاد انسـان و آزادی انتخاب که بدون 
آنهـا، تنهـا کمـی از آنچـه ما بـاور داریم معنی پیـدا می کند، چطور؟ آیـا ما در انتخاب یـا انکار خدا 
آزاد نیسـتیم؟ یـا اینکـه آیـا ایـن آیات چنیـن تعلیم می دهنـد که بعضـی از افراد انتخاب شـده اند 

که نجات یابند و سـایرین نابود شـوند، رصف نظر از انتخاب های شـخصی ایشـان؟ 
بطـور معمـول، پاسـخ بـا نـگاه کـردن به تصویـر بزرگـرتی از آنچه کـه پولس می گویـد، یافت 
می شـود. پولس یک مسـیر اسـتدالل را دنبال می کند که مبوجب آن تالش میکند تا نشـان دهد 
کـه حـق خدا مافوق انتخاب کسـانی اسـت که اراده منوده تا ایشـان را به عنوان افـراد «برگزیده» 
خـود بـکار گیـرد. گذشـته از هـر چیـز، خـدا کسـی اسـت کـه مسـئولیت نهایی بشـارت جهـان را 
بـدوش مـی کشـد. بنابرایـن، چـرا او منی تواند هر کسـی را که مایل اسـت به عنـوان مناینده خود 
انتخـاب کنـد؟ پـس تـا زمانی که خدا کسـی را از فرصـت نجات حذف نکند، چنیـن کاری از طرف 
خـدا در تضـاد بـا اصـول آزادی اراده منـی باشـد. حتـی مهمـرت اینکه بـا حقیقت بزرگی که مسـیح 

بـرای همـه برشیـت ُمـرد و متایلش این بـود که همه نجـات یابند، در تقابل نیسـت.
تـا زمانـی کـه بیـاد داشـته باشـیم کـه بـاب ۹ رومیان مربـوط به نجات شـخصی افـرادی که 
از ایشـان نـام مـی بـرد نیسـت بلکه بـه فراخوانده شـدن آنها به انجـام کاری خاص اشـاره دارد، 

ایـن فصل مشـکلی ارائه منـی دهد.
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* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۹ دسامرب آماده شوید.

۳ دسامرب یکشنبه
بار مسئولیت پولس

«ولی شام برای من اّمت مقّدس و خادمان من خواهید بود.» (خروج باب ۱۹ آیه ۶).
خـدا بـه افـرادی ُمبَلّـغ نیـاز داشـت تا بـه جهان فرو رفتـه در منجـالب بت پرسـتی، تاریکی و 
الحـاد بشـارت دهـد. او بنـی ارسائیـل را برگزیـد و خود را به ایشـان آشـکار منـود. او برنامه ریزی 
کـرده بـود تـا آنهـا بـه قومـی منونـه و الگو بـرای قومهای دیگـر تبدیل شـوند و در نتیجـه دیگران 
را بـه خـدای حقیقـی جـذب کننـد. ایـن هـدف خـدا بود کـه با آشـکار منودن شـخصیت خـود از 
طریـق ارسائیـل، جهـان بـه سـمت او جـذب شـود. مسـیح قـرار بـود از طریـق آمـوزه هـای آیین 
هـای وابسـته بـه مراسـم قربانـی ، در برابـر ملـت ها متعال شـود و متام کسـانی کـه از او پیروی 
کننـد ، زنـده مباننـد. در حینیکـه کـه بـر جمعیت قـوم بنـی ارسائیل افزوده می شـد، و برکاتشـان 
رشـد منـود، آنهـا بایـد مرزهای خود را توسـعه می دادند که پادشـاهی ایشـان جهـان را در برگیرد. 

رومیـان بـاب ۹ آیـات ۱ تـا ۱۲ را بخوانید. پولـس در اینجا درباره وفـاداری خدا در خالل عدم 
موفقیـت بـرش، به چـه نکته ای اشـاره می کند؟

 

پولـس یـک اسـتدالل ایجـاد می کند که بواسـطه آن نشـان خواهـد داد که عهـد وعده داده 
شـده بـه ارسائیـل بطـور کامل باشکسـت مواجـه نشـد. در اینجا باقیامنـدگان خدا وجـود دارند 
کـه خداونـد از طریـق ایشـان همچنـان کار خـود را بسـوی هـدف بـه پیـش میربد. پولـس برای 
اثبـات اعتبـار ایـده باقیامنـدگان خـدا، بـه تاریـخ قوم بنـی ارسائیل باز مـی گردد. او نشـان می 
دهـد کـه خـدا همیشـه انتخابگر بوده اسـت: (۱) خدا متامـی ذریت ابراهیم را بـرای عهد خود 
انتخـاب نکـرد بلکـه فقـط از نسـل اسـحاق برگزید. (۲) او همه نسـل اسـحاق را انتخـاب نکرد 

بلکـه فقـط کسـانی که بـه یعقوب منتسـب بودنـد را برگزید.
ایـن نیـز مهـم اسـت ببینیـم کـه میراث یـا تبـار، رسـتگاری و نجـات را تضمین منی کند. شـام 
ممکـن اسـت از خـون درسـت، خانـواده درسـت و یـا حتـی کلیسـای بر حق باشـید امـا همچنان 
در سـیر گمگشـتگان و به دور از وعده داده شـده باشـید. این ایامن اسـت، ایامنی که با محبت 
کار مـی کنـد و کسـانی کـه «فرزنـدان وعده» (رومیان باب ۹ آیه ۸) هسـتند را آشـکار می سـازد.

بـه رومیـان بـاب ۹ آیـه ۶ توجـه کنیـد: «زیـرا همـه کـه از اسـرائیل اند، اسـرائیلی 
نیسـتند.» مـا بـه عنـوان باورمنـدان کلیسـای ادونتیسـت کـه بـه روش هـای زیـادی، 
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نقـش یکسـانی در زمـان خـود بـا بنـی اسـرائیل کهـن در آن زمـان ایفا مـی کنیم، چه 
پیـام مهمـی مـی توانیـم بـرای خـود از ایـن آیـه بیابیـم؟

۴ دسامرب دوشنبه
انتخاب شده

«بـدو گفتـه شـد کـه بزرگـرت، کوچکـرت را بندگـی خواهد منـود. چنانکـه مکتوب اسـت: یعقوب 
را دوسـت داشـتم امـا عیسـو را دشـمن» (رومیان بـاب ۹ آیـات ۱۲ و ۱۳).

هامنگونـه کـه در مقدمـه دروس ایـن هفتـه بیان شـد، درک بـاب ۹ رومیان دشـوار خواهد 
بـود مگـر آنکـه تشـخیص بدهیم که پولـس در مورد نجات فردی سـخن منی گویـد. او در اینجا 
از نقـش هـای خاصـی سـخن مـی گوید که خـدا افراد خاصی را بـرای انجام آنها فـرا می خواند. 
خـدا مـی خواسـت کـه یعقـوب َجـّد افرادی باشـد کـه ماموریـت بشـارت خـاص او در جهان را 
بـر عهـده داشـتند. در ایـن آیـات هیچ داللتی بر اینکه عیسـو منی توانسـت نجـات یابد، وجود 

نـدارد. خـدا می خواسـت کـه او نیز مانند سـایر انسـان ها نجات پیـدا کند. 

رومیـان بـاب ۹ آیـات ۱۴ و ۱۵ را بخوانیـد. در زمینـه آنچـه کـه خوانـده ایـم، ایـن آیـات را 
چگونـه درک مـی کنیـم؟

 

بـار دیگـر پولـس از نجـات فـردی سـخن منی گویـد، چـرا کـه در آن ناحیـه، خداونـد ابـر 
رحمـت خویـش را بـر همـگان مـی گسـرتاند، زیـرا او «می خواهـد جمیـع مـردم نجـات یابنـد» 
(اول تیموتائـوس بـاب ۲ آیـه ۴). «زیـرا کـه فیـض خـدا که بـرای همه مردم نجات بخش اسـت، 
ظاهـر شـده» (تیتـوس بـاب ۲ آیـه ۱۱). امـا خـدا می توانـد انتخاب کنـد که ملت هـا نقش ایفا 
کننـد، و اگـر چـه آنهـا می تواننـد از ایفـای این نقش هـا خودداری کننـد، می تواننـد از انتخاب 
خـدا جلوگیـری کننـد. مهـم نیسـت که عیسـو تا چه حد خواسـتار آن بـود، اما منی توانسـت به 

پـدر مسـیح موعـود تبدیـل شـود و از قوم انتخاب شـده باشـد.
در خامتـه، ایـن انتخابـی دلخـواه از جانـب خـدا یـا فرمانـی الهی بـود که مبوجب آن عیسـو 
از زمـره بشـارت دهنـدگان بـه رسـتگاری حـذف شـود.  هدایـای فیـض او از طریق مسـیح برای 
همـه رایـگان مـی باشـند. همـه ما انتخاب شـده ایم که نجـات یابیم و نـه اینکـه از بین برویم 
(افسسـیان بـاب ۱ آیـات ۴ و  ۵ ؛ دوم پطـرس بـاب ۱ آیـه ۱۰). ایـن انتخـاب های خـود ما و نه 
خداسـت کـه مـا را از وعـده زندگـی ابدی در مسـیح بـاز می دارد. عیسـی برای همه انسـان ها 
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مـرد. بـا ایـن وجـود، خـدا در کالمـش رشایطـی را تعییـن کـرده اسـت کـه بـر اسـاس آنهـا افراد 
بـرای زندگـی ابـدی انتخـاب خواهنـد شـد – ایـامن به مسـیح کـه گناهکاِر عادل شـمرده شـده 

را بـه عدالـت هدایت مـی کند.

فـرض کنیـد کـه هیـچ کس اصالً وجود نداشـته اسـت، خود شـما، پیـش از بنیـان گزاری 
جهان، برای رسـتگار شـدن انتخاب شـده اید. این شـمایید که فراخوانده شـده اید، این 
شـمایید کـه برگزیـده شـده ایـد،  همه چیز بواسـطه عیسـی از جانب خدا به شـما عطا 
شـده اسـت. چـه افتخـار و چـه امیدی! بـا در نظر گرفتن همـه چیز، چرا همـه چیز در 
مقایسـه بـا ایـن وعـده بزرگ رنگ می بـازد؟ چرا اجـازه دادن به گناِه نفس و جسـم در 
دور نمودن شـما از همه آنچه که در عیسـی به شـما وعده داده شـده اسـت، بزرگترین 

مصیبت ها می باشـد؟ 

۵ دسامرب سه شنبه
ارسار

«زیـرا خداونـد می گویـد کـه افکار من افکار شـام نیسـت و طریق های شـام طریق هـای من نی. 
زیـرا چنانکـه آسـامن از زمیـن بلندتر اسـت همچنـان طریق های مـن از طریق های شـام و افکار 

مـن از افکار شـام بلندتر می باشـد» (اشـعیا باب ۵۵ آیـات ۸ و ۹).

رومیـان بـاب ۹ آیـات ۱۷ تـا ۲۴ را بخوانیـد. بـا در نظـر گرفـنت آنچـه تاکنـون خوانـده ایـم، 
چگونـه بایـد منظـور پولـس در اینجـا را درک کنیـم؟

 

خـدا بـا نـوع برخـوردی که بـا زمامـداران مرص در زمـان خروج داشـت، در حال تـالش برای 
رسـتگار شـدن نـژاد بـرشی بـود. مکاشـفه خـدا از خـود، در بالیایـی کـه بـر مـرص فـرود آمد  و 
بـرای رهایـی قـوم خویـش طـوری طرح شـده بـود تا به مرصیـان هویدا شـود و همچنیـن برای 
قـوم هـای دیگـر نشـان داده شـود کـه خـدای ارساییـل در واقـع خـدای حقیقـی اسـت. برنامه 
ایـن بـود کـه دعوتـی بـرای مـردم اقوام باشـد تـا خدایان جعلـی یعنی بتهـا را رها کـرده و برای 

عبـادت خـدای حقیقـی روی آورند.
بطـور واضـح فرعـون پیـش از آن، چنیـن انتخـاب کرده بود تا بـر علیه خدا باشـد ، بطوری که 
حتـی بـا وجـود سـنگدلی، خدا فرصـت نجـات را از وی نگرفت. رس سـختی بر خالف درخواسـتی 
در نظـر گرفتـه شـده بـود تـا نگـذارد کـه قـوم بنـی ارسائیـل اجـازه خـروج یابـد و بـر خـالف در 
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خواسـت خدا از فرعون نبود تا نجات و رسـتگاری شـخصی را بپذیرد. مسـیح به هامن میزان که 
بـرای موسـی، هـارون و سـایر فرزنـدان قـوم ارسائیل ُمرد، بـرای فرعون نیـز ُمرد.

نکتـه بسـیار مهـم در همـه این هـا، ایـن اسـت کـه مـا بـه عنـوان انسـان های گمـراه چنین 
دیـدگاه کوتـه نظرانـه ای از جهـان، واقعیـت و خدا و نحـوه کارش در جهان داریـم. چگونه می 
توانیـم انتظـار داشـته باشـیم متـام روشـهای خـدا را درک کنیـم در حالـی کـه جهـان طبیعت و 
هـر جایـی کـه رس خـود را مـی چرخانیـم، ارساری نهفتـه اسـت که برای مـا غیر قابـل درک می 
باشـد؟ گذشـته از هر چیز، پزشـکان تنها در ۱۷۱ سـال گذشـته دریافتند که شسـنت دسـتان پیش 
از انجـام عمـل جراحـی مـی توانـد ایده خوبی باشـد! مـا این چنین غـرق در جهل بـوده ایم. و 
چـه کسـی مـی دانـد کـه اگر زمـان باقی مبانـد، چه چیزهـای دیگـری در آینده کشـف خواهیم 

منـود کـه میـزان جهالت امـروزه مـا را آشـکار خواهد منود؟

بدیهـی اسـت کـه مـا همیشـه راه هـای خـدا را درک نمـی کنیـم، امـا عیسـی آمد تا 
ماهیـت خـدا را بـرای مـا آشـکار سـازد (یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۹). پـس چـرا در میان 
تمـام اسـرار و وقایـع غیـر منتظره زندگی، تأمل در شـخصیت مسـیح و آنچه درباره 
خـدا و محبتـش بـرای مـا، آشـکار نمـوده اسـت، بسـیار مهـم مـی باشـد؟ دانسـتن 
شـخصیت خـدا چگونـه مـی توانـد بـه ما در وفـادار مانـدن در میـان مشـکالتی که 

ناعادالنـه و غیـر قابـل توجیـه بـه نظـر می رسـند، کمـک کند؟

۶ دسامرب چهارشنبه
َعّمی ַעִּמ֑י : «قوم من»

[واژه اُّمی را در زبان عربی را در نظر بگیرید که به همین معنی قوم یا امت من میباشد. ویراستار]

پولـس در رومیـان بـاب ۹ آیـه ۲۵ از هوشـع بـاب ۲ آیـه ۲۳، و در رومیان بـاب ۹ آیه ۲۶ از 
هوشـع بـاب ۱ آیـه ۱۰ نقـل قـول مـی کنـد. پیـش زمینـه داسـتان این اسـت که خدا به هوشـع 
دسـتور داد کـه «زنـی فاحشـه» (هوشـع بـاب ۱ آیـه ۲) بـه عنـوان تصویـری از رابطـه خـدا بـا 
ارسائیـل را در نظـر بگیـرد، زیـرا ایـن قـوم بدنبـال خدایانـی بیگانـه رفتـه بودنـد. بـه فرزنـدان 
متولـد شـده از ایـن ازدواج نـام هایـی داده شـد مبنـی بر اینکه خـدا را طرد کرده انـد و بخاطر 
بـت پرسـتی بنـی ارساییـل مجـازات شـده انـد. فرزنـد سـوم لوعّمـی نام گرفـت (هوشـع باب ۱ 

آیـه ۹) یعنـی « از قـوم من نیسـتید». 
بـا ایـن وجـود، هوشـع در میـان همـه اینها، پیـش بینی منود کـه روزی خواهد آمـد که خدا 
پـس از مجـازات قـوم خود، خوشـبختی را بـرای آنها احیا منایـد، خدایان دروغین آنـان را از بین 
خواهـد بـرد و بـا آن هـا عهـدی خواهـد بسـت. (هوشـع بـاب ۲ آیـات ۱۱ تـا ۱۹ را ببینیـد.) در 
ایـن زمـان کسـانی کـه لوعّمـی، «قـوم من نیسـتید» به عّمـی، «قوم مـن» تبدیل خواهند شـد. 



۸۶

در زمـان پولـس، عّمـی هـا «حتـی مـا... نـه فقـط از قـوم یهـود ، بلکـه از غیریهودیـان « 
(رومیـان بـاب ۹ آیـه ۲۴) بودنـد. چـه جلوه روشـن و قدرمتنـدی از انجیـل، انجیلی کـه از ابتدا 
بـرای متـام جهـان مقـدر شـده بـود. جـای تعجـب نیسـت کـه مـا ادونتیسـت ها در فراخوانـده 
شـدن خویـش کـه در مکاشـفه یوحنـا بـاب ۱۴ آیـه ۶ بـدان اشـاره شـده رشکـت مـی کنیـم: «و 
فرشـته ای دیگـر را دیـدم کـه در وسـط آسـامن پـرواز می کنـد و انجیـل جاودانـی را دارد تـا 
سـاکنان زمیـن را از هـر اّمـت و قبیلـه و زبـان و قـوم بشـارت دهـد». امـروزه نیـز ماننـد زمان 
پولـس و همچنیـن زمـان ارسائیل کهـن، مژده خوب نجـات باید در رستارس جهان گسـرتش یابد.

رومیـان بـاب ۹ آیـات ۲۵ تـا ۲۹ را بخوانیـد. بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه پولـس برای رسـاندن 
منظـورش در مـورد چیزهایـی کـه در آن زمـان اتفـاق مـی افتاد از عهـد قدیم نقل قـول می کند. 

پیـام اصلـی ایـن آیـات چیسـت؟ به خواننـدگان او چـه امیدی ارائه شـده اسـت؟
 

این واقعیت که برخی از خویشاوندان پولس درخواست انجیل را رد کرده اند، «غمی سنگین 
و دلتنگی بی پایان» (رومیان باب ۹ آیه ۲) به او دست داد. اما دست کم یک بازمانده وجود 
داشت. وعده های خدا حتی زمانی که برش شکست می خورد، ناموفق نخواهند بود. امیدی 
که ما می توانیم داشته باشیم این است که در انتها، وعده های خدا تحقق خواهند یافت و در 

صورتی که ما آن وعده ها را برای خود مطالبه کنیم، در ما نیز تحقق خواهند یافت. 

دیگـران چـه زمان هایـی در گذشـته شـما را مایـوس کـرده انـد؟ هـر چند وقـت یکبار 
شـما باعـث نومیـدی خـود و دیگـران شـدید؟ احتمـاالً بیشـتر از آنچـه کـه بتوانیـد 
بشـمارید، آیـا چنیـن نمـی باشـد؟ از ایـن شکسـت ها دربـاره اینکـه اطمینـان نهایـی 

شـما بـه چـه کسـی بایـد باشـد، چـه درس هایـی مـی توانیـد بیاموزید؟

۷ دسامرب پنجشنبه
لغزش

«پـس چـه بگوییـم؟ بایـد بگوییـم کـه ملتهای غیـر یهود کـه برای بـه دسـت آوردن نیکی مطلق 
کوشـش نکردنـد از راه ایـامن آن را به دسـت آوردنـد، حال آنکه قوم ارسائیل که پیوسـته جویای 
رشیعتـی بودنـد تـا بـه وسـیله آن نیـک محسـوب شـوند آن را نیافتنـد . چـرا؟ بـه علـت اینکـه 
کوششـهای ایشـان از روی ایـامن نبـود بلکـه در اثـر اعامل خودشـان بـود . به این ترتیـب آنها از 
هـامن سـنگی لغـزش خوردند» (رومیان بـاب ۹ آیات ۳۰ تا ۳۲). پیام در اینجا چیسـت و مهم تر 
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اینکـه چگونـه مـی توانیـم ایـن پیامی را کـه در مکان و زمانی خاص نوشـته شـده بـود ، بعنوان 
اصـول اعنقـادی زمـان حـال بـکار بریم؟ چگونـه می توانیم از ارتکاب اشـتباهاتی کـه ارسائیل در 

آن زمـان انجـام داد، در زمـان کنونـی جلوگیری کنیم؟
 

پولـس بـا کلامتـی کـه امکان سـوء تعبیر آنها وجود ندارد و شـفاف اسـت، به خویشـاوندان 
خـود توضیـح مـی دهـد کـه چرا از برخـی چیزهایـی که خـدا بـرای ایشـان آرزو دارد برخوردار 

نیسـتند – و بیشـرت از آن اینکـه چیـزی کـه آنهـا بـه دنبالش بودند اما بدسـت منـی آوردند.
جالـب توجـه ایـن کـه غیـر یهودیانـی که خـدا ایشـان را پذیرفته بـود، برای چنین پذیرشـی 
تـالش نکـرده بودنـد. آنهـا عالیـق و آرزوهـای خـود را زمانـی کـه مژده انجیل به ایشـان رسـید، 
دنبـال مـی کردنـد. آنهـا بـا درک ارزش آن، ایـن مـژده را پذیرفتند. خـدا آنها را عـادل اعالم منود 
زیـرا ایشـان عیسـی مسـیح را بـه عنوان جایگزیـن خـود پذیرفتند. این یـک معامله ایـامن بود. 
مشـکل بنـی ارسائیـل ایـن بـود کـه آنهـا بـر سـنگی لغـزش خوردنـد (رومیـان بـاب ۹ آیـه ۳۳ 
را ببینیـد). برخـی و نـه همـه (اعـامل رسـوالن بـاب ۲ آیـه ۴۱ را ببینیـد). آنان از پذیرفنت عیسـی 
نـارصی بـه عنـوان مسـیح موعـودی کـه خدا فرسـتاده بـود، رسبـاز زدنـد. او انتظـارات ایشـان از 
مسـیح موعـود را بـرآورده منی کـرد؛ از این رو، هنگامی کـه او آمد ایشـان از وی روی برگرداندند.
پولس پیش از پایان این فصل، آیه دیگری از عهد قدیم نقل قول می کند: «که کالم خدا 
به آن اشاره می کند: «ببین در صهیون سنگی قرار می دهم که موجب لغزش مردم خواهد شد، 
صخره ای که از روی آن خواهند افتاد ولی هر کس به او ایامن آورد خجل نخواهد شد  » (رومیان 
باب ۹ آیه ۳۳). پولس در این آیه بار دیگر نشان می دهد که ایامن واقعی تا چه میزان در نقشه 
نجات مهم می باشد (اول پطرس باب ۲ آیات ۶ تا ۸ را نیز ببینید). سنگی برای لغزش؟ و با این 
وجود هر کس به او ایامن داشته باشد رشمنده نخواهد شد؟ آری، عیسی برای بسیاری صخره 
لغزش است اما برای کسانی که او را می شناسند و دوست دارند، او صخره دیگری می باشد، 

«صخره نجات من» (مزامیر باب ۸۹ آیه ۲۶).

آیـا شـما تـا کنـون عیسـی را مانـع یـا سـنگ لغـزش یافتـه ایـد؟ اگـر پاسـختان مثبت 
اسـت چـرا؟ یعنـی، چـه کاری انجـام مـی دادیـد که شـما را به ایـن وضعیت کشـاند؟ 
چگونـه از آن خـارج شـدید و چـه چیزی آموختیـد که امیدوار باشـید هرگز خود را در 

چنیـن رابطـه متضـادی با عیسـی نبینید؟

۸ دسامرب جمعه
تفکری فراتر: خواندن مطالب زیر توصیه میشود:
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Read Ellen G. White, “Later English Reformers” pp. 261, 262, in The Great Con-
troversy; “Faith and Works,” pp. 530, 531, in The SDA Encyclopedia; Ellen G. 
White Comments, pp. 1099, 1100, in The SDA Bible Commentary, vol. 1.
«یـک انتخـاب فـردی و مردمـی وجـود دارد، تنهـا انتخـاب موجـود در کالم خدا، که انسـان 
بـرای نجـات یافـنت انتخـاب مـی شـود. بسـیاری بـه پایـان نـگاه کـرده اند و بـا خود اندیشـیده 
انـد کـه مطمئنـاً بـرای داشـنت سـعادت آسـامنی انتخاب شـده انـد؛ اما ایـن انتخابی نیسـت که 
کتـاب مقـدس آشـکار مـی سـازد. فـرد انتخـاب مـی شـود کـه بـرای نجـات خود بـا تـرس و لرز 
تـالش کنـد. او انتخـاب مـی شـود تـا زرهی بپوشـد، و برای ایـامن بجنگـد. او انتخاب می شـود 
تـا از وسـیله هایـی کـه خـدا در دسـرتس وی گذاشـته اسـت، برای جنگیـدن علیه هر شـهوت نا 
مقدسـی مبـارزه کنـد، در حالـی کـه شـیطان در زندگـی او بـازی میکند تـا جـان او را بگیرد. او 
انتخـاب شـده اسـت کـه بـه دعـا روی آورد، در کتـاب مقـدس جسـتجو منایـد و از تـن دادن به 
وسوسـه پرهیـز منایـد. او انتخـاب شـده اسـت تـا بطور مـداوم ایـامن داشـته باشـد. او انتخاب 
شـده اسـت کـه مطیـع همـه سـخنانی باشـد کـه پیـش از ایـن، از جانب خـدا آمده اسـت تا او 
نـه تنهـا یـک شـنونده بلکه یـک عمل کننـده به کالم باشـد. این انتخـاب کتاب مقدس اسـت.» 

– الـن جـی. وایـت،  برگرفتـه از مرجـع زیر:
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 453, 454.

«هیـچ ذهـن محـدودی منـی توانـد بطـور کامـل شـخصیت یـا کارهـای خـدای الیتناهـی را 
درک کنـد. مـا منـی توانیـم بـا جسـتجو کـردن خـدا را پیدا کنیـم. این موجـود مقدس بایـد برای 
قویرتیـن و پـرورش یافتـه تریـن و آموختـه ترین ذهن هـا و همچنین ضعیفرتین و نـادان ترین 
آنهـا بصـورت یـک راز باقـی مبانـد. اگـر چـه «ابرهـا و تاریکـی او را احاطـه کرده انـد، سـلطنت 
او بـر عدالـت و انصـاف اسـتوار اسـت» مزامیـر بـاب ۹۷ آیـه ۲. تـا کنـون مـی توانیـم رفتـار او 
را بـا خـود اینطـور بفهمیـم هامنگونـه کـه تشـخیص  میدهیـم رحمت بیکـران را که بـه قدرت 
الیتناهی پیوسـته اسـت.  فهم و درک ما از اهداف او به اندازه شـعور و معرفت ما از اوسـت؛  
فـرا تـر از ایـن را همچنـان بایـد اعتـامد به دسـتی داشـته باشـیم که قـادر مطلق اسـت و قلبی 

Education, p. 169 :کـه رسشـار از محبـت اسـت.» – الـن جی. وایـت، از مرجـع فـوق

سواالتی برای بحث 
۱. بعضـی از مسـیحیان چنیـن تعلیـم مـی دهنـد کـه حتـی پیـش از بدنیـا آمـدن مـا، خدا 
برخـی را انتخـاب نمـود کـه نجـات یابنـد یـا برخـی دیگـر از بیـن برونـد. اگـر شـما اتفاقـاً 
جـز آن دسـته بودیـد کـه خـدا در محبـت و حکمـت بـی نهایتش مقدر سـاخته بـود از بین 
برویـد، دیگـر صـرف نظـر از انتخـاب هایتـان محکـوم بـه تباهـی بودیـد — کـه بسـیاری 
از مـردم بـر ایـن باورنـد کـه بـه معنـی سـوختن در آتـش جهنـم تـا ابدیـت مـی باشـد. بـه 
عبـارت دیگـر، برخـی بـدون بسـتگی بـه انتخـاب هایشـان و تنهـا از طریـق مشـیت خـدا، 
مقـدر شـدند در ایـن جهـان بـدون رابطـه نجـات دهنـده با عیسـی زندگـی کنند، تـا اینکه 
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در زندگـی بعـدی خـود در آتـش جهنم بسـوزند. چـه اشـتباهی در مورد ایـن تصویر وجود 
دارد؟ ایـن دیـدگاه چگونـه بـا درک مـا از چنیـن مسـائل مشـابهی در تضـاد مـی باشـد؟

۲. شـما چگونـه نقـش کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم و فراخوانده شـدن وی را در جهان 
امـروزه ، بـا نقـش اسـرائیل کهن در آن زمان مشـابه می دانید؟ شـباهت هـا و تفاوت های 
ایـن دو کدامنـد؟ بـه چـه روش هایـی مـا بهتـر عمـل مـی کنیـم؟ یا بدتـر عمل مـی کنیم؟ 

پاسـخ های خـود را توضیـح دهید.
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۹ تا ۱۵ دسامربدرس یازدهم

منتخب

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب های ۱۰ و ۱۱.

آیه حفظی: «پس می گویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ حاشا ! زیرا که من نیز ارسائیلی از 
اوالد ابراهیم از سبط بنیامین هستم« (رومیان باب ۱۱ آیه ۱).

درس ایـن هفتـه بـاب هـای ۱۰ و ۱۱ رومیان را پوشـش می دهد که مترکز آن بویـژه بر روی باب 
۱۱ مـی باشـد. بـه منظور ادامـه درک نحوه تفکر پولس، خواندن کامل هر دو باب مهم اسـت.

ایـن دو بـاب کانـون بسـیاری از بحـث ها بـوده اند. اگر چـه یک نکته از طریق آنها روشـن 
مـی شـود و آن محبـت خـدا بـرای برشیـت و متایل زیـاد وی برای رسـتگاری آنها میباشـد؛ و آن 
محبـت خـدا بـرای برشیت اسـت و اشـتیاق عظیم اوسـت تا شـاهد رسـتگاری همـه ابنای برش 
باشـد. هیـچ کـس بـرای نجـات طـرد نخواهد شـد. بـاب ۱۰ رومیان بوضوح روشـن مـی کند که 
«در یهـود و یونانـی تفاوتـی نیسـت» (رومیـان بـاب ۱۰ آیـه ۱۲) – همه گناهکارنـد و همه به 
فیـض خـدا کـه از طریق عیسـی مسـیح به جهـان داده شـده اسـت، نیازمند هسـتند. این فیض 
بـه همـه مـی رسـد – نـه بـر اسـاس ملیت، تولـد و نه بـا اعـامل رشیعت بلکـه از طریـق ایامن 
بـه عیسـی کـه بـه عنـوان جایگزینی بـرای گناهـکاران همه جهـان ُمـرد. نقش ها ممکن اسـت 

تغییـر کننـد امـا اصل نقشـه نجـات هرگز تغییر منـی کند.
پولـس ایـن موضـوع را در بـاب ۱۱ ادامـه مـی دهـد. هامنطـور که قبالً بیان شـد، مهم اسـت 
در اینجـا درک کنیـم کـه هنگامی که پولس در مورد برگزیده شـدن و فراخوانده شـدن سـخن می 
گویـد، مسـئله مربـوط به نجات منی شـود؛ مسـئله نقـش برنامه خدا بـرای جذب متـام جهان می 
باشـد. هیـچ گروهـی برای نجات یافنت طرد نشـده اسـت. مسـئله هرگـز این نبـود. در عوض، پس 
از صلیـب و پـس از معرفـی انجیل بـه غیر یهودیان، بویژه توسـط پولس، جنبش اولیـه ایامنداران 

– یهـودی و غیـر یهـودی – ردای بشـارت را بر دوش متـام جهانیان انداخت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۶ دسامرب آماده شوید.
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۱۰ دسامرب یکشنبه
مسیح و رشیعت

رومیـان بـاب ۱۰ آیـات ۱ تـا ۴ را بخوانیـد. با در نظر داشـنت آنچه قبال بیان شـد، پیام در اینجا 
چیسـت؟ ما امروزه چگونه ممکن اسـت در خطر «عادل شـمردن خود« باشـیم؟ 

 

احـکام گرایـی مـی توانـد بـه اشـکال مختلفی دیده شـود که برخی نامحسـوس تـر و محیل 
تـر از دیگـران باشـد. کسـانی کـه بر خـود نگریسـتند، بر اعـامل خوبشـان، رژیـم غذایی خوب 
خـود، چگونگی سـفت و سـخت نگاه داشـنت سـبت و همه کارهـای بدی که انجام نـداده اند و 
یـا چیزهـای خوبـی کـه بدسـت آورده اند – حتـی با بهرتین نیت هـا – تکیه می کننـد، در حال 
فـرو رفـنت در دام احـکام گرایـی مـی باشـند. ما در هـر لحظـه از زندگیامن باید قدوسـیت خدا 
را در تقابـل بـا گناهـکاری خـود ، در پیـش رویـامن نگـه داریـم؛ ایـن مطمـنئ تریـن روش برای 
محافظـت از خـود در برابـر نـوع تفکـری که مـردم را به متکی بـودن بر شایسـتگی و «عدالت 

خـود» کـه در تقابـل بـا عدالت مسـیح اسـت منتهی می سـازد، می باشـد.
رومیـان بـاب ۱۰ آیـه ۴ آیـه ای مهـم اسـت که ماهیت اساسـی کل پیام پولس بـه رومیان را 
ارائه می دهد. نخسـت، ما باید زمینه را بشناسـیم. بسـیاری از یهودیان «می خواسـتند عدالت 
خـود را ثابـت کننـد» (رومیـان بـاب ۱۰ آیـه ۳) و بدنبـال «عدالـت رشیعت« (رومیـان باب ۱۰ 
آیـه ۵) بودنـد. امـا بـا آمـدن مسـیح موعـود، روش صحیـح عدالـت ارائه شـد. عدالـت به همه 
کسـانی کـه مایـل بـه ترمیم ایامنشـان در مسـیح بودند، ارائه شـد.  او کسـی بود کـه آیین های 

ترشیفاتـی کهـن یهود بـه وی اشـاره می منود.
حتـی اگـر کسـی در اینجـا ده فرمان را در تعریـف رشیعت بگنجاند، بدین معنا نیسـت که 
ده فرمـان منسـوخ شـده بودنـد. احـکام اخالقی منعکـس کننده گناهـان، خطاها، کاسـتی های 
ماسـت و در نتیجـه مـا را بـه نیازمـان به یک ناجـی، آمرزش و عدالت رهنمون می سـازند – که 
همـه اینهـا تنهـا در عیسـی یافت مـی شـوند. در این مفهوم، مسـیح «ختم» رشیعت اسـت که 
بدینوسـیله آن رشیعـت مـا را بـه او و عدالتـش هدایت می کند. واژه یونانـی معادل «ختم» در 
اینجـا teloes می باشـد کـه همچنیـن مـی توانـد بصـورت «هـدف» یـا «مقصود« ترجمه شـود. 

مسـیح هـدف نهایـی رشیعـت اسـت که آن رشیعـت ما را به عیسـی هدایـت می کند.
در نظـر گرفـنت اینکـه ایـن آیـه چنیـن تعلیم مـی دهد کـه ده فرمان یـا بطور خـاص فرمان 
چهـارم (آنچـه واقعـا منظور این افراد اسـت) اکنون منسـوخ شـده انـد، درواقع متضـاد آنچیزی 

اسـت کـه پولس و عهـد جدید تعلیـم میدهد. 

آیـا تاکنـون بـرای خوبی هـای خود بویژه در مقایسـه بـا دیگران، به خودتـان افتخار 
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کـرده ایـد؟ شـاید شـما بهتـر باشـید امـا کـه چـه؟ خـود را بـا مسـیح مقایسـه کنید و 
سـپس بـه اینکـه واقعا چقـدر خوب هسـتید، بیاندیشـید.

۱۱ دسامرب دوشنبه
انتخاب فیض

رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. ایـن آیـات بطـور شـفاف و دایمـی، کـدام تعالیـم 
عوامانـه و پیـش و پـا افتـاده ای را انـکار مـی کننـد؟

 

در بخـش نخسـت پاسـخ بـه سـوال «آیا خـدا قوم خویـش را از خـود رانده اسـت؟»، پولس 
بـه یـک گـروه از باقیامنـدگان کـه برگزیـده ای از فیـض هسـتند اشـاره میکنـد ، مبنی بـر اینکه 
کـه خـدا قـوم خویـش را از خود نرانده اسـت. نجات برای همه کسـانی کـه آن را بپذیرند، برای 

یهـودی و غیـر یهودی بطور یکسـان در دسـرتس می باشـد.
بایـد بیـاد داشـت کـه ایـامن آورنـدگان اولیـه بـه مسـیح همـه یهـودی تبـار بودنـد – بـرای 
مثـال، گروهـی کـه در روز پنطیکاسـت ایـامن آوردنـد. متقاعـد سـاخنت پطـرس بـه اینکـه غیـر 
یهودیـان دسرتسـی برابـری بـه فیـض مسـیح داشـتند (اعامل رسـوالن بـاب ۱۰؛ مقایسـه کنید با 
اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیـات ۷ تـا ۹) و اینکـه انجیـل باید در دسـرتس آنان نیز قـرار میگرفت، 

نیـاز بـه بصیـرت و معجـزه ویژه ای داشـت.

رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۷ تـا ۱۰ را بخوانیـد. آیـا پولـس مـی گوید کـه خدا تعمدا چشـامن آن 
بخـش از جامعـت بنـی ارسائیـل کـه عیسـی را انـکار منودنـد، بـروی رسـتگاری کور منـود؟ چه 

اشـکالی در مـورد ایـن طـرز فکر وجـود دارد؟
 

پولـس در رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۸ تـا ۱۰، از عهـد قدیم که یهودیان به عنـوان مرجعی معترب 
پذیرفتنـد، نقـل قـول مـی کنـد. آیاتـی که پولـس نقل مـی کند، انـگار که خـدا را بـه دادن روحی 
از خـواب آلودگـی کـه مانـع دیدن و شـنیدن ایشـان می شـد، نشـان مـی دهند. آیا خدا چشـامن 
مـردم را نابینـا مـی کنـد تـا مانـع ایشـان از دیـدن نـوری بشـود کـه آنها را بـه نجـات هدایت می 
کنـد ؟ هرگـز! ایـن آیـات بایـد با توجه بـه توضیحامتان در بـاب ۹ رومیان، درک بشـوند. پولس در 
مـورد نجـات فـردی سـخن منی گویـد، زیـرا خدا هیـچ گروهـی را برای نجـات رد منی کند. مسـئله 

در اینجـا و همـواره بـا نقشـی کـه این مـردم در کار خدا ایفـا می کننـد، رس  وکار دارد.



۹۳

چـه اشـکال بزرگـی در مـورد ایـن عقیـده که خـدا گروهی از مـردم را بـرای نجات رد 
کـرده اسـت، وجـود دارد؟ چـرا ایـن مطلـب بـر خـالف آمـوزه کلـی انجیـل اسـت کـه 
هسـته اصلـی آن نشـان مـی دهـد که مرگ مسـیح بـرای انسانهاسـت؟ بـرای مثال در 

مـورد یهودیـان، ایـن عقیـده بـه نتایـج مصیبـت بار منتهی شـد؟

۱۲ دسامرب سه شنبه
شاخه طبیعی

رومیان باب ۱۱ آیات ۱۱ تا ۱۵ را بخوانید. پولس در این آیات چه امید بزرگی ارائه می دهد؟
 

مــا در ایــن آیــات دو عبــارت برابــر مــی یابیــم: (۱) «پــری ایشــان [بنی ارسائیــل]» (رومیــان بــاب ۱۱ 
آیــه ۱۲) و (۲) «بــاز یافــنت ایشــان [بنی ارسائیــل]» (رومیــان بــاب ۱۱ آیــه ۱۵). پولــس ایــن کاهــش 
و نادیــده گرفــنت را تنهــا موقتــی ، و بدنبــال آن پذیــرش و کامــل بــودن را پیشــبینی کــرد. ایــن پاســخ 
دوم پولــس بــه پرســش مطــرح شــده در ابتــدای ایــن بــاب مــی باشــد، «آیــا خــدا قــوم خــود را طــرد 

کــرده اســت؟» آنچــه بــه نظــر طــرد کــردن مــی آیــد، از نظــر او یــک وضعیــت موقتــی اســت.

رومیان باب ۱۱ آیات ۱۶ تا ۲۴ را بخوانید. پولس در اینجا چه چیزی به ما می گوید؟
 

پولـس بازمانـدگان وفـادار ارسائیـل را بـه یـک درخـت زیتـون اصیـل تشـبیه مـی کنـد کـه 
برخـی از شـاخه هایـش شکسـته شـده انـد (آنهایـی کـه ایـامن ندارنـد) – تصویری کـه او برای 
اثبـات اینکـه «خـدا قـوم خود را رد نکرده اسـت» (رومیان بـاب ۱۱ آیه ۲) بکار می برد. ریشـه 

و تنـه همچنـان پـا برجا هسـتند.
ایامنـداران غیـر یهـودی تبـار بـه ایـن درخـت پیونـد زده شـده انـد. اما آنهـا شـیره و انرژی 

خـود را از ریشـه و تنـه کـه نشـان دهنـده ارسائیـل ایامنـدار اسـت، مـی گیرند.
آنچـه بـرای کسـانی کـه عیسـی را انکار منودنـد اتفاق افتـاد، می توانسـت بـرای ایامنداران 
غیریهـودی تبـار نیـز اتفـاق بیافتـد. کتـاب مقـدس ایـن نگـرش را که «هر کـس که نجـات یابد، 
همـواره نجـات یافتـه اسـت» ، تعلیم منی دهد. درسـت هامنطـور که نجات بطـور رایگان ارائه 
مـی شـود، بـدون هیـچ قیـد و بنـدی مـی تواند رد بشـود. اگر چـه ما بایـد مراقب این اندیشـه 
باشـیم کـه هـر بـار کـه کار اشـتباهی مـی کنیـم از نجـات دور مـی شـویم، یـا تنهـا در صـورت 
کامـل بـودن نجـات پیـدا مـی کنیـم، بایـد از افتـادن در گـودال مخالـف نیـز اجتنـاب مناییـم – 
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ایـن ایـده کـه زمانـی کـه فیض خـدا مـا را فرا گیـرد، کاری نیسـت که انجـام دهیم یـا تصمیمی 
نیسـت کـه بـا گرفتنـش نجـات را از مـا دور کنـد. در پایـان، تنهـا کسـانی کـه «در مهربانـی او 

می ماننـد» (رومیـان بـاب ۱۱ آیـه ۲۲) نجـات خواهنـد یافت.
هیـچ ایامنـداری نبایـد بـه نیکویـی های خود ببالد یا بر دیگر انسـانها احسـاس برتری داشـته 
باشـد. نجات ما بدسـت آورده نشـده اسـت؛ بلکه یک هدیه می باشـد. در برابر صلیب، در برابر 
معیـار قدوسـیت خـدا، همـه مـا برابـر هسـتیم: گناهکارانـی نیازمند به فیـض الهـی، گناهکارانی 
نیازمنـد بـه قدوسـیتی کـه تنهـا از طریـق فیـض بـه مـا مـی رسـد. مـا چیـزی به نوبـه خـود برای 
بالیـدن نداریـم؛ تفاخـر مـا بایـد تنهـا در عیسـی و کاری کـه بـا آمدنـش بـه ایـن جهان در جسـم 
بـرشی، بـدوش کشـیدن رنـج هـای مـا، مـردن بـرای گناهان مـا، ارائـه دادن یـک الگو برای شـیوه 
زندگـی مـا و وعـده دادن قـدرت آن زندگـی، باشـد. مـا در همه اینها کامال وابسـته به او هسـتیم، 

زیـرا بـدون او هیـچ امیـدی فراتـر از آنچـه ایـن جهـان ارائه مـی دهد، نخواهیم داشـت.

۱۳ دسامرب چهارشنبه
کل بنی ارسائیل میتواند نجات یابد

رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۲۵ تـا ۲۷ را بخوانیـد. پولـس در اینجا چـه رویدادهـای مهمی را پیش 
می کند؟ بینـی 

 

مسـیحیان کنونـی بـرای قـرن هـا، رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۲۵ تـا ۲۷ را مـورد بحـث و مناظـره 
قـرار داده انـد. بـا ایـن وجـود، چنـد نکتـه واضـح مـی باشـد. بـرای رشوع، مفهـوم کلـی در اینجا 
برقـراری ارتبـاط خـدا با یهودیان می باشـد. آنچه پولس می گوید، پاسـخی به پرسـش مطرح شـده 
در ابتـدای بـاب اسـت، «آیـا خـدا قـوم خـود را رد کرده اسـت؟« مطمئناً پاسـخ او خیر میباشـد و 
توضیـح او ایـن اسـت کـه (۱) نابینایـی (در یونانـی porosis، سـختی) تنهـا «مقطعی» می باشـد 

و (۲) ایـن وضعیـت تنهـا موقتـی اسـت، «تـا زمانیکـه کـامل و پری غیـر یهودیان حاصل شـود.»
«کـامل و پـری غیـر یهودیـان» بـه چه معناسـت؟ بسـیاری این عبـارت را به عنـوان بیانی از 
تحقـق ماموریـت انجیـل میبیننـد کـه مبوجـب آن متـام جهـان پیـام انجیـل را مـی شـنود. «پری 
امـت هـا» زمانـی کـه انجیل در همه جا موعظه شـود، آمده اسـت. ایامن ارسائیل آشـکار شـده 
در مسـیح جهانی اسـت. انجیل به متام جهان موعظه شـده اسـت. آمدن عیسـی نزدیک اسـت. 

پـس در ایـن زمـان بسـیاری از یهودیان روی به مسـیح مـی آورند.
نکتـه دشـوار دیگـر، مفهـوم «همگـی ارسائیل نجـات خواهند یافـت» (رومیان بـاب ۱۱ آیه 
۲۶) مـی باشـد. ایـن نبایـد بـه ایـن صـورت تفسـیر شـود که همـه یهودیان بواسـطه یـک حکم 
الهـی در پایـان نجـات خواهنـد یافـت. کتـاب مقـدس در هیـچ کجـا جهانشـمولی و همچنیـن 
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بـرای کل نـژاد بـرش یـا بخشـی خـاص را موعظـه منـی کنـد. پولـس امیـدوار بـود «بعضـی از 
ایشـان» (رومیـان بـاب ۱۱ آیـه ۱۴) نجـات یابنـد. برخـی مسـیح موعـود را پذیرفتنـد و برخـی 

دیگـر او را انـکار منودنـد، درسـت هامنطـور کـه همـه گـروه هـای مـردم چنیـن مـی کنند.
الـن جـی. وایـت در تفسـیر خـود از بـاب ۱۱ رومیـان، از زمـان «پایان انتشـار انجیل سـخن 
مـی گویـد» هنگامـی کـه «بسـیاری از یهودیـان ... بـا ایـامن مسـیح را بـه عنوان نجـات دهنده 

.The Acts of the Apostles, p. 381 :خـود خواهنـد پذیرفـت.» – برگرفتـه شـده از
«بایـد کار بزرگـی در جهـان مـا انجـام شـود. خداونـد اعـالم منـوده اسـت کـه غیـر یهودیان 
بایـد جمـع شـوند و نـه تنهـا آنهـا بلکـه یهودیـان نیـز. بسـیاری در میـان یهودیان وجـود دارند 
کـه ایـامن خواهنـد آورد و خواهیـم دیـد از طریق ایشـان نقشـه نجـات خدا به عنـوان چراغی 
روشـن بـه پیـش خواهـد رفـت. یهودیـان در همـه جـا هسـتند و نـور حقیقـت کنونـی باید به 
ایشـان برسـد. در میـان آنها بسـیاری وجود دارند که بسـوی نـور خواهند آمـد و تغییر ناپذیری 
رشیعـت خـدا را بـا قدرتـی شـگفت انگیـز اظهـار خواهند داشـت.» بـر گرفته از مرجـع فوق: 
– Evangelism, p. 578.

مدتـی دربـاره ریشـه های یهـودی ایمان مسـیحی بیاندیشـید. یک مطالعه گزینشـی 
از دیـن یهودیـت چگونـه مـی توانـد بـه درک بهتر شـما از ایمـان مسـیحی کمک کند؟

۱۴ دسامبر پنجشنبه
نجات و رستگاری گناهکاران

محبـت پولـس بـرای قـوم خـود بوضـوح در رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۲۵ تـا ۲۷ آشـکار مـی 
باشـد. احتـامالً اینکـه برخـی از هموطنانـش بـر علیـه او و بـر علیـه حقیقت انجیل مبـارزه می 
کردنـد، بسـیار دشـوار بـوده اسـت. و با ایـن وجود در میـان همه اینهـا، او بر این بـاور بود که 

بسـیاری عیسـی را بـه عنـوان مسـیح موعود خواهنـد دید.

رومیـان بـاب ۱۱ آیـات ۲۸ تـا ۳۶ را بخوانیـد. پولـس چگونـه محبـت خدا را نه تنها نسـبت به 
یهودیـان بلکـه نسـبت بـه متـام برشیت نشـان مـی دهـد؟ او چگونـه در اینجا قدرت شـگفت 

انگیـز و ارسار آمیـز فیـض خـدا را ابـراز می کند؟
 

در آیـات ۲۸ تـا ۳۶ بـاب ۱۱ رومیـان، اگـر چه تضادی بین یهودیان و غیـر یهودیان بوجود آمده 
اسـت، یـک نکتـه واضـح باقی مـی ماند: رحمـت و محبت و فیـض خدا بـه گناهکاران نیـز ارزانی 
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میشـود. حتی قبل از بوجود آمدن جهان، نقشـه خدا نجات برشیت و بکار گیری انسـانهای دیگر، 
حتـی ملـت هـا به عنوان ابزاری در دسـتانش برای تحقـق اراده الهی خود بوده اسـت.

با دقت و دعا رومیان باب ۱۱ آیه ۳۱ را بخوانید. ما در مورد شهادت دادمنان نه تنها به یهودیان 
بلکه به همه مردمی که با آنها در ارتباط هستیم، چه نکاتی را از این آیه باید بدست آوریم؟

 

بـدون شـک در طـی قرن ها، اگر کلیسـای مسـیحی بـا یهودیـان برخورد بهرتی می داشـت، 
عـده بیشـرتی ممکـن بـود بـه مسـیح موعـود روی بیاورنـد. گمراهی بـزرگ قرن های نخسـتین 
پـس از مسـیح، و گرایـش شـدید مسـیحیان بـه بـت پرسـتی – از جملـه انـکار روز هفتـم و 
جایگزینـی آن بـا روز یکشـنبه – مطمئنـاً جـذب شـدن یهودیـان به عیسـی را آسـان نسـاخت.

پـس، بسـیار مهـم اسـت کـه همـه مسـیحیان رحمتی را که در عیسـی به ایشـان عطا شـده 
اسـت ، درک مناینـد و آن را بـه دیگـران نشـان دهنـد. در غیـر اینصـورت مـا مسـیحی نخواهیم 

بـود (متـی بـاب ۱۸ آیـات ۲۳ تـا ۳۵ را ببینید).

آیـا کسـی وجـود دارد کـه شـما بایـد بـه او محبـت کنیـد، کسـی که شـاید اسـتحقاق 
آن را نداشـته باشـد؟ چـرا بـا وجـود دشـوار بـودن، آن رحمـت را بـه ایـن فـرد نشـان 

ندهیـد؟ آیـا ایـن چیـزی نیسـت کـه عیسـی برای مـا انجـام داده اسـت؟

۱۵ دسامرب جمعه
تفکری فراتر: میتوانید مطالب زیر را مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, “Before the Sanhedrin”, pp. 77–79; “From Persecutor to 
Disciple”, pp. 112–114; “Written From Rome”, pp. 474, 475, in The Acts of the 
Apostles; “Reaching Catholics”, pp. 573–577, in Evangelism; “What to Preach and 
Not to Preach”, pp. 155, 156, in Selected Messages, book 1.
«بـا وجـود افـول ارسائیـل بـه عنوان یـک قوم، در میـان ایشـان بازماندگان خوبـی بودند که 
بایـد نجـات پیـدا مـی کردنـد. در زمـان ظهـور نجـات دهنـده ، مـردان و زنـان وفـاداری وجود 
داشـتند کـه بـا خوشـحالی مـژده یحیی تعمیـد دهنـده را دریافت منودنـد و به مطالعـه دوباره 
نبـوت هـای مربـوط بـه مسـیح موعـود روی آوردنـد. هنگامـی کـه کلیسـای مسـیحی اولیـه 
بنـا شـد، متشـکل از یهودیـان وفـاداری بـود کـه عیسـی نـارصی را بـه عنـوان کسـی کـه منتظر 

ظهـورش بودنـد، تصدیـق منودنـد.» – الـن جـی، وایـت، برگرفتـه شـده از مرجـع زیر:
The Acts of the Apostles, pp. 376, 377.
«در میـان یهودیـان برخـی وجـود دارنـد که مانند شـائول طرسوسـی در کتاب مقـدس توانا 
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هسـتند و اینهـا قـدرت شـگفت انگیـز تغییـر ناپذیـر رشیعت خـدا را اعـالم خواهند منـود. آنها 
بـه عنـوان خدمتگزارانـی کـه در ایامن برای کسـانی که مدتـی طوالنی نادیده مـورد نفرت قرار 

گرفتـه انـد، نجـات خدا برایشـان آشـکار خواهد شـد.» – صفحه ۳۸۱.
«در پایـان کار انتشـار انجیـل، هنگامـی کـه کار خـاص بـرای طبقـات مردمـی اسـت کـه 
تاکنـون نادیـده گرفتـه شـده انـد، خـدا انتظـار دارد کـه رسـوالنش عالقه ویـژه ای بـه یهودیانی 
نشـان دهنـد کـه در رستـارس زمیـن وجـود دارنـد. هامنطـور کـه عهـد قدیـم بـا عهـد جدید در 
توضیحـی از هـدف ابـدی یهـوه آمیختـه شـده انـد، ایـن بـه عنـوان آغـاز یـک خلقـت جدیـد، 
رسـتاخیز روح بـا بسـیاری از یهودیـان درخواهـد آمیخـت. از آنجایـی کـه تقدیـر از مسـیح از 
انجیـل در صفحـات کتـب عهـد عتیـق بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت، و چگونگـی توضیحات 
واضـح عهـد جدیـد از عهـد قدیـم را درک می کننـد، قـوه ذهنی به خـواب رفته ایشـان تحریک 
خواهـد شـد و آنهـا مسـیح را بـه عنـوان نجـات دهنـده جهـان بـه رسـمیت خواهنـد شـناخت. 
بسـیاری بـا ایـامن، مسـیح را به عنـوان نجات دهنـده خود خواهنـد پذیرفـت.» – صفحه ۳۸۱.

سواالتی برای بحث
۱. از آنجایـی کـه شـریعت خـدا و بویـژه روز سـبت در روزهـای گذشـته تحـت تمرکـز 
خاصـی بودنـد، آیـا منطقـی نیسـت کـه بیاندیشـیم کـه یهودیـان – کـه برخـی از آنهـا بـه 
انـدازه ادونتیسـت هـا نسـبت بـه ده فرمـان جدی می باشـند – در کمک به شـفاف سـازی 
برخـی از مسـائل بـرای جهانیـان نقشـی خواهنـد داشـت؟ گذشـته از هـر چیـز وقتی بحث 
بـه نـگاه داشـتن سـبت می رسـد، ادونتیسـت ها در مقایسـه با یهودیـان ، نوبـاوگان ایمان 

و تـازه واردان بـه گـود مسـیحیت محسـوب میشـوند. 
۲. از میـان همـه کلیسـاها، چـرا کلیسـای ادونتیسـت در بشـارت بـه یهودیـان از همـه 
موفـق تـر اسـت؟ شـما و کلیسـای محلیتـان برای بشـارت به یهودیـان در اجتمـاع خود چه 

کارهایـی مـی توانیـد انجـام دهید؟
۳. شـما از اشـتباهات بسـیاری در اسـرائیل کهـن، چه چیزی مـی توانید بیاموزیـد؟ چگونه 

مـی توانیـم امـروزه از انجام کارهای مشـابه آن اجتنـاب نماییم؟
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۱۶ تا ۲۲ دسامربدرس دوازدهم

غلبه بر اهریمن با نیکی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب های ۱۲ و ۱۳.

آیـه حفظـی: « هـم شـکل ایـن جهـان نشـوید بلکـه بـه وسـیلة تجدید افـکار، وجود شـام 
تغییـر شـکل یابـد تـا بتوانیـد ارادة خـدا را تشـخیص بدهید و آنچـه را که مفید و پسـندیده و 

کامـل اسـت، بشناسـید.» (رومیـان بـاب ۱۲ آیه ۲).

اگر چه پولس بدنبال آگاه منودن رومیان از برداشت نادرستشان از رشیعت می باشد، همه 
مسیحیان را نیز به معیار واالی فرمانربداری فرا می خواند. اطاعت از تغییر درونی در قلب و 
ذهن بوجود می آید، تغییری که تنها از طریق قدرت خدا در فردی است که تسلیم او می شود. 
رسـاله رومیـان شـامل هیـچ اشـاره ای بـه اینکـه ایـن اطاعـت بخودی خـود حاصل میشـود 
نیسـت. ذهـن فـرد مسـیحی بایـد در مورد آنچه از او خواسـته شـده روشـن شـود؛ او باید برای 
اطاعت از آن خواسـته ها اشـتیاق داشـته باشـد؛ و در نهایت، فرد مسـیحی باید بدنبال قدرتی 

باشـد کـه بـدون آن، فرمانـربداری نا ممکن اسـت.
این بدین معناست که اعامل، بخشی از ایامن مسیحی هستند. پولس هرگز قصد کم ارزش 
منودن اعامل را ندارد؛ او در باب های ۱۳ تا ۱۵ بر اعامل تاکید زیادی می کند. این مطلب به 
هیچ وجه انکار آنچه که قبال درباره عادل شمرده شدن از طریق ایامن گفته است، منی باشد. در 
مقابل، اعامل تجلی درست از چیزی است که زندگی با ایامن را مفهوم میبخشد. حتی می توان 
استدالل منود که بدلیل مکاشفه ای که پس از آمدن عیسی اضافه گردید، الزامات عهد جدید 
دشوارتر از آنچیزی هستند که در عهد قدیم الزم بود. به ایامنداران عهد جدید در عیسی مسیح، 
الگویی مناسب از رفتار اخالقی داده شد. او و نه هیچ کس دیگری الگویی را نشان میدهدکه 
باید از آن تبعیت کنیم «پس همین فکر در شام باشد که» [نه موسی، نه دانیال، نه داود، نه 

سلیامن، نه خنوخ، نه دبورا و نه الیاس] «ُمقدم بر عیسی نبودند.» (فیلیپیان باب ۲ آیه ۵).
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معیاری باالتر از این وجود ندارد و منی تواند باشد.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۳ دسامرب آماده شوید.

۱۷ دسامرب یکشنبه
خدمت خردمندانه شام

ــا ۱۶  ــای ۱۲ ت ــل ه ــد. فص ــی یاب ــه م ــل ۱۱ خامت ــا فص ــان، ب ــاله رومی ــی رس ــول تعلیم ــش اص بخ
دســتورالعمل هــای عملــی و نــکات شــخصی را ارائــه مــی کننــد. بــا ایــن وجــود، ایــن فصــل هــای 

ــد. ــی دهن ــان م ــی را نش ــی ایامن ــوه زندگ ــرا نح ــتند زی ــم هس ــیار مه ــی بس پایان
بـرای تـازه واردان، ایـامن جایگزینـی بـرای اطاعـت نیسـت، بطـوری کـه ایـامن بـه نوعـی 
وظیفـه مـا را در اطاعـت از خداونـد باطـل مـی سـازد. احـکام اخالقـی همچنـان قابـل اجـرا 
هسـتند؛ آنهـا در عهـد جدیـد توضیـح داده شـده و تقویـت شـده انـد. و همچنین هیچ اشـاره 
ای نشـده اسـت کـه هامهنـگ منـودن زندگی فرد مسـیحی با این احـکام اخالقی آسـان خواهد 
بـود. بلعکـس، بـه ما گفته شـده اسـت کـه گاهی می تواند دشـوارتر باشـد زیرا مبـارزه با نفس 
و گنـاه همیشـه سـخت اسـت. (اول پطـرس بـاب ۴ آیـه ۱). بـه فـرد مسـیحی قـدرت الهـی و 
اطمینـان داده شـده کـه پیـروزی امـکان پذیر اسـت ، اما مـا همچنان در دنیـای خصم برس می 
بریـم و بایـد مبـارزات زیـادی علیـه وسوسـه انجـام دهیم. خرب خوش این اسـت کـه در صورت 
سـقوط و یـا لغـزش، رانـده نخواهیم شـد بلکـه کاهنی اعظم داریـم که بخاطر ما وسـاطت می 

کنـد. (عربانیـان بـاب ۷ آیه ۲۵).

رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱ را بخوانیـد. مقایسـه ارائـه شـده در اینجـا چگونـه نحـوه زندگـی مـا 
مسـیحیان را آشـکار مـی سـازد؟ رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۲ چگونـه بـا ایـن آیـه منطبـق اسـت؟

 
 

پولـس در رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱ بـه قربانـی کـردن هـای عهـد قدیـم اشـاره مـی کنـد. 
هامنطـور کـه در قدیـم حیوانـات بـرای خـدا قربانـی مـی شـدند، اکنـون نیـز مسـیحیان بایـد 
جسـم هـای خـود را تسـلیم خـدا کننـد – نـه اینکه کشـته شـوند بلکـه به عنـوان قربانـی های 

زنـده وقـف خدمـت او باشـند.
در زمـان ارسائیـل کهـن هـر پیشکشـی که بـرای قربانـی کـردن آورده می شـد، بدقت مورد 
بررسـی قـرار مـی گرفـت. در صـورت وجـود هـر گونـه عیب در حیـوان، رد می شـد، زیـرا خدا 
فرمان داده بود که پیشـکش بدون عیب باشـد. بنابراین به مسـیحیان دسـتور داده شـده اسـت 
بدنهـای خـود را بـه عنـوان قربانـی زنـده مقـدس پسـندیده خـدا، ارائه کننـد. به منظـور انجام 
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اینـکار، متـام قـدرت هـای ایشـان بایـد به بهرتین شـکل ممکـن حفظ شـود. اگر چه هیـچ کدام 
از مـا بـدون عیـب نیسـتیم، نکتـه ایـن اسـت کـه بایـد تـا جایـی کـه مـی توانیـم،  بدنبـال یک 

زندگـی پـاک و وفادارانه باشـیم.

«بـه وسـیلة تجدیـد افـکار، وجود شـما تغییر شـکل یابـد» (رومیـان بـاب ۱۲ آیه ۲). 
رسـول بـه ایـن صـورت پیشـرفت (مسـیحی) را توصیـف مـی کند؛ زیـرا او به کسـانی 
کـه قبـال مسـیحی شـده اند اشـاره می کنـد. زندگی مسـیحی بدیـن معنی نیسـت که 
ثابـت بایسـتید بلکـه بایـد از آنچـه کـه خـوب اسـت به آنچـه که بهتـر اسـت، تبدیل 
شـوید.» – مارتیـن لوتـر،  Commentary on Romans, pp. ١٦٧, ١٦٨. حرکـت از 

خـوب بـه بهتـر در زندگـی مسـیحی به چه معناسـت؟

۱۸ دسامرب دوشنبه
هوشیارانه اندیشیدن

در ایـن ثلـث دربـاره ابـدی بـودن احـکام اخالقـی خـدا بسـیار زیـاد صحبـت کـرده ایـم و 
بارهـا تاکیـد منـوده ایـم کـه پیـام پولس در رسـاله رومیـان چنین تعلیـم منی دهد کـه ده فرمان 

منسـوخ شدهاسـت و یـا بـه نوعـی از طریـق ایـامن ، باطـل نگردیده اسـت.
بـا ایـن وجـود، چنـان گرفتـار کلـامت احـکام شـده ایم کـه  روح احـکام را فرامـوش کرده 
ایـم. و آن روح محبـت اسـت – محبـت بـرای خـدا و یکدیگـر. در حالـی که همه مـی توانند 
ادعـای محبـت کننـد، آشـکار منـودن این محبـت در زندگی روزانه مـی توانـد موضوعی کامالً 

متفاوت باشـد.

رومیـان بـاب ۱۲ آیـات ۳ تـا ۲۱ را بخوانیـد. مـا باید چگونـه محبت خود را نسـبت به دیگران 
سازیم؟ آشکار 

 
 

هامنطـور کـه در اول قرنتیـان بـاب هـای ۱۲ و ۱۳ آمـده اسـت، پولـس پـس از اشـاره بـه 
عطایـای روح، محبـت را اعتـال میبخشـد. محبت (به یونانی agape) شـیوه عالـی تری از محبت 
را بازگـو میکند.«خـدا محبـت اسـت» (اول یوحنـا بـاب ۴ آیـه ۸). بنابرایـن، محبـت شـخصیت 
خـدا را توصیـف مـی کنـد. محبـت منـودن یعنـی رفتار کـردن با دیگـران آنگونـه که خـدا رفتار 

مـی کنـد و عمـل منـودن در برابـر دیگـران ماننـد خدا می باشـد.



۱۰۱

پولـس در اینجـا نشـان مـی دهـد کـه ایـن محبـت چگونـه بایـد بـه شـیوه ای عملـی ابـراز 
شـود. یـک اصـل مهـم بوجـود مـی آیـد و آن تواضـع شـخصی اسـت: متایـل فـرد بـه نداشـنت 
«فکرهـای بلندتـر از آنچـه شایسـته اسـت» (رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۳)، متایل به «اکـرام یکدیگر 
بیشـرت از خـود» (رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱۰)، و متایـل بـه «خـود را باالتـر از دیگـران ندانسـنت» 
(رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱۶). سـخنان مسـیح دربـاره خـود چنیـن تداعـی میکنـد کـه: «یـوغ مرا 
بگـردن گیریـد و از مـن تعلیـم یابیـد، زیـرا مـن بردبـار و فروتـن هسـتم و جانهـای شـام آرامی 

خواهـد یافـت» (متـی بـاب ۱۱ آیـه ۲۹).
از بیـن همـه مـردم، مسـیحیان بایـد متواضـع ترین باشـند. گذشـته از هر چیز بـه این نکته 
بنگریـد کـه مـا تـا چـه حـد درمانـده هسـتیم. ببینیـد تـا چـه میـزان گمراهیـم. و ببینیـد تا چه 
حـد نـه تنهـا وابسـته بـه عدالتی خـارج از خود بـرای نجات بلکـه همچنین نیرویـی در خود به 
منظـور تغییـر بگونـه ای کـه خـود هرگـز از عهـده آن بـر منـی آییم. ما چـه چیزی بـرای بالیدن 
داریـم؟ مـا چـه چیـزی بـرای خودسـتایی داریـم؟ مـا چـه چیـزی از خـود داریـم کـه بتوانیم به 
آن افتخـار کنیـم؟ هیـچ چیـز. مـا بـرای رشوع ایـن فروتنـی فـردی – نه تنهـا در برابر خـدا بلکه 
در برابـر دیگـران – بایـد آنگونـه کـه پولـس در ایـن آیات بـه ما اندرز مـی دهد، زندگـی کنیم.

رومیـان بـاب ۱۲ آیـه ۱۸ را بخوانیـد. شـما تا چه حـد بخوبی این پنـد را در زندگیتان 
در حـال حاضـر اعمـال مـی کنیـد؟ آیا ممکن اسـت بـه منظور انجـام آنچـه کالم خدا 

در آن بـه مـا مـی گویـد، رفتارتان را اصـالح نمایید؟

۱۹ دسامرب سه شنبه
مسیحیت و حکومت

رومیـان بـاب ۱۳ آیـات ۱ تـا ۷ را بخوانیـد. چه اصول اساسـی درباره روش هایـی که از طریق 
آنهـا مـی توانیـم بـا قـدرت مدنـی حکومـت ارتبـاط برقـرار کنیـم، مـی توانیـم از ایـن آیـات 

آوریم؟ بدسـت 
 

آنچـه سـخنان پولـس را بسـیار جالـب می سـازد این اسـت کـه او آنهـا را در زمانـی که یک 
امپراطـوری بـت پرسـت بـر جهـان حکمرانـی می منـود، نوشـت – امپراطـوری که می توانسـت 
بسـیار وحشـی، در هسـته فاسـد باشـد، کـه چیـزی دربـاره خـدای حقیقـی منـی دانسـت و در 
طـی تنهـا چنـد سـال رشوع بـه آزار و اذیـت کسـانی کـه خواسـتار عبـادت آن خـدا بودند، می 
منـود. درواقـع، پولـس توسـط حکومـت بـه مـرگ محکـوم شـد! اما بـا وجود همـه اینهـا پولس 



۱۰۲

از ایـن طرفـداری مـی منـود که مسـیحیان حتـی تحـت حکمرانی چنیـن حکومتی، شـهروندانی 
باشـند؟ خوب 

بلـی. و ایـن بدیـن دلیـل اسـت کـه ایـده دولـت خـود در کتـاب مقـدس مشـاهده مـی 
شـود. مفهـوم و اصـل دولـت از طرف خدا مقرر شـده اسـت. انسـانها نیازمنـد زندگی در یک 
اجتـامع بـا قوانیـن و مقـررات و معیارهـا مـی باشـند. هـرج و مـرج مفهومـی نیسـت کـه بـر 

پایـه کتـاب مقدس باشـد.
بـا گفـنت ایـن، مفهومـش ایـن نیسـت کـه خـدا همـه اشـکال دولت هـا یـا آنگونه کـه همه 
حکومـت هـا عمـل مـی کننـد را مـی پذیـرد ؛ بر عکـس. الزم نیسـت برای دیـدن برخـی از این 
رژیـم هـای بـی رحـم بجاهای دوردسـت در تاریـخ یا در این جهـان بنگریم. با ایـن وجود حتی 
در رشایطـی ماننـد ایـن، مسـیحیان بایـد تـا حـد امـکان، از قوانیـن رسزمینشـان اطاعـت کننـد. 
مسـیحیان بایـد تـا جایـی کـه مطالبـات حکومـت بـا آنچه خدا مـی خواهـد در تضاد نباشـد، با 
وفـاداری از آن حکومـت حامیـت کننـد. فـرد بایـد پیـش از رفـنت بـه راهـی کـه او را در تضـاد 
بـا قـدرت هـای حاکـم قـرار مـی دهـد، مسـئله را با دقـت و دعا و مشـورت بـا دیگران بررسـی 
کنـد. مـا از نبـوت مـی دانیـم کـه همه پیـروان وفـادار خـدا روزی در برابر قدرت های سیاسـی 
حاکـم بـر جهـان خواهنـد ایسـتاد (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۳). تا آن زمـان، ما بایـد در برابر خدا 
شـهروندانی خـوب در کشـور محـل زندگیامن باشـیم و هر کاری کـه می توانیم، انجـام بدهیم.
«مـا بایـد حکومـت بـرشی را به عنوان یک حکم تعیین شـده الهی به رسـمیت بشناسـیم و 
اطاعـت از آن را بـه عنـوان یـک وظیفـه مقدس در حوضه مـرشوع آن تعلیم بدهیـم. اما زمانی 
کـه مطالبـات آن در تضـاد بـا مطالبـات خدا هسـتند، مـا باید بجای بـرش از خـدا اطاعت کنیم. 

کالم خـدا بایـد باالتـر از هر قانون برشی به رسـمیت شـناخته شـود...
«مـا ملـزم بـه مبـارزه علیـه مقامـات حکومتـی نیسـتیم. سـخنان ما، شـفاهی یا کتبـی، باید 
بدقـت سـنجیده شـوند تـا مبـادا خـود را به عنوان کسـی که مخالف بـا قانون و مقررات اسـت 
مشـخص کنیـم. مـا نبایـد چیزی  غیـررضوری بگوییم یـا کاری انجـام بدهیم که جلـوی راه ما را 

The Acts of the Apostles, p. 69 ،سـد کنـد.» – الن جـی. وایـت

۲۰ دسامرب چهارشنبه
یکدیگر را محبت کنید

«هیچ چیـز بـه کسـی مقـروض نباشـید، به جز محّبـت به یکدیگر. کسـی که دیگـران را محّبت 
کنـد، رشیعـت را بجـا آورده اسـت.» (رومیـان باب ۱۳ آیـه ۸). ما چگونه باید ایـن آیه را درک 
کنیـم؟ آیـا بدیـن معناسـت کـه اگـر محبـت بورزیـم، دیگر ملـزم به اطاعـت از رشیعـت خدا 

نیستیم؟
 



۱۰۳

هامنطـور کـه عیسـی در موعظـه روی کـوه انجـام داد، پولـس در اینجـا احـکام رشیعـت را  
بـا نشـان دادن اینکـه محبـت بایـد قـدرت محرک پشـت کارهـای ما باشـد قوت می بخشـد. از 
آنجایـی کـه رشیعـت رو نوشـت شـخصیت خداسـت و خـدا محبـت اسـت، از ایـن رو، محبـت 
کـردن بـه معنـی تحقـق بخشـیدن رشیعت می باشـد. با ایـن وجود، پولـس نوعی معیـار مبهم 
محبـت را بـا احـکام دقیـق رشیعـت جایگزیـن منـی کنـد، آنگونه کـه برخـی از مسـیحیان ادعا 
مـی کننـد. احـکام اخالقـی همچنـان الزام آور هسـتند زیـرا بار دیگر ایـن چیزی اسـت که گناه 
را مشـخص مـی کنـد – و چـه کسـی می توانـد واقعیت خدا را انـکار کند؟ با ایـن وجود، احکام 
تنهـا در زمینـه محبـت مـی تواننـد بدرسـتی نـگاه داشـته شـوند. بیـاد داشـته باشـید برخـی از 

آنهایـی کـه مسـیح را بـه صلیب کشـیدند، بـه خانه بازگشـته و احـکام را نگاه داشـتند!

پولـس بـه چـه فرمانهایـی بـه عنـوان منونـه هایی کـه اصـل محبـت را در نگه داشـنت رشیعت 
نشـان مـی دهنـد اشـاره مـی کنـد؟ چـرا بطـور خـاص ایـن فرمانهـا را ذکر مـی کنـد؟ (رومیان 

بـاب ۱۳ آیـات ۹ و ۱۰).
 

جالـب توجـه اسـت کـه عامـل محبـت،  اصلـی نبود کـه تـازه معرفی شـده باشـد. پولس با 
نقـل قـول الویـان بـاب ۱۹ آیـه ۱۸، «همسـایة خـود را مثـل خویشـنت محبـت منـا» نشـان مـی 
دهـد کـه ایـن اصـل، یـک بخـش کامـل از نظام عهـد قدیم بـود. پولس بـار دیگر بـرای حامیت 
از موعظـه انجیـل خـود بـه عهـد قدیـم اشـاره مـی کنـد. برخـی از ایـن آیـات چنیـن اسـتدالل 
مـی کننـد کـه پولـس تعلیـم می دهـد که تنهـا چند فرمـان که در اینجا اشـاره شـده، الـزام آور 
هسـتند. اگـر چنیـن باشـد، پـس آیـا ایـن بدیـن معناسـت کـه مسـیحیان مـی تواننـد بـه پدر و 
مـادر خـود بـی احرتامـی کننـد و بت هـا را بپرسـتند و خدایان دیگـری در برابر خداوند داشـته 

باشـند؟ مطمئنـاً خیر.
بـه موضـوع مـنت در اینجـا توجـه کنیـد. پولس به نحـوه ارتباط افـراد به یکدیگر اشـاره می 
کنـد. او بـه روابـط شـخصی اشـاره دارد کـه بـه همیـن دلیل فرمـان هایـی کـه در مرکزیت این 
روابـط قـرار دارنـد را ذکـر مـی کند. اسـتدالل او قطعا نباید بـه عنوان باطل کننده سـایر احکام 
تلقـی شـود. (اعـامل رسـوالن بـاب ۱۵ آیه ۲۰، اول تسـالونیکیان باب ۱ آیـه ۹، اول یوحنا باب ۵ 
آیـه ۲۱ را ببینیـد.) عـالوه بـر ایـن، هامنطـور کـه نویسـندگان عهد جدید اشـاره می کننـد ما با 
نشـان دادن محبـت بـه یکدیگـر، محبتـامن را بـه خـدا نشـان می دهیـم (متی بـاب ۲۵ آیه ۴۰ 

، اول یوحنـا بـاب ۴ آیات ۲۰ و ۲۱). 

در مـورد رابطـه خـود با خدا و نحوه انعکاس آن در رابطه خود با دیگران بیاندیشـید. 
عامـل محبـت تـا چـه میـزان در آن روابـط دارای اهمیـت اسـت؟ چگونـه مـی توانید 
بیاموزیـد کـه بـه دیگـران آنگونـه که خـدا به شـما محبت می کنـد، محبـت بورزید؟ 



۱۰۴

چـه چیـزی مانع شـما از انجـام دادن این کار می شـود؟

۲۱ دسامرب پنجشنبه
اکنون زمان نجات ماست

« بـه عـالوه شـام می دانیـد کـه مـا در چـه زمانـی هسـتیم و می دانیـد کـه موقـع بیدار شـدن 
از خـواب رسـیده اسـت. امـروز نجـات مـا از آن روزی کـه ایـامن آوردیـم، نزدیکـرت اسـت.» 

(رومیـان بـاب ۱۳ آیـه ۱۱). 

هامنطـور کـه در متـام دروس ایـن ثلـث بیـان منودیـم، پولس مترکـز خاصی بر این رسـاله به 
رومیـان داشـت و ایـن بـرای روشـن سـاخنت نقـش ایـامن و اعـامل در زمینـه عهـد جدیـد برای 
کلیسـای روم – بویـژه ایامنـداران یهـودی در آنجـا – بـود. موضـوع نجـات و نحـوه عـادل و 
مقـدس شـمرده شـدن گناهـکار در برابـر خداونـد بـود. پولـس بـرای کمک بـه کسـانی که متام 
تاکیدشـان بـر رشیعـت بـود، رشیعـت را در نقـش و زمینـه مناسـبش قـرار مـی دهـد. اگـر چه  
در حالـت ایـده ال، یهودیـت حتـی در زمانهـای عهـد قدیم مذهبـی از فیض بـود، احکامگرایی 
بوجـود آمـد و خسـارت هـای زیـادی ببـار آورد. مـا بـه عنـوان یـک کلیسـا بایـد بسـیار مراقب 

باشـیم کـه هـامن اشـتباه را تکـرار نکنیم.

رومیـان بـاب ۱۳ آیـات ۱۱ تـا ۱۴ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا درباره چه رویداد هایی سـخن 
مـی گویـد و مـا در انتظـار ایـن رویداد هـا، چگونه بایـد عمل کنیم؟

 
 

چقـدر جالـب اسـت کـه پولـس در اینجـا بـا ایامنـداران صحبـت مـی کـرد و به ایشـان می 
گفـت کـه از خـواب بیـدار شـده و حـواس خـود را جمـع کنند زیـرا عیسـی باز خواهد گشـت. 
ایـن واقعیـت کـه ایـن مطلـب تقریبـا دو هـزار سـال قبـل نوشـته شـد، اهمیتی نـدارد. مـا باید 
همـواره در انتظـار نزدیـک بـودن آمدن مسـیح زندگـی کنیم. تـا آنجایی که به همـه ما مربوط 
مـی شـود، و تـا آنجایـی کـه تجربیات شـخصی خودمان مشـخص می سـازند، بازگشـت مسـیح 
بـه نزدیکـی مـرگ احتاملـی خودمان اسـت. اینکـه ما هفته بعد یا ۴۰ سـال دیگر چشـامن خود 
را در مـرگ فـرو ببندیـم و اینکـه مـا ۴ روز یا ۴۰۰ سـال بخوابیم – تفاوتی برایـامن ندارد. اولین 
چیـزی کـه پـس از آن درک خواهیـم منـود، آمـدن دوبـاره عیسـی اسـت. از آنجایـی کـه مـرگ 
همـواره بطـور بالقـوه نزدیـک هـر کـدام از ماسـت، زمـان در حقیقـت کوتـاه اسـت و نجامتان 
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نزدیکـرت از زمانـی اسـت که نخسـت ایـامن آوردیم. 
اگـر چـه پولـس در رسـاله رومیـان بـه آمـدن دوبـاره مسـیح بـه مقـدار زیـادی منی پـردازد، 
در رسـاله هـای تسـالونیکیان و قرنتیـان بیشـرت بـه آن بـا جزئیات اشـاره می کند. گذشـته از هر 
چیـز، ایـن یـک موضـوع بسـیار مهـم در کتاب مقـدس و بویژه در عهـد جدید می باشـد. بدون 
آن و بـدون امیـدی کـه ارائـه مـی دهـد، ایامن مـا درواقع بی معنی اسـت. گذشـته از هر چیز، 
«عـادل شـمرده شـدن از طریـق ایـامن» بـدون آمـدن دوبـاره کـه حقیقت شـگفت انگیـزی که 

نتیجـه را کامـل می کنـد، چه مفهومـی دارد؟ 

اگـر شـما بطـور قطـع مـی دانسـتید کـه عیسـی مـاه بعـد مـی آید، چـه چیـزی را در 
زندگیتـان خـود تغییـر مـی دادیـد و چـرا؟ اگـر بـر این باوریـد که بایـد ایـن چیزها را 
یکمـاه پیـش از آمـدن مسـیح تغییـر دهیـد، چـرا نبایـد آنهـا را اکنـون تغییـر دهیـد؟ 

تفـاوت آن در چیسـت؟

۲۲ دسامرب جمعه
تفکـری فراتـر: «اراده خـدا در کتـاب مقـدس آشـکار شـده اسـت. حقایـق کالم خـدا 
اظهـارات قـادر مطلـق اسـت. کسـی کـه ایـن حقایـق را بخشـی از زندگـی خـود مـی کنـد، در 
هـر مفهـوم مخلوقـی جدیـد مـی شـود. بـه او قـدرت های ذهنـی جدیـد داده منی شـود، بلکه 
تاریکـی کـه از طریـق جهـل و گنـاه، درک او را تیـره سـاخته بـود از بین می رود. عبـارات «دل 
تـازه بـه شـام خواهـم داد« بـه معنـی این اسـت که «روح تـازه در اندرون شـام خواهـم نهاد.« 
تغییـری در قلـب همـواره بـا اعتقاد راسـخ و روشـن وظیفه مسـیحی، درکـی از حقیقت همراه 
مـی باشـد. کسـی کـه توجهـی دقیـق و با دعا بـه کتـاب مقـدس دارد، درکی شـفاف و قضاوتی 
درسـت بدسـت خواهـد آورد، آنگونـه کـه گویا بـا روی آوردن به خدا به سـطح باالتـری از فهم 

My Life Today, p. 24 ،رسـیده اسـت.» – الـن جـی. وایـت
«خداونـد ... بـزودی مـی آیـد و مـا باید برای ظهـور او آمـاده و منتظر باشـیم. آه، دیدن او 
و مـورد اسـتقبال قـرار گرفـنت به عنوان نجـات یافتگان او چقدر باشـکوه خواهد بـود! ما مدت 
زیـادی منتظـر هسـتیم امـا نبایـد امیدمـان کمرنـگ شـود. اگر مـا بتوانیـم پادشـاه را در زیبایی 
اش ببینیـم، بـرای همیشـه برکـت داده خواهیـم شـد. احسـاس می کنم کـه باید با صـدای بلند 
فریـاد بزنـم ... مـا در حـال نزدیـک شـدن به زمانی هسـتیم که مسـیح در قـدرت و جاللی زیاد 

خواهـد آمـد تـا نجـات یافتـگان را به خانه ابدیشـان بـربد» – الن جـی. وایت،
Testimonies for the Church, vol. 8, p. 253.

سواالتی برای بحث 
۱. در کالس در مـورد پرسـش پایـان مطالعـه روز پنـج شـنبه بپردازید. پاسـخ های مردم به 
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ایـن پرسـش چه بـود و چگونـه آنها را توجیه مـی کردند؟
۲. این پرسش که ما چگونه باید شهروندانی خوب و مسیحیانی خوب باشیم، می تواند 
آن  بخاطر  که  آنچه  برای  میخواست  و  آمد  می  شما  نزد  کسی  اگر  باشد.  پیچیده  گاهی 
ایستادگی کرده مبتنی بر ایمان به اراده خداست – حتی اگر او را در تضاد با حکومت قرار 
می داد – شما به او چه می گفتید؟ چه مشاوره ای می دادید؟ چه اصولی را باید دنبال 
کنید؟ چرا این چیزی است که ما باید تنها با حداکثر جدیت و دعا ادامه دهیم (گذشته از 
هر چیز، همه کسانی که به داخل چاه شیرها انداخته می شوند، بدون صدمه بیرون نمی 

آیند.)
۳. فکـر مـی کنیـد انجام کدام مورد دشـوارتر اسـت: تبعیت سـخت در نگاه داشـتن احکام 
یـا محبـت داشـتن نسـبت بـه خـدا و دیگـران بـدون قیـد و شـرط؟ یـا اینکـه مـی توانیـد 
اسـتدالل کنیـد کـه ایـن پرسـش یـک دوگانگـی نادرسـت ارائـه می دهـد؟ اگر چنین اسـت، 

چرا؟
۴. همانطـور کـه بـه پایـان ایـن فصـل نزدیـک مـی شـویم، در کالس در مـورد آنچـه که از 
رسـاله رومیـان آموختیـد کـه بـه درک شـما از اهمیـت اصالحـات کمـک زیـادی مـی کنـد، 
صحبـت کنیـد. رومیـان دربـاره آنچـه مـا بـاور داریـم و دلیـل آن، چـه چیـزی به مـا آموخت؟
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۲۳ تا ۲۹ دسامبدرس سیزدهم

زندگی مسیحی

بعد از ظهر روز سبت
مطالعه این هفته: رومیان باب های ۱۴ تا ۱۶.

آیـه حفظـی: « پـس تـو چـرا دربـارة بـرادر یـا خواهـر خـود قضـاوت می کنـی؟ یـا چـرا 
بـرادر یـا خواهـرت را تحقیـر می منایـی؟ همـة ما پیش کرسـی قضاوت خـدا خواهیم ایسـتاد.» 

(رومیـان بـاب ۱۴ آیـه ۱۰).

حـال در آخریـن بخـش از مطالعـه کتـاب رومیـان ، کتابـی که نهضـت اصالحات پروتسـتان 
براسـاس آن بوجـود آمـد – کتابـی کـه بیـش از هـر کتـاب دیگـری بایـد در واقـع دلیـل و باقـی 
مانـدن مـا بعنـوان پروتسـتانها را نشـان بدهـد. مـا پروتسـتان هـا بویـژه ادونتیسـت هـای روز 
هفتـم، معتقـد بـه اصـل "کتـاب مقـدس بنیـان اعتقـادی محـض" بـه عنـوان معیـار ایـامن مـی 
باشـیم. و از طریـق کتـاب مقـدس اسـت که حقیقتـی را که باعث شـد نیاکان روحانـی ما قرنها 
قبـل، از روم جـدا شـوند را بعنـوان حقیقت بـزرگ نجات و رسـتگاری از طریق ایـامن بپذیریم، 

حقیقتـی کـه در رسـاله هـای پولـس بـه رومیـان با قـدرت متام بیان شـد.
شاید متام مطالب بتواند با پرسش زندانبان بت پرست خالصه شود، "من چه باید بکنم که 
نجات یابم"؟ (اعامل رسوالن باب ۱۶ آیه ۳۰). در رومیان پاسخ به آن پرسش را گرفتیم – و پاسخ آن 
چیزی نبود که کلیسا در زمان لوتر می داد. از این رو اصالحات آغاز شد و ما امروز اینگونه هستیم.
پولـس در ایـن بخـش آخـر، بـه موضوعـات دیگـر مـی پـردازد کـه شـاید در مرکـز موضـوع 
اصلـی وی قـرار ندارنـد امـا همچنـان آنقـدر مهـم هسـتند کـه در رسـاله وی گنجانـده شـوند. 

بنابرایـن، آنهـا نیـز بـرای مـا کالمـی روحانـی بشـامر میروند.
پولـس چگونـه رسـاله خـود را پایـان داد، چه چیزی نوشـت و چـه حقایقی در آنجـا برای ما 

وجـود دارنـد، میراثـی نـه تنها از پولـس بلکه از نیاکان پروتسـتان ما؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۳۰ دسامرب آماده شوید.
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۲۴ دسامرب یکشنبه
ضعیف در ایامن

در رومیـان بـاب ۱۴ آیـات ۱ تـا ۳، مسـئله مربـوط بـه خـوردن گوشـتی می باشـد کـه ممکن 
اسـت برای بت ها قربانی شـده باشـد. شـورای اورشـلیم (اعامل رسـوالن باب ۱۵) چنین حکم داد 
کـه ایـامن آورنـدگان غیـر یهودی تبار می بایسـت از خوردن چنیـن غذاهایی خـودداری کنند. اما 
همیشـه این پرسـش وجود داشـت که آیا گوشـت های فروخته شـده در بازار از حیوانات قربانی 
شـده بـرای بـت هـا آمـده اند یا خیـر (اول قرنتیان باب ۱۰ آیـه ۲۵ را ببینید). برخی از مسـیحیان 
اصـالً بـه ایـن موضـوع اهمیـت منـی دادند؛ دیگـران در صورت داشـنت انـدک تردیـدی تصمیم به 
خـوردن سـبزیجات مـی گرفتنـد. موضوع هیچ ربطی به مسـئله گیاهخواری و شـیوه زندگی سـامل 
و بهداشـتی نداشـت. و همچنیـن پولـس در ایـن آیـات اشـاره ای بـه این که متایز قائل شـدن بین 
گوشـت پـاک و ناپـاک منسـوخ شـده بـود، منـی کنـد. این موضـوع مورد نظر نیسـت. اگـر عبارت 
«او میتوانـد همـه چیـز بخـورد» (رومیـان بـاب ۱۴ آیـه ۲) بـه این معنـی در نظر گرفته شـود که 
اکنـون هـر حیوانـی، پـاک یـا ناپاک، قابل خوردن می باشـد، اشـتباه خواهد بود. مقایسـه با سـایر 

آیـات عهـد جدیـد در تضاد با چنیـن کاربـردی خواهد بود.
در ضمن، «پذیرفنت» فردی ضعیف در ایامن به معنی موافقت کامل باعضویت او و وضعیت 
اجتامعی او بود. نباید با آن فرد بحث می شد بلکه به وی حق عقیده و اظهار نظر داده میشد.

پس از رومیان باب ۱۴ آیات ۱ تا  ۳ ، چه اصولی باید بدست آوریم؟
 

همچنیـن تشـخیص اینکـه پولـس در رومیان باب ۱۴ آیه ۳ اهمیت دارد زیرا او از کسـی که 
«در ایـامن ضعیـف اسـت» بطـور منفی سـخن منی گوید (رومیـان باب ۱۴ آیـه ۱). او همچنین 
بـه ایـن فـرد توصیـه منـی کنـد کـه چگونه قوی شـود. تـا آنجایی کـه به خـدا مربوط می شـود، 
مسـیحی بیـش از حـد وسواسـی (کـه ظاهـراً بیـش از حد وسواسـی مورد قضـاوت قـرار گرفته؛ 
نـه توسـط خـدا بلکه توسـط یاوران مسـیحی) مورد پذیرش اسـت. «خـدا او را پذیرفته اسـت.»

رومیان باب ۱۴ آیه ۴ چگونه بر آنچه که ما پیش از این بررسی منودیم، تاکید می کند؟
 

اگـر چـه مـا بایـد اصول موجـود در درس امروز را در ذهن داشـته باشـیم، آیـا زمان ها و 
یـا مـکان هایـی وجـود نـدارد که ما بایـد قدم به جلو گذاشـته و فـرد را نـه از روی قلب 
بلکـه از طریـق اعمـال او قضـاوت کنیم؟ آیا ما باید در همـه موقعیت ها، قدم به عقب 
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گذاشـته چیـزی نگوییـم و کاری نکنیـم؟ اشـعیا بـاب ۵۶ آیـه ۱۰ دیده بانـان را به عنوان 
«سـگان گنگ انـد کـه نمی تواننـد بانـگ کننـد» توصیف مـی کند. مـا چگونـه می توانیم 
بدانیـم چـه زمانـی صحبت کنیم و چه زمانی سـکوت نماییـم؟ چگونه تعادل درسـت را 

در اینجـا حفـظ می کنیم؟

۲۵ دسامرب دوشنبه
در برابر جایگاه داوری

رومیـان بـاب ۱۴ آیـه ۱۰ را بخوانیـد. پولـس در اینجـا چـه دالیلـی بـرای مـا ارائه مـی کند که 
در مـورد قضـاوت دربـاره دیگران مراقب باشـیم؟

 

مـا گرایـش داریـم کـه گاهـی در مـورد دیگـران بشـدت قضـاوت کنیـم و ایـن اغلـب بـرای 
چیزهایـی اسـت کـه خـود نیـز انجـام مـی دهیـم. اگـر چـه اغلـب کارهایـی کـه مـا انجـام می 
دهیـم بـه بـدی زمانـی کـه دیگـران آنها را انجام مـی دهند، به نظر منی رسـند. ما ممکن اسـت 
بـا ریاکاریـامن خـود را فریـب دهیـم اما منـی توانیم خـدا را فریب دهیم که به ما هشـدار داد: 
« دربـارة دیگـران قضـاوت نکنیـد تـا مـورد قضاوت قـرار نگیریـد. هامن طور که شـام دیگران را 
محکـوم می کنیـد خودتـان نیـز محکوم خواهید شـد. بـا هر پیامنه ای کـه به دیگـران بدهید، با 
هـامن پیامنـه عـوض خواهیـد گرفـت. چـرا پـِر کاهی را که در چشـم بـرادرت هسـت می بینی، 
ولـی در فکـر چـوب بزرگـی کـه در چشـم خـود داری نیسـتی؟ یـا چگونـه جـرأت می کنـی بـه 
بـرادر خـود بگویـی: "اجـازه بـده پـر کاه را از چشـمت بیـرون آورم" حـال آنکـه خـودت چوب 

بزرگـی در چشـم داری.» (متـی بـاب ۷ آیـات ۱ تا ۴).

مفهـوم ایـن گفتـه از عهـد قدیـم چیسـت کـه پولس در اینجـا معرفی مـی کنـد ؟ رومیان باب 
۱۴ آیه ۱۱.

 

نقـل قـول از اشـعیا بـاب ۴۵ آیـه ۲۳، از ایـن اندیشـه پشـتیبانی مـی کندکه همـه باید برای 
قضـاوت حـارض باشـند. «هـر زانو» و «هـر زبان» در رومیـان ۱۴: ۱۱ به این مطلـب مهم تاکید 
دارد کـه فراخوانـی بصـورت فـردی اسـت. مطلـب خـود بـر ایـن نکته داللـت دارد کـه هر کس 
بایـد بـرای زندگـی و اعـامل خود جوابگو باشـد (رومیان بـاب ۱۴ آیه ۱۲). هیچ کـس منی تواند 

جوابگـوی دیگـری باشـد.  در ایـن مفهـوم مهم، مـا نگهبان برادر خود نیسـتیم.



۱۱۰

بـا در نظـر داشـنت ایـن زمینـه در ذهن، چگونـه آنچه را که پولـس در رومیان بـاب ۱۴ آیه ۱۴ 
مـی گویـد ، درک می کنید؟

 
موضـوع همچنـان غذاهـای قربانی شـده بـرای بت ها می باشـد. بطور واضح مسـئله متایز 
میـان غذاهـای پـاک یـا ناپـاک منـی باشـد. پولس مـی گوید کـه بخودی خـود خـوردن غذاهایی 
کـه ممکـن اسـت بـه بـت هـا پیشـکش شـده باشـند، اشـتباه نیسـت. گذشـته از هر چیـز، یک 
بـت چیسـت؟ هیـچ چیـز (اول قرنتیـان بـاب ۸ آیـه ۴ را ببینیـد)، بنابراین چه اهمیتـی دارد اگر 
برخـی از بـت پرسـتان  بـه یـک مجسـمه، یک قورباغـه یا یک گاو نر غذا پیشـکش مـی کردند؟
یـک فـرد نبایـد مجبـور بـه سـتیز بـا وجـدان خـود بشـود حتی اگـر وجدانـش بیـش از حد 
حسـاس باشـد. ایـن واقعیـت را ظاهـراً برادران «قـوی» در ایـامن درک نکردند. آنها از وسـواس 

بـرادران ضعیـف نفـرت داشـتند و سـنگ هـای لغـزش را در راه آن هـا قـرار مـی دادند.

آیا ممکن است شما در تعصبتان نسبت به خداوند، در خطر آنچه پولس در اینجا 
نسبت به آن هشدار می دهد، قرار داشته باشید؟ چرا ما باید مراقب این موضوع 

باشیم که خود را بجای وجدان دیگران قرار ندهیم، هر چند نیتمان خوب باشد؟

۲۶ دسامرب سه شنبه
بدون توهین

رومیـان بـاب ۱۴ آیـات ۱۵ تـا ۲۳ را بخوانیـد (اول قرنتیـان بـاب ۸ آیـات ۱۲ و ۱۳ را نیـز ببینید). 
خالصه آنچه را که پولس می گوید در قسـمت زیر بنویسـید. ما از این آیات چه اصولی بدسـت 

مـی آوریـم که مـی توانیـم در متام زمینه هـای زندگی خـود اعامل کنیم؟
 

پولـس در رومیـان بـاب ۱۴ آیـات ۱۷ تـا ۲۰، جنبـه های متفاوتی از مسـیحیت را در چشـم 
انـدازی مناسـب قـرار مـی دهـد. اگـر چه رژیـم غذایی مهم اسـت ولی مسـیحیان نبایـد بر رس 
انتخـاب هـای مـردم بـرای خـوردن گیاهـان بجـای گوشـت هایـی که ممکـن اسـت قربانی بت 
هـا بـوده باشـند، اختالف داشـته باشـند. در عوض، آنها بایـد بر روی عدالت، صلح و شـادی در 
روح القـدس مترکـز داشـته باشـند. مـا چگونـه می توانیـم این اندیشـه را در مورد مسـئله رژیم 
غذایـی در زمـان حـال، در کلیسـایامن اعـامل کنیـم؟ هـر چقـدر پیـام سـالمتی، و بویـژه آمـوزه 
هـای مربـوط بـه رژیـم غذایی مـی توانند بـرای ما مایـه برکت باشـند، همه این موضـوع را به 

یـک شـیوه منـی بیننـد و ما بایـد به ایـن تفاوت هـا احـرتام بگذاریم. 



۱۱۱

پولـس در رومیـان بـاب ۱۴ آیـه ۲۲، در میـان همـه اینهـا، در مـورد رها کردن مردم به داشـنت 
وجـدان خـود، پیـش بینـی از روی احتیـاط جالبـی بـه مطلـب خـود مـی افزایـد: «خوشـا بـه 
حـال کسـی کـه وقتـی کاری انجـام می دهد، وجدانـش او را رسزنـش منی کند» پولـس در اینجا 
چـه هشـداری مـی دهـد؟ ایـن مطلب چگونه سـایر چیزهایـی را کـه او در اینباره مـی گوید ، 

متعـادل می سـازد؟
 

آیـا شـنیده ایـد کسـی بگوید، «به شـام ارتباطـی ندارد من چـه چیزی می خـورم، چه چیزی 
مـی پوشـم و چـه نـوع رسگرمـی دارم؟» آیـا چنین اسـت؟ هیچ کـدام از مـا در مکانی عـاری از 
اجتـامع زندگـی منـی کنیـم. اقدامـات، کارهـا و کردارمـان و حتـی رژیـم غذایـی مان مـی تواند 
بصـورت خـوب یـا بـد بـر دیگـران تاثیـر بگـذارد. دیدن نحـوه آن دشـوار منی باشـد. اگر کسـی 
کـه بـه عنـوان الگـو به شـام نگاه مـی کند، متوجه شـود کـه کار «اشـتباهی» انجام مـی دهید، 
امـکان دارد تحـت تاثیـر شـام هـامن کار را انجـام بدهـد. اگـر غیـر از این فکـر کنیـم، در واقع 
خـود را فریـب داده ایـم. ایـن اسـتدالل که شـام آن فـرد را مجبور بـه انجـام آن کار نکردید، در 
حاشـیه قـرار دارد. مـا مسـیحیان نسـبت بـه یکدیگـر مسـئولیت هایـی داریـم و اگـر الگوی ما 

بتوانـد فـردی را گمـراه سـازد، مقرص ما هسـتیم.

شـما چـه الگویـی ارائـه مـی دهیـد؟ آیـا احسـاس راحتـی خواهیـد کـرد کـه دیگـران 
بویـژه جوانـان یـا ایمانـداران جدیـد در همـه زمینـه هـا ، از شـما بـه عنـوان الگـو 

پیـروی کننـد؟ پاسـخ شـما دربـاره خودتـان چـه چیـزی بازگـو میکنـد؟

۲۷ دسامرب چهارشنبه
رعایت روزها

در ایـن بحـث در مـورد قضـاوت نکـردن دیگرانـی کـه ممکـن اسـت دیدگاهـی متفاوتـی 
نسـبت بـه مـا داشـته باشـند و نبـودن سـنگ لغـزش یا مانـع بـرای دیگران کـه ممکن اسـت از 
کارهـای مـا ناراحـت شـده باشـند، پولـس مسـئله روزهـای خاصی را مطـرح می کند کـه برخی 

مـی خواهنـد رعایـت کننـد و برخـی دیگـر منـی خواهند.

رومیـان بـاب ۱۴ آیـات ۴ تـا ۱۰ را بخوانیـد. مـا چگونـه بایـد آنچـه را کـه پولـس در اینجا می 
گویـد درک کنیـم؟ آیـا ایـن چیـزی در مـورد فرمـان چهـارم می گویـد؟ اگر خیـر چرا؟

 



۱۱۲

پولـس در مـورد چـه روزهایـی سـخن مـی گوید؟ آیـا در مـورد نگاه داشـنت یا نگاه نداشـنت 
بـر خـی روزهـا در کلیسـای اولیـه اختـالف وجـود داشـت؟ ظاهـراً چنین اسـت. ما اشـاره ای از 
چنیـن اختالفـی را در غالطیـان بـاب ۴ آیـات ۹ و ۱۰ مـی بینیـم، جایـی کـه پولـس مسـیحیان 
غالطیـه را بـرای رعایـت «روزهـا، مـاه هـا، فصل هـا و سـال ها» رسزنـش مـی کنـد. هامنطـور 
کـه در درس ۲ گفتیـم، برخـی در کلیسـا، مسـیحیان غالطیـه را بـه ختنـه و نـگاه داشـنت سـایر 
احـکام موسـی تشـویق کـرده بودنـد. پولـس مـی ترسـید کـه ایـن اندیشـه هـا ممکن اسـت به 
کلیسـای رومیـان آسـیب برسـانند. امـا شـاید در روم ایـن بویـژه مسـیحیان یهـودی تبـار بودنـد 
کـه در متقاعـد سـاخنت خـود بـه ایـن که دیگـر نیاز بـه نگه داشـنت عیدهـای یهودی نداشـتند، 
دشـوار بـود. پولـس در اینجـا مـی گوید: آنگونـه که مایلید در ایـن زمینه رفتار کنیـد؛ نکته مهم 
قضـاوت نکـردن در باره کسـانی اسـت که موضوع را نسـبت به شـام متفاوت مـی بینند. ظاهرا 
برخـی از مسـیحیان بـرای اطمینـان، تصمیـم به نگاه داشـنت یک یا چند مراسـم یهـودی منودند. 

نصیحـت پولـس چنیـن اسـت: اجـازه دهیـد آنهـا آنگونـه کـه متقاعد شـده اند، عمـل منایند. 
آوردن سـبت هفتگـی در رومیـان بـاب ۱۴ آیـه ۵ ، آنگونه که برخی اسـتدالل مـی کنند، بی 
دلیـل مـی باشـد. آیـا مـی تـوان تصـور منـود کـه پولس چنیـن نگـرش عقـب مانـده ای در مورد 
فرمـان چهـارم داشـته باشـد؟ هامنطـور کـه در متـام فصـل دیـده ایـم، پولـس تاکیـد زیـادی بر 
اطاعـت از احـکام داشـت، پـس او مطمئنـا فرمـان سـبت را همردیـف بـا آن دسـته از مردم که 
دربـاره خـوردن غذاهـای پیشـکش شـده بـه بـت هـا مقیـد بودند، قـرار منـی داد. هـر چند که 
ایـن آیـات عمومـا بـه عنوان منونـه ای برای نشـان دادن اینکه روز هفتم سـبت دیگـر الزام آور 
نیسـت، بـکار بـرده می شـوند، امـا درواقع ایـن آیات چنیـن چیزی منـی گویند. چنین اسـتفاده 
ای یـک مثـال برجسـته از آنچـه کـه پطـرس در مـورد اسـتفاده مـردم از نوشـته هـای پولـس 
هشـدار داد، مـی باشـد: «در ایـن نامه هـا گاهی مطالب دشـواری هسـت که مردمـان جاهل و 
ناپایـدار از آنهـا تفسـیر غلـط می کننـد، هامن طـور که بـا قسـمت های دیگر کتاب مقـّدس هم 
رفتـار می کننـد و از ایـن راه هالکـت را نصیـب خـود می سـازند.» (دوم پطرس بـاب ۳ آیه ۱۶).

تجربـه شـما در مـورد روز سـبت چه بوده اسـت؟ آیـا آن برکتی که قرار بـوده برایتان 
بـوده اسـت؟ بـه منظـور تجربـه کامل تـر آنچـه خداوند در سـبت به شـما وعده می 

دهـد، چـه تغییراتی مـی توانید ایجـاد کنید؟

۲۸ دسامرب پنجشنبه
سخنان پایانی

رومیان باب ۱۵ آیات ۱ تا ۳ را بخوانید. چه حقیقت مسیحی مهمی در این آیات دیده می شود؟
 



۱۱۳

این آیات به چه روشهایی مفهوم پیرو عیسی بودن را نشان می دهند؟
 

چـه آیـات دیگـری چنیـن اندیشـه ای را آمـوزش مـی دهنـد؟ مهمـرت از همـه اینکه، شـام خود 
چگونـه مـی توانیـد این اصـل را بـکار بربید؟

 
در حالـی کـه رسـاله خـود را بـه پایان می رسـاند، چـه دعای خیـری ادا منود؟ رومیـان باب ۱۵ 

آیـات ۵ ، ۶ ، ۱۳، ۳۳.
 

خـدای صـرب بـه معنـی خدایـی اسـت کـه بـه فرزنـدان خـود در تحمـل صبورانـه کمک می 
کنـد. واژه «صـرب»، hupomone، بـه معنـی «شـکیبایی»، «اسـتقامت دامئـی» مـی باشـد. واژه 
برای «تسـلی» ممکن اسـت بصورت «دلگرمی» ترجمه شـود. خدای دلگرمی خدایی اسـت که 
تشـویق مـی کنـد. خـدای امیـد یعنـی خدایی کـه به بـرش امید داده اسـت. و به همیـن ترتیب 

خـدای صلـح خدایـی اسـت کـه صلح مـی بخشـد و در او می تـوان آرامش داشـت.

پولـس پـس ازدرود و ثناهـای شـخصی متعـدد، چگونـه رسـاله خـود را بـه پایـان مـی رسـاند؟ 
رومیـان بـاب ۱۶ آیـات ۲۵ تـا ۲۷.

 

پولـس نامـه خـود را بـا حمـد و سـتایش شـکوهمندانه برخـدا خامتـه مـی دهد. خدا کسـی 
اسـت کـه همـه مسـیحیان روم و همـه مسـیحیان مـی تواننـد بـا اطمینـان بـه او اعتـامد کنند 
تـا جایگاهشـان را بـه عنـوان پـرسان و دخـرتان نجـات شـده خدا، عادل شـمرده شـده از طریق 

ایـامن و اکنـون هدایـت شـده توسـط روح خـدا تاییـد منایند.
مـی دانیـم کـه خداونـد در واکنـش بـه وضعیتـی خـاص در یک زمان خـاص به پولـس الهام 
بخشـید تـا ایـن رسـاله را بـه رشـته تحریـر در آورد. آنچـه که منـی دانیم، متـام جزئیـاِت مربوط 

بـه آنچـه کـه خداونـد در مـورد آینده بـرای پولس آشـکار منوده اسـت، می باشـد.
آری پولـس در مـورد «ارتـداد» (دوم تسـالونیکیان بـاب ۲ آیـه ۳) آگاه بـود، اگـر چـه آیـات 
در مـورد میـزان دانسـنت او بـه مـا چیـزی منـی گویند. بطـور خالصه ما منـی دانیم کـه آیا پولس 
آگاهـی از نقـش خـود و نوشـته هایـش بویـژه این رسـاله درباره رویـداد های پایانی داشـت یا 
خیـر. در یـک مفهـوم، ایـن مهـم نیسـت. آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه پروتسـتان در این 
آیـات بوجـود آمـد و کسـانی که بدنبـال وفادار ماندن به عیسـی هسـتند، اسـاس کتاب مقدس 
, کـه پایـه ایـامن و تعهـد خـود را  بـر آن قـرار می دهنـد حتی در زمانـی که جهـان «در پیروی 

از وحـش» شـگفت زده شـود (مکاشـفه یوحنا بـاب ۱۳ آیه ۳).



۱۱۴

۲۹ دسامرب جمعه
تفکری فراتر: میتوانید مطالب زیر را مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, “Unity and Love in the Church”, pp. 477, 478; “Love for 
the Erring”, pp. 604–606, in Testimonies for the Church, vol. 5; “Helping the 
Tempted”, p. 166, in The Ministry of Healing; p. 719, in The SDA Bible Com-
mentary, vol. 6.
«خطـری کـه امـت خـدا بـرای دنبالـه روی از بـرادر و خواهـر وایـت بـا آن مواجـه بودند و 
اندیشـه ای کـه آنهـا بـرای رنجهـای گرانبار خود  باید نـزد آنها بیایند و از آنان تدبیر و مشـورت 
بجویند به من نشـان داده شـد که نباید اینگونه باشـد. آنها با قلبی مشـفق و عشـق به منجی 
، بایـد نـزد او یعنـی (خـدا) بیاینـد، هنگامـی کـه خسـته و گرانبارنـد و او آنها را آرامـی خواهد 
بخشـید ... بسـیاری بـا ایـن پرسـش نـزد مـا مـی آینـد: آیا مـن بایـد اینـکار را انجام بدهـم؟ آیا 
بایـد در ایـن امـر رشکـت کنـم؟ یـا در مـورد لباس پوشـیدن، آیـا باید این جامـه را بپوشـم یا آن 
جامـه را؟ مـن بـه آنهـا پاسـخ می دهم: شـام ادعا می کنید که شـاگردان مسـیح هسـتید. کتاب 
هـای مقـدس خـود را بخوانیـد. زندگـی نجـات دهنـده عزیزمـان هنگامی کـه در میـان برش بر 
روی زمیـن سـاکن بـود را بدقـت و بـا دعـا بخوانیـد. از زندگـی او تقلید منایید و دیگر از مسـیر 
باریـک منحـرف نخواهیـد شـد. مـا کامـال از اینکـه وجـدان شـام باشـیم رصف نظـر مـی کنیـم. 
اگـر مـا بـه شـام بگوییـم چـه کاری انجـام بدهید، شـام بـرای هدایـت به مـا نـگاه خواهید کرد 
بجـای اینکـه مسـتقیم بـه خود عیسـی بنگرید.» – الن جـی. وایت، برگرفته شـده از مرجع زیر:
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 118, 119.
 مـا نبایـد مسـئولیت هایـی کـه وظیفـه آن بـه عهـده خودمـان اسـت را بـر دوش دیگـران»
 بگذاریـم و منتظـر باشـیم تـا آنهـا بـه مـا بگوینـد چـه کاری انجـام دهیـم. ما منـی توانیـم برای
 مشـاوره بـه بـرش متوسـل شـویم. خداونـد درسـت بـه هـامن عالقـه ای کـه وظایـف فـردی
 دیگـر را آمـوزش مـی دهـد، وظایـف مـا را نیـز آمـوزش خواهـد داد ... کسـانی کـه تصمیـم
 مـی گیرنـد کارهایـی کـه خـدا را ناراحـت مـی کننـد، انجـام ندهنـد، پـس از ارائـه مسـاله
  :خـود نـزد خـدا، خواهنـد دانسـت چـه روشـی را دنبـال کننـد.« بـر گرفتـه از مرجـع روبـرو
– The Desire of Ages, p. 668.

«همیشـه افرادی در کلیسـا وجود داشـتند که دامئا بسـوی اسـتقالل فردی سـوق دارند. آنها 
بـه نظـر ناتـوان مـی رسـند کـه تشـخیص دهنـد اسـتقالل روح مسـئول هدایـت برش به داشـنت 
اعتـامد بنفـس زیـاد و اعتـامد بـه داوری هـای خود بجـای احرتام بـه مشـورت و داوری برادران 

قابـل احرتامـش اسـت.» – بـر گرفتـه از مرجع زیر: 
The Acts of the Apostles, pp. 163, 164.



۱۱۵

سواالتی برای بحث 
بـا توجـه بـه برخـی از موضوعـات ایـن هفتـه مـا مسـیحیان چگونـه تعـادل درسـت را در 

مـوارد زیـر مـی یابیم: 
(الـف) وفـادار بـودن بـه آنچـه کـه ایمـان داریـم، و در عیـن حال قضـاوت نکـردن دیگران 

کـه مسـائل را متفـاوت از مـا مـی بینند؟
(ب) صـادق بـودن بـا وجـدان خـود و بدنبـال اینکـه وجـدان دیگـران نباشـیم در حالی که 
همزمـان بدنبـال کمـک بـه کسـانی کـه بـاور داریـم در خطا هسـتند؟ چـه زمانـی صحبت 
کنیـم و چـه زمانـی سـاکت بمانیـم؟ مـا در صـورت سـاکت مانـدن در چـه صـورت مقصـر 

؟ هستیم
(ج) آزاد بـودن در خداونـد و در عیـن حـال پـی بـردن بـه مسـئولیتمان در الگـوی خـوب 

بـودن بـرای کسـانی کـه ممکـن اسـت بـه عنـوان الگـو بـه مـا بنگرند؟


