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در این روزهای آخر:
پیام عربانیان
او برای اولین بار در کلیسا آن زن را دید .او در حین
انجام وظیفه ،غرق در افکار خود شده بود که منظره ای
بطور ناگهانی نظرش را جلب کرد .پرتره ای به ابعاد تقریبی
 ۲در  ۳مرت از یک دخرت ،تاثیری بسیار جاذت بر مرد جوان
گذاشت .پس از کمی تامل متوجه شد که چشامن آن دخرت
او را مجذوب خود ساخته است .نقاشی تنها از صورت او
بود و نگاه او بر چیزی خیره شده بود .ولی چه چیزی بود
و چرا او آنچنان غرق نگاه شده بود؟ پس از آن ،برای مدتی
طوالنی ،او منی توانست آن نقاشی را از رس بیرون کند.
سالها بعد ،نقاش ،آرنولد جیمنز ،برخی از ارسار آنرا برای
او فاش کرد .این نقاشی به منظور جذب نگاه ببینندگان به
چشامن دخرت کشیده شده بود ،اما راز واقعی نقاشی در
مردمک چشامن او بود .اگر از نزدیک به چشامن او نگاه
می کردید ،می فهمیدید که آنها منعکس کننده آنچه که او
به آن نگاه می کرد بودند .چشامن دخرت به صلیب عیسی
مسیح دوخته شده بود.
تصویر عیسی در نامه به عربانیان می تواند هامن نیروی مسحور کننده را بر ما اعامل کند .اول از
همه ،عیسی به عنوان فرمانروای جهان توصیف می شود ،که در دست راست خداوند بر تخت نشسته
است .فرشتگان بیشامری او را تجلیل منوده ،او را می پرستند و به او خدمت می کنند (عربانیان ۵ :۱
تا  ،۱۴عربانیان  ۲۲ :۱۲تا  .)۲۴او حق حکمرانی بر جهان را بدست آورده ،زیرا با مرگ خود نابودی
شیطان را تضمین کرده است (عربانیان  ۱۴ :۲تا  .)۱۶عیسی همچنین کاهنِ اعظمِ متعال است .او با
معصومیت و کامل قدوسیت تا ابد زنده است تا در خیمه آسامنی برای ما شفاعت کند (عربانیان :۷
 ۲۶تا  .)۵ :۸او چنین حقی را بدست آورده تا چنین کند زیرا او یک بار و برای همیشه و برای همه،
خود را به عنوان یک قربانی کامل ارزانی منوده است (عربانیان  ۱ :۱۰تا  .)۱۴عیسی همچنین پیامن
جدیدی از سوی خدا برای ما آورد که تا ابد پابرجا خواهد ماند (عربانیان  ۶ :۸تا .)۱۳
با این حال ،آنچه که خواننده را مجذوب تصویر عیسی می کند ،فقط کاری نیست که عیسی انجام
داده است بلکه وجود خود اوست .او هامنند همه ما از یک زن زاده شده است و هامنگونه که ما
گاهی وسوسه شدهایم و مورد متسخر قرار گرفته ایم ،او هم مورد وسوسه و استهزاء قرار گرفت .با
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این وجود او همچنان در کانون قدرت جهان قرار دارد .وقتی به صحنه
آسامن با ستارگان متنوع و چشمگیر آن خیره می شویم ،چشامن ما
مجذوب آن یگانه ای می شود که کانون همه چیز است ،و حیرت
انگیز است که او شبیه ماست زیرا او یکی از ما شده بود .عیسی،
برادر ما ،علیرغم رشم گناه و انحطاط ما ،مناینده ما در آسامن است.
در شخص عیسی ،سه بُعد از داستان نجات تالقی می یابند .بُعد
اول ،بُعد محلی و شخصی اوست .برای خوانندگانی که از رسزنشها و
سختی های زندگی مسیحی خود خسته شدهاند (عربانیان  ۳۲ :۱۰تا
 ،)۳۴عیسی پدیدآورنده و کامل کننده ایامن است .آنها باید چشامن
خود را به او بدوزند ،او که از سوی گناهکاران متحمل رنج و عذاب
شد (عربانیان  ۱ :۱۲تا  .)۴بُعد دوم ،بُعد جمعی و ملی اوست .برای
قوم خدا ،که در سفر بسوی رسزمین موعود هستند ،عیسی یک یوشع
جدید است .آنها باید از او پیروی کنند (عربانیان  .)۱۲ ،۱۱ ،۴ ،۳بُعد
سوم ،بُعد جهانی اوست .عیسی آدم جدید است ،پرس انسان که
اهداف خداوند برای برشیت ،در او تحقق یافته است (عربانیان ۵ :۲
تا  ،۱۰عربانیان  ۲۲ :۱۲تا .)۲۸
تصویر عیسی ،که در بر گیرنده ابعاد محبت خدا نسبت به ماست،
موضوع مطالعه این سه ماهه است .و هامنگونه که تصویر عیسی در
چشامن آن نقاشی ،نگاه مرد جوان را به خود جلب کرد ،باشد که
تصویر عیسی هامنگونه که در عربانیان توصیف شده ،نه تنها موجب
شود تا با دقت به او نگاه کنیم ،بلکه محبت و تحسین ما را نسبت به
او ،که برادر ما در آسامن است جلب کند.
فلیکس اچ .کورتز دانشیار ادبیات عهد جدید کلیسای ادونتیست در دانشکده الهیات دانشگاه
اندروز است .وی با آملا گلوریا آلوارز ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نام هدید ،که در نیوجرسی
کشیش است ،و آملا ،که دانشجوی باستان شناسی در دانشگاه اندروز می باشد.
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درس یکم 

 ۱۰ – ۴دی

نامه ای به عربانیان و به ما

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان ۴ ،۳ :۲؛ اول پطرس ۱۶ ،۱۴ :۴؛ عربانیان  ۱ :۱۳تا ۱۳ ،۹؛ اول
پادشاهان  ۱ :۱۹تا ۱۸؛ عربانیان  ۱۲ :۳تا ۱۴؛ اعداد .۱۳
آیه حفظی « :زیرا که شام را صرب الزم است تا ارادة خدا را بجا آورده ،وعده را بیابید » (عربانیان
.)۳۶ :۱۰

آیا تا به حال تصور کرده اید که شنیدن موعظه عیسی یا یکی از رسوالن بطور زنده چگونه خواهد
بود؟ ما گزیده ای از نوشته ها و برخی از موعظه های آنها را داریم ،اما اینها فقط بخشی کوچک و
محدودی می بود که از زبان آنها شنیده می شد .با اینحال ،خداوند در کالم خود حداقل یک موعظه
کامل را برای ما حفظ کرده است :نامه پولس به عربانیان.
پولس ،نویسنده عربانیان ،از نامه خود به عنوان «کالم نصیحت آمیز» یاد کرده است (عربانیان :۱۳
 .)۲۲این عبارت برای شناخت نوع موعظه ،هم در کنیسه (اعامل )۱۵ :۱۳و هم در عبادات مسیحیان
(اول تیموتائوس  )۱۳ :۴بکار گرفته شده است .بنابراین ،از عربانیان به عنوان نخستین «موعظه کامل
مسیحی» که ما در دست داریم ،بحث شده است .نامه به عربانیان خطاب به ایامندارانی بود که
عیسی را پذیرفتند و بعد مشکالتی را تجربه کردند .برخی در عموم تحقیر شده و مورد اهانت و آزار
قرار گرفتند (عربانیان  ۳۲ :۱۰تا  .)۳۴برخی دیگر با مشکالت مالی روبرو شدند (عربانیان .)۶ ،۵ :۱۳
بسیاری خسته شده و ایامن خود را زیر سوال بردند (عربانیان  .)۱۳ ،۱۲ :۳آیا امروز همین موضوع
می تواند در مورد هر کدام از ما نیز صدق کند؟
به هر حال ،رسول در خطبه ای تکان دهنده آنها را به چالش کشید( ،و بعدها به ما تعمیم یافت)
تا در ایامن به عیسی پایدار مبانند و نگاه خود را به عیسی معطوف کنند که اکنون در قُدس آسامنی
حضور دارد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۱دی – اول ژانویه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۵دی

آغازی پر شکوه
برای اینکه موعظه را درک کنیم و پیام آن را در مورد خود اعامل کنیم ،باید ازتاریخچه جامعه
کلیسا و وضعیت آنها در هنگام دریافت نامه پولس رسول آگاهی یابیم.


عربانیان  ۴ ،۳ :۲را بخوانید .تجربه مخاطبان عربانی هنگامیکه ابتدا تغییر مذهب دادند ،چگونه بود؟

ایــن آیــات حاکــی از آنســت کــه مخاطبــان عربانــی خودشــان موعظــه کــردن مســیح را نشــنیده
بودنــد؛ در عــوض ،آنــان انجیــل را از طریــق مبـران دیگــری شــنیده بودنــد کــه خــر «نجــات» را بــه
آنهــا اعــام کــرده بودنــد.
پولس همچنین می گوید که مبرشان پیام را برای آنها «تایید کرده اند» و اینکه خداوند خود حامل
«شهادت هایی با نشانه ها و شگفتی ها بوده است» .این بدان معناست که خداوند مصداق تجربی
از انجیل را با نشانه ها و دیگر اعامل قدرمتند فراهم منوده است – که در میان آنها توزیع «هدایای
روح القدس» از آن جمله است .عهد جدید نشان می دهد که آیاتی مانند شفاهای معجزه آسا ،بیرون
کردن ارواح ،و باران رحمت و برکات روحانی اغلب با بشارت و موعظه انجیل در مکانهای جدید
همراه بوده است.
در آغاز کلیسای مسیحی ،حواریون در اورشلیم از روح خدا پر گشتند تا بتوانند انجیل را به
زبانهائی که قبال با آنها آشنایی نداشتند تکلم کنند و قادر به انجام معجزات باشند (اعامل .)۳ ،۲
فیلیپس در سامره (اعامل  ،)۸پطرس در یافا و قیرصیه (اعامل  ،)۱۰ ،۹و پولس در طول خدمت
خود در آسیای صغیر و اروپا شگفتی های مشابهی را به منایش گذاشتند (اعامل  ۱۳تا  .)۲۸این
اعامل قدرمتند شواهدی عملی بودند که پیام «نجات» یعنی برقراری پادشاهی خداوند و نجات از
محکومیت ،و رهایی از قدرت های شیطانی را تایید می کردند (اعامل  ۲۵ :۱۲تا .)۲۹
روح القدس ایامنداران مسیحی را مجاب کرد که گناهانشان بخشیده شده است؛ بنابراین ،آنها
دیگر از داوری خداوند ترس نداشتند ،و در نتیجه دعاهای آنان جسورانه و از روی ایامن بود ،و تجربه
مذهبی آنان باخوشی و صفای دل همراه بود (اعامل  ۳۷ :۲تا  .)۴۷روح القدس همچنین کسانی را
که اسیر قدرتهای شیطانی بودند ،نجات داد ،که این خود شاهدی قانع کننده از برتری قدرت خدا بر
نیروهای رش بود و نشان داد که ملکوت خدا در زندگی آنها برقرار شده است.
داستان گرایش شما به مسیحیت چیست؟ از چه طرقی شما ایمان و اعتقاد خود را به عیسی به
عنوان ناجی و پروردگار خود تایید کرده اید؟ چرا خوب است برخی اوقات به یاد داشته باشیم که
خدا برای اولین بار در زندگی شما کار کرد تا شما را به خود نزدیک کند؟
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 ۶دی

تقال و کشمکش
وقتی ایامنداران ایامن خود را به مسیح اعرتاف کردند و به کلیسا پیوستند ،آنها یک خط مرزی را
برای خود تعیین کردند که آنها را از سایر افراد جامعه مشخص و متامیز کرد .متاسفانه ،این دلیلی برای
اختالف و مناقشه شد ،زیرا بطور ضمنی جامعه و ارزشهای آن را طور منفی مورد قضاوت قرار داد.
عربانیان باب  ۳۲ :۱۰تا  ۳۴و عربانیان باب  ۳ :۱۳را بخوانید .تجربه مخاطبان نامه عربانیان پس از
تغییر مذهب چگونه بود؟

بسیار محتمل است که خوانندگان نامه عربانیان از آزار و اذیت کالمی و جسمی اوباش تحریک
شده توسط مخالفان رنج می برده اند (به عنوان مثال اعامل  ۱۹ :۱۶تا  ،۲۲اعامل  ۱ :۱۷تا  .)۹آنها
همچنین به زندان افتادند ،و احتامال مورد رضب و شتم قرار گرفتند ،زیرا مقامات از قدرت و اختیار
برخوردار بودند تا افراد را بدون برخورداری از محاکمه مقتضی و منصفانه ،بدون ادله مجازات و
حبس منایند (بعنوان مثال ،اعامل .)۲۳ ،۲۲ :۱۶



عربانیان باب  ۲۴ :۱۱تا  ۲۶و اول پطرس  ۱۶ ،۱۴ :۴را بخوانید .چگونه تجربیات موسی و خوانندگان
کتاب اول پطرس به ما کمک می کنند تا درک کنیم به چه علت ایامنداران مسیحی مورد آزار و اذیت
قرار گرفتند؟

«متحمل شدن مالمت مسیح» رصفاً به معنای شناخت خود مسیح و تحمل آزار ،اذیت ،توهین ،و
تحقیری است که قطعا در ارتباط با آنست .خصومت و دشمنی عموم علیه مسیحیان نتیجه تعهدات
مذهبی متامیز مسیحیان بود .مردم می توانند از اعامل مذهبی که درک منی کنند یا به خاطر سبک
زندگی و اخالقیاتی که میتواند باعث احساس گناه و تحقیر دیگران شود ،آزرده خاطر شوند .تا اواسط
قرن اول میالدی ،تاکتیوس مسیحیان را بخاطر «نفرت از برشیت» مقرص می دانست – .ترجمه آلفرد
جی .چرچ و ویلیام جی .برودریب ،آثار کامل تاکیتوس( ،نیویورک :کتابخانه مدرن )۱۹۴۲ ،سالنامه
 .۱۵.۴۴.۱علت دقیق این اتهام هرچه که باشد ،قطعا صحیح نیست ،بسیاری از مسیحیان اولیه ،مانند
کسانیکه پولس این نامه را خطاب به آنها نوشته بود ،به خاطر ایامنشان متحمل آزار و اذیت شدند.
هرکس ،مسیحی یا غیر مسیحی ،رنج می برد .به هر حال ،رنج بردن به خاطر مسیح ،به چه
معناست؟ چقدر از رنجی که به خاطر مسیح متحمل می شویم ،به انتخاب خود ما بوده است؟
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 ۷دی

احساس ناراحتی و تشویش
خوانندگان رساله عربانیان ،علی رغم طرد شدن و آزار و اذیت قرار گرفنت ،در حفظ ایامن و پایداری
و تعهد خود نسبت به مسیح موفق بودند .با اینحال ،مناقشه در دراز مدت عوارض و آسیب هایی را در
برداشت .آنها به خوبی مبارزه کردند و رسبلند بیرون آمدند ولی در عین حال خسته و درمانده شده بودند.



عربانیان ۱۸ :۲؛ عربانیان ۱۳ ،۱۲ :۳؛ عربانیان ۱۵ :۴؛ عربانیان ۲۵ :۱۰؛ عربانیان ۱۳ ،۱۲ ،۳ :۱۲؛ و
عربانیان  ۱ :۱۳تا  ۱۳ ،۹را بخوانید .برخی از چالش هایی که ایامنداران با آنها مواجه بودند ،چه بود؟

کتاب عربانیان به ما می گوید که خوانندگان همچنان با مشکالت و سختی هایی روبرو می شوند.
حمالت لفظی و احتامال انواع دیگر حمالت علیه کرامت آنها ادامه داشته است (عربانیان .)۱۳ :۱۳
برخی از ایامنداران هنوز در زندان بودند (عربانیان  – )۳ :۱۳چیزی که احتامال کلیسا را از نظر مالی
و روانی تحت فشار قرار داده بود .آنها خسته بودند (عربانیان  )۱۳ ،۱۲ :۱۲و به راحتی می توانستند
«خسته و دلرسد» شوند(عربانیان .)۳ :۱۲
در میان افراد و جوامع معمول است که پس از اینکه شور و شوق پیروزی به پایان برسد و روان
و دیگر مکانیزم های دفاعی آرام و قرار گیرند ،در برابر ضد حمله دشمنان آسیب پذیر خواهند بود.
بسیج و جمع آوری نیروها برای مقابله با تهدید قریب الوقوع دشمن چنانچه برای دومین بار حمله
کند بسیار دشوارتر خواهد بود.


اول پادشاهان باب  ۱ :۱۹تا  ۴را بخوانید .چه اتفاقی برای ایلیا افتاد؟

«ولی ایلیا اینچنین واکنش نشان داد .او ترسیده بود که اصالحات آغاز شده بر کوه کرمل ممکن
است دوام نیابد و این اندیشه او را پریشان ساخت .او در بلندیهای فسجه به اوج رسیده بود و حال
خود را در ته دره میدید .در حالیکه تحت الهام قادر مطلق بود لیکن مورد آزمون شدیدی قرار گرفته
بود .ولی در این زمان تهدید ایزابل با نومیدی در گوشهایش زمزمه میکرد و شیطان همچنان بظاهر بر
توطئه زن بدکار مستولی بود و او متسک به خدا را از دست داده بود .او بیش از اندازه متعال گردیده
بود و عکس العمل مهیب بود .ایلیا خدا را فراموش کرده و به فرار خود ادامه می داد تا اینکه خود
را دلتنگ و عاجز و تنها یافت» (اِلن جی وایت ،انبیا و پادشاهان ،صفحه .)۱۳۳
به زمانهایی بیاندیشید که در زندگی مسیحی خود شکست خورده اید و تالش کرده اید تا شرایط و
عواملی که در فروپاشی شما نقش داشته اند را درک کنید .چه کار متفاوتی می توانستید انجام دهید؟
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 ۸دی

با هم متحد شدن
رسول به خوانندگان توصیه می کند ،با توجه به وضعیتشان چه کاری انجام دهند؟ چه چیزی را
می توانیم از عربانیان برای خیریت و منفعت خود یاد بگیریم؟ بیایید تا به بررسی چگونگی کمک
خداوند به ایلیا برای نجات از ناامیدی و یاس بپردازیم.


اول پادشاهان باب  ۵ :۱۹تا  ۱۸را بخوانید .خداوند برای احیای ایامن خادم خویش ایلیا چه کرد؟
داستان رفتار و برخورد خداوند با ایلیا بعد از واقعه کوه کرمل قابل توجه است ،زیرا نشان دهنده
مراقبت پُر از مهر و محبت و همراه با حکمت خداوند نسبت به کسانی است که در تنگنا و در تالش
برای حفظ ایامن خود می باشند .خداوند چندین کار برای ایلیا انجام داد .نخست ،او به نیازهای مادی
او رسیدگی کرد .برای او خوراک تهیه کرد و اجازه داد تا اسرتاحت کند .سپس ،در غار ،با مهربانی او را
مالمت کرد « -اینجا چه می کنی ،ایلیا؟»  -و به او کمک کرد تا درک عمیق تری از نحوه اعامل و تحقق
اهدافش پیدا کند .خدا در باد ،زمین لرزه یا آتش نبود ،اما هنوز با نجوای آرامی با او سخن گفت .سپس،
خدا او را به دنبال انجام ماموریتی فرستاد تا دوباره به او اطمینان و قوت قلب دهد.

عربانیان باب ۱ :۲؛ عربانیان  ۱۲ :۳تا ۱۴؛ عربانیان  ۱۱ :۵تا ۳ :۶؛ و عربانیان  ۱۹ :۱۰تا  ۲۵را بخوانید.
پولس چه پیشنهادی داد که ایامنداران باید انجام دهند؟

در رسارس عربانیان می توان توصیه های متعددی را یافت که رسول خدا به خوانندگان خود می
دهد تا به آنها کمک کند تا قوت و قدرت و ایامن اولیه خود را بازیابند .یکی از جنبه هایی که پولس
بر آن تاکید می کند ،رسیدگی و توجه ایامنداران به نیازهای جسمی همکیشانشان است .وی توصیه
می کند که آنها باید میهامن نواز باشند و به مالقات زندانیان بروند ،که به معنای تامین نیازهای
آنهاست .در اینجا رسول ،خوانندگان را به سخاومتندی فرا می خواند ،تا به یاد داشته باشند که خدا آنها
را رها نخواهد کرد (عربانیان  ۱ :۱۳تا  .)۶پولس همچنین آنها را هم مالمت و هم تشویق می کند .او
به آنها هشدار داد که بتدریج «منحرف نشوند» (عربانیان  )۱ :۲و «کسی دل رشور و بی ایامن نداشته
باشد» (عربانیان  ،)۱۲ :۳و آنها را تشویق می کند تا در درک ایامنشان رشد کنند (عربانیان  ۱۱ :۵تا
 .)۳ :۶وی همچنین در مورد اهمیت حضور مداوم در جلسات کلیسا سخن گفت (عربانیان .)۲۵ :۱۰
بطور خالصه ،او به آنها توصیه کرد که یکدیگر را رها نکنند بلکه متحد بوده ،و با تشویق و محبت
یکدیگر را نیکوکاری ترغیب کنند ،اما وی همچنین از عیسی و کار خدمت او در خیمه مقدس آسامنی
به خاطر آنها تجلیل منود (عربانیان ۲ ،۱ :۸؛ عربانیان  ۱ :۱۲تا .)۴
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این روزهای آخر
عربانیان ۲ :۱؛ عربانیان  ۲۶ :۹تا ۲۸؛ عربانیان  ۳۶ ،۲۵ :۱۰تا ۳۸؛ و عربانیان  ۲۵ :۱۲تا  ۲۸را بخوانید.
پولس در اینجا ،بخصوص در مورد زمان ،بر چه نکته ای تاکید می کند؟

عنرص بسیار مهمی وجود دارد که پولس رسول بر آن تاکید دارد ،اینکه فوریت را به توصیه خود می
افزاید :خوانندگانی که درست در «ایام آخر» زندگی می کنند (عربانیان  )۲ :۱و وعده هایی که در رشف
تحقق هستند (عربانیان  ۳۶ :۱۰تا  .)۳۸هامنطور که خواهیم دید ،قابل توجه است که پولس در رسارس این
رساله مخاطبان خود را با نسلی که در صحرای سینا بودند مقایسه می کند که درست قبل از عبور از مرز
کنعان ،منتظر و آماده برای ورود به رسزمین موعود ایستاده بودند .او به آنها یادآوری می کند« ،زیرا پس از
اندک زمانی «او که باید بیاید ،خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد» (عربانیان  .)۳۷ :۱۰و سپس آنها را تشویق
می کند« :لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمیگردند و هالک میشوند ،بلکه از آنانیم که ایامن
دارند و حیات مییابند» (عربانیان  .)۳۹ :۱۰این آخرین توصیه ،به خوانندگان و به ماست و خطراتی را که
قوم خدا درست قبل از تحقق کامل وعده های خدا از نظر تاریخی تجربه کرده اند را یادآوری می کند.
کتاب اعداد دقیقاً درباره این موضوع بحث می کند .سوابق کتاب مقدسی نشان می دهد که
دو بار ،درست قبل از ورود به رسزمین موعود ،ارساییل شکست های مهمی را متحمل می شود .بار
نخست ،که در اعداد باب  ۱۳و  ۱۴ثبت شده ،درباره شک و تردیدهایی که چندین تن از رهربان در
میان قوم منترش می کنند و باعث لغزش ایامن بنی ارسائیل می شود ،با ما صحبت می کند .در نتیجه،
قوم تصمیم می گیرد تا یک رهرب جدید تعیین کند و به مرص برگردد ،درست در لحظه ای که قصد
ورود به کنعان را داشتند.
دومین بار ،بنی ارسائیل با پرستش بعل فغور درگیر هوای نفس و پرستش خدایان دروغین شد
(اعداد  .)۲۵ ،۲۴در حالیکه بلعام قادر نبود لعنتی برای بنی ارساییل بیاورد ،شیطان توانست بااستفاده
از وسوسه های شهوانی ،ارساییل را به سوی عبادت دروغین و گناه سوق دهد و موجب نا خشنودی
و خشم خداوند شد.
پولس به خوانندگان عربانی در مورد دو خطر مهم هشدار می دهد .نخست ،او آنها تشویق
و ترغیب می کند که ایامن و اعتقادشان را محکم نگاه دارند و چشمهایشان را به عیسی بدوزند
(عربانیان  ،۱۴ :۴عربانیان ۲۳ :۱۰؛ عربانیان  ۱ :۱۲تا  .)۴دوم ،او از آنان می خواهد تا از فسق و فساد
و حرص و طمع دوری کنند (عربانیان  ۴ :۱۳تا  .)۶رسانجام ،وی آنها را به پیروی و اطاعت از رهربان
خود ترغیب می کند (عربانیان .)۱۷ ،۷ :۱۳
با توجه به درک ما از وضعیت مردگان – و اینکه به محض بستن چشم با مرگ ،مرحله بعدی که
می دانیم بازگشت ثانویه مسیح است – چرا می توانیم بگوییم که همه مردم در دوران «ایام
آخر» زندگی کرده اند؟
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اندیشه ای فراتر :دیوید آِ .دسیلوا به روشنی توضیح می دهد که چرا مسیحیان اولیه مورد
جفا قرار گرفتند« :مسیحیان سبکی از زندگی را برگزیدند که … ضد اجتامعی و حتی مخرب تلقی
می شد .وفاداری به بت ها ،با حضوری زهدگرایانه در مراسم قربانی و مراسمی شبیه آن ،به عنوان
منادی برای وفاداری به حکومت ،مقامات ،دوستان ،و خانواده تلقی می شد .پرستش خدایان دروغین
موضوعی منادین برای فداکاری و تعهد شخص در روابطی بود که جامعه را پایدار و شکوفا نگاه می
داشت .با امتناع از مراسم قبلی ،مسیحیان (مانند یهودیان) به عنوان ناقضان بالقوه احکام و [بعنوان]
عوامل برانداز و توطئه گر درون امپراتوری مورد سوء ظن قرار گرفتند».
«برای کسانی که بی دل و جرات هستند مطمئناً عالجی وجود دارد :ایامن ،دعا و کار .ایامن و
حرکت ،اطمینان و خشنودی را ارزانی داشته و روز بروز افزایش خواهد یافت .آیا فریفته شده اید که با
دلرسدی مطلق مطیع احساسات شوم باشید ؟ در تاریکرتین ایام وقتی همه چیز بنظر در نامساعدترین
وضع باشد هراسان نباشید .به خدا اعتامد و ایامن داشته باشید .او نیازهای شام را می داند .همه قدرت
ها در دستان اوست .محبت او بی کران و شفقت او الیزال است .از این نگران نباشید که او وعده
خود را عملی نخواهد ساخت .او حقیقت جاودان است .او هرگز پیامن خود را با کسانی که دوست
دارد نخواهد شکست .و به خادمان مومن وفادار خود کارایی را عطا میکند که به آن نیاز است .پولس
رسول شهادت داد« :فيض من تو را كايف است ،زيرا كه ق ّوت من در ضعف كامل مي گردد… .بنابراين،
از ضعف ها و رسوايي ها و احتياجات و زحامت و تنگيها بخاطر مسيح شادمانم ،زيرا كه چون ناتوانم،
آنگاه توانا هستم» (دوم قرنتیان  ۲١آیات  ۹و (»)٠١اِلن جی وایت ،انبیا و پادشاهان ،صفحه .)۶۳۱

سواالتی برای بحث:
 .۱آیا می توان به دلیل تعهد مسیحی خود «متفاوت» بود ،و در عین حال متهم به «جدایی
طلبی»از دیگران و بی توجهی به آنها نشد؟ اگر بلی ،چگونه؟

 .۲کلمه «توصیه» در کتاب مقدس می تواند به نکوهش یا تشویق اشاره داشته باشد .در
نکوهش فردی که ناامید و مایوس است ،چه احتیاطی را باید در نظر بگیریم؟

 .۳چه شباهتهایی را بین تجربه خوانندگان عبرانیان و کلیسای الئودیکیه در مکاشفه  ۴۱ :۳تا
 ۲۲پیدا می کنید؟ از چه لحاظ تجربه ما امروز ،دو هزار سال بعد ،شبیه تجربه آنها است ،و از
شباهتهای موجود چه چیزی را می توان یاد گرفت؟
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داستانهای ایامنداران

 11دی

نگهبانان غافلگیر شده
توسط اندرو مک چسنی

جشن ازدواج معموالً در خانواده ها زمانی فرح بخش است .اما کومه و شوهرش،
یونْگ ،در روستای دور افتاده خود واقع در الئوس ،رنج کشیدند.
کومه که به طایفه ای بنام لِ ْیوِن تعلق داشت و دخرت یکی از احضارکنندگان روح
بود .او را از بدو کودکی آماده کرده بودند تا جایگزین مادرش بشود .اما او خداوند را
یافت و برخالف میل مادرش زندگی خود را به خداوند سپرد .حتی بدتر از آن ،او با مردی
مسیحی که به طایفه دیگری تعلق داشت ازدواج کرد .به نظر می رسید که همه مخالف
ازدواجشان بودند -حتی ارواح رشیر.
یکروز یکی از ارواح رشیر به کومه ظاهرشد و به او خندید .کومه رسیعا زانو زده و
دعا کرد .او بلند شد و تالش کرد تا بسوی کتاب مقدس خود قدم بردارد و آن را بخواند.
کتاب مقدس تنها در چند قدمی او بود ،با وجود این ،حس کرد که پاهایش چنان سنگین
شده که به سختی می تواند حرکت کند؛ چنانکه گویی پاهایش در زمین گیر کرده بود.
در حینی که برای راه رفنت تقال می کرد رشوع به دعا منود«:خدایا محافظتم کن .خدایا
محافظتم کن ».رسانجام توانست کتاب مقدس را بردارد و باز کند .پس از اینکه چند منت
را خواند ،به نام عیسی دعا کرد و روح رشیرآنجا را ترک کرد.
کشمکش با قوای رشیر سالها ادامه یافت؛ اما کومه و یونْگ وفادارانه در خانه خود،
خدا را عبادت کردند .والدینشان ،خواهر و برادرشان و همسایه شان بطور آشکار انزجار
خود را به آنان ابراز می کردند .فردی به دروغ به مقامات گزارش داده بود که آنها
مرتکب جرم شده اند .وقتی افرسهای پلیس برای دستگیری زوج رفتند ،آنها با صورتهایی
قدرمتند و مرموز در مقابل خانه روبرو شدند .افرسها از ترس پا به فرار گذاشتند .افرسان
در تالش دوم برای دستگیری زوج شکست خوردند چرا که از دیدن چهره های مرموز در
داخل خانه وحشت کردند .این خرب همه جا پخش شد که زوج از نگهبانان فراطبیعی
خاصی برخوردارند و مردم رشوع به احرتام گذاشنت به آنها کردند.
در این اثنا ،آن زوج ایامنشان را با خانواده و همسایگانشان به اشرتاک می گذاشتند.
آنها در هر فرصت به دیگران کمک می کردند و باوجود اینکه خودشان در عجز و فقر
بودند ،به افرادی که مستضعف تر ازخودشان بودند مددرسانی می کردند .با گذر زمان
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مردم برای کمک نزد آنان می آمدند .افرادی که دیوزده و بیامر بودند به دنبال شفا
بودند .مردم یک به یک به خدا ایامن می آوردند و خانه آن زوج به کلیسای خانگی
تبدیل شد .خواهر کومه مدتی در برابر انجیل مقاومت کرد ،اما یک شب دید که نوری
درخشان خانه کومه را نورانی کرده است .روز بعد ،او از خواهرش پرسید که وقتی
هیچکس در روستا برق نداشت چطور خانه آنها روشن بود .کومه منی دانست چه بگوید.
او با شوهرش در خواب بودند .بعد از آن خواهرش به عیسی ایامن آورد.
امروز یونْگ و کومه نور خدا را در میان اهالی لیون در الئوس می تابانند .بخشی از
هدایای سبت سیزدهم به بازگشائی مدرسه ابتدائی در این کشور کمک خواهد کرد .لطفا
برای پروژه مدرسه ،یونگ و کومه و مردم گرانقدر الئوس دعا کنید.

13

  درس دوم  

پیام عربانیان

 ۱۷ – ۱۱دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان  ۵ :۱تا ۱۴؛ لوقا  ۳۰ :۱تا ۳۳؛ مزمور  ۱ :۱۳۲تا ۵؛ عربانیان  ۱۴ :۲تا
۱۶؛ عربانیان  ۱ :۵تا ۴؛ اول پطرس ۹ :۲؛ عربانیان  ۸ :۸تا .۱۲
آیه حفظی« :جان کالم در آنچه میگوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب
راست ِ
تخت مقام کربیا در آسامن نشسته» (عربانیان .)۱ :۸
یک نسخه یهودی که چند دهه بعد از عربانیان ،در حدود سال  ۱۰۰بعد از میالد نوشته شده
است ،شامل این دعاست« :پروردگارا ،همه اینها را در حضور تو بیان کردم ،زیرا تو گفته ای این دنیا را
برای ما خلق کردی … و اکنون ،پروردگارا ،این ملتهایی که به هیچ وجه خوشنام نیستند ،بر ما سلطه
دارند و ما را تار و مار می کنند .اما ما قوم تو ،که تو آنها را نخست زادگان خود ،تنها مولود ،غیور و
غیرمتند نسبت به خودت ،و عزیزترین خوانده ای ،تحت سلطه آنها هستند».
خوانندگان عربانیان احتامال احساس مشابهی داشته اند .اگر آنها تنها فرزندان خدا بودند ،چرا باید
متحم چنین رنج هایی می شدند؟
بنابراین ،پولس رساله عربانیان را نوشت تا ایامن ایامنداران را در میان سختیها و آزمایش هایشان
تقویت کند .او به آنها (و ما) یادآوری می کند که وعده های خدا از طریق عیسی مسیح که در آسامن
در جانب راست پدر نشسته است ،تحقق می یابد و او بزودی ما را به خانه آسامنیامن خواهد برد.
و تا آن زمان ،عیسی واسطه برکات پدر آسامنی برای ماست .بنابراین ،باید تا به آخر ایامن خود را
محکم حفظ کنیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۸دی –  ۸ژانویه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۲دی

عیسی پادشاه ماست
نکته مهم و اصلی رساله عربانیان اینست که عیسی حاکم است ،او که بر جانب راست تخت
خداوند در آسامن نشسته است (عربانیان  .)۱ :۸عیسی به عنوان خداوند ،همیشه پادشاه و فرمانروای
جهان بوده است .اما هنگامی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند ،شیطان حاکم این جهان شد (یوحنا
۳۱ :۱۲؛ یوحنا ۳۰ :۱۴؛ یوحنا  .)۱۱ :۱۶با اینحال ،عیسی آمد و با مرگ خود برروی صلیب ،شیطان را
شکست داد ،حق فرمانروایی بر کسانی را که او را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرند ،مجددا ً به
دست آورد (کولسیان  ۱۳ :۲تا .)۱۵
دو فصل اول رساله عربانیان بطور خاص بر آغاز پادشاهی عیسی مترکز دارد.


عربانیان باب  ۵ :۱تا  ۱۴را بخوانید .در اینجا چه اتفاقی می افتد؟

این آیات در سه بخش تنظیم شده اند .هر بخش جنبه ای از مراسم تخت نشینی پرس را معرفی
می کند :نخست ،خداوند ،عیسی را بعنوان ولیعهد منصوب می کند (عربانیان  .)۵ :۱دوم ،خداوند پرس
را به ساکنان دربار آسامنی خود معرفی می کند ،که او را می پرستند (عربانیان  )۸ ،۶ :۱در حالی که
پدر رشاکت پرس در آفرینش و سلطنت ابدی او را اعالم می کند (عربانیان  ۸ :۱تا  .)۱۲سوم ،خداوند
پرس را بر تخت سلطنت می نشاند که اعطای اقتدار واقعی بر زمین است (عربانیان .)۱۴ ،۱۳ :۱
یکی از مهمرتین مبانی اعتقادی عهد جدید اینست که خداوند وعده هایی را که به داوود داده
بود در عیسی عملی کرد (به دوم سموئیل  ۸ :۷تا  ،۱۶و لوقا  ۳۰ :۱تا  ۳۳نگاه کنید .عیسی از نسل
داوود در شهر داوود متولد شد (متی  ۱ :۱تا ۱۶؛ لوقا  .)۱۱ ،۱۰ :۲در زمان خدمت زمینی او ،مردم
اغلب او را «پرس داوود» خطاب می کردند .او تحت این اتهام که ادعا کرده «پادشاه یهودیان» است
به صلیب کشیده شد (متی  .)۳۷ :۲۷پطرس و پولس در مورد اینکه عیسی برای تحقق وعده های داده
شده به داوود از میان مردگان قیام کرده است ،موعظه کردند (اعامل  ۲۲ :۲تا ۳۶؛ اعامل  ۲۲ :۱۳تا
 .)۳۷و یوحنا عیسی را «شیر قبیله یهودا» معرفی کرد (مکاشفه .)۵ :۵
البته عربانیان با این مطلب هامهنگی دارد .خدا به وعده های خود به داوود در عیسی عمل کرد:
خدا به او «نامی» برتر از فرشتگان داد (عربانیان  ،)۴ :۱او را بعنوان پرس خود منصوب کرد (عربانیان ،)۵ :۱
و او را برای همیشه به عنوان خالق و پروردگار تایید کرد (عربانیان  ۸ :۱تا  ،)۱۲و او را بر جانب «دست
راست» خود نشاند (عربانیان  .)۱۴ ،۱۳ :۱عالوه بر این ،براساس عربانیان  ،۴عیسی مردم را به آرامش
خداوند هدایت می کند و به ما یادآوری می کند که عیسی بنا کننده خانه خدا است (عربانیان .)۴ ،۳ :۳
بنابراین ،عیسی حاکم مرشوع این کره خاکی است که برای بیعت با ما ،با شیطان غاصب در نربد است.
چگونه می توانیم در میانه آزمایشات و سختی های زندگی ،از دانستن اینکه عیسی حاکم جهان
است ،تسلی یابیم؟
15

     دوشنبه     

 ۱۳دی

عیسی شفیع ماست
یک مفهوم جالب از الهیات عهد عتیق این است که پادشا ِه موعو ِد منتسب به خاندانِ داوود،
مناینده قوم در پیشگاه خداوند خواهد بود.
خروج باب  ۲۳ ،۲۲ :۴را با دوم سموئیل  ۱۲ :۷تا ۱۴؛ و تثنیه  ۸ :۱۲تا  ۱۰را با دوم سموئیل  ۹ :۷تا
 ۱۱و تثنیه  ۱۴ ،۱۳ :۱۲را با مزمور  ۱ :۱۳۲تا ۵؛  ۱۱تا  ۱۴مقایسه کنید .چه وعده هایی از طریق
پادشاه موعود منتسب به خاندان داوود ،برای ارساییل محقق شد؟

ارسائیل پرس خدا بود و خداوند به آنها مکانی را می دهد که در آنجا از دست دشمنانشان در
امان باشند .همچنین خداوند در میان آنها مکانی را برای خود انتخاب می کند که نام او در آن ساکن
خواهد بود .این وعده ها برای ارسائیل اکنون از طریق پادشاه موعود منتسب به خاندان داوود می
توانست تحقق یابد .او به عنوان پرس خدا پذیرفته خواهد شد ،خدا به او در برابر دشمنانش آرامی
خواهد داد ،و او معبدی را برای خدا در صهیون خواهد ساخت که در آن نام خدا ساکن خواهد شد.
این بدان معناست که خدا به وعده های خود به ارسائیل در پادشاه موعو ِد منتسب به خاندان داوود
تحقق خواهد بخشید .پادشاه خاندان داوود ،مناینده ارسائیل در پیشگاه خدا خواهد بود.
معرفی و الحاق یک مناینده در رابطۀ بین خدا و ارسائیل ،تداوم رابطه آنها در عهدی که با هم
بسته بودند را میرس ساخت .الزمه عهد منتسب به موسی برای دریافت برکات و حامیت خداوند،
وفاداری و تعهد همه ارسائیل بود (به یوشع  ۱ :۷تا  ۱۳نگاه کنید) .با این حال ،عهد منتسب به خاندان
داوود برکات عهد خدا برای ارسائیل را از طریق وفاداری یک شخص ،یعنی پادشاه منتسب به خاندان
داوود ،تضمین و تأمین کرد.
متاسفانه ،در بیشرت موارد پادشاهان خاندان داوود وفادار نبودند ،و خدا نتوانست ارساییل را
آنگونه که می خواست برکت دهد .عهد عتیق مملو از حکایات و روایتهایی درباره چگونگی بی
وفایی بسیاری از آن پادشاهان است.
خرب خوش اینست که خداوند پرس خود را فرستاد تا به عنوان پرس داوود از نسل او متولد شود ،و
او کامال وفادار بوده است .بنابراین ،خداوند قادر است متام وعده هایی را که به قومش داده ،در او
به تحقق برساند .وقتی خداوند ،پادشاه را برکت می دهد ،همه قوم او در مزایای آن سهیم هستند .به
همین دلیل عیسی واسطه رسیدن برکات خداوند به ماست .او از این نظر واسطه و شفیع است ،چون
او راهی برای عبور و رسیدن برکات خدا به ماست .امید نهایی ما به نجات فقط در عیسی و آنچه که
او برای ما انجام داده است ،یافت می شود.
به این بیاندیشید که چند بار در عمل به عهد و پیمان خود بی وفا بوده اید .این مطلب چه چیزی
به ما می آموزد که برای نجات تنها باید به عیسی اعتماد کنیم ؟
16

     سه شنبه     

 ۱۴دی

مسیح قهرمان ماست
اول سموئیل  ۲۰ ،۱۹ :۸و عربانیان  ۱۴ :۲تا  ۱۶را مالحظه کنید .بنی ارساییل از یک پادشاه چه
انتظاری داشتند ،و چگونه این خواسته ها در عیسی برآورده شد؟
بنی ارسائیل پادشاهی را می خواستند که عالوه بر اینکه داور آنها باشد ،در نربد نیز آنان را رهربی
کند زیرا فراموش کرده بودند که خداوند پادشاه آنهاست .احیای کامل حاکمیت خدا بر قومش در
عیسی مسیح محقق شد .عیسی به عنوان پادشاه ما ،ما را در نربد با دشمن رهربی می کند.
عربانیان  ۱۴ :۲تا  ۱۶عیسی را بعنوان قهرمان انسانهای ضعیف توصیف می کند .مسیح در یک
نربد فردی با شیطان روبرو می شود و او را شکست داده و ما را از بند اسارت او نجات می دهد .این
توصیف ما را به یاد نربد بین داوود و شائول می اندازد .داوود پس از اینکه به پادشاهی مسح شد (اول
سموئیل  ،)۱۶با غلبه بر شائول برادران خود را از بردگی نجات داد .رشایط نربد چنان بود که برنده
جنگ می توانست افراد طرف دیگر را به بردگی کشد (اول سموئیل  ۸ :۱۷تا  .)۱۰بنابراین ،داوود به
عنوان قهرمان ارسائیل ایفای نقش کرد .او مناینده آنها بود.



اشعیا باب  ۱۳ :۴۲و اشعیا باب  ۱۵ :۵۹تا  ۲۰را بخوانید .چگونه یهوه خود را در این آیات
توصیف می کند؟

عربانیان باب  ۱۴ :۲تا  ۱۶به این مفهوم اشاره دارد که خدا ارسائیل را در یک نربد ،تک به تک
نجات خواهد داد .به این آیه توجه کنید« :خداوند در جواب میگوید« :این است آنچه واقع خواهد
شد .اسیران از دست رسباز آزاد میشوند ،و آنچه حاکم ستمکار به یغام برده از او گرفته خواهد شد.
من با کسانی که با شام میجنگند ،خواهم جنگید ،و فرزندان تو را رها خواهم کرد» (اشعیا .)۲۵ :۴۹
ما مسیحیان اغلب فکر می کنیم که درگیر نربدی فردی با شیطان هستیم .وقتی افسسیان :۶
 ۱۰تا  ۱۸را می خوانیم ،می بینیم که بله درست است ،ما در حال مبارزه با شیطان هستیم .اما
خداوند قهرمان ماست ،و او پیشاپیش ما به جنگ با شیطان می رود .ما بخشی از ارتش او هستیم؛
به همین دلیل است که ما باید زره او را بپوشیم .همچنین ،ما در این نربد تنها نیستیم« .شام» در
افسسیان  ۶ضمیر جمع است .ما بعنوان یک کلیسا زره او را می پوشیم و پشت رس قهرمان خود،
که خود خداوند است ،می جنگیم.
پوشیدن زره خداوند به چه معناست؟ یعنی ،در تالشها و مبارزات روزمره خود ،با خود ،با
وسوسه ها ،و با موارد دیگر ،چگونه می توانیم از قدرتی بهره مند شویم که ما را از طریق قوت
و قدرت خدا قادر سازد تا در ایمان بمانیم؟
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     چهارشنبه     

 ۱۵دی

مسیح کاهن اعظم ماست
عربانیان  ۵تا  ۷ماموریت دوم عیسی را معرفی می کند .او کاهن اعظم ماست .نویسنده توضیح
می دهد که خداوند وعده ای که درباره پادشاه منتسب به خاندان داود است را محقق می سازد،
اینکه «خداوند سوگند خورده و نظرش را تغییر نخواهد داد که« :تو جاودانه کاهن هستی ،در رتبۀ
ِم ِ
لکیص ِدق» (مزمور  ،۴ :۱۱۰به نقل از عربانیان .)۶ ،۵ :۵
الویان باب  ۱ :۱تا ۹؛ الویان  ۸ :۱۰تا ۱۱؛ مالکی ۷ :۲؛ اعداد  ۲۲ :۶تا ۲۶؛ و عربانیان  ۱ :۵تا  ۴را
بخوانید .انجام چه وظایفی را کاهن بر عهده داشت؟

کاهنان به بخاطر انسانها تعین می شدند و واسطه و شفیعی برای برش و عاملی برای امور خدا
بودند .کاهن یک شفاعت کننده بود .این امر در مورد هر نوع سیستم کهانت ،اعم از یهودی ،یونانی،
رومی ،یا هر سیستم دیگری صادق بود .کاهن ارتباط ما با خدا را میرس می سازد و هر کاری را که
کاهن انجام می دهد به منظور تسهیل ارتباط بین ما و خداوند است.
کاهن از جانب انسانها قربانی ها را تقدیم می کرد .مردم منی توانند این قربانی ها را شخصا به حضور
خدا تقدیم کنند .کاهن می داند که چگونه ما می توانیم یک قربانی «قابل قبول» را به حضور خداوند تقدیم
کنیم تا هدایای ما مورد قبول او واقع شود یا اینکه آنها بتوانند تطهیر و بخشش را میرس کنند.
کاهنان همچنین رشیعت خدا را به مردم تعلیم می دادند .آنها در احکام خداوند تبحر داشتند و
مسئولیت توضیح و بکارگیری آنها را بر عهده داشتند.
در آخر ،کاهنان همچنان مسئولیت برکت دادن به نام یهوه را برعهده داشتند .خداوند میانجی
ُحسن نیت و اهداف خیرخواهانه خود برای مردم بود.
با اینحال ،در اول پطرس باب  ،۹ :۲ما چیز دیگری را می بینیم .ما – ایامنداران عیسی مسیح
 «یک کاهن سلطنتی» داریم .این نقش به معنای داشنت امتیازات باورنکردنی است .کاهنان میتوانستند در خیمه مقدس به خدا نزدیک شوند .امروز ،ما از طریق دعا با اطمینان به خدا نزدیک می
شویم (عربانیان  ۱۴ :۴تا ۱۶؛ عربانیان  ۱۹ :۱۰تا  .)۲۳همچنین ،مسئولیت های مهمی برای ما وجود
دارند .ما باید در کار خداوند برای نجات جهان همکاری و مشارکت کنیم .او می خواهد ما رشیعت،
دستورات ،و احکام خدا را به دیگران بیاموزیم و برایشان توضیح دهیم .او همچنین از ما می خواهد
تا قربانی های شکرگزاری و کارهای نیکو ،که مورد قبول او هستند را به حضور او تقدیم کنیم .چه
امتیاز و چه مسؤلیتی!
این واقعیت که ما «یک کاهن سلطنتی» هستیم ،در زندگی ما چه تفاوتی ایجاد می کند؟ این
حقیقت برزندگی ما چه تاثیری باید داشته باشد؟
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     پنجشنبه     

 ۱۶دی

عیسی برای عهدی بهرت وساطت می کند
عربانیان باب  ۸تا  ۱۰بر کار و رسالت عیسی به عنوان واسطه عهد جدید متمرکز است .قضیه عهد
و پیامن قدیمی به سادگی این بود که فقط پیشگوی چیزهای نیکویی بود که در آینده قرار بود اتفاق
بیفتد .آئین های عهد عتیق به گونه ای طراحی شده بودند ،تا کارهایی را به تصویر بکشند که مسیح
در آینده انجام می دهد .بنابراین ،کاهنان از پیش ،مسیح را به تصویر کشیدند ،خدمات آنان در خیمه
مقدس زمینی بیانگر خدمات مسیح بعنوان کاهن اعظم ما در خیمه مقدس آسامنی بود ،اما آنها فانی
و گناهکار بودند .آنها منی توانستند در حد مسیح آنرا به کامل برسانند .و آنها در یک محراب مقدس
زمینی خدمتی «شبیه و سایه ای» از آنچه که آسامنی و واقعی بود ،را انجام می دادند(عربانیان .)۵ :۸
عیسی در معبد واقعی آسامنی بعنوان کاهن اعظم ما خدمت می کند و باعث می شود تا به خدا
نزدیک تر شویم .قربانی کردن حیوانات ،پیش تصویری از مرگ مسیح بعنوان قربانی بخاطر ما بود ،اما
خون آنها نتوانست باطن را پاک و منزه کند .با اینحال ،خون مسیح دلهای ما را پاک و منزه کرد ،از
طریق او ،و با ایامن به او و پذیرش کار شفاعت او بخاطر ما ،می توانیم با شجاعت و اطمینان کامل
به حضور خدا نزدیک شویم (عربانیان  ۱۹ :۱۰تا .)۲۲


عربانیان  ۸ :۸تا  ۱۲را بخوانید .خداوند در عهد جدید به ما چه وعده ای می دهد؟
پدر با انتصاب عیسی بعنوان کاهن اعظم ما ،عهد جدیدی را برقرار کرد تا آنچه را که عهد و پیامن
قدیمی فقط توانست پیش بینی کند ،او به انجام رسانده و کامل کند .عهد جدید آنچه را که فقط
یک کاهن کامل ،جاوید ،انسانی – الهی می تواند انجام دهد را تحقق بخشید .این کاهن اعظم نه
تنها رشیعت خدا را توضیح می دهد بلکه بذر رشیعت را در قلبهای ما می کارد .این کاهن قربانی
را تقدیم می کند که مثره آن عفو و بخشش است .این کاهن قلبهای ما را پاک و متحول می کند .او
دلی تازه به ما خواهد بخشید و روحی تازه در درومنان خواهد نهاد و دل سنگی را از وجود ما بیرون
آورده ،دلی گوشتین به ما خواهد بخشید (حزقیال  .)۲۶ :۳۶او واقعا در ما خلقتی تازه ایجاد می کند
(دوم قرنتیان  .)۱۷ :۵این کاهن با فراهم آوردن دسرتسی ما به حضور خود پدر ،به طرز خارق العاده
ای ما را برکت می دهد.
خدا عهد و پیامن قدیمی را به منظور اشاره به آینده و رسالت مسیح تدوین کرد .آن [عهد قدیمی]
در طراحی و هدف خود زیبا بود .با اینحال ،برخی هدف و منظور آنرا اشتباه درک کردند .آنهایی که با
بی توجهی و بی میلی منادها ،سایه ها ،و پذیرفنت حقایقی که منادها به آنها اشاره دارند را رد می کنند،
مزایای شگفت انگیزی را از دست می دهند که رسالت عیسی مسیح برای آنان به ارمغان می آورد.
«مسیح شالوده و حیات معبد بود .مناسک آن به قربانیِ فرزند خدا اشاره می کرد .کهانت برای
نشان دادن کار شفاعتی مسیح ایجاد شده بود .کل برنامه عبادی مناسک قربانی ،یک پیش گوئی از
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مرگ منجی بود تا جهان را رستگار سازد .در این پیشکشها هیچ اثربخشی و کارآیی منی بود تا آنگاه
که آن واقعه عظیم که برای قرون و اعصار به آن اشاره می منودند به انجام رسد» (اِلن جی وایت،
آرزوی اعصار ،صفحه .)۱۷۸

     جمعه     

 ۱۷دی

اندیشه ای فراتر :با وجود همه حقایق نیکو و امیدبخش در کتاب عربانیان ،سلسله ای از
هشدارها نیز وجود دارد که در فصل های  ۱۰تا  ۱۲به اوج خود می رسند .این بخش ها حداقل دارای
دو عنرص مشرتک هستند .نخست ،همه آنها نسل فرزندان ارساییل در صحرا را با خوانندگان عربانی
مقایسه می کنند .دوم ،آنها ما را به داشنت ایامن تشویق و ترغیب می کنند.
نسل رسگردان در صحرا ،کسانی بودند که قدرت شگفت انگیز خدا را در نجات آنان از مرص دیده
بودند که با نشانه ها و شگفتی ها آشکار شده بود .آنها همچنین سخنان خدا را از کوه سینا در مورد
ده فرمان شنیده بودند .آنها ستون آتش را در شب و ابری که در روز از آنها محافظت می کرد را دیده
بودند .آنها َم ّنـــا ،نانی که از آسامن برایشان فرستاده می شد را خورده بودند .آنها همچنین هرجا که
خیمه می زدند ،از آبی که از صخره ها تراوش می کرد ،نوشیده بودند .اما هنگامیکه آنها به مرزهای
رسزمین موعود رسیدند ،دیگر قادر به توکّل و اعتامد به خدا نبودند .آنها کمبود «ایامن» داشتند ،که
هسته مطالبات خداست« .و بدون ایامن ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت» (عربانیان .)۶ :۲۲
پولس رسول می گوید ،ما نیز مانند نسل ارسائیل در صحرا در مرز ورود به رسزمین موعود قرار
داریم (عربانیان  ۳۷ :۱۰تا  .)۳۹گرچه ،امتیازات و مسئولیتهای ما بیشرت است .ما خود سخنان خدا را
در کوه سینا نشنیده ام ،اما از طریق کتاب مقدس مکاشفه ای بزرگرت از آنچه در کوه صیهون انجام
شد را دیده ایم :خدا در جسم ظاهر شد ،عیسی مسیح (عربانیان  ۱۸ :۱۲تا  .)۲۴سوال اینست :آیا ما
ایامن خواهیم داشت؟ نویسنده ما را تشویق می کند تا از یک فهرست عالی از شخصیتهای که با خود
عیسی به اوج می رسند ،الگو بگیریم و از آنان پیروی کنیم.

سواالتی برای بحث:
 .۱ما یاد گرفته ایم که عیسی قهرمان ماست ،کسی که پیشاپیش ما به نبرد با شیطان می رود.
چگونه می توانیم همه با هم متحد شده و به عنوان یک کلیسا در پشت سر قهرمان خود با
رهبری او بجنگیم؟ چه چیزهایی مانع این وحدت و همبستگی می شوند؟ از چه طرقی شیطان
می تواند ما را بعنوان یک کلیسا تضعیف کند؟ شیطان چگونه در گذشته توانسته بود اسرائیل را
تضعیف کند؟

 .۲ما به عنوان ایمانداران ،تحت هدایت خداوند جامعه ای از کاهنان هستیم .از چه طرقی
کلیسای محلی شما می تواند قربانی های بهتری از شکرگزاری و اعمال نیکو به حضور خدا تقدیم
کند؟ لطفا بطور خاص و کاربردی به آن بپردازید.
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 .3از چه جهانی وضعیت ما شبیه وضعیت اسراییل در صحرا قبل از ورود به سرزمین موعود
است؟ چه درسهایی را می توانیم از این شباهت ها بیاموزیم؟
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داستانهای ایامنداران

 18دی

تخته سنگ معجزه آسا

توسط اندرو مک چسنی

تخته سنگی بطور معجزه آسا باعث شد تا وانت باربری بونپرانی وانادی متوقف
شود .او به عنوان مدیر کلیسای ادونتیست روز هفتم در الئوس مشغول به خدمت بود.
در آنجا یک نهر معمولی وجود داشت و هر ماشینی می توانست به راحتی از آب
کم عمق نهر عبورکند .تا بحال شنیده نشده بود که ماشینی در این نهر گیر کند؛ اما وانت
وقتی داخل آن شد گیر افتاد .ماشین یکدفعه متوقف شد.
بونپرانی و دو شبان جوان که با او همسفر بودند دیدند که یک تخته سنگ جلوی
چرخ ماشین است ،اما به نظر منی رسید که بخاطر کوچکی باعث شود تا وانت گیر کند.
برای اطمینان آنان تخته سنگ را کنار زدند و دوباره ماشین را استارت زدند .اما ماشین
روشن منی شد .به یکی از خودروهایی که از جاده عبور می کرد عالمت دادند و سعی
کردند تا باطری را بکار بیندازند اما وانت روشن منی شد.
به خاطر تاریک شدن هوا بونپرانی به نزدیکرتین روستا رفت .خیلی از روستائیان
برای کمک به مشکل وانت بار آمدند اما نتوانستند آنرا بکار بیندازند .کدخدای روستا
بونپرانی را دعوت کرد تا یک شب مهامن خانه او شود درحالیکه شبانان جوان در وانت
ماندند.
کدخدای روستا پرسید«:در منطقه ما چه کار می کنید؟»
بونپرانی توضیح داد که تعدادی وسایل ورزشی را به روستای دیگر می برد .او
امیدوار بود تا رابطه ای را با آن روستا برقرارسازد.
هامنطور که گوش می داد کدخدا احساس کرد که بونپرانی یک مسیحی است و اعالم
کرد که او یک مسیحی است .او یک گواهی پایان دوره مدرسه مکاتبه ای «صدای نبوت»
را در آورد که سالها قبل در الئوس توسط کلیسای ادونتیست روز هفتم صادر شده بود
و در ادامه گفت که سالها پیش به نزد یکی ازرهربان سابق کلیسا جهت دریافت حامیت
رفته بود اما او منفصل از خدمت شده بود؛ بنابراین در حال حارض او و حدود  ۲۰۰نفر
از روستائیان بدون وجود یک رهرب کلیسا ،عیسی را عبادت می کردند .او از بونپرانی
درخواست منود تا به او ودیگر روستائیان درباره سبت روز هفتم تعلیم دهد.
دقیقا هامن لحظه بود که بونپرانی پی برد که فرشته ای باید وانت را در آنجا متوقف
کرده باشد؛ هامنند اال ِغ بلعام که فرشته ای باعث شد تا االغ وقتی فرشته را دید بیشرت
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از آن نرود .شاید این ماشین فرشته ای را دیده بود که جلوی نهر ایستاده است بنابراین
تصمیم گرفت تا متوقف شود!
صبح روز بعد ،وانت بار با یک استارت روشن شد.
به خاطر هدایای مدرسه سبت از شام ممنونیم که به انتشار خرب خوش انجیل
به مردم الئوس و دیگرکشورهای منطقه آسیا -اقیانوسیه کمک خواهد کرد .بخشی از
هدایای سبت سیزدهم به ساخت مدرسه ابتدائی در الئوس کمک خواهد کرد.
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  درس سوم  

پرس موعود

 ۲۴ – ۱۸دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اشعیا ۳ ،۲ :۲؛ عربانیان  ۱ :۱تا ۴؛ خروج ۱۷ ،۱۶ :۲۴؛ اشعیا ۲۴ :۴۴؛ عربانیان
۱۰ :۱؛ لوقا۳۲ ،۱ :۳۱ :؛ عربانیان .۵ :۱
آیـه حفظـی« :ولـی در ایـن روزهـای آخـر بـه وسـیله پسر خود بـا ما سـخن گفته اسـت.
کل كاینـات گردانیـده و بـه وسـیله او همـه عـامل هسـتی را آفریـده
خـدا ایـن پسر را وارث ّ
اسـت .آن پسر ،فـروغ جلال خـدا و مظهـر كامـل وجـود اوسـت»(عربانیان .)۳ ،۲ :۱

درست بعد از آنکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند ،خداوند به آنها نوید داشنت «فرزندی» را داد،
پرسی که آنها را از رش دشمن نجات می دهد ،میراث از دست رفته آنها را بازیابی می کند و هدفی که
برای آن خلق شده بودند را تحقق می بخشد (پیدایش  .)۱۵ :۳این پرس با جانشینی آنها و در نهایت،
با از بین بردن مار ،هم مناینده و هم رهایی دهنده آنها خواهد بود.
«هنگامی که آدم وحوا برای اولین بار این وعده را شنیدند ،چشم انتظار تحققِ رسیع آن بودند.
آنان با شادی از نخست زاده خود استقبال کردند ،با این امید که او رهایی دهنده آنان باشد .ا ّما تحقق
وعده به تعویق افتاد» (اِلن جی وایت ،آرزوی اعصار ،صفحه  .)۲۳این وعده بعدا دوباره به ابراهیم
داده شد .خدا برای او سوگند یاد کرد که به او «فرزندی» خواهد داد که متامی قوم های زمین از طریق
او برکت خواهند یافت (پیدایش  ۱۶ :۲۲تا  ،۱۸غالطیان  .)۱۶ :۳خدا این وعده را برای داوود هم تکرار
کرد .وی به داوود وعده داد که نسل او توسط خداوند به عنوان پرس خود او منصوب خواهد شد و
به عنوان حاکمی عادل و پارسا حکومت ابدی خود بر متام پادشاهان زمین استوار خواهد ساخت (دوم
سموئیل  ۱۲ :۷تا ۱۴؛ مزمور  ۲۷ :۸۹تا  .)۲۹با اینحال ،تنها چیزی که نه آدم و حوا ،و نه ابراهیم و یا
رس نجات دهندۀ آنها خود خداوند خواهد بود.
داوود احتامال هرگز تصور آنرا منی کردند این بود که پ ِ
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۵دی –  ۱۵ژانویه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۹دی

در این روزهای آخر
پاراگراف اول عربانیان نشان می دهد که پولس معتقد بوده است که او در «روزهای آخر» زندگی
می کند .کتاب مقدس از دو عبارت در مورد آینده استفاده می کند که معنای متفاوتی دارند .انبیا
از عبارات «ایام آخر» یا «روزهای آخر» برای صحبت در مورد آینده بطور کلی استفاده کرده اند (به
عنوان مثال در تثنیه ۳۱ ،۳۰ :۴؛ ارمیا  .)۲۰ :۲۳دانیال نبی برای بیان دقیقتر درباره آخرین روزهای
تاریخ زمین ،از عبارت دوم یعنی «زمان آخر» استفاده کرد (دانیال ۱۷ :۸؛ دانیال .)۴ :۱۲




اعداد باب  ۱۴ :۲۴تا  ۱۹و اشعیا  ۳ ،۲ :۲را بخوانید .خداوند در «روزهای آخر» به قومش چه وعده
ای داده است تا به انجام رساند؟

چندین تن از انبیای عهد عتیق اعالم کردند که در «روزهای آخر» خداوند پادشاهی را به سلطنت
خواهد رساند ،که منجر به نابودی دشمنان قومش خواهد شد (اعداد  ۱۴ :۲۴تا  )۱۹و او ملتها را
بسوی ارسائیل روانه خواهد کرد (اشعیا  .)۳ ،۲ :۲پولس می گوید که این وعده ها در عیسی مسیح
کامل و تحقق یافته اند .او شیطان را شکست داد ،و از طریق اعالم انجیل ،همه ملتها را بسوی خود
جذب کرد (کولسیان ۱۵ :۲؛ یوحنا  .)۳۲ :۱۲از ایرنو« ،ایام آخر» آغاز شدهاست ،زیرا عیسی وعده
خداوند را تحقق بخشیده وآنها را به کامل رسانیده است.
پدران روحانی ما در ایامن وفات یافتند .آنها وعده ها را از «پیش» دیدند و آنها را پذیرفتند ،اما
آنها را دریافت نکردند .پس به عبارتی ،ما تحقق آنها را در عیسی مشاهده کرده ایم.
بیایید لحظه ای به وعده های خداوند و عیسی بیاندیشیم .پدر وعده داد که فرزندان خود را زنده
خواهد کرد (اول تسالونیکیان  .)۱۶ ،۱۵ :۴خرب شگفت انگیز اینست که او رستاخیز فرزندان خود را
با قیام مسیح آغاز کرده است (اول قرنتیان ۲۰ :۱۵؛ متی  ۵۱ :۲۷تا  .)۵۳پدر همچنین نوید آفرینش
جدیدی را داد (اشعیا  .)۱۷ :۶۵او تحقق این وعده را با ایجاد حیات روحانی جدید در ما آغاز کرده
است (دوم قرنتیان  ،۱۷ :۵غالطیان  .)۱۵ :۶او وعده داد که او پادشاهی ابدی خود را بنا خواهد کرد
(دانیال  .)۴۴ :۲او با نجات ما از قدرت شیطان و انتصاب عیسی به عنوان حاکم و پادشاه ما ،پادشاهی
ابدی عیسی را استوار ساخت (متی  ۲۸ :۱۲تا ۳۰؛ لوقا  ۱۸ :۱۰تا  .)۲۰با اینحال ،این فقط آغاز کار
است .کاری را که پدر با تولد عیسی رشوع کرد ،با آمدن دوباره او به امتام می رساند.
به همه وعده هایی که خداوند در گذشته انجام داده نگاه کنید .چگونه این امر باید به ما کمک
کند تا در مورد وعده هایی که هنوز محقق نشده اند به او اعتماد کنیم؟
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     دوشنبه     

 ۲۰دی

خدا از طریق پرسش با ما صحبت کرده است


عربانیان باب  ۱ :۱تا  ۴را بخوانید .ایده اصلی این آیات چیست؟

در نسخه یونانی ،عربانیان باب  ۱ :۱تا  ۴تنها یک جمله است ،و گفته شده است که از نقطه نظر
فن بیان و فصاحت کالم  ،از زیباترین سخنان در متام عهد جدید است .ادعای مهم و اصلی اینست که
خداوند از طریق پرس خود ،عیسی ،با ما صحبت کرده است.
از نظر یهودیان قرن اول میالدی ،برای مدت زیادی بوده که کالم خدا شنیده نشده بوده است.
آخرین مکاشفه ای که در کالم مکتوب خدا بیان شده بود ،چهار قرن قبل آن از طریق مالکی نبی و
خدمت ِعزرا و نِ ِحمیا بوده است .اما اکنون ،از طریق عیسی ،خداوند دوباره با آنها صحبت می کرد.
با این وجود ،مکاشفه خداوند از طریق عیسی بسی فراتر از وحی بود که خداوند از طریق
انبیا آنرا آشکار ساخت ،زیرا عیسی وسیله ای برتر و بزرگرت از وحی می باشد .او خود خداوند
است که آسامن و زمین را آفرید و بر جهان حکومت می کند .از نظر پولس ،الوهیت مسیح
هرگز زیر سوال منی رود.
همچنین ،برای پولس ،عهد عتیق کالم خداوند بود .هامن خدایی که در گذشته از طریق انبیای
خویش سخن گفته است ،همچنان در زمان حال با قوم خود سخن می گوید .عهد عتیق در مورد
شناخت واقعی اراده خداوند صحبت می کند.
با اینحال ،درک معنا و مفهوم کامل آن فقط زمانی میرس شد که پرس به زمین آمد .از نظر
نویسنده ،مکاشفه پدر در پرس ،کلیدی را برای درک گسرتدگی واقعی عهد عتیق فراهم ساخت ،دقیقا
مانند تصویر راهنامی روی جعبه اره برقی که محل یافنت دقیق و صحیح هریک از قطعات آن را
مشخص و فراهم می سازد .عیسی بخش وسیعی از عهد عتیق را روشن ساخت.
در همین حال ،عیسی مناینده و منجی ما شد .او از جانب ما به جنگ با رشیر می رود و مار را
شکست می دهد .به همین ترتیب ،در زبان عربانی ،عیسی «پیشاهنگ» ،یا «فرمانده» یا «پیش قراول»
ایامنداران است (عربانیان  ،۱۰ :۲عربانیان  .)۲۰ :۶او از جانب ما می جنگد و منایندگی ما را برعهده
دارد .این همچنین بدان معناست که آنچه خداوند پدر برای عیسی ،مناینده ما انجام داد ،می خواهد
برای ما نیز انجام دهد .او که عیسی را رفعت بخشیده و در دست راست خود نشاند ،همچنین می
خواهد که ما همراه عیسی بر تخت او بنشینیم (مکاشفه  .)۲۱ :۳پیام خدا به ما در عیسی مسیح نه
تنها شامل سخنان اوست ،بلکه همچنین آنچه که پدر از طریق او و در او انجام داده است ،همگی
برای خیریت زندگی دنیوی و ابدی ماست.
به معنا و مفهوم آمدن عیسی – خدا – به این کره خاکی بیاندیشید .چرا این حقیقت باید امید
فراوانی برای ما به ارمغان آورد؟
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     سه شنبه     

 ۲۱دی

او فرو ِغ ِ
جالل خداست




عربانیان باب  ۲ :۱تا  ۴را بخوانید .برخی از مواردی که این آیات درباره عیسی به ما می
آموزد ،چیست؟

در این قسمت ،ما بر روی بخشی که می گوید« :او فرو ِغ جال ِل خدا و مظهر کامل ذات اوست»
(عربانیان  )۳ :۱مترکز خواهیم کرد.
خروج باب ۱۷ ،۱۶ :۲۴؛ مزمور ۶ :۴؛ مزمور ۹ :۳۶؛ و مزمور  ۱۵ :۸۹را بخوانید .چگونه این آیات به
ما کمک می کنند تا درک کنیم که جالل خدا چیست؟


در عهد عتیق ،جالل خدا به حضور مشهود او در میان قومش اشاره دارد (خروج ۷ :۱۶؛ خروج :۲۴
۱۷ ،۱۶؛ الویان ۲۳ :۹؛ اعداد  .)۱۰ :۱۴این حضور اغلب با نور یا درخشندگی همراه است.
کتاب مقدس ما را آگاه می سازد که عیسی نوری است که برای آشکار کردن جالل خدا به این
دنیا آمده است (عربانیان ۳ :۱؛ یوحنا  ۶ :۱تا  ۱۴ ،۹تا ۱۸؛ دوم قرنتیان  .)۶ :۴به عنوان مثال ،به نحوه
ظهور عیسی و تبدیل هیئت او در کوه بیاندیشید« .در آنجا ،در حضور ایشان ،سیامی او دگرگون شد:
چهرهاش چون خورشید میدرخشید و جامهاش همچون نور ،سفید شده بود» (متی .)۲ :۱۷
هامنطور که خورشید جز با تابش نورش قابل درک و مشاهده نیست ،خدا نیز از طریق عیسی
شناخته می شود .از دید ما ،این دو یکی هستند .از آنجا که جالل خدا خود نور است ،در وجود و
شخصیت واقعی بین خدا و عیسی هیچ تفاوتی وجود ندارد ،هامنطور که بین نور و تابش آن تفاوتی
وجود ندارد.
عربانیان همچنین می گوید که عیسی «مظهر کامل» ذات پدر است (عربانیان  .)۳ :۱نکته استعاره
ای اینست که در وجود – یا ذات – بین پدر و پرس مطابقت کامل وجود دارد .توجه داشته باشید که
انسانها شامئل خدا را دارند اما ذات او را ندارند (پیدایش  .)۲۶ :۱با اینحال ،پرس در ذات با پدر یکی
است .جای تعجب نیست که عیسی گفت« :کسی که مرا دیده ،پدر را دیده است» (یوحنا .)۹ :۱۴
عیسی شخصیت و جالل پدر را برای ما آشکار می کند ،چرا این خبری بزرگ است؟ عیسی در مورد
اینکه پدر شبیه چیست ،به ما چه می گوید؟
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     چهارشنبه     

 ۲۲دی

به واسطه او جهان را آفرید
عربانیان تایید می کند که خداوند جهان را «به واسطه» یا «بوسیله» عیسی آفرید و عیسی با کالم
قدرمتند خود جهان را حفظ می کند.



اشعیا  ،۲۴ :۴۴اشعیا ۱۸ :۴۵؛ و نِ ِحمیا  ۶ :۹را بخوانید .از آنجا که در عهد عتیق خداوند تایید کرد
که او جهان را «به تنهایی» آفرید و «غیر از او خدایی نیست» ،چگونه می توانیم این اظهار را
با اظهارات موجود در عهد جدید مطابقت دهیم که خداوند جهان را «از طریق» عیسی آفرید
(عربانیان )۳ ،۲ :۱؟

برخی فکر می کنند که عیسی رصفا وسیله ای بود که خدا توسط آن جهان را آفرید .این ممکن
نیست .نخست ،از نظر پولس ،عیسی پروردگاریست که جهان را آفرید؛ او یک کمک کننده یا یاور
نبود .عربانیان باب  ۱۰ :۱می گوید که عیسی پروردگاریست که زمین و آسامنها را آفرید ،و پولس
همچنین آنچه را که مزمور  ۲۵ :۱۰۲تا  ۲۷در مورد خداوند (یهوه) به عنوان خالق بیان شده است را
به او نسبت می دهد .دوم ،عربانیان  ۱۰ :۲می گوید ،جهان «بوسیله» یا «از طریق» پدر خلق شده
است( .دقیقا هامن عبارتی که در عربانیان  ۲ :۱در مورد عیسی بکار رفته است) .پدر آفرید و عیسی
آفرید (عربانیان باب ۱۰ ،۲ :۱؛ عربانیان  .)۱۰ :۲بین پدر و پرس در هدف و عمل خلقت یک توافق
کامل وجود دارد .این بخشی از ارسار تثلیث است .عیسی جهان را خلق کرد و پدر جهان را خلق کرد،
اما فقط یک خالق وجود دارد :خداوند – حاکی از این که عیسی خداوند است.
در همین حال عربانیان  ۱۳ :۴نشان می دهد که عیسی داور نیز می باشد .اقتدار وی برای
حکمرانی و قضاوت از این واقعیت ناشی می شود که خداوند همه چیز را خلق کرده و جهان را حفظ
خواهد کرد (اشعیا  ۲۴ :۴۴تا .)۲۸
عربانیان باب  ۳ :۱و کولسیان  ۱۷ :۱تایید می کنند که عیسی حافظ و نگاهدارنده جهان نیز می
باشد .این عمل حفظ و نگهداری ،احتامال شامل ایده هدایت یا حاکمیت است .واژه یونانی pheron
(حفظ ،اداره) برای توصیف بادی است که هدایت و کنرتل قایق را بر عهد دارد (اعامل ،)۱۷ ،۱۵ :۲۷
یا برای بیان هدایت انبیا توسط خداوند بکار گرفته شده است (دوم پطرس  .)۲۱ :۱بنابراین ،در واقع،
عیسی نه تنها ما را آفرید بلکه از ما نگهداری نیز می کند .هر دم و بازدم ،هر رضبان قلب ،هر لحظه از
وجود ما بخاطر عیسی می باشد ،او که بنیان و اساس متامی مخلوقاتی است به بواسطه آفریده شده اند.
به اعمال باب  ۲۸ :۱۷نگاه کنید .این آیات در مورد عیسی و قدرت او به ما چه می گوید؟ سپس
به مفاهیم مرگ همین عیسی برای گناهان ما بر روی صلیب بیندیشید .این حقیقت درباره
شخصیت از خود گذشته خداوند ما چه چیزی به ما می آموزد؟
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     پنجشنبه     

 ۲۳دی

امروز من تو را مولود ساخته ام
عربانیان باب  ۵ :۱این سخنان را از جانب پدر به عیسی بیان می کند« :تو پرس من هستی ،من
امروز تو را به دنیا آورده ام» این به چه معناست که عیسی «مولود شده» و این تولد چه زمانی اتفاق
افتاد؟ آیا این امر نشان دهنده این نیست که عیسی به نوعی توسط خدا در گذشته آفریده شده
است ،هامنطور که بسیاری بر این عقیده هستند؟
عربانیان باب ۵ :۱؛ دوم سموئیل  ۱۲ :۷تا ۱۴؛ مزمور ۷ :۲؛ و لوقا  ۳۲ ،۳۱ :۱را بخوانید .طبق نوشته
پولس در رساله عربانیان ،چه وعده ای به داوود داده شده بود که در خصوص عیسی مصداق یافت؟

مسیح مولود شد ،به مفهوم اینست که او توسط خداوند به عنوان حاکم موعود ،پرس داوود،
منصوب شد و یا «فرزند خوانده شد» .مفهوم الهی بودن یک حاکم یا فرمانروا ،در جهان یونان و
روم و خاورمیانه معمول بود .این امر به حاکم مرشوعیت و قدرت اقتدار بر رسزمین را می بخشید.
با اینحال ،خداوند به داوود وعده داد که فرزند او حاکم واقعی مرشوع ملت ها خواهد بود .او
پرس داوود را به عنوان پرس خودش به «فرزندخواندگی» می پذیرد .از طریق این روند پادشاه منتسب
به خاندان داوود از جانب خداوند حامیت ،تایید ،و وارث او میشود .خداوند در عیسی به عنوان پرس
داوود به عهد خود وفا می کند .خدا دشمنان او را شکست می دهد و ملت ها را میراث او می گرداند
(مزمور ۲۷ :۸۹؛ مزمور .)۸ ،۷ :۲
هامنطور که می توانیم در رومیان باب  ۴ ،۳ :۱و اعامل  ۳۳ ،۳۲ :۱۳بخوانیم ،عیسی در مالء عام
بعنوان پرس خدا آشکار شد .تعمید و تبدیل هیئت عیسی زمانی اتفاق افتاد که خداوند عیسی را به
عنوان پرس خود شناخت و اعالم منود (متی ۱۷ :۳؛ متی .)۵ :۱۷
با اینحال ،براساس عهد جدید ،عیسی وقتی از میان مردگان قیام کرد و در دست راست خداوند
نشست« ،پرس قدرمتند خدا» شد .در آن لحظه بود که خدا به وعده خود به داوود وفا کرد ،مبنی
براینکه پرس او را بعنوان پرس خودش به فرزندخواندگی می پذیرد و سلطنت ابدی او بر ملتها را استوار
خواهد ساخت (دوم سموئیل  ۱۲ :۷تا .)۱۴
بنابراین ،قیرص (مناد روم) «پرس خدا» و حاکم قوم ها نبوده و مرشوعیت نداشت .در عوض،
عیسی مسیح مرشوعیت داشت« .والدت» عیسی به آغاز حکومت عیسی بر قوم ها اشاره دارد و نه
به آغاز هستی او ،زیرا عیسی همیشه وجود داشته است .هرگز زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود
نداشته باشد ،زیرا او خداوند است.
در حقیقت ،عربانیان  ۳ :۷می گوید که «آغاز یا پایانی برای زندگی» عیسی مسیح وجود ندارد (به
عربانیان  ۸ :۱۳رجوع کنید) زیرا او ابدی و جاودانه است .پس ،نظریه ای که عیسی را بعنوان «تنها
پرس مولود » خدا می شناسد ،با ماهیت عیسی بعنوان الوهیت رس و کار ندارد بلکه به نقش او در
طرح نجات می پردازد .از طریق تجسم ،مسیح متامی وعده های عهد را محقق ساخت.
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 ۲۴دی

تفکری فراتر :آمدن عیسی بعنوان پرس خدا به این کره خاکی منجر به انجام همزمان چندین
کار شد .در وهله اول ،به عنوان پرس الهی خدا ،عیسی آمد تا پدر را برای ما آشکار کند .عیسی با
اعامل و سخنان خود به ما نشان داد که پدر حقیقتا چگونه است و چرا می توانیم به او اعتامد و از
او اطاعت کنیم.
عیسی همچنین بعنوان پرس وعده داده شده داوود ،ابراهیم و آدم آمد که خدا از طریق آنها قول
داده بود تا دشمن را شکست داده و جهان را اداره خواهد کرد .بنابراین ،عیسی آمد تا در جایگاه آدم
در رأس برشیت قرار گیرد و هدف اصلی را که خدا برای آنها داشت تحقق بخشد (پیدایش  ۲۶ :۱تا
۲۸؛ مزمور  ۳ :۸تا  .)۸عیسی آمد تا حاکم عادلی باشد که خدا همیشه می خواست تا این دنیا از آن
برخوردار باشد.
«کالم گفته شده به عیسی در رود اردن« :این است پرس محبوب من که از او خشنودم » ،برای
متامی انسانهاست .خدا با مسیح در مقام مناینده ما سخن گفت .ما با متام گناهان و ضعفهایامن به
عنوان افرادی بی ارزش بدور افکنده نشدیم .به واسطه «فیضی که از طریق آن عزیز یگانه به رایگان
به ما بخشیده شده است » (افسسیان  ۱آیه  .)۶شکوه و جالل مسیح ،تضمین کننده محبت خدا
نسبت به ما می باشد … نوری که از دروازه های گشوده شده آسامن بر روی منجی ما قرارگرفت،
بر روی ما نیز قرار خواهد گرفت و هامن ندایی که در باره عیسی سخن گفت ،به هر ایامنداری می
گوید ،این است فرزند محبوب من که از او خشنودم» اِلن جی وایت ،آرزوی اعصار ،صفحه .)۱۱۰
سواالتی برای بحث:

 .۱ما یاد گرفته ایم که ،درک بهتر سخنان و اعمال عیسی به ما کمک می کند تا خدا ،پدر
آسمانی ،را بهتر بشناسیم .شناخت بهتر عیسی از چه راههایی می بایستی باشد تا منجر به محکم
شدن رابطه شما با پدر شود؟
 .۲ما آموختیم که نحوه گفتگو و رفتار خدا با عیسی همان روشی است که می خواهد با ما
صحبت و رفتار کند .این مطلب در باره نحوه رفتار با دیگران چه می گوید؟
 .3برروی اهمیت الوهیت ابدی مسیح تمرکز و توجه کنید .اگر ما باور کنیم که عیسی به نوعی،
مانند ما یکی از موجودات خلقت بوده است ،اما کسی بود که برروی صلیب رفت ،از چه چیزی
غافل شده ایم؟ این تفکر را با این واقعیت مقایسه کنید که مسیح خدای ابدی و جاودان بود و
او خودش داوطلبانه برروی صلیب رفت .تفاوت بزرگ بین این دو عقیده چیست؟
 .4در کالس ،در مورد جالل دادن خداوند صحبت کنید .مکاشفه  ۷ :۱۴را بخوانید .چگونه جالل
دادن و تکریم خداوند بخشی از حقیقت موجود و پیامهای سه فرشته است؟

30

31

داستانهای ایامنداران

 25دی

نوشیدن به همراه روستائیان
توسط کو مینگْجی

به نظرمی رسید که اهالی روستایی شامل تایوان عالقه ای به مطالعه کتاب مقدس
نداشتند .بسیاری دریکی از دو کلیسای مسیحیان در روستا پرستش می کردند؛ درحالیکه
دیگران وقتشان را در میگساری سپری می کردند .آنانی که به کلیسا می رفتند به آنانی
که میگساری می کردند می گفتند تا از میگساری اجتناب کنند.
چه می توانستم انجام دهم؟
مصمم شدم تا از الگوی عیسی پیروی کرده و با می گساران دوست شوم« .روش
مسیح تنها روش راستین و موفق دردسرتسی به مردم است .منجی مان در بین انسانها
می گشت و کسی بود که آرزویش نیکی به آنان بود .او دلسوزی اش را به آنان نشان می
داد ،نیازهایشان را رفع می کرد و اعتامدشان را جلب می کرد .سپس به آنان می گفت«:از
پی من آیید»(خدمت شفا صفحه .)۱۴۳
تصمیم گرفتم تا با روستائیان بنوشم .گذشته از اینها ،پولس می گوید«:سعی می کنم
با هرکس ،مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد» و اول قرنتیان
 ۲۳ - ۱۹ :۹رشحی قدرمتند است از اینکه چگونه می توان یک مبرش تاثیرگذار بود.
می گساران در نوشیدن باهمدیگر مشکلی نداشتند .آنان خواستند تا با من بنوشند.
پس از نوشیدن مقدار زیادی چای ،دیگر جایی برای نوشیدن مرشوب الکلی برایشان باقی
منانده بود .به تدریج آنان نوشیدن مرشوب را رها منودند و با من مطالعه کتاب مقدس
را رشوع کردند .چند ماه گذشت و دو نفر از آنان قلبهای خود را به عیسی سپردند و در
ماه اوت  ۲۰۱۹تعمید گرفتند.
شش ماه بعد مصیبتی ناگوار پیش آمد .یکی از ادونتیستهای تازه تعمید یافته که مردی
جوان بود مریض شد و درگذشت .مرگش مرا شوکه کرد و به خدا فریاد برآوردم«:چرا؟»
مدت کوتاهی پس از مراسم خاکسپاری ،مادر و برادر آن جوان مرحوم به
طورغیرمنتظره نزدم آمدند و خواستار مطالعه کتاب مقدس شدند .سپس روستائیان دیگر
راه آنان را پیش گرفتند .در اواخر سال  ۲۰۲۰آنها و دیگر روستائیان جمع شدند تا به
منایشگاه یکروزه ای بروند که دپارمتان خدمات بهداشتی کلیسای ادونتیست در تایوان
تدارک دیده بود .روز بعد از منایشگاه ،پنج تن از روستائیان تعمید گرفتند.
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خدا صاحب رحمت و شفقت بی پایان است و بر روی این کره خاکی برای هر انسان
راهی برای نجاتشان را مهیا کرده است .خداوند می گوید«:افکارم افکارشام نیست و نه
راههایم راههای شام»(اشعیا باب  ۵۵آیه  .)۸همه جالل ازآن یهوه خداست!
این داستان بشارتی اجزای برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست های روز هفتم را
نشان می دهد که عنوان آن «من خواهم رفت» بوده که تکلیف و هدف رسالتی شامره
 ۱آن :احیای مفهوم ماموریت جهانی و ایثارگری برای بشارت به عنوان شیوه ای از زندگی
است که نه تنها شبان را دخیل می کند بلکه هر یک از اعضای کلیسا ،از پیر و جوان را
در بر می گیرد که در شادیِ شهادت برای مسیح و شاگردسازی از طریق افزایش تعداد
اعضای کلیسا مشارکت جویندکه با هدف مشاركت كل اعضا در هر دو برنامه تبشیر
شخصی و عمومی انجیل است؛ و هدف رشد روحانی شامره « ۵به منظور شاگردسازی
افراد و خانواده ها برای داشنت زندگی از روح پر شده می باشد» .درمورد برنامه راهربدی
می توانید به وب سایت  IWillGo2020.orgمراجعه کنید.
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 ۲۵دی –  ۱بهمن

عیسی  ،برادر وفادار ما

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :الویان  ۲۵ :۲۵تا ۲۷؛ عربانیان  ۱۴ :۲تا ۱۶؛ عربانیان  ۲۴ :۱۱تا ۲۶؛ اول قرنتیان
۵۰ :۱۵؛ عربانیان ۹ ،۸ :۵؛ عربانیان  ۱ :۱۲تا .۴
آیه حفظی« :از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند ،او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ
خود ،صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر ِکشد» (عربانیان .)۱۴ :۲
عربانیان باب  ۱از عیسی به عنوان پرس خدا ،حاکم فرشتگان ،و «فروغ جالل خدا و مظهر کامل
ذات او» صحبت می کند (عربانیان  .)۳ :۱در عربانیان باب  ،۲عیسی پرس انسان است ،که مقام او
اندکی کم تر از فرشتگان است و طبیعت انسان با متامی ضعف هایش و حتی فانی بودن آنرا پذیرفت
(عربانیان .)۷ :۲
عربانیان باب  ،۱خدا درباره عیسی می گوید« :تو پرس من هستی» (عربانیان  .)۵ :۱در عربانیان باب
 ،۲عیسی از فرزندان انسان به عنوان «برادران» خود یاد می کند (عربانیان .)۱۲ :۲
در عربانیان باب  ،۱پدر حاکمیت الهی پرس را اعالم می کند (عربانیان  ۸ :۱تا  .)۱۲در عربانیان باب
 ،۲پرس وفاداری خود را به پدر تایید می کند (عربانیان .)۱۳ :۲
در عربانیان باب  ،۱عیسی پروردگار ،خالق ،نگهدارنده ،و حاکم الهی است .در عربانیان باب ،۲
عیسی کاهن اعظم انسان ،رحیم و امین است.
بطور خالصه ،توصیف عیسی مسیح به عنوان یک برادر وفادار و مهربان ،توصیف پرس را به عنوان
تجلی غایی خدای خالق ابدی به تصویر می کشد (عربانیان  ۱ :۱تا .)۴
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲بهمن –  ۲۲ژانویه آماده شوید.
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 ۲۶دی

برادری که ما را از گرو در می آورد
الویان  ۲۵ :۲۵تا ۴۷ ،۲۷تا  ۴۹را بخوانید .چه کسی می تواند فردی را که دارایی یا آزادی خود را از
دست داده است ،از گرو در آورد؟

در رشیعت موسی قید شده بود ،اگر شخصی آنقدر فقیر بود که برای زنده ماندن مجبور بود
اموالش را بفروشد و یا حتی خودش را گرو بگذارد ،هر پنجاه سال ،در سال یوبیل ،میتوانست آن مال
یا آزادی خود را پس بگیرد .سال یوبیل ،یک سبت «بزرگ» بود که در آن بدهی ها بخشیده می شد،
امالک پس گرفته می شدند و آزادی اسیران اعالم می شد.
با اینحال پنجاه سال زمان طوالنی برای انتظار بود .به همین دلیل در رشیعت موسی نیز قید
شده بود که نزدیکرتین خویشاوند می تواند بخشی را که هنوز بدهکار است بپردازد و بنابراین ،خیلی
زودتر می توانست بدهی خود را بازپرداخت کند.
همچنین نزدیکرتین خویشاوند کسی بود که اجرای عدالت در مورد قاتل را تضمین می کرد .او
ِ
ِ
خونخواه مقتول بود و قاتلِ
نزدیک خود را تعقیب می کرد تا او را بیابد و مجازات کند
خویشاوند
(اعداد  ۹ :۳۵تا .)۱۵


عربانیان  ۱۴ :۲تا  ۱۶را بخوانید .در این آیات ،عیسی و ما چگونه توصیف شده ایم؟

این آیات ما را به عنوان اسیران شیطان ،اما عیسی را به عنوان فدیه دهنده و نجات دهنده
ما توصیف می کند .وقتی آدم مرتکب گناه شد ،انسانها تحت کنرتل قدرت شیطان قرار گرفتند.
در نتیجه ،ما قدرت مقاومت در برابر گناه را نداشتیم (رومیان  ۱۴ :۷تا  .)۲۴بدتر از آن ،ما منی
توانستیم مجازات مرگ که مزد گناه ما بود را پرداخت کنیم (رومیان  .)۲۳ :۶بنابراین ،ظاهرا ً
وضعیت ما ناامید کننده بود.
اما عیسی طبیعت انسانی ما را پذیرفت و گوشت و خونی مانند ما شد .او نزدیکرتین خویشاوند
ما شد و ما را آزاد کرد .عیسی عار نداشت که ما را «برادران» خود بنامد (عربانیان .)۱۱ :۲
از طرفی دیگر ،عیسی با در بر گرفنت ماهیت ما و آزاد کردن ما ،ماهیت الهی خود را نیز آشکار
کرد .در عهد عتیق ،نجات دهنده واقعی ارسائیل ،نزدیکرتین خویشاوند آنها ،یهوه است (مزمور :۱۹
۱۴؛ اشعیا ۱۴ :۴۱؛ اشعیا ۱۴ :۴۳؛ اشعیا ۲۲ :۴۴؛ ارمیا ۱۱ :۳۱؛ هوشع .)۱۴ :۱۳
از چه راههایی می توانید ،واقعیت این تجربه را فرا بگیرید که چقدر مسیح می تواند به شما
نزدیک باشد؟ چرا داشتن این تجربه برای ایمان شما بسیار مهم است؟
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عار نداشت که آنان را برادران خطاب کند
رساله عربانیان می گوید که عیسی عار نداشت که ما را برادران خود بخواند (عربانیان .)۱۱ :۲
عیسی علی رغم اینکه با خدا یکی بود ،ما را همچون عضوی از خانواده خود پذیرفت .این موضوع
که عربانیان بواسطه محبت مسیح با هم یکپارچه شده بودند باعث شده بود تا آنان در جامعه مورد
هتک حرمت و آزار قرار بگیرند و عار جامعه بشوند (عربانیان .)۳۳ :۱۰



عربانیان باب  ۲۴ :۱۱تا  ۲۶را بخوانید .از چه طریقی تصمیامت موسی منونه ای از آنچه عیسی برای
ما انجام داد را نشان می دهند؟

آیا تصور کرده اید ،برای موسی «پرس دخرت فرعون» نامیده شدن ،به چه معنایی بوده است؟ او
شخصیتی با نفوذ و قدرمتند در قدرمتندترین امپراطوری آن زمان بود .او باالترین آموزش های مدنی
و نظامی را دیده بود و به یک شخصیت برجسته و فرهیخته تبدیل شده بود .استیفان می گوید که
موسی «در گفتار و کردار» توانا بود (اعامل  .)۲۲ :۷خانم اِلن جی وایت ،همچنین می گوید که موسی
«مورد عالقه ارتش مرص بود» و اینکه فرعون «مصمم بود نوه فرزندخوانده خود را به جانشینی خود
بر گزیند و بر تخت سلطنت قرار دهد» (نگاه کنید به مشایخ و انبیا ،صفحه  .)۲۴۵با اینحال ،وقتی
موسی تصمیم گرفت که خود را با بنی ارسائیل ،یک قوم برده و بدون تحصیالت و قدرت بودند
همسان بداند ،متام امتیازات خود را رها کرد.



متی باب ۳۳ ،۳۲ :۱۰؛ دوم تیموتائوس ۱۲ ،۸ :۱؛ و عربانیان  ۱۲ :۱۳تا  ۱۵را بخوانید .خداوند در این
آیات از ما چه می خواهد؟

این بخشی از مشکل خوانندگان عربانیان بود .بسیاری از آنها پس از آزار و اذیت و طرد شدن،
رشوع به احساس رشم از عیسی مسیح کردند .برخی با اعامل خود در خطر این بودند که به جای
ارج نهادن و تکریم عیسی «او را در برابر چشم همگان بی حرمت سازند» (عربانیان  .)۶ :۶بنابراین،
پولس دامئا خوانندگان را به «حفظ محکم ایامن» و «اعرتاف» به ایامن خود فرا می خواند (عربانیان
۱۴ :۴؛ عربانیان .)۲۳ :۱۰
خدا می خواهد تا ما عیسی را به عنوان خدای خود و برادر خود بشناسیم .عیسی بعنوان فدیه
دهنده و نجات دهنده ما ،بدهی ما را پرداخت کرده است؛ عیسی بعنوان برادر ما طریقی را که باید
مطابق آن زندگی کنیم به ما نشان داده است «تا به شکل پرسش آئیم ،تا او فرزند ارشد از برادران
بسیار باشد» (رومیان .)۲۹ :۸
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لحظه ای به تصمیمی بیاندیشید که عیسی باید بگیرد تا ما را همچون «خواهر و برادر» در آغوش
بکشد .چرا آنچه عیسی انجام داد بسیار بیش از آنچه موسی انجام داد ،محبانه تر و فروتنانه تر
است و این چه چیزی را در مورد محبت خدا به ما می آموزد؟

     سه شنبه     

 ۲۸دی

گوشت و خون مانند ما
عربانیان می گوید که عیسی طبیعت انسانی ما را پذیرفت تا مناینده ما باشد و بتواند از جانب ما
به خاطر ما جان خود را بدهد (عربانیان  ۱۴ ،۹ :۲تا ۱۶؛ عربانیان  ۵ :۱۰تا  .)۱۰این اساس طرح نجات
و رستگاری و تنها امید ما برای زندگی ابدی است.
متی باب ۱۷ :۱۶؛ غالطیان ۱۶ :۱؛ اول قرنتیان ۵۰ :۱۵؛ و افسسیان  ۱۲ :۶را بخوانید .عبارت «جسم
و خون» در این آیات به کدامیک از نقاط ضعف ذات انسانی مرتبط می شود؟

عبارت «جسم و خون» بر سستی و ناپایداری وضعیت انسان ،ناتوانی و ضعف آن (افسسیان :۶
 ،)۱۲عدم شناخت (متی  ،۱۷ :۱۶غالطیان  ،)۱۶ :۱و فانی بودن او تاکید دارد (اول قرنتیان .)۵۰ :۱۵
عربانیان می گوید که عیسی «از هر لحاظ» مانند برادران خود شد (عربانیان  .)۱۷ :۲این عبارت به
این مفهوم است که عیسی کامال انسانی شد .عیسی تنها «شبیه» یا «ظاهرا» انسان نبود؛ او براستی
انسان بود ،حقیقتا یکی از ما.
عربانیان همچنین می گوید که عیسی در مورد گناه با ما تفاوت داشت .نخست ،عیسی مرتکب
هیچ گناهی نشد (عربانیان  .)۱۵ :۴ثانیا ،عیسی ذاتی انسانی داشت که «قدوس ،بی عیب ،پاک ،جدا از
گناهکاران ،و فراتر از آسامنها» بود (عربانیان  .)۲۶ :۷ما همه گناه کرده ایم ،و همه متایالت شیطانی
داریم .اسارت ما نسبت به گناه در اعامق ذات و وجود خودمان آغاز می شود .ما «نفسانی هستیم،
و همچون برده به گناه فروخته شده ایم» (رومیان ۱۴ :۷؛ رومیان  ۱۵تا  .)۲۰غرور و سایر انگیزه های
گناه آلود ،اغلب حتی اعامل نیکوی ما را نیز آلوده می کنند .طبیعت عیسی مسیح تحت تاثیر آسیب
گناه نبود .باید اینگونه بوده باشد .اگر عیسی همچون ما «نفسانی بود ،همچون برده به گناه فروخته
می شد» ،همچون ما به یک منجی نیاز داشت .در عوض ،عیسی بعنوان ناجی آمد و خود را همچون
قربانی «بدون عیب» به خاطر گناهان ما تقدیم تسلیم خدا کرد (عربانیان  ۲۶ :۷تا  ،۲۸عربانیان .)۱۴ :۹
پس عیسی با مرگ خود همچون یک قربانی ،کفاره گناهان ما شد و قدرت شیطان را از میان
برداشت ،بنابراین ،بخشش و صلح و آشتی ما با خدا را امکانپذیر ساخت (عربانیان  ۱۴ :۲تا  .)۱۷عیسی
همچنین با تحقق وعده عهد جدید یعنی نوشنت رشیعت خداوند بر قلبها و اذهان ما ،قدرت گناه را
درهم شکست و به ما توانایی زندگی در راستی و عدالت را بخشید (عربانیان  .)۱۰ :۸بنابراین ،عیسی
دشمن را شکست داده و بطور موثری ما را آزاد کرده است تا اکنون بتوانیم «خدای زنده» را عبادت و
37

خدمت کنیم (عربانیان  .)۱۴ :۹در همین حال ،نابودی و شکست نهایی شیطان در داوری نهایی اتفاق
خواهد افتاد (مکاشفه  ۱ :۲۰تا .)۱۰ ،۳
از آنجا که ما وعده پیروزی از طریق عیسی را داریم ،چرا بسیاری از ما هنوز با گناه دست و
پنجه نرم می کنیم؟ اشتباه ما چیست ،و مهمتر از همه ،چگونه می توانیم مطابق فراخوان بزرگی
که در مسیح داریم زندگی کنیم؟

     چهارشنبه     

 ۲۹دی

با رنج و مصایب به کامل رسیدن


عربانیان باب  ۱۸ ،۱۷ ،۱۰ :۲و عربانیان باب  ۹ ،۸ :۵را بخوانید .رنج و مصیبت در زندگی عیسی چه
عملکردی داشت؟

رسول می گوید که خداوند عیسی را «از طریق آالم کامل گرداند» .این عبارت شگفت انگیز است.
نویسنده می گوید که عیسی «فروغ جالل خداوند و مظهر کامل ذات اوست» (عربانیان  )۳ :۱و اینکه
او بی گناه ،بی عیب و نقص ،پاک و قدوس است (عربانیان ۱۵ :۴؛ عربانیان  ۲۶ :۷تا ۲۸؛ عربانیان :۹
۱۴؛ عربانیان  ۵ :۱۰تا  .)۱۰عیسی مجبور نبود بر هر نوع ضعف و نقص روحانی یا اخالقی غلبه کند.
او از نظر روحانی و اخالقی کامال وارسته ،عالی ،و کامل بود.
با وجود این ،کتاب عربانیان می گوید که عیسی تحت یک روند «کامل گردید» تا بدین طریق
آماده نجات ما شود .عیسی از آن جهت کامل بود که او مجهز و آماده شده بود تا منجی ما شود.
 .۱عیسی از طریق تحمل رنج به «کامل» رسید تا فرمانده نجات ما شود (عربانیان  .)۱۰ :۲عیسی
مجبور بود بعنوان قربانی بر روی صلیب جان خود را بدهد تا پدر بتواند وسیله ای قانونی برای نجات
ما داشته باشد .عیسی تنها قربانی کامل بود .بعنوان خدا ،عیسی می توانست ما را داوری کند؛ اما ،به
دلیل از خودگذشتگی خود ،همچنین می تواند ما را نجات دهد.
 .۲عیسی اطاعت را از طریق تحمل رنج آموخت (عربانیان  .)۸ :۵اطاعت به دو دلیل الزم بود.
نخست ،اطاعت ،فداکاری او را قابل قبول کرد (عربانیان ۱۴ :۹؛ عربانیان  ۵ :۱۰تا  .)۱۰دوم ،رنجهای او،
وی را قادر ساخت تا الگوی ما شود (عربانیان  .)۹ :۵عیسی اطاعت را «آموخت» زیرا قبال هرگز آنرا
تجربه نکرده بود .بعنوان خدا ،باید از چه کسی اطاعت می کرد؟ بعنوان پرس ابدی و جاودان خدا،
کسی که با خدا یکی بود ،بعنوان حاکم جهان از او اطاعت می شد .بنابراین ،عیسی از درجه نافرمانی
به مرتبه اطاعت ارتقاء نیافت ،بلکه از حاکمیت ،اقتدار ،و سلطه به سوی تسلیم و اطاعت رفت .پرس
متعال خدا پرس مطیع انسان شد.
 .۳تحمل رنج و غلبه بر وسوسه ،عیسی را قادر ساخت تا کاهن اعظم و مهربان و وفادار ما
باشد (عربانیان  .)۱۸ ،۱۷ :۲رنجها و مصیبتها عیسی را بخشنده تر و مهربانرت نکرد .برعکس ،به دلیل
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رحمت عیسی بود که او داوطلبانه ،مرگ برروی صلیب را از ابتدای خلقت پذیرفت تا ما را نجات
دهد (عربانیان  ۵ :۱۰تا ۱۰؛ با رومیان  ۸ ،۷ :۵مقایسه کنید) .با اینحال ،از طریق تحمل رنجها بود که
واقعیت محبت برادرانه عیسی حقیقتا ابراز و آشکار گردید.
اگر عیسای بی گناه متحمل رنج شد ،ما ،بعنوان گناهکار ،مطمئنا ،متحمل رنج خواهیم شد.
چگونه می توانیم بیاموزیم که مصیبتهای زندگی را تحمل کنیم ،در حالیکه همزمان امید و
اعتماد و اطمینان خود را به پروردگار از دست ندهیم ،چه کسی محبت خویش را از طرق
مختلف به ما نشان داده است؟

     پنجشنبه     

 ۳۰دی

برادر بعنوان یک اسلوب
دلیل دیگر اینکه عیسی طبیعت انسانی ما را پذیرفت و در میان ما ساکن شد ،این بود که او می
تواند الگوی ما باشد ،تنها کسی که می تواند برای ما الگوی زندگی صحیح در برابر خداوند باشد.


عربانیان باب  ۱ :۱۲تا  ۴را بخوانید .به گفته رسول خدا ،چگونه باید زندگی مسیحی خود را اداره کنیم؟

در این آیات ،عیسی نقطه اوج و تکامل فهرست طوالنی شخصیتهایی است که رسول آنها را
بعنوان الگوی ایامن معرفی می کند .این آیات عیسی را «سازنده و کامل کننده ایامن ما» می نامد.
کلمه یونانی  archegosبه معنای(«بوجود آوردنده») همچنین می تواند «پیشوا» ترجمه شود.
عیسی پیشوا است به این معنا که پیرشو ایامنداران است .در حقیقت ،عربانیان  ۲۰ :۶عیسی را
«پیرشو» ما می نامد .کلمه «کامل کننده» این عقیده را در ذهن ایجاد می کند که عیسی پاکرتین
شکل ممکن ایامن به خدا را به ما نشان داده است .این آیه به ما می آموزد که عیسی اولین کسی
است که مسابقه ما را با موفقیت انجام داده است و هم اینکه او کسی است که هرن زندگی کردن
با ایامن را به کامل رسانیده است.
در عربانیان باب  ۱۳ :۲آمده است« :و باز بر او توکل خواهم کرد ».و «اینک من ،و فرزندانی که
خدا به من داده است» .در اینجا چه اتفاقی می افتد که عیسی چنین می گوید؟
او به خدا توکّل خواهد کرد .این اشاره به اشعیا باب  ۱۸ ،۱۷ :۸دارد.
اشعیا این کلامت را در مقابل خطر وحشتناک حمله از سوی ارسائیل شاملی و سوریه بیان می کند
(اشعیا  .)۲ ،۱ :۷ایامن او در مقابل بی ایامنی آحاز پادشاه قرار می گیرد (دوم پادشاهان  ۵ :۱۶تا .)۱۸
خداوند آحاز را ترغیب کرده بود که به او اعتامد کند و نشانه یا عالمتی را از او بخواهد که نشان دهد
که عیسی نجات دهنده اوست (عیسی  ۱ :۷تا  .)۱۱خدا قبال به او ،عیسی را بعنوان پرس داوود وعده
داده بود که آحاز را همچون پرس خویش محافظت خواهد کرد .اکنون ،خداوند با رحمت و محبت
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به آحاز پیشنهاد می داد که این وعده را با خواسنت یک نشانه برای او تائید کند .با اینحال ،آحاز از
درخواست این نشانه امتناع ورزید و در عوض« ،آحاز قاصدانی نزد تِغلَت ِف ِ
الس پادشاه آشور فرستاد با
این پیغام که« :من خدمتگزار تو و همچون پرس توام» (دوم پادشاهان  .)۷ :۱۶چقدر ناراحت کننده
رس تغلت فالرس بودن را به پرس خداوند بودن ترجیح می دهد.
و اندوهناک است! آحاز پ ِ
با اینحال ،عیسی به خداوند و وعده او اعتامد می کند که می گوید دشمنان او را زیر پاهای او
قرار خواهد داد (عربانیان ۱۳ :۱؛ عربانیان  .)۱۳ ،۱۲ :۱۰خداوند هامن وعده را به ما داده است ،و ما
باید هامنطور که عیسی با ایامن آنرا پذیرفت ما هم با ایامن آنرا بپذیریم (رومیان .)۲۰ :۱۶
چگونه می توانیم بیاموزیم که به خدا اعتماد کنیم ،اما با انتخاب های روزمره که بازتاب دهنده
این اعتماد باشد؟ تصمیم مهم بعدی که باید بگیرید چیست؟ و چگونه می توانید اطمینان حاصل
کنید که اعتماد شما به خدا را نشان می دهد؟

     جمعه     

 ۱بهمن

اندیشه ای فراتر :عربانیان باب  ۳۱ :۲حاوی سخنان عیسی خطاب به پدرش می باشد که در
مورد برادرانش صحبت می کند« :اینک من ،و فرزندانی که خدا به من داده است» (عربانیان .)۳۱ :۲
پاتریک گری عقیده دارد که در اینجا عیسی بعنوان ولی و رسپرست برادرانش توصیف شده است.
براساس نظام رومیان  tutela impuberumدر هنگام مرگ پدرشان« ،یک رسپرست ،اغلب بعنوان
برادر بزرگرت ،مسئولیت مراقبت فرزندان خردسال و ارثیه آنها را تا رسیدن به سن بلوغ عهده دار می
شد ،بنابراین وظیفه طبیعی برادر بزرگرت برای مراقبت از خواهر و برادر کوچکرتش افزایش می یافت»
(ترس الهی :رساله به عربانیان و نقدهای خرافات یونانی-رومی [آتالنتا :انجمن ادبیات کتاب مقدس ،
 ، )۳۰۰۲ص .)۶۲۱ .این توضیح می دهد که چرا عربانیان از ما هم بعنوان خواهر و برادر عیسی و هم
بعنوان فرزندان او یاد می کند .هامنطور که برادر بزرگرت ما عیسی قیم ،رسپرست ،و محافظ ما است.
«مسیح به زمین آمد ،طبیعت انسانی ما را بر خود گرفت و بعنوان مناینده انسان در حضور
خداوند ایستاده ،تا در مجادله با شیطان نشان دهد که انسان ،هامنگونه که خدا او را آفریده،
به پدر و پرس ملحق شده است و می تواند از الزامات الهی اطاعت کند» اِلن جی وایت ،پیامهای
برگزیده ،جلد  ،۱ص.۳۵۲ .
«مسیح در طول زندگی و تعالیم خود ،منونه كاملی از خدمت فداكارانه را كه از خداوند رسچشمه
گرفته بود ،به انسان عطا كرده است .خداوند در انزوا تنها برای خودش زندگی منی كند .او با آفرینش
جهان و حامیت كردن از متامی مخلوقات ،بی وقفه در حال خدمت به دیگران است .او آفتاب خود
را بر بدان و نیكان می تاباند و باران خود را «بر عادالن و بدكاران می باراند» (متی  ۵آیه  .)۵۴چنین
خدمت ایده آلی را خدا به پرس خویش محول كرده است .عیسی می بایستی مسئولیت رهربی انسان
را به عهده بگیرد تا با رسمشق قرار دادن خود ،مفهوم خدمت را به انسان تعلیم دهد» الن جی وایت،
آرزوی اعصار ،ص.۷۱۸ .
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سواالتی برای بحث:
 .۱عبرانیان به ما می گوید که عیسی برای نجات ما ،برادر ما شد .در مورد معنا و مفهوم آنچه
که خدا برای رستگاری و نجات ما انجام داده است ،بیاندیشید .پس ،چرا رد این واقعیت شگفت
انگیز به معنای اشتباهی تلخ و غم انگیز است؟

 .۲چرا برای ما مهم است که عیسی همچون ما «برده ای که به گناه فروخته شد» (رومیان :۷
 )۱۴به دنیا نیامده باشد؟ درباره موسی و اینکه چرا برای فرزندان اسراییل مهم بود که او مانند
آنها برده نباشد ،بیاندیشید .چگونه حکایت موسی ،به گونه ای ،به ما کمک می کند تا آنچه که
عیسی برای ما انجام داده است را درک کنیم؟
 .3بر روی نقش رنج در زندگی بیشتر تامل کنید .چرا نباید هرگز تصور کنیم که رنج و مصیبت،
به خودی خود ،خوب است ،حتی اگر گاهی اوقات ثمرات خوبی را به ارمغان آورد؟
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داستانهای ایامنداران

 2بهمن

عیسی ،طبیب معجزه گر

توسط اندرو مک چسنی

ِسنگْ ِفت به عنوان یکی از معتربترین پزشکان در بیامرستانی بزرگ در یکی از استانهای
کشور الئوس به شامر می رفت .اما از درمان بیامری پرس خود درمانده شده بود.
پرسجوانش در حالی که در بانکوک در تایلند کار می کرد به بیامری مرموزی مبتال
شده بود .پزشکان بانکوک او را تحت معالجه قراردادند اما بهبودی حاصل نشد .بنابراین
دکرت سنگفت(این اسم واقعی او نیست) پرسش را به الئوس برگرداند و در بیامرستان
خودش او را تحت معالجه قرار داد .در هر حال در وضعیت پرسجوان بهبودی حاصل
نشد .پزشکان همقطارش پیشنهاد دادند تا او را در یکی از بیامرستانهای بزرگ واقع در
وینتیان پایتخت الئوس تحت معالجه قراردهد .دکرت سنگفت پرسش را به بیامرستان
وینتیان برد و او تحت آزمایشات مختلف پزشکی قرارگرفت.
درپایان ،پزشکان هیچگونه اشکالی از بابت سالمتی بدنی نتوانستند بیابند .آنها
نتیجه گرفتند که مشکل می تواند مربوط به مسئله روانی باشد که این مشکل روانی او
را از پای درآورده باشد.
متامی آزمایشات پزشکی بیشرت از یکسال طول کشید .دکرت سنگفت و همرسش همه
پولشان را برای پرسشان خرج کردند اما فایده ای نداشت .اگر با کتاب مقدس آشنایی
داشتند آن وقت قادر می بودند تا این مشکل را به داستان کتاب مقدس ربط دهند که
درآن یک زن از بیامری خونریزی رنج می برد«و زحمت بسیار از اط ّبای متع ّدد دیده و
آنچه داشت رصف منوده ،فایدهای نیافت بلکه بدتر میشد»(مرقس باب  ۵آیه .)۲۶
آنان پرسشان را به خانه برگرداندند ،و هامنند زن پریشان که به مرض خونریزی دچار
بود ،رسانجام به طبیب آسامنی یعنی عیسی روی آوردند .آنها در اتاق خوابشان از عیسی
درخواست می کردند تا پرسشان را شفا دهد.
در حالی که دعا می کردند پرسشان به اتاق خواب آمد و گفت «چه اتفاقی افتاده
است؟ چرا بطور ناگهانی احساس آرامش کردم؟»
دکرت سنگفت و همرسش به دعا ادامه دادند .سپس آن پرس یک رویا دید .او دید که
یک روح پلید بدنش را ترک می گوید و به او گفت «منی توانم بیشرتاز این مبانم چراکه
عیسی وارد زندگی تو شده است .تو به عیسی تعلق داری».
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آنروز پرسشان به حالت عادی بازگشت و دکرت سنگفت و خانواده اش رشوع به
پرستش عیسی کردند .برای ماهها ،دکرت سنگفت محبتش را نسبت به عیسی پنهان نکرد و
به هرکس که گوش می کرد می گفت«دکرتْ عیسی مسیح پرسم را شفا داد ومن به همراه
خانواده ام او را به عنوان منجی مان پذیرفته ایم»
به هرحال بعد از مدتی دکرت سنگفت پرستش عیسی را رها کرد .به نظرمی رسید
که فراموش کرده بود که چگونه عیسی پرسش را شفا داده بود ،واو به راههای قبلی اش
بازگشت .لطفا برای او و آنانی که عیسی آنها را ملس کرده اما دیگراو را منی پرستند دعا
کنید .دعا کنید تا یکبار دیگر به سوی عیسی بازگردند.
این داستان بشارتی برخی از چالش هایی را نشان می دهد که کلیسای ادونتیست
روز هفتم در تحقق برنامه اسرتاتژیک «من خواهم رفت» با آن روبه رو است ،که شامل
هدف رسالتی شامره  «۲تقویت تنوع شیوه های دسرتسی ادونتیست ...در میان آنانی که
هنوز به آنان دسرتسی نشده یا در حال دست یافنت هستند ،وبرای ادیان غیر مسیحی»؛ و
هدف رشد روحانی شامره « ۵برای به منظور شاگردسازی فردی افراد و خانواده ها برای
داشنت زندگی از روح پر شده » .بخشی از هدایای سبت سیزدهمین این سه ماهه برای
ساخت مدرسه ابتدایی در الئوس اختصاص خواهد یافت و برای تحقق هدف بشارتی
شامره « ۴تقویت نهادهای ادونتیستی روز هفتم در حامیت از آزادی ،سالمتی کامل و
امید از طریق عیسی وبازگرداندن تصویر خدا در مردم کمک خواهد کرد» برای مطالب
بیشرت به وب سایت  IWillGo2020.orgمراجعه کنید.
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  درس پنجم  

 ۸ – ۲بهمن

عیسی ،عطا کننده اسرتاحت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :پیدایش  ۱۳ :۱۵تا ۲۱؛ عربانیان  ۱۲ :۳تا ۱۹؛ عربانیان  ۶ :۴تا ۱۱؛ عربانیان
۱۰ ،۵ ،۳ ،۱ :۴؛ تثنیه  ۱۲ :۵تا ۱۵؛ عربانیان  ۸ :۴تا .۱۱

آیه حفظی:

(عربانیان .)۹ :۴

«بنابراین اسرتاحت دیگری مثل اسرتاحت روز سبت در انتظار قوم خداست»

عربانیان بابهای  ۱و  ۲بر تخت نشینی عیسی به عنوان حاکم و رهایی دهنده قوم خدا متمرکز
هستند .عربانیان بابهای  ۳و  ۴عیسی را بعنوان کسی که آرامش و آسایش ما را مهیا می کند ،معرفی
می کنند .این پیرشفت و توالی هنگامی معنا و مفهوم پیدا می کند که ما عهد منتسب به وعده
خاندان داود را بیاد آوریم که خداوند به پادشاه موعود و قومش در برابر دشمنانشان «فراغت»
خواهد بخشید (دوم سموئیل  .)۱۱ ،۱۰ :۷اکنون که عیسی در سمت راست خدا نشسته است ،این
آرامش و فراغت در دسرتس ماست.
عربانیان اسرتاحت را هم بعنوان فراغتی که متعلق به خداوند است و هم به عنوان اسرتاحت روز
سبت توصیف می کند (عربانیان  ۱ :۴تا  .)۱۱خداوند این آرامش را که از آن او بود در اختیار آدم و
حوا قرار داد .اولین سبت تجربه ای از کامل با کسی بود که آن کامل را میرس ساخت .خدا همچنین
وعده اسرتاحت روز سبت را می دهد زیرا حفظ و رعایت واقعی روز سبت متضمن این وعده است
که خداوند آن کامل را بازگرداند.
هنگامی که روز سبت را رعایت می کنیم ،به یاد می آوریم که خداوند وقتی دنیا را خلق کرد
و آنرا بر روی صلیب باز خرید منود ،روز کاملی را برای ما مهیا ساخت .با اینحال ،رعایت روز سبت
واقعی ،عالوه بر اینکه ما را به خلقت باز می گرداند ،در این جهان فانی ،پیش درآمدی از آیندهای که
خداوند وعده داده است را به ما هدیه می دهد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۹بهمن –  ۲۹ژانویه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۳بهمن

رسزمینی به عنوان مکانی برای اسرتاحت


پیدایش باب  ۱۳ :۱۵تا  ۲۱را بخوانید .خداوند چه وعده ای به ابراهیم می دهد؟

هنگامی که خداوند ارساییل را از اسارت مرص نجات داد ،هدف او آوردن ارسائیل به کنعان بود،
جاییکه آنها بتوانند آزادانه به او خدمت و از او اطاعت کنند (خروج ۱ :۸؛ مزمور  ۴۳ :۱۰۵تا ،)۴۵
و در عین حال از آرامش روز سبت که فرعون منع کرده بود بهره مند شوند (خروج  .)۵ :۵رسزمین
کنعان میراثی بود که خداوند به پدرشان ابراهیم وعده داده بود زیرا او ندای خداوند را شنیده و
اطاعت کرده بود ،او رسزمین خود را ترک کرد تا به رسزمین موعود برود (پیدایش  ۳۱ :۱۱تا .)۴ :۱۲
هدف خداوند از دادن این رسزمین به ارسائیل فقط تصاحب آن نبود .خدا می خواست آنها را
بسوی خویش هدایت کند (خروج  .)۴ :۱۹خداوند می خواست آنها در رسزمینی زندگی کنند که
بتوانند بدون هیچ مانعی از یک رابطه صمیمی و نزدیک با او برخوردار شوند و همچنین شاهدان او
برای جهانیان باشند تا همه بدانند و ببینند که خدای واقعی کیست و چه چیزهایی را به قوم خود عطا
کرده است .رسزمین کنعان مانند روز سبت آفرینش چارچوبی بود که امکان ایجاد یک رابطه صمیامنه
و نزدیک با نجات دهنده و برخورداری از خیرات و برکات او را فراهم می آورد.
در تثنیه  ۱ :۱۲تا  ،۱۴خداوند به مردم گفت که آنها وارد آرامش او خواهند شد ،نه فقط هنگام
ورود به رسزمین موعود ،بلکه هنگامی که آن رسزمین را از بت پرستی پاکسازی کردند .پس از آن،
خداوند به آنها که برگزیدگان بودند ،مکانی را نشان می دهد که او در میان آنها ساکن می شود.
خروج باب  ۸ :۲۰تا  ۱۱و تثنیه  ۱۲ :۵تا  ۱۵را بخوانید .دو چیزی را که روز سبت از آنها تجلیل می
کند ،چیست و چگونه آنها با یکدیگر ارتباط دارند؟

خداوند روز سبت آفرینش را با رهایی از مرص پیوند داد .وی به ارساییل فرمان داد تا روز سبت
را به عنوان تجلیل از آفرینش و بعنوان بزرگداشت و یادبود رستگاری و نجات آنها از مرص نگه دارند.
آفرینش و رستگاری هر دو در فرمان روز سبت تقدیس شده اند .هامنطور که ما خود را خلق نکرده
ایم ،همچنین منی توانیم خود را آزاد کنیم .این کاری است که فقط خدا می تواند انجام دهد و ما با
حفظ روز سبت و وارد شدن به آرامش روز سبت وابستگی خود را به او اعرتاف می کنیم ،و این نه
برای ادامه حیات بلکه برای نجات و رستگاری است .حفظ روز سبت یک بیان قدرمتند از نجات و
رستگاری بواسطه ایامن محض می باشد.
چگونه حفظ روز سبت به ما کمک می کند تا وابستگی کامل خود را به خدا ،نه تنها برای وجود
بلکه برای رستگاری درک کنیم؟
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     دوشنبه     

 ۴بهمن

به خاطر بی ایامنی


عربانیان  ۱۲ :۳تا  ۱۹را بخوانید .چرا ارساییل نتوانست به آرامش موعود وارد شود؟

حکایت غم انگیز این است که کسانی که از بردگی مرص نجات یافتند قادر به وارد شدن به
آرامشی که خداوند به آنها وعده داده بود نبودند .وقتی ارسائیل به قادش برنیع در مرز رسزمین
موعود رسید ،ایامن الزم برای وارد شدن به رسزمین موعود را نداشت .اعداد  ۱۴ ،۱۳توضیح می دهد
که جاسوسان بنی ارسائیل «اخبار بدی را از رسزمین موعود برای مردم ارسائیل آوردند» (اعداد :۱۳
 .)۳۲آنها تایید کردند که رسزمین خوبی است ،اما آنها هشدار دادند که ساکنان آن قوی هیکل و
شهرها مستحکم هستند و آنها قادر به تسخیر آن نخواهند بود.
یوشع و کالیب در مورد حاصلخیز بودن رسزمین موعود ،و این حقیقت که مردم آنجا قوی هیکل
و شهرها مستحکم می باشند ،هم نظر بودند .اما گفتند که خدا با آنهاست و آنها را به این رسزمین
خواهد برد و آنرا به آنها خواهد بخشید(اعداد  ۷ :۱۴تا  .)۹با اینحال ،مردمی که دیده بودند خدا مرص
را از طریق بالیا نابود کرد (خروج  ۷تا  ،)۱۲ارتش فرعون را در دریای رسخ غرق کرد(خروج َ ،)۱۴م ّنـــا
را از آسامن برای آنان نازل کرد (خروج  ،)۱۶و آب را از صخره جاری ساخت (خروج  ،)۱۷و همچنین
حضور مداوم و هدایت او را از طریق ابر آشکارا دیده بودند (خروج  ۳۶ :۴۰تا  ،)۳۸اکنون نتوانستند
به او اعتامد کنند .شاید این یک تراژدی کنایه آمیز بنظر بیاید که نسلی که باوجود دیدن چنین جلوه
ها و معجزات نیرومندی از قدرت خدا به منادی از بی ایامنی و بی اعتامدی تبدیل شدند (نِ ِحمیا :۹
 ۱۵تا ۱۷؛ مزمور  ۲۴ :۱۰۶تا ۲۶؛ اول قرنتیان  ۵ :۱۰تا .)۱۰
خداوند به فرزندانش وعده داده که به آنها هدایایی را بدهد که از دسرتسی انسان خارج است.
به همین دلیل دریافت آنها براساس فیض است و تنها از طریق ایامن میرس می باشند .در عربانیان
باب  ۲ :۴رشح داده شده است ،وعده ای که ارسائیل دریافت کرد «برای آنان سودی نداشت ،زیرا با
آنان که گوش فرا دادند به ایامن متحد نشدند» (عربانیان .)۲ :۴
ارسائیل بعنوان یک قوم به سوی مرزهای رسزمین موعود حرکت کرد .هنگامی که مردم با خربها
و گزارشهای متناقضی روبرو شدند ،آنها همسان کسانی شناخته شدند که ایامن نداشتند .ایامن ،و
یا فقدان آن ُمرسی است .به همین دلیل است که عربانیان خوانندگان خود را به «تشویق یکدیگر»
دعوت می کند (عربانیان « ،)۱۳ :۳برای پیشی جسنت در مح ّبت و کارهای نیكو یكدیگر را تشویق
كنیم» (عربانیان  ،)۲۴ :۱۰و «مبادا کسی در میان شام از فیض خدا دور شود» (عربانیان .)۱۵ :۱۲
از چه راههایی می توانید به تقویت ایمان ایمانداران کمک کنید؟ چگونه می توانید اطمینان
حاصل کنید که هرگز کالم یا رفتاری که ایمان دیگران را تضعیف کند ،نگویید یا انجام ندهید؟
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     سه شنبه     

 ۵بهمن

امروز ،اگر صدای او را می شنوید
عربانیان باب  ۴ :۴تا  ۸را بخوانید .معنای ورود به آرامش «امروز» ،در ارتباط با رعایت و حفظ روز
سبت چیست؟

بی ایامنی نسل بنی ارساییل در بیابان مانع از ورود آنها به آرامشی شد که خداوند به آنها وعده داده
بود .اما خداوند مرتبا از قوم خود می خواهد که وارد این آرامش شوند و قلب خود را سخت نگردانند.
پولس چندین بار تکرار می کند که وعده خدا برای ورود به آرامش هنوز «باقی» است (عربانیان ،۶ ،۱ :۴
 .)۹او از افعال یونانی  kataleipoو  apoleipoاستفاده می کند و تاکید می کند که «این وعده ورود به
آرامش او[خدا]  ،هنوز باقی است» (عربانیان  .)۱ :۴این واقعیت که این دعوت برای ورود به آرامش و
اسرتاحت خداوند در زمان داوود نیز تکرار شد (عربانیان  ۷ ،۶ :۴اشاره به مزمور  ۹۵دارد) داللت بر این
دارد که این وعده هنوز مطالبه نشده و هم اینکه همچنان موجود است .در حقیقت ،پولس اظهار می
کند که تجربه آرامش واقعی سبت از زمان خلقت موجود بوده است (عربانیان .)۴ ،۳ :۴
خدا «امروز» از ما دعوت می کند تا وارد آرامش او بشویم« .امروز» یک مفهوم حیاتی و مهم در
رسارس کتاب مقدس است .وقتی موسی عهد ارساییل با خدا را در مرز رسزمین موعود تجدید کرد ،او
بر اهمیت «امروز» تاکید ورزید (تثنیه ۳ :۵؛ تثنیه ۸ :۴؛ تثنیه ۶ :۶؛ غیره) .این لحظه تامل برای درک
وفاداری به خداوند (تثنیه  ۲ :۱۱تا  )۷و زمان تصمیم گیری برای اطاعت از پروردگار بود (تثنیه  ۱ :۵تا
 .)۳به همین ترتیب ،یوشع از مردم زمان خود خواست که «همین امروز برای خود برگزینید کِه [چه
کسی] را عبادت خواهید کرد» (یوشع .)۱۵ :۲۴
به همین ترتیب« ،امروز» برای ما زمان تصمیم گیری ،زمان فرصت ،و همچنین زمانی مهلک و
مخاطره انگیز است ،هامنگونه که همیشه برای قوم خداوند بوده است (به دوم قرنتیان  ۲ :۶نگاه
ِ
اهمیت گوش دادن
کنید) .کلمه «امروز» پنج بار در عربانیان باب های  ۳و  ۴آمده است .این مطلب،
به ندای خداوند را تاکید می کند (عربانیان ۱۵ ،۷ :۳؛  )۷ :۴زیرا عدم گوش دادن و باور کالم خداوند
منجر به نافرمانی و سخت شدن قلب ها می شود .این حتی می تواند ورود به کنعان آسامنی را به
تاخیر بیندازد ،هامنگونه که نسل بیابان را از ورود به کنعان زمینی بازداشت.
اما عیسی دشمنان ما را شکست داده است (عربانیان  ۱۴ :۲تا  )۱۶و عهد جدیدی را برقرار کرده
است (عربانیان  ۸تا  .)۱۰بنابراین ،می توانیم «با شجاعت به تخت فیض او نزدیک شویم» (عربانیان
 ۱۴ :۴تا  .)۱۶درخواست «امروز» ،ما را دعوت می کند تا تشخیص دهیم که خدا نسبت به ما وفادار
بوده و هر دلیلی را برای ما مهیا ساخته تا بدون درنگ و بالفاصله دعوت او را بپذیریم.
«امروز» باید چه تصمیماتی روحانی بگیرید ،یعنی ،آنرا به زمانی دیگر موکول نکنید؟ تجربیات
گذشته شما چه بوده است ،هنگامیکه انجام کاری را که می دانستید خدا بالفاصله میخواهد انجام
دهید را به تاخیر انداختید؟
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     چهارشنبه     

 ۶بهمن

وارد شدن به آرامش او


عربانیان باب  ۱۱ :۳و عربانیان  ۱۰ ،۵ ،۳ ،۱ :۴را بخوانید .خداوند آرامشی را که ما را به ورود به آن
دعوت می کند ،چگونه توصیف می کند؟

هم فرمان سبت در خروج باب  ۸ :۲۰تا  ۱۱و هم تکرار مجدد آن توسط موسی در تثنیه باب :۵
 ۱۲تا  ۱۵ما را به تجلیل و یادآوری آنچه خدا برای ما انجام داده است ،دعوت می کنند.
هامنگونه که دیدیم خداوند با نوشنت بر الواح سنگی ،به ما امتام کار خلقت خویش را خاطر
نشان می سازد.
(خروج ۱۸ :۳۱؛  .)۲۸ :۳۴در تثنیه به بنی ارساییل فرمان داده می شود که روز سبت را به منظور
به یاد داشنت کار نجات خدا ،از قید بردگی در مرص ،حفظ کنند .خروج از مرص به کار نهایی نجات از
گناه که از طریق مسیح برروی صلیب انجام می شد ،اشاره می داشت هنگامیکه که او گفت« ،متام
شد!» (یوحنا  .)۳۰ :۱۹بنابراین ،روز سبت بطور مضاعف مبارک می باشد و در واقع ،برای مسیحیان
بسیار پرمعنا است.


عربانیان باب  ۹ :۴تا  ۱۶ ،۱۱را بخوانید .برای انجام چه کاری ما دعوت شده ایم؟

آرامش روز سبت تجلیل کننده این واقعیت می باشد که خداوند کار خلقت (پیدایش  ۱ :۲تا ۳؛
خروج  ۸ :۲۰تا  ،)۱۱یا رستگاری خود را به پایان رسانده و کامل کرده است (تثنیه  ۱۲ :۵تا  .)۱۵به
طور مشابه ،تختنشینی عیسی در معبد آسامنی ،تجلیل پایان کار و قربانی کامل و عالی مسیح برای
نجات ماست (عربانیان  ۱۲ :۱۰تا .)۱۴
توجه داشته باشید ،خداوند فقط زمانی آرام می گیرد که امنیت و سعادت ما را تضمین و حفظ
کرده باشد .در کار آفرینش ،خدا وقتی که کار خلقت جهان را متام کرد ،اسرتاحت کرد .بعدا ،خداوند
فقط پس از فتح رسزمین وعده داده شده به ابراهیم از طریق فتوحات داوود ،در معبد آرام گرفت،
و ارسائیل «در امنیت به رس برد» (اول پادشاهان  ۲۱ :۴تا  ،۲۵را با خروج  ۱۸ :۱۵تا  ،۲۱تثنیه ۲۴ :۱۱؛
دوم سموئیل  ۱ :۸تا  ۱۴مقایسه کنید) .خدا خانه خود را تنها پس از آنکه ارساییل و پادشاه خانه ای
برای خود مهیا منودند ،بنا منود.
چگونه می توانیم حتی در زمان حاضر وارد آرامش او شویم؟ یعنی ،چگونه می توانیم ،با ایمان،
در اطمینان از رستگاری و نجاتی که در مسیح داریم و نه در خودمان ،آرامش و فراغت بیابیم؟
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     پنجشنبه     

 ۷بهمن

منونه ای از آفرینش جدید
خروج باب  ۸ :۲۰تا  ،۱۲تثنیه  ۱۲ :۵تا ۱۵؛ و عربانیان  ۸ :۴تا  ۱۱را مالحظه کنید .چه تفاوتهایی
را در رابطه با مفهوم آرامش سبت مشاهده می کنید؟

هامنطور که قبال مشاهده کردیم ،این متون در خروج و تثنیه ما را به مشاهده گذشته دعوت می
کنند .آنها ما را تشویق می کنند که در روز سبت آرام گرفته تا از دستاوردهای خداوند در خلقت و
رستگاری تجلیل کنیم .اگرچه ،عربانیان  ۹ :۴تا  ۱۱از ما دعوت می کند تا نگاه خود را به آینده بدوزیم.
این مطلب به ما می گوید که خدا همچنین آرامش سبتی را فراهم کرده است که در آینده وقوع
خواهد یافت .این بیان کننده بُعدی جدید برای حفظ سبت است .آرامش سبت نه تنها فتوحات خدا
در گذشته را یادآوری می کند ،بلکه از وعده های خدا برای آینده نیز تجلیل می کند.
جنبه آینده حفظ و رعایت روز سبت همیشه وجود داشته است ،اما اغلب مورد چشم پوشی و
غفلت واقع شده است.
پس از سقوط ،به وعده ای اشاره شد که خداوند ،روزی خلقت را در شکوه اولیه اش از طریق
مسیح موعود ترمیم خواهد منود.
خداوند به ما فرمان داده است که اقدامات رهایی بخش او را از طریق سبت تجلیل کنیم زیرا روز
سبت به نقطه اوج رستگاری در خلقت جدید اشاره می کند .رعایت روز سبت بدین معناست که در
این جهان ناقص چشم انتظار ملکوت باشیم.
این امر در سنت یهود همیشه شفاف بوده است .زندگی آدم و حوا ،اثری است که بین سال
های  ۱۰۰تا  ۲۰۰بعد از میالد نوشته شده است( .در نسخه جیمز اج .چارلزورث ،بخشی از عهد
عتیق جعلی و ساختگی است[ ،آسامن نو ،لندن :انتشارات ییل ،]۱۹۸۵ ،جلد  ،۲ص ،)۱۸ .می گوید:
«روز هفتم نشانه قیام است ،آرامش عرص آینده» .یک ماخذ یهودی باستان دیگر گفته است :عرص
جدید« ،روزی است که آرامش کامل سبت ابدی» است [یعقوب نوسرن ،میشنا ،ترجمه جدید(آسامن
نو :انتشارات ییل ،)۱۹۸۸،ص .]۸۷۳ .اتیوت خاخام اکیبا ،ماخذ بعدی ،می گوید« :ارساییل در نزد او
که قدوس است رفت و پرسید« :نام تو مبارک باد ،صاحب جهان ،اگر ما احکام را رعایت کنیم ،چه
پاداشی خواهیم یافت؟» ،و او به آنها پاسخ داد« :جهان آینده را» .آنها به او گفتند« :شبیه آنرا را به
ما نشان بده» .او به آنها سبت را نشان داد» (تئودور فریدمن« ،سبت چشم انداز رستگاری» یهودیت:
فصلنامه ،جلد  ،۱۶صفحات .)۴۴۴ ،۴۴۳
سبت برای ضیافت ،و شکرگزاری است .وقتی سبت را نگه می داریم ،نشان می دهیم که به وعده
های خدا ایامن داریم ،و هدیه فیض او را پذیرفته ایم .سبت ایامنی زنده و فعال است .اوج اعامل ما،
رعایت روز سبت ،احتامال کاملرتین طریق بیان ایامن و اعتقاد ماست ،ما تصدیق می کنیم که بوسیله
فیض و از طریق ایامن به او نجات یافته ایم.
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چگونه می توانید یاد بگیرید که سبت را به روشی نگه دارید که در واقع ،نشان دهنده شناخت
ما از آنچه نجات بوسیله ایمان و نه از طریق اعمال شریعت است ،باشد؟ چگونه آرامش روز
سبت بیانگر نجات بوسیله فیض الهی است؟

     جمعه     

 ۸بهمن

اندیشهای فراتر :این بسیار قابل توجه است که پولس در عربانیان از آرامش روز سبت
استفاده می کند ،و نه از یکشنبه ،بعنوان منادی برای نجات بوسیله فیض که خدا به ما عطا می کند.
کاربرد آرامش سبت بدین طریق ،حاکی است که سبت توسط ایامنداران گرامی داشته شده و رعایت
می شده است .بااینحال ،از قرن دوم میالدی به بعد ،شواهدی از یک تغییر رسنوشت ساز در کلیسا
را مشاهده می کنیم.
رعایت کنندگان سبت از در نظر گرفنت آن به عنوان منادی از رستگاری دست کشیده و در عوض
آن را منادی از بیعت با یهودیت و عهد قدیم در نظر گرفتند که باید از آن اجتناب می شد.
نگهداری سبت برابر با «یهودیت» یا وابسته بودن به قومیت یهود محسوب می شد .به عنوان
مثال ،ایگناتیوس از انطاکیه (حدود سال ۱۱۰ق .م) اظهار داشت« :کسانیکه طبق نظام و فرمان قدیمی
زندگی می کردند امید تازه ای پیدا کرده اند .آنها دیگر روز سبت را رعایت و حفظ منی کنند بلکه
روز خداوند را نگه می دارند ،روزی که زندگی ما توسط مسیح به رستگاری رسید» [ژاک بی .دوکَن،
ارسائیل و کلیسا :دو ندا از سوی یک خداوند(پی بادی ،ماساچوست :انتشارات هندریکسون،)۲۰۰۲ ،
ص .]۴۲ .به همین ترتیب ،مارسیون به پیروان خود دستور داد که به نشانه انکار یهودیان و خدای
آنها در روز سبت روزه بگیرند ،و ویکتورینوس منی خواست نشان داده شود که او «روز سبت یهودیان
را رعایت کرده است»(به کتاب ارسائیل و کلیسا مراجع کنید ،صفحات  ۴۱تا  .)۴۵این از دست دادن
درک صحیح رعایت و حفظ روز سبت بعنوان منادی از نجات بوسیله فیض بود که منجر به نابودی
روز سبت در کلیسای مسیحی شد.
«سبت نشانه ای از قدرت مسیح است که ما را مقدس می سازد .و به همه کسانی که مسیح
ایشان را مقدس می سازد ،داده می شود .سبت به عنوان نشانه ای از قدرت تقدیس کننده مسیح به
همه کسانی است که از طریق او به عضویت خانواده الهی در می آیند …..
«روز سبت ،با اشاره به کارهای آفرینش ،قدرت عظیم خداوند را برای نجات جهان به ایشان
آشکار می کند و در هامن حال که سالمتی وآرامش گمشده در باغ عدن را به یاد ما می آورد،
هم چنین از آرامش و سالمتی که به واسطه منجی بازگردانده شده است ،سخن می گوید .و در
این روز ،متامی موجودات خلقت ،دعوت مسیح را تکرار می کنند که« ،بیایید نزد من ای متام
زحمتکشان وگرانباران و من شام را آرامی خواهم بخشید » (متی ۱۱آیه  .)۲٨اِلن جی وایت ،آرزوی
اعصار ،صفحات  ۳۴۰و .۳۴۱
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سواالتی برای بحث:
 .1رابطه بین رعایت روز سبت و عادل و تبرئه شدن بوسیله ایمان چیست؟
 .2چه تفاوتی بین رعایت واقعی روز سبت و انجام یک مراسم شرعی روز سبت وجود دارد؟
چگونه می توانیم نه تنها تفاوت بین آنها را درک کنیم بلکه این تفاوت را خود در رعایت و حفظ
روز سبت تجربه کنیم؟
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داستانهای ایامنداران

 9بهمن

یافنت آرامش

توسط اندرو مک چسنی

آن بدترین روز زندگی یِآن بود.
جادوگ ــر در روس ــتایش در جن ــوب الئ ــوس ب ــه رساغ او آم ــده ب ــود و اع ــام ک ــرد
ک ــه او خواه ــد م ــرد.
جادوگر با جدیت گفته بود«:وکسی منی تواند به تو کمک کند».
یآن ترسیده بود .مردم در روستایش بر این باور بودند که جادوگر همیشه راست می
گوید و دروغی در او یافت منی شود.
یآن منی خواست مبیرد .آنقدر ترسیده بود که نه می توانست بخورد و نه می توانست
بخوابد.
طولی نکشید که همرسش متوجه شد که یک جای کار می لنگد و گفت«:چه اتفاقی
افتاده است؟»
یآن در باره رویارویی اش با آن جادوگر گفت.
«من خواهم مرد».
یآن و همرسش منی دانستند چه کنند.
سپس او در مورد گروه کوچکی از مسیحیان شنید که در روز شنبه برای پرستش
جمع می شدند .او هرگزدر کلیسای مسیحی نبود؛ اما تصمیم گرفت در باره این موضوع
رس در بیاورد که آیا مسیحیان می توانند از خدایشان بخواهند تا به او کمک کند یا نه.
سبت بعد ،یآن و همرسش به کلیسای ادونتیست روز هفتم رفتند .او درباره آن
جادوگر و ترسش از مرگ به اعضای کلیسا توضیح داد.
بعد ازآنکه اعضا به حرفهایش گوش کردند ،در باره خدایی که نامش عیسی می باشد
به او گفتند .آنها گفتند که عیسی نه تنها قادر است تا او را از پیشگویی جادوگر در باره
مرگ نجات دهد بلکه قادر است تا زندگی جاودان هم عطا کند .در کتاب مقدس آنها
وعده ای بود «:زیرا خدا جهان را اینقدر مح ّبت منود که پرس یگانه خود را داد تا هر
که بر او ایامن آورد ،هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد( ».یوحنا باب  ۳آیه )۱۶
یآن وقتی در مورد عیسی شنید فوق العاده هیجان زده شد! او اعرتاف کرد که
آرامشی دارد که تنها عیسی می تواند بدهد «:سالمتی برای شام میگذارم ،سالمتی خود
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را به شام میدهم .نه چنانکه جهان میدهد ،من به شام میدهم .دل شام مضطرب
و هراسان نباشد(».یوحنا باب  ۱۴آیه )۲۷
وقتی کلیسا را ترک کرد ،اوآنقدر خوشحال بود که نتوانست این خرب خوش را برای
خود نگه دارد .او مشتاقانه آن آرامشی را به اشرتاک گذاشت که عیسی به او ودیگر
روستائیان داده بود .او با لبخندی بر روی چهره اش به خانه بازگشت .آن روز بهرتین
روز زندگی اش بود!
امروز یآن زنده و سامل است و به کلیسایی که برای نخستین بار عیسی را یافت می رود.
برای هدایای بشارتی مدرسه ِ
سبت سیزدهم شام که در انتشار خرب خوش انجیل به
مردم الئوس و دیگرکشورهای منطقه آسیا  -اقیانوسیه کمک خواهد منود سپاسگزاریم.
این داستان بشارتی موضوع بشارتی شامره  ۲برنامه راهربدی «من خواهم رفت»
کلیسای ادونتیست روز هفتم را نشان می دهد «:برای تقویت ومتنوع کردن روش
های توسعه ادونتیست ...در میان آنانی که هنوز خرب خوش عیسی را نشنیده اند و یا
در حال شنیدن هستند ،و برای ادیان غیر مسیحی» .برای مطالب بیشرت به وب سایت
 IWillGo2020.orgمراجعه کنید.
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  درس ششم  

عیسی ،کاهن وفادار

 ۱۵ – ۹بهمن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان  ۱ :۵تا ۱۰؛ پیدایش  ۱۸ :۱۴تا ۲۰؛ اول پطرس ۹ :۲؛ عربانیان ۱ :۷
تا ۳؛ عربانیان  ۱۱ :۷تا .۲۶ ،۲۲ ،۱۶
آیه حفظی« :در حقیقت این هامن کاهنی است که ما به او نیاز داریم .کاهنی پاک ،بیغرض،
بیآالیش ،دور از گناهکاران که به مقامی باالتر از متام آسامنها رسافراز گردید» (عربانیان .)۲۶ :۷
فاصله ای که بین خدا و ما ایجاد شده بود بخاطر گناه بود .و نیز این مشکل پیچیده و چند جانبه
که بخاطر گناه ایجاد گردیده بود داللت بر فساد ذاتی ما داشت .خدا قدوس است و گناه منی تواند
در حضور او وجود داشته باشد؛ بنابراین ،طبیعت گمراه و فاسد ما ،ما را از خدا جدا کرد ،هامنطور
که دو آهن ربا در جهت اشتباه یکدیگر را دفع می کنند .عالوه بر این ،طبیعت گمراه انسان ،اطاعت
از احکام خدا را برای نوع برش غیرممکن ساخت .گناه همچنین شبهه و بدگامنی ایجاد می کند .برش
بصیرت خود را از محبت و رحمت خدا از دست داد و چنین تصور کرد که خداوند اهل غضب و
مطالبه گر است.
این هفته ،ما قصد داریم تا کارهای شگفت انگیز پدر و پرس را برای ایجاد پلی بر روی این شکاف
مطالعه کنیم .عربانیان  ۵تا  ۷به تحلیلی دقیق از کهانت عیسی مسیح می پردازد .نویسنده منشا و
هدف آنرا بررسی می کند (عربانیان  ۱ :۵تا  )۱۰و سپس خوانندگان را ترغیب می کند که از آن غافل
نشوند (عربانیان  ۱۱ :۵تا  ،)۸ :۶بلکه باید با اطمینان از امیدی که او می بخشد ،محکم و استوار
مبانیم (عربانیان  ۹ :۶تا  .)۲۰وی همچنین ویژگی های کهانت او (عربانیان  ۱ :۷تا  )۱۰و پیامدهای آن
در ارتباط بین خدا و ایامنداران را رشح می دهد (عربانیان  ۱۱ :۷تا  .)۲۸این هفته ما به بطور خاص
برروی عربانیان  ۱ :۵تا  ۱۰و عربانیان  ۱ :۷تا  ۲۸مترکز خواهیم کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۱۶بهمن –  ۵فوریه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۰بهمن

کاهنی بخاطر برش


عربانیان  ۱ :۵تا  ۱۰را بخوانید .نقش کهانت چیست ،و طبق این آیه ،چگونه عیسی این وظیفه را
به انجام می رساند؟

هدف اصلی و اساسی از کهانت الویان ،میانجیگری بین افراد گناهکار و خدا بود .کاهنان توسط
خدا منصوب شدند تا بخاطر انسانها خدمت کنند؛ بنابراین ،آنها باید رحیم و مهربان می بودند و نقاط
ضعف انسانی را درک می کردند.
در عربانیان  ۵ :۵تا  ،۱۰پولس نشان می دهد که عیسی کامال این اهداف را برآورده می کند :خدا
او را منصوب می کند (عربانیان  ،)۶ ،۵ :۵و همچنین چون رنج و درد کشیده است ،پس ما را درک
می کند (عربانیان .)۸ ،۷ :۵
اگرچه ،چند تفاوت مهم وجود دارد .عیسی مسیح «از میان آدمیان انتخاب» نشده بود(عربانیان :۵
 .)۱در عوض ،عیسی ماهیت انسانی را بر خود گرفت تا در میان دیگر وظایفش به عنوان یک کاهن به
خاطر ما خدمت کند .عیسی برای عفو گناهان خودش قربانی تقدیم نکرد (عربانیان  )۳ :۵بلکه فقط
برای گناهان ما بود ،زیرا او بی گناه بود (عربانیان ۱۵ :۴؛ عربانیان  ۲۶ :۷تا .)۲۸
عربانیان می گوید که عیسی «با فریادهای بلند و اشکها به درگاه خدا که قادر به رهانیدنش از مرگ
بود ،دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد» (عربانیان  .)۷ :۵اشاره عربانیان به مرگ
دوم بود ،که خداوند عیسی را پس از مرگ زنده کرد و نجات داد (عربانیان  .)۲۰ :۱۳عربانیان همچنین می
گوید که عیسی «هرچند پرس خدا بود ،با رنجی که کشید اطاعت را آموخت» (عربانیان  .)۸ :۵اطاعت برای
عیسی امری تازه بود ،نه به این دلیل که او نافرمانی کرده بود بلکه به این دلیل که او خدا بود .عیسی
بعنوان حاکم جهان ،از کسی اطاعت نکرد؛ در عوض ،همه از او اطاعت کردند.
رنجهای مسیح و مرگ او برروی صلیب نقش اصلی خدمت کاهنی اوست .رنج ها و مصیبت های
عیسی باعث نشد که او از نظر رفتاری و اخالقی به رشد رسیده و کامل یابد .رنج و مصیبت او را
رحیم نساخت .برعکس ،عیسی به این زمین آمد زیرا همیشه رحیم بود ،به همین دلیل او به ما رحم
کرد (عربانیان  .)۱۷ :۲منظور عربانیان اینست که واقعیت محبت برادرانه عیسی ،موثق بودن طبیعت
برشی او ،و تسلیم کامل بودن او در برابر اراده پدر به عنوان مناینده برشیت ،از طریق تحمل رنجهای
او بود که در واقع ابراز و آشکار گردید .او به متام معنا «کامل» بود و این رنجهای او بود که او را
شایسته کرد تا کاهن اعظم ما باشد .عیسی بعنوان کاهن اعظم ما ،زندگی در کامل فرمانربداری ،و
سپس مرگ بر روی صلیب که بنیان پیشکش قربانی بود را به حضور پدر تقدیم کرد.
اول پطرس  ۹ :۲می گوید که ما «یک کاهن سلطنتی» هستیم .زندگی عیسی در این مورد که رابطه شما
با سایر انسانها باید به این دلیل باشد که ما در این نقش مقدس هستیم ،چه چیزی به شما می گوید؟
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     دوشنبه     

 ۱۱بهمن

مطابق با رتبه ِمل ِ
ْکیص ِدق




پیدایش باب  ۱۸ :۱۴تا  ۲۰و عربانیان باب  ۱ :۷تا  ۳را بخوانید .ملکیصدیق کیست ،و چگونه می
تواناو را مظهر عیسی دانست؟

ملکیصدیق هم پادشاه و هم کاهن بود .او همچنین برتر از ابراهیم بود از آنجا که به او [عرش]
ده یک می پرداخت! به همین گونه ،عیسی پادشاه و کاهن است (عربانیان )۳ :۱؛ با اینحال ،برخالف
ملکیصدیق ،عیسی بی گناه بود (عربانیان  ۲۶ :۷تا .)۲۸
عربانیان باب  ۱۵ :۷رشح می دهد که عیسی «هامنند ملکیصدیق» کاهن بود .این هامن چیزی
است که قبال در عربانیان به معنی «کاهنی در رتبه ملکیصدیق» است (عربانیان  .)۶ :۵عیسی جانشین
ملکیصدیق نبود ،اما کهانت او مانند او بود.
به عنوان مثال ،پولس می گوید که از پدر و مادر و شجره یا تولد و مرگ ملکیصدیق اطالعات و
نوشته ای در دست نیست .برخی اظهار داشته اند که ملکیصدیق تجسم عیسی در دوران ابراهیم
بوده است .اما این تفکر در استدالل عربانیان منی گنجد .ملکیصدیق «شبیه» عیسی است  ،که بیانگر
تفاوت او با عیسی می باشد (عربانیان .)۳ :۷
همچنین گفته شده است که ملکیصدیق موجودی آسامنی بوده است ،اما این می تواند استدالل
موجود در عربانیان را رد کند .اگر ملکیصدیق بدون پدر ،مادر ،آغاز و یا پایان باشد ،بدین معنا خواهد
بود که او خود می توانست خدا باشد .این موضوع مشکل ایجاد می کند .ملکیصدیق آسامنی و کاهن
کامال الهی می توانست مقدم و برتر از رسالت و خدمت عیسی باشد .اگر اینگونه می بود ،هامنطور
که عربانیان می گوید« ،چه نیازی به ظهور کاهن دیگری بود؟» (عربانیان .)۱۱ :۷
در عوض ،عربانیان از سکوت و بی اطالعی کتاب مقدس در مورد تولد ،مرگ ،و شجره ملکیصدیق
برای ایجاد گونه شناسی و سمبل خدمت کاهنی عیسی (پیدایش  ۱۸ :۱۴تا )۲۰استفاده می کند و
نشان می دهد که عیسی مسیح خود ابدی بوده است .بطور خالصه ،ملکیصدیق ،یک پادشاه  -کاهن
کنعانی بود که به عنوان منونه یا سایه ای از مسیح خدمت کرد.
«این مسیح بود که از طریق ملکیصدیق ،کاهن خدای متعال صحبت کرد .ملکیصدیق مسیح نبود،
اما او صدای خداوند در جهان ،و مناینده پدر بود .و مسیح از طریق متام نسل های گذشته با ما سخن
گفته است؛ مسیح قوم خود را هدایت و رهربی کرده و نور جهان بوده است» (اِلن جی وایت ،پیامهای
برگزیده ،جلد اول ،ص.)۴۰۹ .
مکاشفه چه چیزی را درباره ملکیصدیق و چگونگی کار خدا در میان کسانیکه هرگز ُمبلغان بشری
نداشته اند ،به ما می آموزد؟
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     سه شنبه     

 ۱۲بهمن

یک کاهن نافذ
میس بود (زیرا که قوم قوانینی را در
«اگر دستیابی به کامل ،از طریق نظام کهانتی الویان ّ
خصوص آن دریافت کرده بودند) چه لزومی داشت کاهنی دیگر ،نه از مرتبۀ هارون ،بلکه از مرتبۀ
ِمل ِ
ْکیص ِدق ظهور کند؟» (عربانیان .)۱۱ :۷
کاهنان واسطه های بین خدا و انسان ها هستند .با وجود این ،عربانیان می گوید که کاهنان
الوی منی توانستند کامال و با اطمینان و اعتامد به خداوند نزدیک شوند زیرا آنها منی توانستند کامل
و رستگاری را میرس سازند(عربانیان  .)۱۹ ،۱۸ ،۱۱ :۷به هرحال ،آنها خود نیز کامل نبودند؛ بنابراین،
چگونه می توانستند به نحوی کامل را به دیگران ارزانی کنند؟
همچنین ،خون حیواناتی که قربانی می شدند منی توانست باطن گناهکار را تطهیر کند .هدف از
آنها اشاره به رسالت عیسی و قربانی [ایثارگری] او بود ،که به تنهایی موجب تطهیر واقعی از گناه می
شود (عربانیان ۱۴ :۹؛ عربانیان  ۱ :۱۰تا  ۱۰ ،۳تا  .)۱۴عملکرد کاهنان الوی و قربانی های آنها موقتی و
بعنوان یک الگو و منونه بود .خدا از طریق خدمت آنها می خواست مردم را هدایت کند تا به رسالت
عیسی در آینده ایامن بیاورند «این است آن ب ّرۀ خدا كه گناه جهان را برمیدارد» (یوحنا .)۲۹ :۱



عربانیان  ۱۱ :۷تا  ۱۶را بخوانید .چرا نیازی به تغییر احکام بود؟

عربانیان  ۱۲ :۷توضیح می دهد که تغییر کهانت ،تغییر در احکام را رضوری ساخت .چرا؟ زیرا
رشیعت[قانون] بسیار سختگیرانه ای وجود داشت که براساس آن اگر شخصی از دودمان الویان و
نسل هارون نبود ،منی توانست بعنوان کاهن خدمت کند (اعداد ۱۰ :۳؛ اعداد  .)۴۰ ،۳۹ :۱۶عربانیان :۷
 ۱۴ ،۱۳توضیح می دهد که عیسی از نسل یهودا بود ،و بنابراین ،این قانون بخاطر این که از خاندان
الویان نبود او را از کهانت منع می کرد .بنابراین ،پولس استدالل می کند که انتصاب عیسی بعنوان
کاهن به این معناست که خداوند رشیعت و قانون کهانت را تغییر داده است.
آمدن عیسی همچنین حاکی از تغییر در رشیعت قربانی ها بود .گناهکاران مجبور بودند برای
پرداخت کفاره گناهانشان انواع مختلف قربانی را پیشکش کنند (الویان  ۱تا  ،)۷اما اکنون عیسی آمده
و قربانی کامل را تقدیم کرده است ،پس در نتیجه عهد جدید و مکاشفه کامل نقشه نجات ،رشیعت
قربانی کردن حیوانات نیز کنار گذاشته شده است (عربانیان .)۱۸ ،۱۷ :۱۰
به تعداد بی شماری از حیوانات قربانی شده در طول دوران کهن بیندیشید ،که همه به عیسی
اشاره داشتند ،و با اینحال هیچیک از آنها – یا همه آنها -واقعا نمی توانستند کفاره گناهان ما را
بپردازند .چرا فقط مرگ عیسی می توانست هزینه آنها را بپردازد؟
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     چهارشنبه     

 ۱۳بهمن

کاهن ابدی


عربانیان  ۱۶ :۷را بخوانید .بر چه اساسی عیسی کاهن شد؟

عیسی براساس برخورداری از یک زندگی فنا ناپذیر و به علت بر عهده داشنت یک رسالت ابدی
به مقام کهانت منصوب شد .مضمون این حقایق بسیار شگفت انگیز است .این بدان معناست که
خدمتی باالتر و برتر از رسالت مسیح هرگز وجود نداشته است .عیسی به طور کامل ،برای همیشه
نجات دهنده است «زیرا او تا به ابد زنده است» (عربانیان  .)۲۵ :۷نجات و رستگاری که عیسی می
بخشد ،کامل و غایی است .او به اعامق روح و جنبه های طبیعت انسان دست می یابد(عربانیان :۴
۱۲؛ عربانیان ۱۴ :۹؛ عربانیان  ۱ :۱۰تا  .)۴شفاعت عیسی در پیشگاه خداوند در برگیرنده همه مزایای
در نظر گرفته شده تحت عهد و میثاق تازه است.
این همچنین چیزی خیلی بیشرت از آمرزش گناهان است .این به معنای نقش بسنت رشیعت در قلبهای
ما ،خلقت و تولد دوباره ما در او ،و در نتیجه انتشار انجیل در رسارس جهان است (عربانیان  ۱۰ :۸تا .)۱۲
او بعنوان کسی که با خدا بود و با انسان ها یکی شد ،بعنوان مناینده ما ،در برابر پدر می ایستد .عیسی
بعنوان کسی که جان خود را بعنوان قربانی ارزانی کرد ،مورد لطف و عنایت بی دریغ خداوند است.


عربانیان  ۲۲ :۷را بخوانید .رابطه عیسی با عهد تازه چیست؟

عیسی تضمین کننده عهد تازه است زیرا خدا سوگند یاد کرد که عیسی برای «همیشه» کاهن
خواهد بود (عربانیان  .)۲۱ :۷به راحتی می توان از درک اهمیت این سوگند غافل شد .پولس قبال نیز
به سوگندهایی که خداوند برای نسل بنی ارسائیل در بیابان و ابراهیم یاد کرده بود ،اشاره کرده بود
(عربانیان  ۷ :۳تا ۱۱؛ عربانیان  ۱۳ :۶تا  .)۱۵تفاوت آن سوگندها با سوگندی که خداوند برای پرس خود
خورد ،اینست که آن سوگندها را برای انسانهای فانی یاد کرده بود .آن قسم ها تا زمانی پابرجا و
به قوت خود باقی بودند که ذینفعان آن زنده بودند .سوگند خداوند در برابر نسل صحرای سینا و
ابراهیم تا زمانی که آنها زنده بودند ،به قوت خود باقی و الزم االجرا بود (غالطیان .)۲۹ :۳
امــا در مــورد پــر ،حیــات او «فنــا ناپذیــر» اســت ،ســوگندی کــه خــدا بــه او یــاد مــی کنــد
ب ـرای ابــد و همیشــه بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد .شــخصی کــه در مقــام تضمیــن کننــده
یــا ضامــن فــرد دیگــری قـرار مــی گیــرد ،متحمــل هــان مجــازات فــرد مــی شــود از جملــه مجــازات
فــرد محکــوم بــه اعــدام .بــا اینحــال ،پــدر بـرای اطمینــان مــا ،عیســی را بــه عنــوان تضمینــی کــه او
در عمــل بــه وعــده هــای خــود قصــور نخواهــد کــرد ،قـرار داد .بــه همیــن دلیــل مــا مــی توانیــم بــه
نجاتــی کــه در عیســی بــه مــا وعــده داده شــده اســت ،اطمینــان داشــته باشــیم.
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     پنجشنبه     

 ۱۴بهمن

کاهنی بی گناه


عربانیان باب  ۲۶ :۷را بخوانید .پنج ویژگی عیسی مسیح که در این آیات آمده ،چه هستند؟

عیسی «مقدس» بود .این بدان معناست که عیسی در رابطه خود با خداوند بی گناه و عاری از
هرگونه خطا بود (عربانیان ۱۸ :۲؛ عربانیان ۱۵ :۴؛ عربانیان  .)۸ ،۷ :۵ترجمه یونانی قدیمی از عهد عتیق
از هامن اصطالح یونانی برای مشخص کردن کسانی که رابطه عهد خود را با خدا و دیگران حفظ می
کنند ،استفاده می کند.
عیسی «مطهر» و عاری از هر گونه پلشتی بود .او علی رغم اینکه «از هر لحاظ وسوسه شد» ولی
مرتکب گناهی نشد و طاهر ماند و توسط رشیر ملس نشد (عربانیان ۱۵ :۴؛ عربانیان  .)۱۸ :۲بی گناهی
کامل عیسی برای انتصاب او به کهانت بسیار مهم بود .در عهد قدیم رشط شده بود که حیوانات
قربانی شده باید «بدون هیچ نقصی» باشند تا مورد قبول و پذیرش خداوند واقع شوند (الویان ،۳ :۱
۱۰؛ و غیره) .اطاعت کامل عیسی در طول زندگی زمینی او این امکان را برای او فراهم کرد که بتواند
خود را بعنوان یک قربانی قابل قبول و کامل به حضور خدا تقدیم کند (عربانیان .)۱۴ :۹
عیسی هنگام صعود به آسامن «از گناهکاران جدا شد» .فعلِ زمانیِ یونانی ،نشان دهنده زمان
حال برای عیسی مسیح است ،که در یک نقطه خاص از زمان آغاز شده است .عیسی در طول زندگی
زمینی خود دشمنی و خصومت گناهکاران را تحمل کرد ،اما او پیروزمند از همه آزمون ها بیرون آمد
و سپس در جانب راست خدا نشست (عربانیان  .)۳ ،۲ :۱۲عیسی همچنین «از گناهکاران جدا شد»
از این جهت که او کامال بی گناه بود (عربانیان .)۱۵ :۴
عظمت و شکوه عیسی «باالتر از آسامنها بود» .این بدان معنی است که عیسی برتر و واالتر از
هر چیزی است که وجود دارد و بنابراین ،او با خدا یکی است .در مزامیر ،خدا کسی است که باالتر
از آسامنهاست (مزمور ۱۱ ،۵ :۵۷؛ مزمور .)۵ :۱۰۸
عیسی بطور کامل انسان بود ،اما او یک انسان گناهکار نبود ،آنگونه که ما هستیم (عربانیان :۲
 ۱۴تا  ،۱۶عربانیان  .)۱۵ :۴عیسی کامل است ،نه رصفا به این دلیل که او هرگز گناه نکرد ،بلکه او
همچون ما توسط گناه به گمراهی و فساد کشیده نشد.
با اینحال ،چون او نیز بطور کامل انسان بود ،الگویی برای ماست .او نشان می دهد که چگونه با
استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده است ،بدویم (عربانیان  ۱ :۱۲تا  .)۴او الگویی است که ما
باید از او پیروی کنیم (اول پطرس  ۲۱ :۲تا  .)۲۳زیرا که او کاهنی ق ّدوس ،بیعیب ،پاک ،جدا از گناهکاران
است (عربانیان  ،)۲۶ :۷او نجات دهنده ماست ،و ما نیز می توانیم شخصیت او را منعکس کنیم.
اگرچه عیسی مانند ما یک انسان بود ،اما هرگز گناه نکرد .چگونه می توانیم ذهنمان را معطوف
این اندیشه شگفت انگیز کنیم؟ صرفا به این مسئله بیاندیشید ،که قدوسیت او چگونه باید باشد!
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پس چرا باید وعده دریافت قدوسیت او از طریق ایمان به ما کمک کند تا از رستگاری خود
اطمینان حاصل کنیم؟

     جمعه     

 ۱۵بهمن

تفکری فراتر « :مسیح ما را متاشا می کند .او همه چیز را در مورد غصه ها ،مسؤلیت ها ،خطرات
و مشکالت ما می داند؛ و او آماده است تا از ما دفاع کند .او هامنگونه که در مورد پطرس انجام داد ،برای
نیاز هر جانی شفاعت می کند … .وكیل مدافع ما کالمش پر از استدالل است تا به افراد آزموده و وسوسه
شده خود بیاموزد تا در برابر وسوسه های شیطان مقاومت کنند .او هر حرکت دشمن را تجزیه و تحلیل می
کند .او وقایع را نظم و ترتیب می دهد»  -الن جی وایت ،کتاب مقدس تفسیری ادونتیست های روز هفتم،
جلد  ،۷صفحه ( ۹۳۱نامه  ، ۹۰سال)۱۹۰۶
«این نقشه شیطان بود که میان خدا و انسان جدایی ابدی ایجاد کند .ا ّما در مسیح ما با خدا متحد
تر می شویم گویی که هرگز سقوط نکرده ایم .منجی با گرفنت طبیعت ما ،خود را با گره ای که هرگز جدا
نخواهد شد ،به برش پیوند زد… .این تضمینی است مبنی بر اینکه خداوند به وعده هایش عمل خواهد
کرد و کالم خدا محقق خواهد گردید .زیرا که برای ما ولدی زائیده و پرسی به ما بخشیده شد و سلطنت بر
دوش او خواهد بود » .خداوند ماهیت انسانی را پذیرفت وجامه برشی را بر پرس خویش پوشانید و او را
به باالترین مقام آسامن رسانید .این «پرس انسان» است که رشیک تخت پادشاهی ملکوت است .کسی که
نام او «عجیب ،مشیر ،خدای قدیر و پدر رسمدی و رسور سالمتی خوانده خواهد شد» (اشعیاء ۹آیه  .)۶و
مسیح ،کسی که گفت« ،من هستم» به عنوان واسطه میان انسان و خدا ،دست خود را هم به سوی خدا و
هم به سوی انسان دراز کرد .او که «قدوس ،بی عیب ،پاک وجدا از گناهکاران است ،عار ندارد که ما را برادر
بخواند» (عربانیان ۶۲ ،۷؛  ،)۱۱ :۲در مسیح ،خانواده زمینی و خانواده آسامنی با یکدیگر مرتبط می شوند.
مسی ِح جالل یافته برادر ماست.
ِ
ملکوت در برشیت تکریم و عزت یافت و برش در آغوش محبت ازلی در بر گرفته شد» الن جی وایت،
آرزوی اعصار ،صفحات .»۵۱ ،۴۱

سواالتی برای بحث:
 .۱اولین نقل قول باال می گوید« :او [عیسی] کالمش را پر ساخته تا از ما دفاع کند» .این وعده
چه معنایی برای شما دارد؟ به آنچه که این امر در مورد محبت خدا به ما می آموزد ،بیاندیشید.
چرا این ایده بسیار دلگرم کننده و امیدبخش است؟ چرا ما به شخصی نیاز داریم تا از طرف ما
و برای ما دفاع کند؟
 .۲نقل قول دوم می گوید« :ا ّما در مسیح ما با خدا متحد تر می شویم گویی که هرگز سقوط
نکرده ایم» .این به چه معناست؟ چگونه می توانیم این اتحاد را تجربه کنیم ،و چه آرامشی می
توانیم از این تجربه بدست آوریم؟ در کالس ،بیان کنید که این اتحاد به چه معناست و تجربه آن
چگونه است .چگونه «دفاعیات او بخاطر ما» به ما کمک می کند تا آنرا تجربه کنیم؟
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داستانهای ایامنداران

 16بهمن

مبرش شجاع
توسط ِد ْیزی ژونگ

مــن همیشــه شــخصی ترســو بــودم .وقتــی بـرای اولیــن بــار بــه خوابــگاه آموزشــگاه
در کــره جنوبــی اســت رفتــم ،مجبــور بــودم شــب هنــگام بــه موســیقی مســیحی گــوش
کنــم تــا بــه خــواب روم .وقتــی تعــدادی از دانشــجویان بدجنــس در توالــت ایســتگاه
قطــار  ۱۰۰۰۰وان کــره ای(حــدودا  10دالر آمریــکا) از مــن دزدیدنــد ،از داخــل شــدن بــه
دستشــویی ایســتگاه قطــار هراســان بــودم.
وقتی به مدت یکسال به عنوان شاگرد بشارتی در منطقه روستائی فیلیپین خدمت
می کردم ترس من به اوج خود رسید .مردان جوان که در مورد من ،به عنوان یک زن
جوان خارجی ،کنجکاو بودند شب هنگام به دورخانه من که با شمع روشن می شد جمع
شده و پچ پچ می کردند و هرازگاهی از طریق پنجره به داخل نگاه می کردند .از کم
خوابی رنج می بردم و تنها در هنگامه سحر با گوش کردن به پرستش مسیحی و خواندن
کتاب مقدس خوابم می برد.
این تنش و اسرتس را با خود به آسیای جنوبی بردم؛ جائیکه حاال به همراه شوهر و
دو پرسم زندگی می کنم .خیلی اوقات شوهرم از من مراقبت می کرد و وقتی در اتوبوس
یا قطار بودیم اطراف را قبل از اینکه چشامنم را ببندم و بخوابم نگاه می کرد.
او گفت«:دیزی ،من در تعجبم چطور فردی هامنند تو که در ترس به رسمی بُرد
توانسته به عنوان مبرش ثبت نام کند».
این حقیقت داشت .من مبرشی ترسو بودم .ترجیح می دادم تا در مکانهای امن مبانم.
امــا برخــی اوقــات ذهنیتــم عــوض مــی شــد .یکــروز مــن و پرسانــم بــر رس موضــوع
جنــگ بـرای یــک وعــده غــذا بحــث مــی کردیــم .بــه آنهــا گفتــم کــه در جاهــای زیــادی
از ایــن دنیــا جنــگ هســت و ِس ـ ْینت هفــت ســاله کــه بــه ماننــد مــادرش تــرس هــای
زیــادی داشــت بــا کنجــکاوی پرســید«مامان ،پــس منــی توانیــم بــه ایــن جاهــا ب ـرای
بشــارت برویــم ،اینطورنیســت؟»
گفتم«:دقیقا ،منی توانیم به جاهای خطرناک برویم».
سینت گفت«:پس آیا این بدین معنی است که مردم در آنجا عیسی را منی شناسند؟»
«بله ،خیلی از مردم بدون اینکه عیسی را بشناسند می میرند».
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سینت با قطعیت گفت«:مامان ،پس به اینگونه مکانها برویم .بیا برویم و به عنوان
مبرش بشارت دهیم».
من موافقت کرده گفتم«:چطور امکان دارد تا در برابر اینچنین باوری قد علم کنم؟
یکروز می رویم».
در هر حال در اعامق دل سواالت زیادی داشتم .از خود پرسیدم«:من اینجا به عنوان
مبرش هستم اما آیا نسبت به خود بیش از حد نگرانم؟ سپس گفتم به خدا ایامن دارم؛ اما
آیا تنها هنگامیکه احساس می کنم امنیتم تضمین شده است به او ایامن دارم؟»
این داستان بشارتی اجزای برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست های روز هفتم را
نشان می دهد که عنوان آن «من خواهم رفت» بوده که هدف رسالتی شامره  ۱آن:
احیای مفهوم ارت جهانی و ایثارگری برای بشارت به عنوان شیوه ای از زندگی که نه تنها
شبان را دخیل می کند بلکه هر یک از اعضای کلیسا ،از پیر و جوان را در بر می گیرد
که در شادی شهادت برای مسیح و شاگردسازی از طریق افزایش تعداد اعضای کلیسا
که با هدف مشاركت كل اعضا در هر دو برنامه تبشیر شخصی و عمومی انجیل است
مشاركت می جویند.
در مورد برنامه راهربدی می توانید به وب سایت  IWillGo2020.orgرجوع کنید.
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  درس هفتم  

 ۲۲ – ۱۶بهمن

عیسی ،لنگری مطمنئ برای جانها

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان  ۴ :۶تا ۶؛ متی ۲۴ :۱۶؛ رومیان ۶ :۶؛ عربانیان  ۲۶ :۱۰تا ۲۹؛ عربانیان
 ۹ :۶تا ۱۳؛ عربانیان  ۱۷ :۶تا .۲۰
آیه حفظی« :آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست .آن امید قوی و مطمنئ است،
که از پردة معبد گذشته و به مقدّ سترین مکان وارد میشود .جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما
وارد شده و در رتبة کهانت ملکیصدق تا به ابد کاهن اعظم شده است» (عربانیان .)۲۰ ،۱۹ :۶

عربانیان باب  ۱۱ :۵تا باب  ۲۰ :۶در رشح الفبای مسیحیت و تفسیر الهیاتی درباب کهانت عیسی بخاطر
ما وقفه ای ایجاد منوده و هشداری جدی در خصوص خطر دور شدن از مسیح را در گفتارش می گنجاند.
به نظر میرسد ،مردم واقعا در خطر دوری از خدا و شیب لغزنده ترحم به خود و بی ایامنی
بودند .پولس رسول نگران این است که خوانندگان و شنوندگانش ممکن است به دلیل اوضاع سختی
که در آن قرار دارند دچار ضعف و کرختی روحانی شده باشند و در نتیجه رشد روحانی آنها در درک
و تجربه انجیل متوقف شود.
آیااین خطر بالقوه برای همه ما وجود ندارد ،که در اثر سختیها در زندگی از خدا دور بشویم؟
به هر حال ،هشدارهای شدید پولس رسول در میان تشویق های محبت آمیز و مهربانانه او به
نقطه اوج خود می رسد .پولس رسول به خوانندگان خود ،یقین و ایامن به وعده های خدا و اطمینان
کامل از نجات را نشان می دهد و از عیسی بعنوان ضامن تحقق وعده شکست ناپذیر خدا برای نجات
و رستگاری آنها متجید می کند (عربانیان  ۹ :۶تا  .)۲۰این چرخه هشدار و تشویق در عربانیان ۲۶ :۱۰
تا  ۳۹بطور مداوم تکرار شده است.
ما در این هفته به مطالعه و بررسی این چرخه خواهیم پرداخت و برروی سخنان تشویقی قوی
که عیسی برای ما بیان کرده است مترکز خواهیم کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۳بهمن –  ۱۲فوریه آماده شوید.
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 ۱۷بهمن

چشیدن نیکویی کالم خدا


عربانیان  ۵ ،۴ :۶را بخوانید .به ایامندارانِ وفادا ِر مسیح چه چیزهایی داده می شود؟

«من ّور» گردیدن به معنای تجربه تغییر و تحول است (عربانیان  .)۳۲ :۱۰این مطلب اشاره به
کسانی دارد که از «تاریکی» قدرت شیطان به سوی «نور» خدا باز گشته اند (عربانیان .)۱۸ ،۱۷ :۲۶
این به معنای رهایی از گناه(افسسسیان  )۱۱ :۵و جهل و تاریکی است (اول تسالونیکیان .)۵ ،۴ :۵
نحوه کالم در اینجا نشان می دهد که این درخشش «فروغ جالل خدا و مظهر کامل ذات اوست» که
عیسی مسیح منعکس کننده آن است (عربانیان .)۳ :۱
چشیدن «طعم آن موهبت آسامنی» و «در روح القدس سهیم شدن» عبارات مرتادفی هستند.
«موهبت» خدا ممکن است به لطف و رحمت او (رومیان  )۱۵ :۵یا به روح القدس اشاره داشته باشد،
که خداوند آن فیض را عطا می کند (اعامل  .)۲۸ :۲کسانی که طعم روح القدس را «چشیده اند»
(یوحنا  ۳۷ :۷تا ۳۹؛ اول قرنتیان « )۱۳ :۱۲لطف و رحمت» خدا را تجربه کرده اند ،که شامل قدرت
تحقق اراده اوست (غالطیان .)۲۳ ،۲۲ :۵
چشیدن « نیکویی کالم خدا» (عربانیان  )۵ :۶به معنای تجربه شخصی حقیقت انجیل است
(اول پطرس  .)۳ ،۲ :۲منظور از «نیروهای عامل آینده» معجزاتی است که خداوند در آینده برای
ایامنداران انجام خواهد داد :رستاخیز (یوحنا  ،)۲۹ ،۲۸ :۵متحول شدن جسم ما ،و حیات ابدی
است .با اینحال ،ایامنداران از حال حارض رشوع به «چشیدن طعم» آنها می کنند .آنها یک رستاخیز
روحانی (کولسیان  ،)۱۳ ،۱۲ :۲یک ذهن تازه (رومیان  ،)۲ :۱۲و یک حیات ابدی در مسیح را تجربه
کرده اند (یوحنا .)۲۴ :۵
پولس احتامال نسل بیابان را در نظر داشته است ،کسانی که فیض و نجات خدا را تجربه کرده
بودند .نسل بیابان توسط ستون آتش «منور» شدند (نِ ِحمیا ۱۹ ،۱۲ :۹؛ مزمور  ،)۳۹ :۱۰۵از موهبت
آسامنی َم ّنــــا بهره مند شدند (خروج  ،)۱۵ :۱۶روح القدس را تجربه کردند (نِ ِحمیا  ،)۲۰ :۹طعم
«نیکویی کالم خدا» را چشیدند (یوشع  ،)۴۵ :۲۱و «نیروهای عرص آینده» را از طریق بوقوع پیوسنت
«نشانه ها و عجایب» در نجات خود از مرص تجربه کردند (اعامل  .)۳۶ :۷با اینحال ،پولس اظهار می
دارد ،هامنگونه که نسل ارسائیل در بیابان با وجود این شواهد از خدا دور و مرتد شدند (اعداد ۱ :۱۴
تا  ،)۳۵مخاطبان عربانیان هم با وجود متام شواهد لطف و رحمت خداوند نسبت به آنها ،در معرض
خطر انجام هامن کار بودند.
تجربه شخصی شما درباره مواردی که این آیات در کتاب عبرانیان صحبت کرده ،چه بوده است؟
به عنوان مثال ،منور شدنی که متن به آن اشاره دارد را چگونه تجربه کرده اید؟
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 ۱۸بهمن

احیا و نجات دوباره محال است
عربانیان  ۴ :۶تا  ،۶متی  ،۲۴ :۱۶رومیان ۶ :۶؛ و غالطیان  ،۲۰ :۲غالطیان  ،۲۴ :۵و غالطیان  ۱۴ :۶را
مقایسه کنید .این مقایسه در مورد مفهوم مصلوب شدن مسیح چه چیزی را بیان می کند؟

منت اصلی در زبان یونانی برروی کلمه «ممکن نیست» تاکید می کند .خداوند محال است کسانی
که «از ایامن دور شوند» را بسوی خود دوباره باز گرداند ،زیرا آنها یکبار دیگر پرس خدا را بر صلیب
می کشند (عربانیان  .)۶ :۶پولس رسول می خواهد تاکید کند که هیچ راه دیگری برای رستگاری بجز از
طریق عیسی مسیح وجود ندارد (اعامل  .)۱۲ :۴رستگاری بوسیله هر چیز دیگری محال و غیر ممکن
است هامنگونه که «ممکن نیست خدا دروغ بگوید» (عربانیان  )۱۸ :۶یا خداوند را «بدون ایامن»
خشنود ساخت (عربانیان .)۶ :۱۱
به صلیب کشیدن دوباره پرس خدا اصطالحی تلویحی است که سعی می کند تا آنچه که در رابطه
شخصی بین عیسی مسیح و ایامنداران رخ می دهد را توصیف کند.
هنگامی که رهربان مذهبی عیسی را مصلوب کردند ،به این دلیل بود که آنها عیسی را تهدیدی
برای برتری ،سلطه ،اقتدار ،و حاکمیت خود می دیدند .بنابراین ،آنها امیدوار بودند که عیسی را
به عنوان یک شخص و دشمنی نیرومند و خطرناک از میان بردارند .بطور مشابه ،انجیل اقتدار و
خودرایی افراد را در بنیادی ترین سطح به چالش می کشد .ماهیت زندگی مسیحی اینست که فرد
صلیب خویش را برداشته و خود را انکار کند (متی  .)۲۴ :۱۶این به معنای مصلوب کردن «دنیاگرایی»
(غالطیان « ،)۱۴ :۶انسان کهنه» (رومیان  ،)۶ :۶و «طبیعت نفسانی با امیال و آرزوهاست» (غالطیان
 .)۲۴ :۵هدف از زندگی مسیحی اینست که متحمل نوعی از مرگ بشویم .تا زمانی که ما مرگ منیت
و نفس را تجربه نکنیم ،منی توانیم حیات جدیدی که خدا می خواهد به ما بدهد را دریافت کنیم
(رومیان  ۱ :۶تا .)۱۱
جدال بین عیسی مسیح و نفس انسانی ،جدالی سخت تا حد مرگ است (رومیان ۸ ،۷ :۸؛ غالطیان
 .)۱۷ :۵این نربدی دشوار است که یکباره پیروز منی شود .این آیه به شخصی اشاره ندارد که گاهی
اوقات در نربد علیه «انسان قدیم» و «متایالت نفس» شکست خورده است .این گناه به فردی اشاره
دارد که پس از نجات واقعی و تجربه آنچه که مفهوم آنست (عربانیان  )۵ ،۴ :۶تصمیم می گیرد تا
عیسی را تهدیدی برای نوع زندگی یا آنچه که به آن متایل دارد بداند و به سمتی پیش می رود که
رابطه خود با او را از بین بربد .به این ترتیب ،تا زمانی که فرد کامال تصمیم به دوری و بازگشت از
مسیح را انتخاب نکند ،هنوز امید به رستگاری وجود دارد.
معنی مرگ «نفس» ،و برداشتن «صلیب» چیست؟ دشوارترین چیز برای شما برای سپردن به اقتدار
و سلطه صلیب چیست؟
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 ۱۹بهمن

هیچ قربانی برای گناهان باقی منی ماند
هشدار عربانیان باب  ۴ :۶تا  ۶بسیار شبیه به هشدار عربانیان باب  ۲۶ :۱۰تا  ۲۹است .پولس
توضیح می دهد که نپذیرفنت قربانی عیسی و ادامه گناه از روی عمد ،دیگر هیچ وسیله ای را برای
بخشش گناهان مخاطبانش باقی منی گذارد زیرا هیچ طریق دیگری غیر از عیسی برای این بخشش
وجود ندارد (عربانیان  ۱ :۱۰تا .)۱۴



عربانیان باب  ۲۶ :۱۰تا  ۲۹را بخوانید .سه روشی که نویسنده توصیف می کند مبنی بر اینکه هیچ
بخششی برای گناه وجود ندارد ،چه هستند؟

نویسنده منی گوید که پس از شناخت کامل حقیقت ،کفاره ای [از طریق مسیح] برای هر گونه
گناهی که مرتکب شوید ،وجود ندارد .خداوند عیسی را بعنوان شفیع ما منصوب کرده است (اول یوحنا
 .)۱ :۲از طریق او گناهان ما بخشیده شده است (اول یوحنا  .)۹ :۱گناهی که برای آن قربانی یا کفاره ای
وجود ندارد ،گناهی است که بعنوان پایامل کننده خون پرس خدا شناخته می شود ،بی حرمتی به خونی
را که به عهد بین خدا و انسان اعتبار می بخشد ،اهانت به روح پر فیض خداست که با کیفر شدیدی رو
به رو خواهد بود( .عربانیان  .)۲۹ :۱۰اجازه دهید تا مفهوم این عبارات را مرور و بررسی کنیم.
عبارت «پرس خدا را پایامل کرده» (عربانیان  )۲۹ :۱۰رد اقتدار عیسی را وصف می کند .عنوان
«پرس خدا» به مخاطبان یادآوری می کند که خداوند عیسی را در جانب راست خود منصوب کرده و
وعده داده است که دشمنانش را زیر پایهایش افکند (عربانیان ۱۳ :۱؛ و نیز عربانیان  ۵ :۱تا  ۱۴ ،۱۲را
مالحظه کنید) .افکنده شدن در زیر پای عیسی به معنای اینست که با مرتد ،همچون دشمن عیسی
رفتار می شود .در چارچوب استدالل و بحث رساله عربانیان (عربانیان  )۱۳ :۱می توان این را بیان کرد
که ،تا آنجا که به زندگی مرتد مربوط می شود ،او عیسی را از اقتدار و حاکمیت بر زندگیش به زیر
کشیده (که حال خود مرتد جای او را گرفته است) و از او به عنوان زیرپائی استفاده کرده است .این
هامن چیزی است که لوسیفر می خواست تا در آسامن انجام دهد (اشعیا  ۱۲ :۱۴تا  )۱۴و آنچه که
«مرد بی دین» تالش می کند تا در آینده انجام دهد(دوم تسالونیکیان .)۴ ،۳ :۲
عبارت «خونِ عهد را تحقیر و بی حرمت کرده است» اشاره به رد قربانی عیسی مسیح می کند (عربانیان
 ۱۵ :۹تا  .)۲۲یعنی می خواهد بگوید که خون عیسی مسیح عاری از قدرت تقدیس و تطهیر کنندگی است.
عبارت « بی حرمتی به روح فیض» بسیار محکم و قدرمتند است .اصطالح یونانی Enybrisas
(توهین ،اهانت) ،مبتنی بر تجلی گستاخی و غرور است که به « تکرب و غرور» یا «خود بزرگ بینی»
اشاره دارد .این اصطالح در مقایسه با توصیف روح القدس بعنوان «روح فیض» اصطالحی نیرومند
است .بدان معنا که مرتد به دعوت پر از فیض خداوند با توهین و بی احرتامی پاسخ داده است.
مرتد در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار دارد .آن فرد عیسی ،فداکاری او و روح القدس را انکار می کند.
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 ۲۰بهمن

چیزهای بهرت
پس از هشدارهای شدید و صادقانه عربانیان باب  ۴ :۶تا  ،۸پولس اطمینان می دهد که خوانندگان
رساله او نه در حال و نه در آینده از پرس خدا دور منی شوند .او معتقد است که مخاطبانش هشدار
او را می فهمند و در زندگی روحانی مثرات نیکویی را به بار خواهند آورد .آنها مانند «زمین» هستند
که توسط خدا کشت می شود و میوه هایی را که او انتظار دارد به بار می آورند .این افراد از خدا
برکت خواهند یافت (عربانیان  ،)۷ :۶که نجات و رستگاریست (عربانیان .)۹ :۶
عربانیان با  ۹ :۶تا  ۱۲را بخوانید .فهرست کارهای نیکویی که شنودگان انجام داد اند و همچنان ادامه
خواهند داد را بنویسید و توضیح دهید که منظور از آنها چیست؟

ایامنداران محبت خود به «نام» خداوند را بوسیله خدماتشان به مقدسین در جهت خشنودی
خود خداوند نشان می دهند .اینها [خدمات] گذشته اقدامات جداگانه ای نبودند ،اما اقدامات و
خدمات پایداری بودند که تا به حال ادامه داشته است .اعامل فوق العاده و استثنایی ،شخصیت و
خصوصیت واقعی فرد را نشان منی دهند .پربارترین شواهد عشق و محبت به خدا ،اعامل «مذهبی»
نیستند ،بلکه اعامل محبت آمیز نسبت به همسایگان انسان به ویژه همنوعان محروم می باشند (متی
۴۲ :۱۰؛ متی  ۳۱ :۲۵تا  .)۴۶بنابراین ،پولس معتقد است که ایامنداران نباید انجام کارهای نیکو را
«فراموش» کنند (عربانیان .)۱۶ ،۲ :۱۳
به عربانیان باب  ۱۲ :۶نگاه کنید .این آیه علیه دچار شدن به «سستی و کاهلی» در زندگی روحانی
هشدار می دهد ،شخصیتهایی که در رشد روحانی شکست می خورند هامن کسانی هستند که در
معرض خطر دوری و جدایی از خدا قرار دارند(عربانیان ۱۱ :۵؛ عربانیان  .)۱۲ :۶امید توسط مامرست
ذهنی ایامن زنده منی ماند ،بلکه توسط ایامنی که از طریق اعامل محبت آمیز آشکار و بیان می شود،
پایدار می ماند(رومیان  ۸ :۱۳تا .)۱۰
پولس می خواهد به خوانندگان خود بگوید ،از کسانی که از طریق ایامن ،صرب ،و شکیبایی وعده
های خدواند را به ارث برده اند ،تقلید و پیروی کنند .او قبال نسل بنی ارساییل رسگردان در بیابان
را بعنوان منونه ای منفی از کسانی که در اثر سستی در ایامن و عدم پایداری نتوانستند آنچه را که
وعده داده شده بود را به ارث بربند ،معرفی کرده بود .او سپس ابراهیم (عربانیان  ۱۳ :۶تا  )۱۵را
بعنوان منونه ای از افرادی که بوسیله «ایامن و صرب» وعده های خدا را به ارث برده اند ،معرفی می
کند .در عربانیان باب  ،۱۱فهرستی طوالنی از منونه های مثبت افراد با ایامن آمده است ،و این لیست
با نام عیسی که بزرگرتین الگو و منونه ایامنی و صرب و شکیبایی است در عربانیان باب  ۱۲به نقطه
عطف خود می رسد (عربانیان  ۱ :۱۲تا  .)۴در مکاشفه  ۱۲ :۱۴ایامن ،صرب ،پایداری ،و اطاعت از احکام
خداوند بعنوان ویژگی های مقدسین در روزهای آخر بیان شده است.
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گاهی اوقات ما باید سخنان هشدار دهنده ای را به افرادی که دوستشان داریم ،بیان کنیم .چه
چیزی را می توانیم از رسول خدا در مورد هشدار و تشویق بیاموزیم؟

     پنجشنبه     

 ۲۱بهمن

عیسی ،لنگر جانها
پولس هشدار خود علیه ارتداد ،و تشویق به محبت و ایامن را با یک رشح مفصل و زیبایی از
تضمینی که خداوند در عیسی مسیح به ما داده است به اوج می رساند.



عربانیان  ۱۷ :۶تا  ۲۰را بخوانید .چگونه خداوند دریافت وعده هایش را برای ما تضمین کرد؟

خداوند دریافت وعده هایش را به چندین روش برای ما تضمین کرد .نخست ،خدا تحقق وعده
خود را با سوگند تضمین کرد(عربانیان  .)۱۷ :۶براساس کتاب مقدس ،سوگند خدا به ابراهیم و داوود،
اساس و پایه غایی اعتامد و اطمینان ابدی به لطف و رحمت خداوند برای ارسائیل شد .هنگامیکه
موسی بدنبال تضمین عفو و بخشش خداوند برای ارسائیل پس از ارتداد آنها با پرستش گوساله طالیی
بود ،او به سوگند خداوند خطاب به ابراهیم اشاره کرد (نگاه کنید به خروج  ۱۱ :۳۲تا ۱۴؛ پیدایش
 ۱۶ :۲۲تا  .)۱۸موضع تلویحی ادعای او این بود که سوگند خدا غیر قابل برگشت و تغییر ناپذیر است
(رومیان ۴ :۹؛ رومیان .)۲۹ ،۲۸ :۱۱
بطور مشابه ،هنگامی که نویسنده مزمور برای شفاعت ارساییل به حضور خداوند رفت ،سوگند
خداوند خطاب به داوود را یادآوری و مطالبه کرد« :عهد خود را بیحرمت نخواهم ساخت و آنچه را
از دهانم صادر شد ،تغییر نخواهم داد .یک بار برای همیشه به قدوسیت خود سوگند خوردم ،و به
داوود دروغ نخواهم گفت ،که سلسلۀ او تا به ابد پابرجا خواهد ماند و تخت او در حضور من همچون
خورشید؛ همچون ماه جاودانه خواهد بود ،چون شاهدی امین در آسامن» (مزمور  ۳۴ :۸۹تا .)۳۷
براساس عهد جدید ،هر دو سوگند خداوند در عیسی مسیح تحقق یافت ،او که فرزند ابراهیم بود و بر
تخت پادشاهی پدرش داوود جلوس کرد (غالطیان  ۱۳ :۳تا ۱۶؛ لوقا  ۳۱ :۱تا .)۵۵ ،۵۴ ،۳۳
دوم ،خدا تحقق وعده های خود را بوسیله نشاندن عیسی در جانب راست خود در ملکوت برای
ما تضمین کرده است .هدف از عروج عیسی مسیح تایید و تضمین وعده های خداوند برای ایامنداران
است زیرا عیسی بعنوان «پیرشو و مناینده ما» به آسامن صعود کرده است(عربانیان  .)۲۰ :۶بنابراین،
صعود او اطمینان نجات و رستگاری بوسیله خداوند را برای ما آشکار می کند .خداوند عیسی را
بوسیله تحمل رنج «مرگ برای همه» جالل داد و متعالی ساخت ،پس ،او را قادر است تا «فرزندان
بسیاری را به جالل برساند» (عربانیان  .)۱۰ ،۹ :۲حضور عیسی مسیح در نزد خداوند «لنگر محکم و
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ایمن برای جانها» است (عربانیان ۶؛  ،)۱۹که به تخت پادشاهی خداوند متصل شده است .افتخار
و رسبلندی حکومت خداوند به خاطر تحقق وعده های او برای ما از طریق عیسی مسیح است .چه
تضمین و اطمینان بیشرتی ما نیاز داریم؟
وقتی به این موضوع که خدا برای شما سوگند یاد کرده است ،می اندیشید چه احساسی دارید؟
چرا باید این اندیشه به تنهایی به شما کمک کند تا از نجات و رستگاری خود اطمینان خاطر
داشته باشید ،حتی زمانیکه شما احساس بی ارزشی می کنید؟

     جمعه     

 22بهمن

تفکری فراتر :الن جی وایت« ،یوحنای محبوب» ،صفحه  ۵۴۵ – ۵۳۹از کتاب اعامل رسوالن؛
«یهودا» صفحه  ۷۲۲ – ۷۱۶از کتاب آرزوی اعصار.
«نربد بر علیه نفس عظیم ترین نربدها تا کنون بوده است .تسلیم نفس ،تسلیم شدن متامی
خواسته ها به خدا ،مستلزم یک کشاکش است؛ لیکن جان باید تسلیم خدا بشود پیش از اینکه در
قدوسیت تازه شود» (الن جی وایت ،گام هایی بسوی مسیح ،صفحه .۴۳
«یوحنا اشتیاق داشت تا شبیه عیسی بشود و تحت تاثیر متحول کننده محبت مسیح فروتن و
حلیم شد .نفس و منیت در عیسی پنهان بود .یوحنا بیش از متامی همراهان وی خود را تسلیم قدرت
آن زندگی شگفت آمیز منود... .
این عالقه شدید یوحنا به مسیح بود که او را همیشه به اشتیاقی رهنمون می منود تا در نزدیکی
او باشد .منجی هر دوازده نفر را دوست می داشت ولی یوحنا روحیه ای بسیار پذیرا داشت .او جوان
تر از دیگران بود و با اعتامدی کودکانه قلب خویش را به عیسی گشوده بود .بدین جهت بیشرت با
مسیح همدلی می منود و از طریق او عمیق ترین تعالیم روحانی منجی به مردم انتقال یافت... .
تلئلوء زیبایی قدوسیت که او را متحول ساخته بود ،به شباهت مسیح از سیامی او می درخشید.
او با ستایش و محبت منجی را می نگریست تا زمانی که شباهت به مسیح و همنشینی با او به یک
آرزو تبدیل شد و در شخصیت او شخصیت استادش را منعکس منود» (الن جی وایت ،اعامل رسوالن،
صفحه  ۵۴۴و .)۵۴۵

سواالتی برای بحث:
 .۱زندگی یوحنا ،شاگرد عزیز و محبوب ،و یهودای خائن ،تضاد و تفاوتی بسیار مهم را نشان می
دهد .هنگامیکه عیسی یوحنا و برادرانش را دید ،او آنها را  ،Boanergesپسران رعد نامید .یوحنا
معایب و نکات ضعف فراوانی داشت .یهودا هم همانگونه بود ،اما آنها پر شورتر و راسختر از
یوحنا نبودند .چرا یوحنا به شکل عیسی درآمد و متحول شد ،در حالیکه یهودا علیه روح القدس
مرتکب گناه شد؟ چه تفاوتی با هم داشتند؟

70

 .۲عیسی مسیح ایمانداران را دعوت می کند تا صلیب خود را بر دوش گیرند و او را دنبال کنند.
چه تفاوتی بین بر گرفتن صلیب و تسلیم شدن در برابر بدرفتاری دیگران است؟
 .3چرا خداوند می خواهد تا ما زندگی خود را کامال تسلیم او کنیم؟ چه ارتباطی بین آزادی اراده
و رستگاری و نجات وجود دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 23بهمن

شوگر شاک

توسط اندرو مک چسنی

اونْگ ،کارگری که درکارخانه شکر در الئوس کار می کرد ،تعمید گرفته بود؛ اما پس
از گذشت سه سال عالقه اش به عیسی کم رنگرت گردید.
شبان او در خانه اش او را مالقات کرد و از او درخواست کرد تا برای پرستش روز
سبت به کلیسا برگردد.
اونگ قول داده و گفت«:خواهم آمد».
اما به قولش عمل نکرد.
وقتی شبان برگشت تا او را دوباره دعوت کند ،اونگ توضیح داد که دلش برای جلسه
کلیسا تنگ شده به خاطر اینکه یکی از دوستانش را جلوی خانه اش به طور غیر منتظره
دیده ونیامده بود.
او گفت«:سبت بعدی خواهم آمد».
اما باز نرفت.
وقتی شبانش دوباره از او علت نیامدنش را پرسید او گفت که دوچرخه اش خراب
شده بود.
شبان دفعات زیادی او را مالقات منود و اونگ همیشه بهانه تراشی می کرد .او به
دفعات خواهرش را کتک زده بود و در صورت ،بازو و پاهای خواهرش جای زخم بود.
خواهرش که یکی از اعضای با وفای کلیسا بود ،رسانجام تصمیم گرفت تا خانه را ترک
کند و او را با همرس و بچه هایش رها کند.
خواهر با چشامنی پر از اشک به کلیسا آمد .او همیشه برادرکوچکش را دوست
داشت .او گفت«:لطفا از دعا کردن برای اونگ دست نکشید».
یکروز درحالیکه اونگ در کارخانه شکر کار می کرد برای آوردن شکر از درون ظرف
بزرگ فلزی شکر از نردبان فلزی باال رفت.
ای ــن فعالی ــت بــرای کاری ک ــه م ــی ک ــرد چی ــزی ع ــادی ب ــود .ام ــا آن ــروز س ــیمی
کــه بــه ظــرف بــزرگ فلــزی وصــل بــود خ ـراب شــد و اتصالــی کــرد .وقتــی بــه بــاالی
ظ ــرف ب ــزرگ ش ــکر رس ــید و خواس ــت ت ــا درآن را ب ــاز کن ــد ی ــک ش ــوک الکرتیک ــی از
دس ــتان و بدن ــش عب ــور ک ــرد.
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شوک الکرتیکی باعث شد تا دستانش به در ظرف بچسبد .او نتوانست تا دستانش را
از لبه درآزاد کند .در آن لحظه به خانواده اش ،همرس و فرزندانش فکر کرد.
سپس خدا را به خاطر سپرد و دعا کرد«:خدایا لطفا کمکم کن!»
ناگهان جریان برق قطع شد و به کف زمین افتاد.
تنها یک تفکر ذهنش را پرکرد «:خدا به من زندگی جدیدی بخشید تا دوباره زندگی
کنم ».اوبایستی تا آن لحظه می ُمرد اما زنده ماند .دست چپش در لحظه بر گرفتگی به
طور بدی سوخت اما بیش از این مشکلی برایش به وجود نیامد.
روستائیان باور منی کردند که او هنوز زنده باشد.
اونگ به همرسش گفت که درنظردارد تا زندگی اش را دوباره به عیسی بسپارد.
«من باید دوباره به کلیسا برگردم چون خدا به من زندگی جدیدی عطا کرد .من باید
شاهدی برای او باشم چرا که باید می مردم اما زنده ام .باید دوباره به طرف او بازگردم».
به خاطر هدایای بشارتی مدرسه سبت که در انتشار خرب خوش انجیل به مردم الئوس
و دیگر کشورهای ناحیه آسیا-اقیانوسیه که هدایای سبت سیزدهم را دریافت خواهند
کرد سپاسگزاریم.
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  درس هشتم  

 ۳۰ – ۲۴بهمن

عیسی ،واسطه عهد جدید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان  ۱۱ :۷تا ۱۹؛ عربانیان  ۱۰ :۸تا ۱۲؛ ارمیا  ۳۱ :۳۱تا ۳۴؛ عربانیان :۸
 ۱تا ۶؛ خروج  ۱ :۲۴تا ۸؛ حزقیال .۲۷ ،۲۶ :۳۶
آیه حفظی« :ا ّما در حقیقت خدمتی كه به عیسی عطا شد از خدمت الویان به مراتب بهرت
است؛ زیرا این پیامنی كه او میان خدا و انسان ایجاد كرده بهرت است ،چون این پیامن بر وعدههای
بهرتی استوار است» (عربانیان .)۶ :۸

عیسی بوسیله داشنت یک زندگی کامل ،و سپس با مردن به جای ما ،واسطه عهدی بهرت و جدید
بین ما و خدا شد .عیسی با مرگ خود مجازات مرگ که تخطی ما آن را ملزم می ساخت لغو کرد و
عهد جدید را ممکن ساخت.
این حقیقت در عربانیان باب  ۵ :۱۰تا  ۱۰رشح داده شده است ،که مشخص می کند عیسی مظهر
اطاعت کامل مورد نیاز عهد است .این به مزمور  ۴۰و به متایل مسیح به اطاعت کامل از خداوند اشاره
دارد…« :اینک من میآیم! در طومار کتاب دربارهام نوشته شده است؛ آرزویم ،ای خدایم ،انجام
اراده توست؛ رشیعت تو در دل من است» (مزمور « .)۸ ،۷ :۴۰در منت اصلی ،این آیه [برای انجام
اراده تو] پیروی و اطاعت روحانی از خواست خدا را توصیف می کند .نویسنده عربانیان با استفاده
از این آیه نشان می دهد که فداکاری و قربانی شدن مسیح خواست و اراده خداوند در تامین کفاره
قابل قبول و شایسته را محقق کرد که حیوانات قربانی شده منی توانستند فراهم کنند» کتاب مقدس
تفسیری ادونتیستهای روز هفتم ،جلد  ،۷صفحه .۴۶۰
از نظر پولس ،این مزمور با نشان دادن عیسی بعنوان مظهر اطاعت کامل عهد جدید مفهوم
خاصی پیدا می کند .او الگو و منونه ای برای ماست .ما نجات یافته ایم ،نه تنها به خاطر فداکاری و
مرگ او بلکه به دلیل اطاعت کامل او از اراده پدر.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳۰بهمن –  ۱۹فوریه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۴بهمن

نیاز به عهد جدید



عربانیان باب  ۱۱ :۷تا  ۱۹را بخوانید .چرا به عهد جدیدی نیاز بود؟

بر اساس کتاب عربانیان ،این واقعیت که عیسی طبق روال ملکیصدق به کهانت رسیده بود حاکی
از این است که عهد جدیدی آغاز شده است .عهد و پیامن قدیم بر اساس روال کهانت الویان بود
(یعنی کاهن باید از خاندان الویان منسوب می شد)( .عربانیان ( .)۱۱ :۷عربانیان  .)۱۱ :۷کاهنان الوی
بعنوان واسطه ای بین خدا و ارسائیل عمل می کردند ،و رشیعت ،هر شخص دیگری را به غیر از الویان
را از رسیدن به این مقام منع کرده بود .بنابراین ،نویسنده نتیجه می گیرد که تغییر مقام کهانت به
معنای تغییر قانون کهانت و همچنین تغییر عهد و پیامن است (عربانیان .)۱۹ ،۱۸ ،۱۲ :۷
مشکل عهد قدیم این بود که منی توانست دستیابی به کامل را میرس سازد (عربانیان  .)۱۱ :۷پولس
در مورد کهانت الویان و خدمات آنان(قربانی ها ،اعیاد ،و غیره) صحبت می کند .قربانی های حیوان
که از طریق الویان تقدیم می شدند ،منی توانستند پاکسازی واقعی گناهان و دستیابی به خدا را میرس
سازند (عربانیان  ۱ :۱۰تا ۴؛ عربانیان ۱۴ ،۱۳ :۹؛ عربانیان  ۱۹ :۱۰تا .)۲۳
این واقعیت که وجود یک پیامن جدید رضوری بود ،به این معنی نیست که خدا نسبت به عهد
قدیمی که با ارساییل بست ،بد عهدی کرد .خدمات الویان و مراسم خیمه برای محافظت از آنها در
برابر بت پرستی و همچنین نشان دادن رسالت مسیح در آینده طراحی شده بود .عربانیان تاکید دارد
که «رشیعت فقط سایۀ چیزهای نیکوی آینده است» (عربانیان .)۱ :۱۰
قربانی ها با اشاره به عیسی مسیح باید به مردم کمک می کردند تا امید و ایامن خود را بر «برۀ
خدا که گناه را از جهان بر می گیرد!» پایه گذاری کنند (یوحنا ۲۹ :۱؛ را با اشعیا  ۵۳مقایسه کنید).
این هامن نکته ای است که پولس آنرا هنگامی که می گوید احکام « به این ترتیب رشیعت دایة ما
بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیلة ایامن کامالً نیک محسوب شویم » بکار می گیرد( ،غالطیان
 )۲۴ :۳یا که « زیرا مسیح هدف و متام کنندة رشیعت است برای هرکه ایامن آورد و به این وسیله در
حضور خدا نیک شمرده شود » (رومیان .)۴ :۱۰
به عبارت دیگر ،حتی ده فرمان به هامن مقدار که خوب و کامل هستند ،ولی منی توانند نجات
را ممکن سازند (رومیان  ۲۰ :۳تا ۲۸؛ رومیان  ۱۲ :۷تا  .)۱۴آنها استاندارد عدالت هستند ولی خود
عدالت را ایجاد منی کنند ،و مانند آینه ای هستند که منی توانند چین و چروک های کهنسالی را
برطرف سازند .برای بهره مند شدن از عدالت کامل ،به عیسی به عنوان جایگزین خودمان نیاز داریم.
چرا احکام نمی تواند ما را نجات دهد؟ از این گذشته ،اگر همه احکام را رعایت کنیم و حتی آنها
را بدون هیچ کم وکاستی انجام دهیم ،چرا آنها نمی توانند ما را رستگار سازند؟
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     دوشنبه     

 ۲۵بهمن

تازه و تجدید شده



عربانیان باب  ۱۰ :۸تا  ۱۲را با تثنیه  ۴ :۶تا  ،۶تثنیه  ۱۱ :۳۰تا  ،۱۴و ارمیا  ۳۱ :۳۱تا  ۳۴مقایسه کنید.
این مطلب در مورد ماهیت عهد جدید چه چیزی به ما می آموزد؟

وعده عهد جدید در عربانیان به گذشته و به ارمیا اشاره می کند .به گفته ارمیا ،وعده خدا مبنی
بر یک پیامن جدید ،در واقع تجدید عهدی بود که او برای اولین بار از طریق موسی با ارسائیل منعقد
شده بود (ارمیا  ۳۱ :۳۱تا  .)۳۴بنابراین ،می توان ادعا کرد که ارمیا از یک عهد جدید صحبت منی
کند بلکه از «تجدید» عهد اولیه با ارساییل سخن می گوید .در حقیقت ،واژه عربی برای «جدید»،
 ،hadashahمی تواند هم به معنای «تجدید» و هم به معنای «کامال تازه» باشد.
مسئله معاهده قدیم این بود که مردم آن را نقض کردند (عربانیان  .)۹ ،۸ :۸معاهده مشکلی
نداشت؛ بلکه مردم مقرص بودند .اگر ارسائیل از طریق منادها که به مسیح اشاره می کردند او را
شناخته بودند و به او ایامن می آوردند ،عهد و پیامن شکسته منی شد .با اینحال ،انصافا ،در رسارس
طول تاریخ بنی ارسائیل ایامنداران بسیاری وجود داشتند که اهداف عهد در آنها تحقق یافته بود
و احکام در قلب آنها نقش بسته بود (مزمور ۳۱ :۳۷؛ مزمور ۸ :۴۰؛ مزمور ۱۱ :۱۱۹؛ اشعیا .)۷ :۵۱
در حالیکه عهد و پیامن جدید تجدید عهد قدیم است ،اما ،در واقع ،در آن مفهومی وجود دارد
که جدید است .وعده ارمیا در مورد «عهد جدید» تنها تجدید رشایطی نبود که قبل از تبعید وجود
داشت ،که چندین بار در اثر ارتداد قوم شکسته و تجدید شده بود .و فقط به این علت بود که مردم
حارض نبودند به عهد خود با خدا وفا کنند (ارمیا .)۲۳ :۱۳
بنابراین ،خدا وعده داد که «چیزی نو» بوجود آورد (ارمیا  .)۲۲ :۳۱عهد و پیامن جدید مانند
پیامنی که خدا «با پدران آنها» بسته بود ،نخواهد بود (ارمیا  .)۳۲ :۳۱به دلیل بی وفایی قوم ،وعده
هایی که خداوند تحت عهد منتسب به موسی داده بود هرگز محقق نشد .حال ،در سایه تضمین و
اطمینان داده شده توسط پرس (عربانیان  ،)۲۲ :۷خدا اهداف عهد خود را محقق می کند .خداوند
احکام خود را تغییر نداد و معیارهای خود را تقلیل نداد؛ در عوض ،او پرس خود را بعنوان ضامن وعده
های عهد و پیامن جدید خود فرستاد (عربانیان ۲۲ :۷؛ عربانیان  ۱۸ :۶تا  .)۲۰به همین دلیل است که
در این پیامن لعنتی وجود ندارد .در آن فقط برکات وجود دارد زیرا عیسی آنرا کامال محقق ساخت و
به جای ما لعنت شد (غالطیان .)۱۳ :۳
دوم تیموتائوس  ۱۳ :۲را بخوانید .وقتی روابط خود با دیگران و اهداف خود را در نظر می
گیریم ،چه چیزی را می توانیم از وفاداری و برنامه های او بیاموزیم؟
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     سه شنبه     

 ۲۶بهمن

عهد جدید واسطه بهرتی دارد


عربانیان باب  ۱ :۸تا  ۶را بخوانید .چرا عیسی میانجی بهرتی در عهدجدید است؟

اصطالح یونانی ( mesitesواسطه)از ( mesosوسط) گرفته شده است و نشان دهنده کسی است
که در وسط راه میرود یا می ایستد .این یک اصطالح فنی بود که به شخصی گفته می شود که
یک یا مواردی از وظایف زیر را بر عهده دارد)۱( :میانجی یا داور بین دو نفر یا چند نفر ()۲مذاکره
کننده یا کارگزار تجاری ()۳شاهد در مفهوم قضایی کلمه ،یا ()۴کسی که بعنوان ضامن عمل می کند
و بنابراین ،اجرای توافق نامه را تضمین می کند.
اصطالح انگلیسی «واسطه» ترجمه بسیار محدودی برای کلمه  mesitesدر زبان عربی است ،زیرا
فقط بر روی دو یا سه کاربرد اول اصطالح یونانی متمرکز است .اما عربانیان ،بر روی کاربرد چهارم
آن تاکید دارد .عیسی بعنوان «میانجی» تصور منی شود ،به این معنا که او اختالف یا مناقشه ای را
بین پدر و انسان حل و فصل کند ،یا بعنوان یک مصلح و آشتی دهنده که طرفین را به علت عدم
توافق آشتی دهد ،یا به عنوان یک شاهد ،وجود یک توافق نامه یا الزامات [مفاد] آن را گواهی کند.
در عوض ،هامنگونه که عربانیان رشح می دهد ،عیسی ضامن (یا تضمین کننده) عهد جدید است
(عربانیان  .)۲۲ :۷در عربانیان ،اصطالح «واسطه» معادل «ضامن» است .او تضمین می کند که وعده
های عهد تحقق خواهد یافت.
مرگ مسیح بنیان عهد جدید را ممکن ساخت ،چون مطالبات عهد اول با ارساییل (و حتی با اولین
انسانها در باغ عدن) را که برآورده نشده بود ،برآورده می کند (عربانیان  ۱۵ :۹تا  .)۲۲به این معنا که،
عیسی همچون یک ضامن ،تحقق کلیه تعهدات مرشوط عهد که نقض شده بود را بر عهده گرفت .به
تعبیری دیگر ،رفعت یافنت عیسی در ملکوت تضمین کننده تحقق وعده های خداوند به انسانهاست
(عربانیان  .)۲۰ ،۱۹ :۶عیسی عهد را تضمین می کند زیرا او نشان داده است که وعده های خدا
حقیقت دارد .با قیام عیسی مسیح و نشسنت او در جانب راست خداوند در ملکوت ،پدر نشان داده
است که ما را نیز قیام می دهد و به نزد او می برد.
عیسی واسطه ای بزرگرت از موسی است زیرا او در خیمه مقدس آسامنی خدمت می کند و خود
را داوطلبانه بعنوان یک قربانی کامل به خاطر ما پیشکش کرده است (عربانیان  ۱ :۸تا ۵؛ عربانیان :۱۰
 ۵تا  .)۱۰چهره موسی جالل خدا را منعکس می کند (خروج  ۲۹ :۳۴تا  ،)۳۵اما عیسی جالل خداست
(عربانیان ۳ :۱؛ یوحنا  .)۱۴ :۱موسی رو در رو با خدا صحبت کرد (خروج  ،)۱۱ :۳۳اما عیسی کلمه
خداست که مجسم شد (عربانیان ۱۳ ،۱۲ :۴؛ یوحنا  ۱ :۱تا .)۱۴ ،۳
بله  ،مسیح مطالبات عهد را برای اطاعت برآورده کرده است .از این رو ،نقش اطاعت در زندگی
ما چیست و چرا هنوز هم بسیار مهم است؟
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     چهارشنبه     

 ۲۷بهمن

عهد جدید وعده های بهرتی دارد
ما ممکن است وسوسه شویم که فکر کنیم عهد جدید «وعده های بهرتی» دارد به این معنا که
پاداشهای بزرگتری (وطن آسامنی ،حیات ابدی ،غیره) نسبت به عهد قدیمی دارد .حقیقت اینست که
خداوند هامن پاداش هایی را که به ما داده است به ایامنداران عهد عتیق هم اعطا کرد (عربانیان:۱۱
 ۱۶ – ۱۳ ،۱۰را بخوانید) .در عربانیان باب « ،۶ :۸وعده های بهرت» در مورد نوع دیگری از وعده ها
صحبت می کند.
عه ــد بی ــن خ ــدا و ارسائی ــل مبادل ــه رس ــمی وع ــده ه ــا بی ــن خ ــدا و ارسایی ــل ب ــود .خداون ــد
ابتــکار عمــل را بــه دســت گرفــت و ارساییــل را از اســارت مــر نجــات داد و وعــده داد کــه آنهــا
را ب ــه رسزمی ــن موع ــود هدای ــت کن ــد.
خروج باب  ۱ :۲۴تا  ۸و عربانیان  ۵ :۱۰تا  ۱۰را با هم مقایسه کنید .این دو وعده چه شباهت ها
و تفاوتهایی با هم دارند؟

میثاق بین خدا و ارساییل با خون بسته شد .این خون هم برروی مذبح و هم زیر آن پاشیده شد.
قوم ارسائیل قول داد که از همه آنچه خداوند به آنها گفته اطاعت کند.
«اینک رشایط زندگی ابدی هامن چیزی است که همیشه بوده است  -درست هامنطور که در باغ
فردوس قبل از سقوط اولین والدین ما بود یعنی اطاعت کامل از قانون خدا  ،عدالت کامل .اگر زندگی
ابدی به هر رشطی کم تر از این ارزانی می شد  ،آن وقت سعادت کل جهان به مخاطره می افتاد .راه
برای گناه گشوده می شد ،با سلسله ای از متامی رنج ها و بدبختی ها  ،تا جاودانه شود» (الن جی
وایت ،گام هایی بسوی مسیح ،صفحه .)۲
خداوند مطالبات مطلق عهد جدید را برای ما برآورده کرده است زیرا او یگانه پرس خود را فرستاد
تا زندگی کاملی داشته باشد تا وعده های عهد در او محقق شود ،و سپس آنها را در مسیح از طریق
ایامن به ما عطا کرد .اطاعت و تسلیم عیسی از اراده پدر انجام وعده ها را تضمین کرد (عربانیان :۷
 .)۲۲این مستلزم اینست که خداوند برکات عهد را به او بدهد ،که سپس آن برکات به ما انتقال می
یافت .در واقع ،کسانی که «در مسیح» هستند از این وعده ها نیز با او بهره مند می شوند .ثانیا،
خداوند روح القدس خود را به ما می بخشد تا به ما قدرت بخشد تا به احکام او عمل کنیم.
مسیح خواسته های عهد را برآورده ساخته است؛ بنابراین ،در تحقق وعده های خداوند برای ما
تردیدی نیست .این امر چگونه کمک می کند تا معنی دوم قرنتیان  ۲۰ :۱تا  ۲۲را درک کنیم؟ چه
امید شگفت انگیزی برای ما در اینجا یافت می شود؟
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     پنجشنبه     

 ۲۸بهمن

عهد جدید مشکل دل را حل کرده است


وع ــده ه ــای عه ــد جدی ــد در ارمی ــا  ۳۳ :۳۱و حزقی ــال  ۲۷ ،۲۶ :۳۶را مقایس ــه کنی ــد .چگون ــه ب ــا
ه ــم ارتب ــاط دارن ــد؟

اولین عهدنامه توسط خدا برروی لوح های سنگی نوشته شد و به عنوان شاهد مهم عهد خدا با
قومش در صندوق عهد قرار گرفت (خروج ۱۸ :۳۱؛ تثنیه  ۱ :۱۰تا  .)۴اگرچه ،اسناد نوشته شده بر
روی لوح سنگی ،می توانستند شکسته شوند؛ و طومارها هامنطور که ارمیا تجربه کرده بود ،پاره و
سوزانده شوند(ارمیا .)۲۳ :۳۶
اما اکنون در عهد جدید خداوند احکام خود را بر قلب های مردم خود خواهد نوشت .قلب به
ذهن اشاره دارد و ذهن کار حافظه و درک را بر عهده دارد (ارمیا ۱۵ :۳؛ تثنیه  ،)۴ :۲۹و به ویژه در
مورد تصمیامت آگاهانه و از روی فکر و عقل(ارمیا ۱۰ :۳؛ ارمیا .)۱۳ :۲۹
ایــن وعــده دســتیابی بــه دانــش احــکام را بــه ســهولت بـرای هــر کســی تامیــن منــی کــرد .بلکــه
همچنیــن ،و حتــی از آن مهمــر ،بـرای تغییــر قلــب قــوم بــود .مشــکل ارسائیــل ایــن بــود کــه گناهــان
آنهــا «بــه قلــم آهنیــن نگاشــته شــده ،و بــه قلــم املــاس بــر لــوح دلشــان … حــک شــده بــود» (ارمیــا
 .)۱ :۱۷قلبهــای آنهــا رسکــش شــده بــود؛ (ارمیــا ۱۰ :۱۳؛ ارمیــا )۱۷ :۲۳؛ بنابرایــن ،ب ـرای آنهــا انجــام
کارهــای درســت غیرممکــن بــود (ارمیــا .)۲۳ :۱۳
ارمیا تغییر در احکام را اعالم نکرد ،زیرا مشکل ارسائیل احکام نبود بلکه قلبهای آنان بود .خدا می
خواست که وفاداری ارسائیل ،پاسخی شاکرانه و حق شناسانه به آنچه که او برای آنها انجام داده بود
باشد؛ بنابراین ،او ده فرمان را با مقدمه ای تاریخی به آنها داد و محبت و عالقه خود نسبت به آنها
را ابراز کرد (خروج  .)۲ ،۱ :۲۰خدا می خواست تا ارسائیل از احکام او پیروی کند و با سپاسگزاری
تصدیق کند که او بهرتین ها را برای آنها می خواهد ،حقیقتی که در نجات آنها از مرص آشکار شد.
اطاعت آنها می بایست بیانگر قدردانی ،و نشان دهنده واقعیت رابطه آنها با او باشد.
امروز هم این مسئله درمورد ما صدق می کند .محبت و لطف و رحمت عیسی با مرگ او به
خاطر ما مقدمه عهد جدید است (لوقا  .)۲۰ :۲۲اطاعت واقعی به عنوان ابراز محبت از قلب ناشی
می شود (متی  ۳۴ :۲۲تا  .)۴۰این محبت نشانه متایز حضور روح القدس در زندگی ایامندار است.
خداوند محبت خود را از طریق روح مقدس خود در قلبهای ما قرار داده است (رومیان  ،)۵ :۵که با
محبت متجلی می گردد (غالطیان .)۲۲ :۵
اگر اسراییل کهن حتی بدون درک مفهوم مرگ مسیح می بایستی خدا را دوست داشته باشد،
چرا ما نباید خدا را حتی بیش از آنها دوست داشته باشیم؟ اطاعت چگونه واقعیت آن محبت را
متجلی می کند؟
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 ۲۸بهمن

تفکری فراتر :اگر دلهای ما به شباهت خداوند تازه شده باشد و اگر محبت الهی در نهاد ما
وجود داشته باشد آیا نباید احکام و رشیعت خداوند در زندگی ما اجرا شود؟ هنگامی که اصول محبت
الهی در دل آدمی نهاده شده باشد ،هنگامی که انسان به شباهت آفریدگار خویش تازه شده باشد،
وعده عهد جدید تحقق می یابد« .احکام خود را در دل های ایشان خواهم نهاد و بر ذهن های ایشان
خواهم نگاشت» (عربانیان  .)۶۱ :۰۱اگر احکام در دل نهاده شده باشد آیا نباید زندگی و رفتار را شکل
داد؟ اطاعت ،خدمت و وفاداری از روی محبت ،نشانه واقعی مریدی است .از این جهت کتاب مقدس
می گوید« :محبت خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم» « ،آن که می گوید او را می شناسد اما
از احکامش اطاعت منی کند دروغگوست و راستی در او جایی ندارد» (اول یوحنا  ۳ :۵و  .)۴ :۲ایامن به
مسیح نه تنها انسان را نسبت به اطاعت از احکام معاف منی کند بلکه ما را از فیض او بهره مند ساخته
و قادر می سازد تا مطیع فرامین خدا باشیم... .
هر قدر به عیسی نزدیک تر می شوید گناهانتان در نظر شام آشکارتر خواهد شد .زیرا قدرت دیدتان
وسیع تر می شود و در مقایسه با باطن و ماهیت کامل و بی نقص او ،ضعف هایتان را واضح تر و
مشخص تر خواهید دید .این امر نشان می دهد که فریب های شیطان قدرتشان را از دست داده اند
و اثر حیات بخش روح خدا در حال بر انگیخنت روح و افکار شام می باشد .محبت عمیق و ریشه دار
نسبت به عیسی زمانی می تواند در دل ساکن شود که فرد به گناهکار بودن خود واقف گردد .قلبی
که به واسطه فیض مسیح دگرگون شده باشد ،شخصیت الهی او را تحسین خواهد کرد .ندیدن ضعف
های اخالقی خودمان ،به روشنی نشان خواهد داد که نسبت به زیبایی و فضایل مسیح ،از درک درستی
برخوردار نبوده ایم» (الن جی وایت ،گام هایی بسوی مسیح ،صفحات  ۰۶و  ۴۶و .)۵۶

سواالتی برای بحث:
 .۱به اظهارات اِلن جی وایت در باال بیاندیشید.این واقعیت که هرچه به مسیح نزدیکتر می
شویم ،در نظر خود گناهکارتر خواهیم بود ،در مورد اینکه نباید اجازه دهیم درک خطاهایمان
منجر به از دست دادن ایمانمان شود ،چه چیزی به ما می گوید؟

 .۲در مورد این نظریه که احکام بر قلبهای ما نوشته شده است ،تامل کنید .این در زندگی
روحانی یک مسیحی به چه معناست؟ چگونه درک و تجربه این حقیقت می تواند به ما کمک
کند تا از نوعی «اطاعت» که در واقع تنها افراط در رعایت احکام است اجتناب کنیم ،اطاعتی که
«کارهای بیهوده» خوانده شده است (عبرانیان .)۴۱ :۹
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سبت یا بورسیه تحصیلی؟
توسط اندرو مک چسنی

به یک دخرت ادونتیست روز هفتم پیشنهادی داده شد که منی توانست از آن چشم
پوشی کند :بورسیه کامل برای تحصیل در مدرسه خصوصی غیر مسیحی.
مالِ ِولِ ْو که در یک خانه ادونتیست بزرگ شده بود .وقتی کوچکرت بود به او آموزش
داده شده بود که خدا را در متامی تصمیامتش به یاد داشته باشد .وقتی دبستان را به
امتام رساند برنامه ریزی کرده بود تا به مدرسه راهنامیی آکادمی ادونتیست وارد شود؛
اما بعد ازآن همکاران از مدرسه راهنامیی در روستایش که واقع در منطقه ای در جنوب
تایوان به نام کائوسیونگ بود به آنجا آمدند.آنها مالِ ِولِ ْو و والدینشان را که متعلق به
طایفه روکای بودند تشویق کردند تا بورسیه کامل تحصیلی را قبول کنند.
هزینه تحصیل در آکادمی ادونتیست تایوان باال بود و برای والدین مشکل بود تا از
عهده چنین مبلغی برآیند .آنها از دخرتشان خواستند تا به مدرسه خصوصی برود.
در طی مدت تعطیالت تابستانی ،مالولو از مدرسه دیدار کرد و متوجه شد که باید
روزهای سبت را نیز به مدرسه برود .او قادر منی بود تا به کلیسا برود و خدا را بپرستد.
در فکرش در تقال بود :آیا باید بورسیه کامل تحصیلی را بپذیرد یا سبت را نگه دارد؟
وقتی با تصمیم دست و پنجه نرم می کرد خدا را به یاد آورد .او می دانست که باید
سبت را انتخاب کند.
در پایان تابستان والدین مالولو ارصار کردند که به مدرسه خصوصی برود .او به طرز
وحشتناکی دلرسد شد و دعا کرد«:خدایا کمک کن .به من نشان بده که چه کار باید
بکنم».
بعد از دلگرمی با مهربانی ولی بطور مصمم با والدینش حرف زد و گفت«:من قصد
دارم به آکادمی ادونتیست در تایوان بروم .روزهای سبت به کالس نخواهم رفت چرا که
می خواهم در کلیسا باشم».
او توضیح داد که دلش می خواهد تا وفادارانه متامی ده فرمان خدا را نگه دارد
که شامل فرمان چهارم نیز می شود«،روزسبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس
بدار(».خروج باب  ۲۰آیه .)۸
بعد مالولو گفت«:منی خواهم به واقعیتی که پدربزرگم به من یاد داد خیانت کنم».
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با دیدن عزم و اراده او ،والدینش به او اجازه دادند تا در آکادمی ادونتیست تایوان
تحصیل کند.
امروز مالولو به مدت پنج سال است که در مدرسه مذکور مشغول به تحصیل است
و در کالس دوم دبیرستان است.
او گفت«:اینجـا خیلـی راضـی و خرسـندم .معلمان و همکالسـیان فـوق العـاده ای
دارم و مـا ماننـد خانـواده ای بـزرگ هسـتیم .از همـه مهمرتدوسـتان مسـیحی زیـادی
یافتـم .صبـح و عصر بـا هـم پرسـتش مـی کنیـم ،با هم دعـا می کنیـم وبا هـم درس می
خوانیـم .مـن از هرلحظـه در مدرسـه بـودن خرسـندم .باوجـود آنکـه منی دانـم در آینده
چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد ،مـی دانـم که خـدا رهربیـم خواهد کرد و نقشـه فـوق العاده
اش را برایـم محقـق خواهـد کرد».
او خوشحال است که از بدو کودکی به او یاد دادند تا همواره خدا را به یاد داشته
باشد .با تکرار کتاب جامعه باب  ۱۲آیه  ،۱او در ادامه گفت«:آفریننده خود را در
روزهای جوانیت به یاد آور ،قبل از اینکه روزهای سخت زندگی فرا رسد روزهایی که
دیگر نتوانی ازآنها لذت بربی».
«وقتی الزم است تا تصمیامت مهمی بگیرید ،به خدا ایامن داشته باشید و بر اساس
اراده و خواست او تصمیم بگیرید .من خودم را با این آیه همیشه دلگرم می کنم .حاال
رازم را با شام در میان می گذارم وآمین که خدا به شام برکت دهد».
ایــن داســتان بشــارتی جزئیــات برنامــه راهــردی ادونتیســت هــای روز هفتــم را
آشــکار مــی کنــد :هــدف رشــد روحانــی شــاره « :۷بـرای یــاری رســاندن بــه نوجوانــان
و جوانــان ،خــدا همیشــه در جایــگاه نخســت باشــد و کتــاب مقــدس جهانــی را بــه
عنــوان منونــه برگیریــد ».در مــورد برنامــه راهــردی مــی توانیــد مطالــب بیشــری را از
وب ســایت  IWillGo2020.orgیــاد بگیریــد.
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 ۳۰بهمن تا  ۶اسفند

عیسی ،قربانی کامل

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان ۱۵ :۹؛ پیدایش  ۶ :۱۵تا ۲۱؛ ارمیا  ۸ :۳۴تا ۲۲؛ افسسیان  ۱۴ :۳تا۱۹؛
عربانیان ۲۷ :۷؛ عربانیان ۱۰ :۱۰؛ عربانیان  ۲۲ :۹تا .۲۸
آیه حفظی« :زیرا با یک قربانی ،تقدیسشدگان را تا ابد کامل ساخته است» (عربانیان .)۱۴ :۱۰
پرستش فردی به عنوان خدا که قبال مجرم شناخته شده و بر صلیب اعدام گردیده است در ذهن
دنیای کهن موهن بوده است .اشارات پراکنده در ادبیات روم بیانگر انزجار آنان از این عقیده است.
از نظر یهودیان ،رشیعت به رصاحت بیان کرده بود ،شخصی که از درخت آویزان شده توسط خدا
ملعون است (تثنیه .)۲۳ :۲۱
از این رو ،اولین نقوشی که در نقاشی های دخمه های مسیحی می بینیم (که منادی از جاودانگی
فرض شده اند) ،شامل طاووس ،کبوتر ،نخل پیروزی ورزشکاران ،و ماهی می باشد .بعدها مضامین
دیگری ظاهر می گردند از جمله :کشتی نوح ،قربانی کردن قوچ توسط ابراهیم در عوض اسحق ،چاه
شیران دانیال ،یونس که توسط ماهی قی می شود ،شبانی که بره ای را حمل می کند ،یا تصاویری از
معجزات همچون شفای افلیج و قیام ایلعاذر .اینها منادهای رستگاری ،پیروزی و مراقبت بودند .از
طرف دیگر ،صلیب حسی از شکست و عار را انتقال می داد .با این وجود ،این صلیب بود که نشان
مسیحیت شد .در واقع پولس انجیل را رصفاً «کلمه صلیب» خواند( .اول قرنتیان .)۱۸ :۱
در این هفته ،ما صلیب را هامنگونه که در کتاب عربانیان آمده است ،بررسی خواهیم کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۷اسفند –  ۲۶فوریه آماده شوید.
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 ۱اسفند

قربانی ها چه لزومی داشتند؟
در عربانیان باب  ۱۵ :۹توضیح داده شده است که مرگ عیسی به عنوان قربانی به منظور تامین
«آزادی و آمرزش خطاهایی است که مردم در زمان پیامن اول مرتکب شده بودند» ،تا قوم خداوند
«میراث جاودانی موعود را دریافت کنند».
در خاور نزدیک دوران کهن ،عهد بین دو شخص یا ملت موضوعی بسیار جدی و مهم بحساب می
آمد .این شامل سوگندهای دو طرفه می شد .فرض بر این بود که خدایان [بت ها] کسانی را مجازات
خواهند کرد که سوگند خود را شکسته اند .این عهد و پیامن اغلب از طریق قربانی کردن یک حیوان
منعقد می شد.
بعنـوان مثـال ،هنگامـی کـه خـدا با ابراهیم عهد بسـت ،این مراسـم شـامل قطعه کـردن حیوانات
بـه دو نیـم مـی شـد (پیدایـش  ۶ :۱۵تـا  .)۲۱و سـپس طرفیـن عهـد در میـان آنهـا قـدم مـی زدنـد و
تصدیـق مـی کردنـد کـه رسنوشـت آن حیوانـات در انتظـار کسـانی اسـت که عهدشـکنی کننـد .بطور
قابـل توجهـی ،فقـط خـدا در بیـن حیوانـات راه رفـت ،بـه ایـن منظـور کـه بـه ابراهیـم بگویـد که او
عهـد خـود را هرگـز نخواهد شکسـت.


پیدایش باب  ۶ :۱۵تا  ۲۱و ارمیا  ۸ :۳۴تا  ۲۲را بخوانید .این آیات در باره عهد چه می آموزند؟

پیامن با خدا به ارسائیل این امکان را داد که بتواند به رسزمین موعود بعنوان میراثشان دسرتسی
یابند .این شامل مجموعه ای از فرامین و پاشیدن خون برروی مذبح بود .این پاشیدن خون حاکی از
رسنوشت طرفی بود که عهدشکنی کند .به همین دلیل است که عربانیان می گوید «تقریبا همه چیز
[گناهان ما] به وسیله خون پاک می شود و بدون ریخنت خون ،آمرزشی نیست» (عربانیان .)۲۲ :۹
وقتی ارسائیل عهد خود را شکست ،خداوند با معضلی دردناک روبرو شد .عهدشکنی مرگ
خطاکاران را ملزم می منود ،اما خداوند قوم خود را دوست داشت .اگر خدا تنها راه دیگری را در نظر
می گرفت یا از مجازات خطاکاران می گذشت ،احکام او دیگر هرگز الزم االجرا منی شدند و این جهان
به هرج و مرج و آشفتگی کشیده می شد.
با این حال ،پرس خدا ،داوطلبانه خود را بعنوان جانشین ما برای تحمل مجازات گناه ارزانی کرد.
او به جای ما ُمرد تا ما «میراث جاودانی موعود را دریافت کنیم» (عربانیان ۲۶ ،۱۵ :۹؛ رومیان ۲۱ :۳
تا  .)۲۶یعنی او می خواست هم حرمت رشیعت خود را حفظ کند و هم در عین حال کسانی را که
این رشیعت را نقض کرده اند از مجازات خطایشان نجات دهد .و او می توانست اینکار را فقط از
طریق صلیب انجام دهد.
در اینجا چگونه ما می توانیم ببینیم که چگونه شریعت در پیام انجیل تا این حد محوری است؟
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 ۲اسفند

انواع مختلف قربانی ها
مرگ عیسی منجر به عفو و بخشش گناهان ما شد .گرچه ،آمرزش و بخشش گناهان ما شامل
چیزی بیش از لغو مجازات ما بخاطر تخلف و نقض عهد است .این عوامل دیگری را در بر می گیرد
که به هامن اندازه مهم هستند .به همین دلیل سیستم قربانی بنی ارسائیل دارای پنج نوع متفاوت از
قربانی ها بود .هریک برای بیان ارزشمندی و غنای مفهوم صلیب مسیح رضوری بودند.
افسسسیان باب  ۱۴ :۳تا  ۱۹را بخوانید .پولس بخاطر ایامنداران چه استدعایی داشت؟

قربانی هولوکاست(یا قربانی سوختنی) مستلزم این بود که قربانی در حضور خداوند ذبح و کل
آنرا در آتش مذبح بسوزانند (الویان  .)۱این معرف عیسی بود ،که متام زندگی اش را فدای ما کرد.
کفاره عیسی تعهد کامل او بخاطر ما بود .با اینکه او با خدا برابر بود ،عیسی «خود را خالی کرد و
ذات غالم پذیرفته ،به شباهت آدمیان درآمد» (فیلیپیان  ۵ :۲تا .)۸
پیشکش غالت ،هدیه سپاسگزاری و قدردانی از خداوند بخاطر تامین مایحتاج قومش بود(الویان
 .)۲این مطلب همچنین معرف عیسی« ،نان حیات» بود (یوحنا  ، )۴۸ ،۳۵ :۶که از طریق او حیات
ابدی ر ا دریافت می کنیم.
پیشکش صلح و سالمتی و مشارکت ،حاکی از یک وعده خوراک مشرتک با دوستان و خانواده بود
تا بخاطر سالمتی که از سوی خدا مهیا شده تجلیل بعمل آورده شود( .الویان  .)۳این معرف مسیح بود
که قربانی او صلح و آرامش برای ما مهیا کرد (اشعیا ۵ :۵۳؛ رومیان ۱ :۵؛ افسسیان  .)۱۴ :۲همچنین
این هدیه تاکید می کند که ما باید با خوردن بدن او و نوشیدن خون او در قربانی مسیح رشیک و
در او ساکن شویم (یوحنا  ۵۱ :۶تا .)۵۶
قربانی تطهیر یا گناه ،کفاره گناهان را فراهم می ساخت (الویان  ۱ :۴تا  ۵ – ۵تا  .)۱۳این قربانی
به نقش خون حیوان – که بیانگر حیات آن است – در رهایی و نجات از گناهان تاکید داشت (الویان
 )۱۱ :۱۷و به خون عیسی مسیح اشاره می کرد که ما را از مجازات گناهامنان نجات می دهد (متی
۲۸ :۲۶؛ رومیان ۲۵ :۳؛ عربانیان .)۱۴ :۹
قربانی تقصیر یا جربان غرامت (الویان  ۱۴ :۵تا  )۷ :۶در مواردی که امکان جربان خسارت یا
بازپرداخت آن وجود داشت ،بخشش و عفو را میرس می ساخت .این امر به ما می گوید که بخشش
خدا ما را از مسئولیت جربان خسارت و یا بازپرداخت غرامت ،در صورت امکان ،به کسانی که نسبت
به آنها ظلم و یا بی عدالتی کرده ایم ،منی رهاند.
قربانی های خیمه مقدس به ما می آموزند که تجربه دریافت نجات چیزی فراتر از رصفاً پذیرش
عیسی مسیح بعنوان جانشین ماست .ما همچنین باید از او «قوت» بگیریم ،برکات او را با دیگران به
اشرتاک بگذاریم ،و ظلم و بی عدالتی را که در حق دیگران کرده ایم ،جربان کنیم.
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     سه شنبه     

 ۳اسفند

عیسی ،قربانی کامل
عربانیــان بــاب  ۲۷ :۷و عربانیــان  ۱۰ :۱۰را بخوانیــد .قربانــی عیســی در ایــن آیــات چگونــه توصیــف
شــده است؟

کاهنــان الوی –«شامرشــان بســیار بــود ،زیــرا مــرگ مانــع از ادامــه خدمــت آنهــا مــی شــد»
(عربانیــان  ،)۲۳ :۷بــا عیســی کــه بــرای همیشــه زنــده بــود و دارای کهانــت ابــدی بــود تفــاوت
داشــتند (عربانیــان  .)۲۵ ،۲۴ :۷کاهنــان الوی «هــر روز» (عربانیــان  )۲۷ :۷و «هــر ســال» (عربانیــان
 )۲۵ :۹هدایــا و قربانــی هایــی را تقدیــم مــی کردنــد «کــه قــادر نبودنــد وجــدان عبــادت کننــده را
کامــا پــاک ســازند» (عربانیــان ۹ :۹؛ عربانیــان  ۱ :۱۰تــا .)۴
با اینحال ،عیسی «یکبار برای همیشه» ،خود را قربانی منود (عربانیان  ۱۲ ،۱۰ :۱۰تا  )۱۴تا ضمیر
ما را پاک سازد(عربانیان  ،۱۴ :۹عربانیان  ۱ :۱۰تا  )۱۰و گناه را بردارد (عربانیان  .)۲۶ :۹قربانی عیسی
از قربانی کردن حیوانات برتر است زیرا عیسی پرس خدا بود (عربانیان  ۲۶ :۷تا  ،)۲۸او کامال اراده و
خواست خدا را به جا آورد (عربانیان  ۵ :۱۰تا .)۱۰
توصیف قربانی شدن عیسی مسیح به عنوان «یک بار برای همیشه» چندین مفهوم و پیام دارد.
نخست ،قربانی شدن عیسی کامال برای همیشه موثر بود و هرگز کاملرت از آن وجود نخواهد
داشت .قربانی های کاهنان الوی باید مرتب تکرار می شدند زیرا آنها کامل و موثر نبودند؛ «وگرنه آیا
تقدیم آنها متوقف منیشد؟ زیرا در آن صورت ،عبادتکنندگان یک بار برای همیشه پاک میشدند و
از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر منیکردند» (عربانیان .)۲ :۱۰
دومــا ،هــدف انــواع مختلــف قربانــی هــای عهــد عتیــق همــه در صلیــب تحقــق یافتنــد .بنابراین،
عیســی نــه تنهــا مــا را از گنــاه پــاک مــی کند(عربانیــان  ،)۱۴ :۹بلکــه بــا برداشــن گنــاه از زندگــی
ما(،عربانیــان  ،)۲۶ :۹تقدیــس را مهیــا منــود (عربانیــان  ۱۰ :۱۰تــا  .)۱۴پیــش از آنکــه کاهنــان بتواننــد
از جانــب همنوعــان خــود در حــرم مقــدس حضــور بهــم رســانند و بــه خداونــد نزدیــک شــوند و آئیــن
هــای خــود را بــه جــا آورنــد ،بایــد خــود از گنــاه پــاک و تطهیــر منــوده ،یــا تقدیــس شــوند (الویــان
 .)۹ ،۸قربانــی شــدن عیســی مســیح مــا را پــاک و تقدیــس کــرد (عربانیــان  ۱۰ :۱۰تــا  )۱۴تــا بتوانیــم
بــا اطمینــان و اعتــاد بــه خــدا نزدیــک شــویم (عربانیــان  ۱۹ :۱۰تــا  )۲۳و او را خدمــت کنیــم کــه
کاهــن هامیونــی اســت (عربانیــان ۱۴ :۹؛ اول پطــرس .)۹ :۲
و رسانجــام ،قربانــی مســیح قوتــی بــرای زندگــی روحانــی ماســت .ایــن الگویــی را بــرای مــا
فراهــم مــی ســازد کــه بایــد بــه آن توجــه و از آن پیــروی کنیــم .بنابرایــن ،عربانیــان مــا را دعــوت مــی
کنــد تــا نــگاه خــود را بــه عیســی مســیح ،بــه ویــژه بــه وقایــع صلیــب معطــوف و از او پیــروی کنیــم
(عربانیــان  ۱ :۱۲تــا ۴؛ عربانیــان .)۱۳ ،۱۲ :۱۳
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صلیب اساس همه برکاتی است که خداوند به ما اعطا می کند .صلیب تطهیر از گناه ،تقدیس
برای خدمت و قوت برای رشد روحانی را مهیا می کند .چگونه می توان آنچه را که در عیسی به
ما داده شده است بهتر تجربه کنیم؟

     چهارشنبه     

 ۴اسفند

صلیب و بهای عفو و بخشش
عربانیــان بــاب  ۲۲ :۹تــا  ۲۸را بخوانیــد .ایــن آیــات در مــورد خدمــت مســیح در خیمــه آســانی
چــه مــی گوینــد؟

این عقیده که خیمه مقدس آسامنی نیاز به تقدیس دارد ،در چارچوب حرم مقدس عهد عتیق
منطقی است .خیمه یا معبد منادی از حکومت خداست (اول سموئیل ۴ :۴؛ دوم سموئیل  ،)۲ :۶و
نحوه برخورد خدا با گناهان قوم خود ،بر درک عمومی از عدالت حکومت او تاثیر می گذارد (مزمور
 .)۲ :۹۷به عنوان یک حاکم ،خداوند قاضی قوم خویش است ،و انتظار می رود که عادالنه رفتار کند،
از بی گناه حامیت و دفاع کند و مجرم را محکوم و نکوهش کند .بنابراین ،هنگامی که خدا گناهکار را
می بخشد ،مسئولیت قضایی را برعهد دارد .خیمه ،که معرف شخصیت و اراده خداست ،آلوده است.
این توضیح می دهد که چرا خداوند هنگام عفو ،گناهان ما را متحمل می شود (خروج ۷ :۳۴؛ اعداد
 ۱۷ :۱۴تا ۱۹؛ در عربی اصلی «بخشش» [ ]noseدر این آیات به معنای «حمل ،تحمل کردن» است).
سیستم قربانی ها در خیمه مقدس بنی ارسائیل این نکته را نشان می دهد .وقتی شخصی طلب
عفو و بخشش می کرد ،او حیوانی را بعنوان قربانی از طرف خود می آورد ،و دست بر رس حیوان
گذاشته و به گناهان خود اعرتاف می کرد و سپس حیوان را ذبح می کرد .خون حیوان بر شاخهای دور
مذبح ریخته می شد یا برروی پرده میانی در درون معبد در اولین اتاق پاشیده می شد .بنابراین ،گناه
بطور منادین به خیمه منتقل می شد .خدا گناهان مردم را می گرفت و آنها را خود متحمل می شد.
در سیستم بنی ارسائیل ،تطهیر یا کفاره گناهان در دو مرحله انجام می شد .در طول سال،
گناهکاران توبه کار ،قربانی های خود را به خیمه می آوردند ،تا بوسیله قربانی ها گناهان آنها پاک
شود ،اما گناه خود را در خیمه مقدس به خود خداوند منتقل می کردند .در پایان سال ،در روزه
کفاره ،که روز داوری بود ،خداوند با انتقال گناهان از مکان مقدس به بز طلیعه یا عزازیل [اَزازِل]،
مظهر شیطان ،حرم مقدس را تطهیر و مسئولیت کیفری خود را انجام می داد (الویان  ۱۵ :۱۶تا .)۲۲
این سیستم دو مرحله ای ،بوسیله دو بخش مجزا در خیمه مقدس زمینی ،الگویی از حرم مقدس
آسامنی بودند (خروج ۹ :۲۵؛ عربانیان  ،)۵ :۸که به خدا اجازه می داد تا همزمان رحمت و عدالت
خود را نشان دهد .آنانیکه در طول سال به گناهان خود اعرتاف می کردند ،با رعایت موقرانه آرامش و
رنجور ساخنت خویش در روز کفاره وفاداری خویش را نشان می دادند (الویان  ۲۹ :۱۶تا  .)۳۱کسانی
که وفاداری خود را نشان منی دادند «از میان قوم او منقطع می شدند» (الویان  ۲۷ :۲۳تا .)۳۲
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فکر کنید ،اگر مجبور شوید با مجازات عادالنه گناهان خود روبرو شوید ،چگونه با این مسئله
برخورد خواهید کرد .چگونه این حقیقت باید به شما کمک کند تا درک کنید که مسیح برای شما
چه کرده است؟

     پنجشنبه     

 ۵اسفند

داوری و شخصیت خداوند
رومیان باب  ۲۱ :۳تا ۲۶؛ رومیان ۱۷ ،۱۶ :۱؛ و رومیان  ۸ :۵را بخوانید .رستگاری در صلیب برای عفو
و بخشش گناهامنان چه چیزی در مورد خدا برای ما آشکار می کند؟

آمرزش گناهان ما در دو مرحله با شفاعت عیسی مسیح در دو بخش از معبد آسامنی انجام می
گیرد .نخست ،عیسی بار گناهان ما را بر خود گرفت و بسوی صلیب رفت تا عفو و بخشش را برای
هر کس که به او ایامن آورد مهیا سازد (اعامل ۳۸ :۲؛ اعامل  .)۳۱ :۵برروی صلیب عیسی اختیار و
حق آمرزش هر کس که به او ایامن داشته باشد را بدست آورد زیرا او مجازات سنگین گناهان آنها را
متحمل شده است .او همچنین عهد جدیدی را آغاز کرد که به او این امکان را می دهد تا رشیعت
خدا را از طریق روح القدس در قلب ایامنداران قرار دهد (عربانیان  ۱۰ :۸تا ۱۲؛ حزقیال  ۲۵ :۳۶تا .)۲۷
مرحله دوم در کهانت عیسی شامل داوری ،داوری پیش از ظهور ،که همچنان از دیدگاه عربانیان
آینده محسوب می شد (عربانیان  ۱ :۲تا ۴؛ عربانیان ۲ :۶؛ عربانیان ۲۸ ،۲۷ :۹؛ عربانیان .)۲۵ :۱۰این
قضاوت با داوری بر قوم خدا آغاز می شود و در دانیال باب  ۹ :۷تا ۲۷؛ متی  ۱ :۲۲تا  ۱۴و مکاشفه
 ۷ :۱۴رشح داده شده است .هدف آن نشان دادن عدالت خداوند در آمرزش قومش می باشد .در این
داوری سوابق زندگی آنها در مقابل چشامن جهانیان قرار می گیرد .خداوند نشان خواهد داد که در
قلبهای ایامنداران چه گذشته است و چگونه عیسی را بعنوان منجی خود قبول کردند و حضور روح
القدس او را در زندگی خود پذیرفتند.
الن جی وایت در خصوص این داوری می گوید« :انسان منی تواند خودش به این اتهامات رسیدگی
کند .او با ردایش که با گناه لکه دار شده در مقابل خدا می ایستد.
ولی عیسی وکیل مدافع ما بخاطر همه ما که با توبه و ایامن جانهای خود را به او متعهد ساخته
ایم تقاضای فرجام خواهی می کند .او با مباحثه و استدالل قوی از جلجتا ،اتهام زننده [شاکی] آنان
را شکست می دهد .اطاعت محض او به احکام خدا ،حتی تا زمان مرگ بر روی صلیب ،به او قدرت
بر متامی آسامن و زمین بخشیده است و رحمت و آشتی را برای انسان تقصیر کار مطالبه می کند.
ولی در حالی که ما باید متوجه وضعیت گناه آلود خود بشویم ،باید بر مسیح به عنوان عدالت خودمان،
قدوسیت خودمان ،و رهایی خودمان تکیه کنیم .مسیح به تنهایی می تواند بخاطر ما فرجام خواهی کند .او
قادر است تا متهم کننده را با استدالل های خود که نه در شایستگی های خودمان بلکه در شایستگی های
او یافت می شود خاموش سازد» ( -شهادت هایی برای کلیسا ،جلد  ۵صفحه  ۴۷۱و .)۴۷۱
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چرا صلیب و خدمت مسیح بخاطر ما نشان می دهد که باید با اطمینان ،اما با فروتنی و توبه،
چشم به داوری او بدوزیم؟

     جمعه     

 ۶اسفند

تفکری فراتر :از خانم اِلن جی وایت« ،جلجتا» ،صفحات  ۱۴۷تا ۷۵۷؛ « متام شد» ،صفحات
 ۸۵۷تا  ،۴۶۷از کتاب آرزوی اعصار را بخوانید.
پرفسور جیری ماسکال ماهیت این داوری پیش از ظهور را رشح داده است .خدا «آنجا نیست تا
گناهان مرا مانند ویرتینی به منایش بگذارد .برعکس ،او می خواهد که اول از همه لطف و رحمت
قدرت شگفت انگیز متحول کننده خویش را نشان دهد ،و در برابر کل جهان ،او ،بعنوان شاهد واقعی
کل زندگی من ،نگرش من نسبت به خدا ،نیات و انگیزه های درونی ،افکار ،اعامل ،گرایش و سمت و
سوی زندگی مرا رشح خواهد داد .او همه چیز را آشکار خواهد کرد .عیسی شهادت خواهد داد که من
خطاها و اشتباهات زیادی مرتکب شدم ،رشیعت مقدس او را زیر پا گذاشتم ،اما همچنین توبه کردم،
تقاضای عفو کردم ،و با فیض او تغییر کردم .او اعالم خواهد کرد« :خون من برای ماسکای گناهکار
کافیست ،گرایش ومتایل او در زندگی بسوی من است ،و نگرش او نسبت به من و انسانهای دیگر
صمیامنه و غیر خودخواهانه است ،او قابل اعتامد است ،او بنده نیکو و مومن و فاودار من است».
«هم رستگار شدگان و هم سقوط نکردگان ،صلیب مسیح را دانش و رسود خود می یابند .دیده خواهد
شد که نور جاللی که از سیامی مسیح می درخشد ،جالل محبت ایثارگرایانه اوست .در نور از جلجتا دیده
خواهد شد که احکام خود انکارانه محبت ،احکام محبت برای آسامن و زمین است .و محبتی که خود را منی
جوید از قلب خدا رسچشمه می گیرد و در حلم و فروتنی آن یگانه ای متجلی می شود که در نوری ساکن
است که هیچ انسانی منی تواند به آن نزدیک شود» (الن جی وایت ،آرزوی اعصار ،صفحات  ۹۱و .)۰۲

سواالتی برای بحث:
 .۱انسانها همیشه تمایل داشته اند که قربانی های مختلفی را برای مبادله با عفو و بخشش یا
رستگاری به حضور خدا تقدیم کنند .برخی اقدامات شجاعانه خود برای توبه (مسیری طوالنی
و غیره) ،برخی دیگر یک زندگی خدمتی یا اعمال محروم سازی خویش از بسیاری از مسایل و
غیره را به حضور خدا تقدیم می کنند .چگونه باید این اقدامات و اعمال در پرتو فداکاری مسیح
و ادعای کتاب مقدس که می گوید صلیب به تمام قربانی های دیگر پایان داده است ،در نظر
گرفته شوند (دانیال ۷۲ :۹؛ عبرانیان )۸۱ :۰۱؟

 .۲در عین حال ،نقش قربانی در زندگی ایماندار چیست؟ منظور عیسی وقتی گفت ما باید
صلیب خود را برداریم و از او پیروی کنیم (متی  )۴۲ :۶۱یا پولس رسول وقتی گفت که ما باید
بدن های خود را همچون «قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنیم» (رومیان )۱ :۲۱
چیست؟ چه رابطه ای بین سفارشات عیسی (متی )۴۲ :۶۱و پولس (رومیان  )۱ :۲۱و عبرانیان
 ۶۱ ،۵۱ :۳۱وجود دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 7اسفند

فراخوانی انجیل

توسط اندرو مک چسنی

کا ْمال ،که نان آور خانواده اش بود ،درروستایشان در منطقه ای در الئوس مریض
شد .پاهایش چنان سنگین شد که منی توانست راه برود .به مدت سه ماه در خانه اش
زمین گیر بود.
چون هیچ پولی نداشت تا پزشکی او را ویزیت کند ،کا ْمال (این نام واقعی اش نیست)
به گیاه درمانی و داروهای شفابخش سنتی روی آورد؛ که شامل شامان یا طبیب روح هم
می شد که در روستایش بود .هیچ چیز کمکی نکرد.
رسانجام با عجز و پریشانی  ،یک نفر در باره یکی از شبانان کلیسای ادونتیست
روز هفتم گفت که توسط موبایل به بسیاری کمک کرده بود .او با شبان سادوآ لی(در
تصویر) متاس گرفت و کمک خواست.
البته یک متاس ساده تلفنی نبود .متاس های تلفنی را بیشرتافراد ثرومتند انجام می
دادند چرا که مبلغ متاس  ۷۰۰الئوتیان کیپز( ۸سنت آمریکا) در دقیقه بود .در آن زمان
جمعیتی که زندگی می کرد یک سوم از آنان درآمدی کمرت از  ۱/۲۵دالردر روز داشتند ،و
تقریبا دو سوم با درآمدی کمرت از  ۲دالر در روز زندگی می کردند.
شبان در پاسخ گفت«:من کسی نیستم .من منی توانم تو را شفا دهم بلکه تنها خدا
که نامش عیسی است می تواند اگر اراده کند تو را شفا دهد .تنها کاری که باید بکنیم
این است که از او درخواست کنیم».
کامال درخواست دعا کرد و شبان پشت تلفن دعا کرد.
روز بعد ،شبان دوباره متاس گرفت تا پیشنهاد کند که دعا کنند .کامال با هیجان فریاد
زد «می توانم راه بروم!»
اگرچه پاهایش ضعیف بودند ،او درطی سه ماه توانست برای اولین بار راه رود .او
برای کار در مزرعه اش بیرون رفته بود.
او گفت«:خدای شام قدرمتند است .چطور می توانم خدای شام را که اسمش عیسی
است بپرستم؟»
شبان به او گفت که می توانی ،و می بایست ،عیسی را همیشه بپرستی و در ادامه
اضافه کرد که عیسی روز خاصی را برای پرستش جدا منوده است ،سبت روز هفتم .آن
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مرد پذیرفت که در سبت دست از کار بکشد و عیسی را بپرستد .با دیدن اینکه در جایی
دور از کلیسا زندگی می کند از شبان خواست تا در پرستش روزهای سبت به او کمک
کند .این بدین معنا بود که شبان می بایست هرسبت با او متاس می گرفت  -اما مشکلی
نداشت .اگر عیسی توانست به کامال شفا بخشد ،او همچنین می توانست تا ابزاری برای
پرداخت متاسها مهیا کند.
به خاطر هدایای مدرسه سبت که در انتشار خرب خوش انجیل به مردم در الئوس و
دیگر کشورهای ناحیه آسیایی و اقیانوسیه  ،که این قسمت از هدایای سبت سیزدهم را
دریافت خواهند کرد ،کمک می کند سپاسگزاریم.
این داستان بشارتی هدف بشارتی شامره  ۲کلیسای ادونتیست روز هفتم برنامه
راهربدی «من خواهم رفت» را نشان می دهد« برای تقویت و تنوع بخشیدن به توسعه
ادونتیست  ...در میان گروه های دست نیافتنی و ادیان غیر مسیحی ».برای یادگیری
بیشرت به وب سایت  IWillGo2020.orgمراجعه شود.
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 ۱۳ – ۷اسفند

عیسی راه را از طریق پرده می گشاید

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان ۲۴ :۹؛ خروج ۴ ،۳ :۱۹؛ عربانیان  ۱۸ :۱۲تا ۲۱؛ الویان ۲ ،۱ :۱۶؛
عربانیان  ۱۹ :۱۰تا ۲۲؛ کولسیان .۱ :۳
آیه حفظی « :زیرا مسیح به خود آسامن داخل شد تا از جانب ما در پیشگاه خدا حارض باشد.
بلی  ،او وارد پرستشگاه زمینی نشد ،چون این فقط منونه ای از آن پرستشگاه آسامنی است »
(عربانیان .)۲۴ :۹
هنگامیکه حواریون مسیح درست پس از صعود عیسی به آسامن از کوه زیتون بازگشتند ،آنها
رسشار از شادی و پیروزی بودند .استاد و دوست آنها به جایگاه و مقام حاکمیت بر جهان جلوس کرده
بود و از آنها دعوت کرده بود تا به نام او با اطمینان محض از اینکه خداوند به دعاهای آنها پاسخ
مثبت می دهد ،به خداوند نزدیک شوند (یوحنا  .)۱۴ ،۱۳ :۱۴حتی اگر حمالت شیطان در این جهان
نسبت به آنها ادامه یافت ،اما امید آنها راسخ و قوی بود .آنها می دانستند که عیسی به آسامن عروج
کرده است تا منزلی را برای آنها آماده کند (یوحنا  ۱ :۱۴تا  .)۳آنها می دانستند که عیسی ناخدای
کشتی نجات آنهاست و او با خون خود راهی را به منزلگاه آسامنی برای آنها گشوده است.
معراج مسیح به آسامن در مرکزیت آموزه الهیاتی رساله عربانیان قرار دارد .این آغاز حکومت
عیسی مسیح و آغاز خدمت کهانت اعظمی او به منایندگی و از جانب ماست .و رسانجام ،و از همه
مهمرت ،معراج عیسی زمانی است که عهد جدید آغاز می شود و وسیله ای را فراهم می کند که از
طریق آن می توانیم با شهامت و بوسیله ایامن به خدا نزدیک شویم .اکنون این امتیاز ماست که با
اطمینان از طریق عیسی و شایستگی های عدالت او به خدا نزدیک شویم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴اسفند –  ۵مارس آماده شوید.
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 ۸اسفند

عیسی در محرض پدر


عربانیان باب  ۲۴ :۹را بخوانید .براساس این آیه ،هدف از معراج عیسی به آسامن چه بود؟

خدا به ارسائیل دستور داد که مردان آنها باید سالی سه بار «در پیشگاه خداوند» با پیشکش هایی
حارض شوند .اوقات تعیین شده عید ِپ َسح (نان فطیر) ،عید هفته ها (پنطیکاست) ،و عید خیمه ها
یا سایبانها بودند (خروج  ۱۴ :۲۳تا ۱۷؛ تثنیه  .)۱۶ :۱۶عید ِپ َسح  ،جشن رهایی ارسائیل از مرص بود.
عید پنطیکاست جشن برداشت محصول بود و در زمان عهد جدید این امر در ارتباط با دادن احکام
در کوه سینا بود.
عید خیمه ها تجلیل از خدا بخاطر مراقبت از ارسائیل در طی اقامت آنان در بیابان بود .طبق عهد
جدید ،همه اعیاد عهد عتیق نیز دارای اهمیت و همچنین از مفهوم نبوی برخوردار بودند.
عربانیان  ۲۴ :۹معراج عیسی به حضور پدر را توصیف می کند.
او به خیمه آسامنی آنهم «نوع حقیقی آن» به منظور «حضور» در پیشگاه خداوند با قربانی
بهرتی وارد شد (عربانیان  : )۲۵ ،۲۳ :۹خون خودش.
عیسی برجستگی اعیاد زیارتی نبوی را با دقت حیرت انگیزی محقق منود .او در روز آماده سازی
عید ِپ َسح در ساعت نهم درگذشت ،زمانی که بره های عید ِپ َسح قربانی می شدند (یوحنا ۱۴ :۱۹؛ متی
 ۴۵ :۲۷تا  .)۵۰عیسی در روز سوم قیام و به آسامن صعود کرد تا اطمینان حاصل کند که قربانی او
پذیرفته شده است (یوحنا ۱۷ :۲۰؛ اول قرنتیان  ،)۲۰ :۱۵هنگامی که کاهن اولین محصول زمین را به
حضور خداوند تقدیم می کرد (الویان  ۱۰ :۲۳تا  .)۱۲سپس ،او  ۴۰روز بعد به آسامن صعود کرد تا در
دست راست خدا بنشیند و عهد جدید را در روز پنطیکاست افتتاح کند (اعامل .)۲ ،۱
هدف از زیارت در ارسائیل کهن «مشاهده سیامی خدا» بود (مزمور  .)۲ :۴۲این به معنای تجربه
و دریافت لطف و رحمت خدا بود (مزمور  .)۱۵ :۱۷به همین ترتیب ،اصطالح عربی «جویای روی
خدا باشید» به معنای درخواست کمک از خداوند بود (دوم تواریخ ۱۴ :۷؛ مزمور ۸ :۲۷؛ مزمور :۱۰۵
 .)۴این در عربانیان معنا و مفهوم عروج عیسی است .عیسی با قربانی کامل به نزد خدا صعود کرد.
عیسی همچنین به عنوان پیرشو ما برای حضور در پیشگاه خداوند به آسامن صعود کرد (عربانیان :۶
 .)۲۰ ،۱۹او وعده حقیقی را برای ایامندارانی که در «جستجوی وطن» در سفر هستند ،و «مشتاق»
«رسزمینی نیکوتر» … و «چشم انتظار شهری هستند با بنیاد ،که معامر و سازنده اش خداست»،
محقق ساخت (عربانیان  ۱۳ ،۱۰ :۱۱تا .)۱۶
دوباره ،چرا واقعیت آنچه مسیح نه تنها برروی صلیب انجام داد ،بلکه آنچه اکنون در آسمان
انجام می دهد ،ضمانتی از رستگاری به ما ارزانی می دارد؟
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 ۹اسفند

دعوت خداوند




عربانیان  ۱۸ :۱۲تا  ۲۱را بخوانید .تجربه بنی ارسائیل در کوه سینا چگونه بود؟

هنگامی که خدا ارسائیل را از مرص فراخواند ،هدف و نقشه او ایجاد رابطه ای نزدیک و شخصی
با آنها بود .او فرمود« ،این را به خاندان یعقوب بگو و به بنیارسائیل اعالم کن :شام خود دیدید که
بر مرصیان چه کردم و چگونه شام را بر بالهای عقابها حمل کرده ،نزد خود آوردم» (خروج .)۴ ،۳ :۱۹
بنابراین ،خداوند از طریق موسی دستورالعمل های الزم برای آمادگی مردم برای مالقات با خود
را داد .مردم ابتدا باید خود را تقدیس منایند (خروج  ۱۰ :۱۹تا  .)۱۵کسانی که بدون آمادگی الزم به
دامنه کوه می آمدند ،می ُمردند .با این وجود ،یکبار مردم خود را برای دو روز آماده کردند ،سپس
«وقتی شیپور دمیده شد» در روز سوم ،خداوند دستور داد که مردم «همه باید باالی کوه بروند»
(خروج  .)۱۳ :۱۹او می خواست که آنها هامنند موسی و رهربان قوم در هنگام صعود به کوه تجربه
«دیدن خدا و خوردن و آشامیدن» در حضور او را داشته باشند (خروج  ۹ :۲۴تا .)۱۱
مردم بعدا تشخیص دادند که آنها جالل خدا را دیده اند و اینکه برای خدا ممکن است تا به انسان
سخن گفته و انسان همچنان زنده مباند.
(تثنیه  .)۲۴ :۵اما وقتی آن لحظه فرا رسید ،آنها فاقد ایامن بودند .موسی سالها بعد توضیح داد:
«زیرا شام به سبب آتش میترسیدید و به فراز کوه برنیامدید» (تثنیه  .)۵ :۵در عوض ،آنها از موسی
خواستند که شفاعت آنها را بکند (تثنیه  ۲۵ :۵تا  ۲۷را با خروج  ۱۸ :۲۰تا  ۲۱مقایسه کنید).
تجلی قدوسیت خدا در کوه سینا برای این بود تا مردم «ترس» از او را فرا گرفته و او را حرمت
نهند« .ترس از خداوند» منجر به حیات ،حکمت ،و احرتام می شود (تثنیه ۱۰ :۴؛ را با مزمور ۱۱۱:۱۰؛
امثال ۷ :۱؛ امثال ۱۰ :۹؛ امثال  ۲۷ :۱۰مقایسه کنید) – و همچنین دریابیم که او مهربان و بخشنده
است (خروج  ۴ :۳۴تا .)۸بنابراین ،در حالی که خدا می خواست ارسائیل نزد او بیاید ،مردم ترسیدند و
از موسی خواستند که شفاعت آنها را بکند .رشح وقایع سینا در عربانیان اساساً یادآوری موسی از بی
ایامنی و ارتداد مردمان به خاطر پرستش گوساله طالیی ،و اینکه چقدر او از مالقات با خدا به خاطر
گناه آنها ترس داشت را دنبال می کند (تثنیه  .)۱۹ :۹نقشه خدا نبود؛ بلکه ،نتیجه بی ایامنی آنها بود.
به خاطر عیسی مسیح ،چرا نباید از نزدیک شدن به خدای قدوس ترسی داشته باشیم؟ با این حال
در چه شرایطی می توانیم به او نزدیک شویم؟
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 ۱۰اسفند

نیاز به پرده حجاب
پرده ها عملکردی دوگانه دارند .اصطالح بکار برده شده در عربانیان برای پرده ()katepetasma
می تواند به پرده ورودی به محوطه (خروج  ،)۱۸ :۳۸پرده درب ورودی صحن خارجی خیمه مقدس
(خروج  ،)۳۷ :۳۶و یا به پرده داخلی که مکان مقدس را از مقدس ترین مکان جدا می کرد ،اشاره
داشته باشد (خروج  ۳۱ :۲۶تا  .)۳۵این سه پرده هم در ورودی ها بوده و هم نقش جداکننده داشتند
که فقط برخی از مردم می توانستند از آنها عبور کنند.




الویان باب  ۲ ،۱ :۱۶و الویان  ۱ :۱۰تا  ۳را بخوانید .چه هشداری در این آیات وجود دارد؟

پرده ،محافظ کاهنان در هنگام خدمت در پیشگاه خدای قدوس بود .پس از گناه ساخنت بت
گوساله طالیی ،خداوند به موسی گفت که آنها را در راه رسیدن به رسزمین موعود همراهی نخواهد
کرد تا مبادا آنها را هالک سازد زیرا آنها «قومی گردنکش» بودند (خروج  .)۳ :۳۳بنابراین ،موسی
خیمه مقدس را حرکت داد و دور از اردوگاه آنرا برپا کرد (خروج  .)۷ :۳۳با این وجود ،پس از شفاعت
موسی ،خدا پذیرفت که در میان آنها و با آنها همراه باشد (خروج  ۱۲ :۳۳تا  ،)۲۰اما او اقداماتی را
برای محافظت از مردم انجام داد ،در حالی که در میان آنها ساکن بود.
به عنوان مثال ،ارسائیل با نظم دقیق طوری اردو زد که محوطه ای خالی را در وسط محل برپایی
خیمه ایجاد می کرد ،عالوه بر این ،الویان به منظور حفاظت از خیمه مقدس و اسباب و اثاثیه آن
در برابر تجاوزات بیگانگان در اطراف خیمه اردو زدند (اعداد ۵۱ :۱؛ اعداد  .)۱۰ :۳در حقیقت ،آنها
نوعی پرده[حفاظ] انسانی بودند که از مردم ارساییل محافظت می کردند« :الویان باید به دور خیمه
عبادت ،اردوی خود را برپا کنند تا خشم من برمردم ارسائیل فرود نیاید و تنها الویان باید مسئول امور
خیمه عبادت باشند»(اعداد .)۵۳ :۱
عیسی به عنوان کاهن اعظم ما ،پرده [محافظ] ما نیز بوده است .خدا با پوشیدن جسم ،خیمه
خود را در میان ما برپا کرد و این امکان را برای ما فراهم کرد تا چشم ما به جالل او روشن شود (یوحنا
 ۱۴ :۱تا  .)۱۸او این امکان را برای خدای قدوس فراهم کرد تا در میان قومی که کامل نبود ساکن شود.
فکر کنید که این به چه معنا می تواند باشد ،خدای خالق ،کسی که جهان را آفریده است ،در
میان قوم خود که قومی از اسیران رهایی یافته در آن زمان بودند ساکن می شود .این مطلب در
مورد اینکه چقدر خدا می تواند به ما نزدیک باشد ،چه می آموزد؟
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     چهارشنبه     

 ۱۱اسفند

راه جدید و راه حیات از طریق پرده حجاب



عربانیان باب  ۱۹ :۱۰تا  ۲۲را بخوانید .در این آیات چه دعوتی داریم؟

کتاب عربانیان اظهار می کند که عیسی وارد خیمه مقدس آسامنی شده و از ما دعوت می کند
که راه او را دنبال کنیم .این ایده با مفهومی که قبال معرفی شد ،مبنی بر اینکه عیسی «فرمانده» و
پیشاهنگ ایامنداران است موافقت دارد (عربانیان ۱۰ :۲؛ عربانیان ۲۰ ،۱۹ :۶؛ عربانیان « .)۲ :۱۲راه
جدید و راه حیات» عهد جدیدی است که عیسی با فداکاری و معراج خود آنرا آغاز کرد .عبارت
«جدید و حیات» در تضاد با توصیف از عهد قدیمی به عنوان «منسوخ و کهنه» است (عربانیان )۱۳ :۸
این عهد و میثاق جدید است که آمرزش گناه را میرس ساخته و احکام را در قلب های ما قرار داده
است ،و این امکان را برای ما فراهم منوده تا با اطمینان به خدا نزدیک شویم ،نه به خاطر خودمان
و اعاملی که انجام داده ایم ،بلکه فقط به خاطر آنچه که عیسی برای ما با عمل به متام الزامات عهد
انجام داده است.
عربانیان خاطرنشان منود که آغاز عهد قدیمی شامل برپایی خیمه مقدس و تقدیس کاهنان بوده
است (عربانیان  ۱۸ :۹تا ۲۱؛ را با خروج ۴۰؛ الویان  ۹ ،۸مقایسه کنید) .هدف از این عهد ایجاد رابطه
ای نزدیک بین خدا و قوم او بود(خروج  .)۶ - ۴ :۱۹هنگامیکه ارسائیل این رابطه را پذیرفت ،خداوند
بالفاصله فرمان داد که یک خیمه مقدس ساخته شود تا بتواند در میان آنها ساکن شود .برپایی حرم
مقدس و حضور خدا در میان قوم خود لحظه ای بود که عهد بین خدا و ارسائیل منعقد شد.
در مورد عهد جدید نیز همین امر صادق است .عهد جدید همچنین به معنای آغاز خدمت کهانت
عیسی به منایندگی و بخاطر ماست (عربانیان  ۱ :۵تا ۱۰؛ عربانیان  ۱ :۷تا .)۱۳ :۸
عروج عیسی به حضور خدا آغاز دوران جدیدی برای قوم خدا بوده است .زکریا باب  ۳اشاره
می کند که شیطان در حضور خدا بود تا قوم خدا را که کاهن اعظم ،یهوشعُ ،معرف و مناینده آنها
بود متهم کند .این اتهام زننده هامن است که در مورد وفاداری ایوب نسبت به خدا ایجاد شُ بهه کرد
(ایوب  .)۲ ،۱با این وجود ،با فداکاری مسیح ،شیطان از بهشت رانده شد (مکاشفه  ۷ :۱۲تا  ،۱۲را
با یوحنا  ،۳۱ :۱۲یوحنا  ۱۱ :۱۶مقایسه کنید) .اکنون ،این عیسی است که ما را شفاعت می کند و از
طریق فداکاری و وفاداری خود نجات و رستگاری را برای ما می طلبد!
اگر به شیطان اجازه داده شود ،چه اتهاماتی را در مقابل خدا بر ما وارد می کند؟ با وجود اینکه
او دروغگو است ،چقدر باید در مورد شما دروغ بگوید تا بتواند شما را محکوم کند؟ تنها امید
شما چیست؟
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     پنجشنبه     

 ۱۲اسفند

آنها چهره او را خواهند دید



عربانیــان بــاب  ۲۲ :۱۲تــا  ۲۴را بخوانیــد .مــا بــه اورشــلیم آســانی بــه حضــور خــدا رســیده ایــم
بــه چــه معناســت؟

چنین استدالل شده است که ایامنداران از طریق ایامن به کوه صهیون ،اورشلیم آسامنی «آمده
اند» .به این معنا که ،تجربه ایامنی آنها در گرو آینده است .بنابراین ،اورشلیم آسامنی متعلق به حیطه
چیزهایی است که «به آن امیدواریم» و «دیده منی شوند» اما با این وجود از طریق ایامن به وجود
آنها اطمینان داریم (عربانیان .)۱ :۱۱
گرچه این موضوع صحت دارد ،اما این معنای کل آیه نیست .ما از طریق مناینده خود عیسی مسیح
نیز به کوه صهیون به حضور خداوند وارد شده ایم( ،افسسسیان ۶ ،۵ :۲؛ کولسیان  .)۱ :۳عروج عیسی
مسیح موضوعی ایامنی نیست ،بلکه واقعیت است .این بُعد تاریخی معراج مسیح است که برای نصایح
عربانیان نیرویی متقاعد کننده ایجاد می کند تا به اعرتاف خود راسخ مبانیم (عربانیان  ،۱۴ :۴عربانیان
 .)۲۳ :۱۰پولس می گوید« :پس چون ما كاهنی به این بزرگی و عظمت داریم كه به عرش برین رفته
است ،یعنی عیسی پرس خدا ،اعرتاف ایامن خود را محكم نگاه داریم؛ پس بیایید تا با دلیری به تخت
فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم» (عربانیان .)۱۶ ،۱۴ :۴
بنابراین ،ما قبال از طریق مناینده خود به حضور خداوند رسیده ایم و ،پس ،باید طبق آن رفتار
کنیم .از طریق او ،ما «… طعم آن موهبت آسامنی را چشیدیم و در روحالقدس سهیم شدیم و طعم
نیکویی کالم خدا و نیروهای عرص آینده را چشیدیم» (عربانیان  .)۵ ،۴ :۶واقعیت معراج و خدمت
عیسی در خیمه مقدس آسامنی «به منزلۀ لنگری محکم و ایمن برای جان ماست» (عربانیان ،)۱۹ :۶
و تضمینی مبنی بر اینکه وعده ها معترب بوده و قابل اعتامد هستند (عربانیان  .)۲۲ :۷برای ما ،ایامن
دارای یک لنگر تاریخی است.
هدف خدا نه تنها در عیسی مسیح بلکه در ما نیز محقق خواهد شد .گفتیم که معراج عیسی
گونه شناسی دو عید زیارتی ساالنه ارسائیلِ ،پ َسح و پنطیکاست را محقق منود.طبق کتاب عربانیان و
کتاب مکاشفه ،آخرین جشن ،جشن خیمه ها ،هنوز تحقق نیافته است .هنگامی که ما در «شهری
… .باشیم که سازنده و معامرش خداوند باشد» ،در وطن آسامنیامن با عیسی آنرا جشن خواهیم
گرفت (عربانیان  ۱۳ ،۱۰ :۱۱تا  .)۱۶ما خیمه ای نخواهیم ساخت ،اما خیمه یا چادر خداوند از آسامن
نازل خواهد شد ،و ما برای همیشه با او زندگی خواهیم کرد (عربانیان  ۱۵ :۷تا ۱۷؛ مکاشفه  ۱ :۲۱تا
۴؛ مکاشفه  ۱ :۲۲تا ۵؛ اعداد  ۲۴ :۶تا .)۲۶
چگونه ما می توانیم بیاموزیم که وعده زندگی ابدی را اکنون ،در میان جهانی پر از درد و رنج،
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برای خود واقعی تصور کنیم؟ چه پاسخی می توانیم به کسانی بدهیم که می گویند اینها همه
فقط یک خیال هستند که به ما کمک می کند تا از زندگی خود در دنیای فعلی احساس بهتری
داشته باشیم؟

     جمعه     

 ۱۳اسفند

تفکری فراتر :معراج مسیح به آسامن نشان از آن داشت که پیروانش برکت موعود را
دریافت می کنند و به این خاطر آنها باید منتظر می بودند ،پیش از اینکه خدمتشان را آغاز کنند.
زمانی که مسیح از دروازه های آسامنی گذشت ،او در میان ستایش فرشتگان بر تخت سلطنت
نشست .به محض اینکه این مراسم پایان یافت ،روح القدس با شکوه متام بر رس شاگردان نازل شد و
مسیح به راستی جالل یافت ،متناسب به جاللی که از ازل داشت .اعطای روح القدس در پنطیکاست
(عید پنجاهه) ابالغیه آسامن بود مبنی بر اینکه انتصاب نجات دهنده کامل شد .مطابق با وعده اش
او روح القدس را از آسامن برای پیروانش فرستاده بود مانند نشانی که بعنوان کاهن و پادشاه همه
اختیارات در آسامن و بر روی زمین را دریافت منود و یگانه برگزیده و مسیح شده برای قومش شد».
آنها می توانستند با اطمینان از نام عیسی صحبت کنند؛ آیا او دوست و برادر ارشدشان نبود؟
بلکه به رابطه ای نزدیک تری با مسیح آورده شدند و با او در مکان های آسامنی نشستند .آنها با چه
زبان سوزانی به ایده هایشان جامه پوشانیدند وقتی به او شهادت می دادند!» (الن جی وایت ،اعامل
رسوالن ،صفحه  ۳۸و .۴۶

سواالتی برای بحث:
 .۱مزمور نویس گفته است« :جان من تشنه خداست ،تشنه خدای زنده! چه وقت میتوانم به
پیشگاه تو بیایم و تو را پرستش کنم؟» (مزمور  .)۲ :۲۴چگونه می توانیم همین تشنگی را برای
در محضر خدا داشته باشیم؟ اگر اکنون زمانیکه با ایمان در حضور او هستیم و او را پرستش می
کنیم از بودن در حضور او شادمان نباشیم ،آیا در آینده در محضر او خوشحال خواهیم بود؟

 .۲در کتاب تمسخر ایمان ،شخصی رباتی را خلق می کند که گویا به جای ما ایمان داشت .اگرچه
این یک طنز بود ،اما چگونه می توان مراقب بود که همانند بنی اسرائیل در صحرا عمل نکنیم،
یعنی درخواست برای میانجی بین ما و خدا؟ ما تمایل داریم به دیگران اجازه دهیم که از طرف
ما کتاب مقدس را مطالعه کنند و گوهرهای حقیقت را در آن بیابند .بعضی از افراد ممکن است
وسوسه شده و فکر کنند دعاهای دیگران از جانب آنها ارزش بیشتری در پیشگاه خداوند نسبت
به دعاهای خود آنان دارد .چرا باید از افتادن در این دام روحانی حذر کنیم؟ چرا به خاطر عیسی
مسیح می توانیم بدون نیاز به هر شخص دیگری به خداوند نزدیک شویم؟
 .3رساله عبرانیان در مورد اطمینان از نجات است .چگونه باید مراقب باشیم که فرض و گمان
را با اطمینان اشتباه نگیریم؟
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داستانهای ایامنداران

 14اسفند

خدا بهرتین شاهد است

توسط آنا لیکولِت

در سن  ۱۸سالگی اشتیاق داشتم تا عیسی را با دیگران به مشارکت بگذارم .اما می
ترسیدم.
اغلب اوقات اینگونه دعا می کردم«:می ترسم ،منی دانم چطور باید بشارت تو را به
مردم بدهم».
بعدها فهمیدم که به عمل جراحی نیاز دارم و درشهر توال ،که دو ساعت و نیم از
مسکو فاصله دارد ،بسرتی شدم .وقتی بسرتی شدم از کل شش تخت موجود در اتاقی
که قرار بود بسرتی شوم ،سه عدد از تختها پر بود .سه نفر دیگراز خامنها یا مطالعه می
کردند یا تلویزیون متاشا می کردند .قرار بود عمل جراحی من روز بعد باشد.
پیش خود اینگونه فکر می کردم«:چه کار باید بکنم؟ یک نفر قبل از عمل جراحی
چه کار می کند؟»
کتاب مقدسم را باز کردم.
خامنی که تختش روبروی تخت من بود رسیعا رس صحبت را باز کرد.
پرسید«:آیا شام مسیحی هستید؟»
گفتم«:بله»
گفت«:کدام کلیسا می روی؟»
منی خواستم به خاطر اینکه ادونتیست روز هفتمی بودن مسخره شوم .خیلی از
روسها به مذهب مسیحی دیگری تعلق دارند و ادونتیستها را به عنوان فرقه می پندارند.
گفتم«:من پروتستان هستم»
زن راضی به نظر نرسید و گفت«کدام کلیسای پروتستان؟»
چه باید می گفتم .در نهایت گفتم که ادونتیست های روز هفتم.
لبخندی بزرگ بر لبان او دیده شد و توضیح داد«:چه عالی ،ادونتیست روزهفتم! من
ادونتیستها را می شناسم! آنها بهرتین مردم هستند!»
زن مشتاقانه در مورد کلیسا ،خدمات آن و دانشگاه ادونتیست زائوک ْْسکی واقع در
توال صحبت کرد .دو بیامر دیگر هم گوش می دادند .هرگزدرمورد کلیسای ادونتیست
نشنیده بودند.
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زن گفت«:ادونتیستها مسیحیان خوبی هستند! پدرم بعضی از آنها را می شناسد».
درحالیکه صحبت می کرد پزشک وارد اتاق شد .از دیدن او شگفتزده شد و
گفت«:اینجا چه کار می کنی؟»
او پاسخ داد«:منظورت چیست؟»
«من گفته بودم تا شام را دیروز مرخص کنند .باید تا االن در خانه می بودی».
شوهرش او را ظرف  ۳۰دقیقه آمد و برد.
با دیدن تخت خالی آن زن پی بردم که خدا دعاهایم را به روشی غیرمنتظره پاسخ
داده بود .خدا خود را در اتاق بسرتی ام آشکار ساخته بود .من کاری نکرده بودم .خدا
همه کارها را انجام داده بود.در نتیجه ،بیامران دیگر نیز فهمیدند که یک ادونتیست
هستم و ادونتیستها عیسی را با متامی قلبشان دوست دارند.
قبل از ماندن در بیامرستان من به کلیسا رفتم .به عیسی ایامن آوردم .اما مسیحی
بودن فراتراز اینهاست .مسیحی بودن شامل این نیز می شود که به دیگران در مورد
عیسی بگوئیم .اگر مشتاق هستید تا در مورد عیسی به دیگران بگوئید او راه را مهیا می
سازد .او همه کارها را برایتان انجام خواهد داد.
این داستان بشارتی اجزای برنامه راهربدی کلیسای ادونتیست های روز هفتم را
نشان می دهد که عنوان آن «من خواهم رفت» میباشد که تکلیف و هدف رسالتی
شامره  ۱آن :احیای مفهوم ماموریت جهانی و ایثارگری برای بشارت به عنوان شیوه ای
از زندگی که نه تنها شبان را دخیل می کند بلکه هر یک از اعضای کلیسا ،از پیر و جوان
را در بر می گیرد که در شادی شهادت برای مسیح و شاگردسازی از طریق افزایش تعداد
اعضای کلیسا که با هدف مشاركت كل اعضا در هر دو برنامه تبشیر شخصی و عمومی
انجیل است مشاركت می جویند.برای مطالب بیشرت به وب سایت IWillGo2020.org
مراجعه کنید.
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  درس یازدهم  

 ۲۰ – ۱۴اسفند

عیسی ،مولف و کامل کننده ایامن ما

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان  ۳۵ :۱۰تا  ،۳۹رومیان ۱۷ :۱؛ عربانیان  ،۱۱یوشع  ۹ :۲تا ۱۱؛ عربانیان
 ۱ :۱۲تا .۳
آیه حفظی« :و چشامن خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایامن یعنی عیسی بدوزیم که بهخاطر آن
پیش رو داشت ،صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت
خوشی که ِ
خدا نشسته است» (عربانیان .)۲ :۱۲

احتامال فصلهای  ۱۱و  ۱۲عربانیان محبوب ترین فصل های کتاب هستند .آنها زندگی مسیحی را
مسابقه ای توصیف می کنند که همه ما در آن رشکت داریم و آنانی که در آن تا آخر وفادار مبانند
پاداش خود را دریافت می کنند .آنها همچنین منایش رستگاری را همچون مسابقه ای توصیف می
کنند که در آن افراد با ایامن  ،با وجود رنجها و سختیهای گذشته ،ثابت قدم مانده اند ،اما هنوز پاداش
خود را دریافت نکرده اند.
و این به این دلیل است که داستان با ما پایان می یابد ،و نه فقط آنها .ما پرده آخر این داستان
هستیم .با ورود ما و اجرای آخرین قسمت این مسابقه ،و نشسنت در جانب راست تخت خداوند
همراه عیسی در خط آخر مسابقه ،این ماجرا به نقطه عطف خود می رسد .او نه تنها الهام بخش
ماست ،بلکه برای ما الگویی غایی از نحوه رشکت در این مسابقه را مهیا می کند .او شاهد غایی است
که راستی را پاداش می دهد و اینکه او پیشاهنگ ماست که راه را برای ما باز می کند (عربانیان :۶
۲۰ ،۱۹؛ عربانیان  ۱۹ :۱۰تا .)۲۳
عربانیان باب  ۱۱رشح می دهد که ایامن ،اعتامد به وعده های خداوند است ،حتی اگر هنوز
نتوانیم آنها را ببینیم .این درس به بررسی این مسئله خواهد پرداخت ،که ایامن چیست و چگونه از
طریق الگوهایی در گذشته ولیکن ،به طور خاص  ،از طریق عیسی« ،بانی و کامل کننده ایامن ما»
حاصل می شود (عربانیان .)۲ :۱۲
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱اسفند  ۱۲ -مارس آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵اسفند

صالحان با ایامن زندگی خواهند کرد


عربانیان باب  ۳۵ :۱۰تا  ۳۹را بخوانید .در این آیات خداوند به ما چه می گوید؟

استقامت و پایداری یکی از ویژگیهای مردم زمان آخر است که آنها بدون داشنت این ویژگی قادر
به دریافت وعده ها نخواهند بود (مکاشفه۱۰ :۱۳؛ مکاشفه .)۱۲ :۱۴با این حال ،ایامنداران برای
پایداری و تحمل باید ایامن خود را «محکم» حفظ کنند (عربانیان ۲۳ :۱۰؛ عربانیان  .)۱۴ :۴پولس نشان
داده است که نسل بنی ارساییل ساکن در بیابان به سبب بی ایامنی و بی وفایی ،قادر به دریافت
وعده نبودند (عربانیان  .)۱۹ :۳عربانیان ایامنداران را در آستانه دست یافنت به وعده ها نیز به تصویر
می کشد (عربانیان ۲۸ :۹؛ عربانیان  ۳۶ ،۲۵ :۱۰تا  )۳۸و آنها برای دریافت وعده ها نیاز داشتند تا ایامن
خود را حفظ و به آن عمل کنند (عربانیان .)۳۹ :۱۰
پولس اظهارات خود را در مورد ایامن با نقل قولی از حبقوق باب  ۲ :۲تا  ۴بیان می کند .حبقوق از
خدا سوال کرده بود که چرا او مردم خیانتکاری که بر صالحان ظلم و ستم روا می داشتند را تحمل می
کند و در برابر آنها بردبار است(حبقوق  ۱۲ :۱تا  .)۱۷نبی و قومش در رنج و عذاب بودند؛ بنابراین ،آنها
می خواستند که خداوند وارد عمل شود .با این حال ،خداوند پاسخ داد که زمان خاص و مشخصی برای
تحقق وعده او وجود دارد و آنها باید منتظر مبانند (حبقوق  ۲ :۲تا  .)۴حبقوق و قومش مانند ما بین
دوران وعده و زمان تحقق آن زندگی می کردند .پیام خدا در عربانیان ادامه می یابد« :او که باید بیاید،
خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد» (عربانیان ۳۷ :۱۰؛ همچنین حبقوق  ۳ :۲را ببینید).
پیام به عیسی اشاره دارد .اوست که عادل است ،و مظهر ایامنی است که خدا را خشنود و حیات
را مهیا می سازد (عربانیان  ۵ :۱۰تا .)۱۰
پس چرا ،او آمدنش را «به تاخیر» می اندازد؟ او چنین نخواهد کرد .او قبال آمده است تا برای ما
جان خود را بدهد(عربانیان  ۱۵ :۹تا  ،)۲۶و مطمئنا در زمان مقرر دوباره خواهد آمد (عربانیان ،۲۷ :۹
۲۸؛ عربانیان .)۲۵ :۱۰
پیام خدا ادامه می دهد« :لیکن عادل به ایامن زیست خواهد منود» (عربانیان  .)۳۸ :۱۰پولس در
رومیان  ۱۷ :۱و غالطیان  ۱۱ :۳همین مطلب را بیان می کند .رومیان باب  ۱۷ ،۱۶ :۱بطور ویژه این
مطلب را روشن می کند زیرا رشح می دهد که عدالت خدا «از آغاز تا به انجام بر پایه ایامن است».
منظور پولس اینست که وفاداری خدا به وعده هایش در درجه اول قرار دارد ،و وفاداری او ،همچنین
مثره آن ،منجر به ایامن ما و یا وفاداری ما می شود.
بنابراین ،چون خدا به وعده های خود وفادار مانده است (دوم تیموتائوس  ،)۱۳ :۲صالحان نیز
در پاسخ به وفاداری خدا ،وفادار خواهند ماند.
چرا مهم است که تشخیص دهیم که ایمان ما در وفاداری به خدا ریشه دارد و از آن قوت می
105

گیرد؟ چگونه می توانیم بیاموزیم که بیشتر به وفاداری خدا نسبت به ما و وعده هایی که به ما
داده ،اعتماد کنیم؟

     دوشنبه     

 ۱۶اسفند

توسط ایامن ابراهیم
عربانیان ایامن را چنین تعریف می کند « :ایامن ،اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم
و اعتقادی است به چیزهایی که منیبینیم » (عربانیان  .)۱ :۱۱سپس فهرستی از اشخاص ایامندار تاریخ
ارسائیل را ارائه می دهد که الگویی برای نشان دادن مفهوم ایامن هستند ،و این نشان می دهد که
آنها چگونه ایامن را با اعامل خود آشکار ساختند.



عربانیان باب  ۱ :۱۱تا  ۱۹را بخوانید .این «قهرمانان» ایامن چه کردند که ایامن آنها الگویی برای
دیگران شد؟ چگونه اعامل آنها با امید به چیزهای نادیده ارتباط دارد؟

ابراهیم احتامال مهمرتین شخصیت این فصل است .آخرین عمل ایامنی ابراهیم بخصوص در مورد
ماهیت واقعی ایامن بسیار آموزنده است.
عربانیان خاطرنشان می کند که دستورالعمل خدا به ابراهیم مبنی بر پیشکش منودن اسحاق
بعنوان قربانی به نظر می رسد که به معنای تناقضی از سوی خدا باشد (عربانیان .)۱۸ ،۱۷ :۱۱
اسحاق تنها پرس ابراهیم نبود .اسامعیل فرزند اول ابراهیم بود ،اما خدا به ابراهیم گفته بود که قبول
درخواست ساره برای بیرون کردن اسامعیل و مادرش کاری درست است زیرا خدا از آنها مراقبت
خواهد کرد ،و نیز به این دلیل که نسل ابراهیم از طریق اسحاق ادامه می یافت (پیدایش ،۱۲ :۲۱
 .)۱۳اما در فصل بعدی ،خداوند از ابراهیم می خواهد که اسحاق را بعنوان قربانی سوختنی تقدیم
کند .به نظر می رسد دستورالعمل خدا در پیدایش باب  ۲۲کامالً با وعده های خدا در پیدایش  ۱۲تا
 ۲۲مغایرت داشته باشد.
عربانیان نتیجه می گیرد که ابراهیم با رسیدن به این نتیجه که خدا اسحاق را پس از قربانی کردن
او زنده خواهد کرد ،این مسئله بغرنج را بطور شگفت انگیزی حل می کند .این شگفت انگیز است
زیرا هنوز تا آن زمان کسی زنده نشده بود .اما ،ظاهرا ً ،تجربه قبلی ابراهیم با خدا او را به این نتیجه
رسانده بود .عربانیان باب  ۱۲ :۱۱خاطرنشان می کند که اسحاق بوسیله قدرت خداوند «از کسی که
دیگر قادر به تولید مثل نبود» زاییده شده بود .پولس همچنین یادآوری می کند که ،با وجود اینکه
ابراهیم «قادر به تولید مثل نبود» و ساره نازا بود ،ابراهیم ایامن داشت که «… در امید … با اینکه
امیدی نبود ،پدر قومهای بسیار گردد» و زیرا او ایامن داشت که خداوند «مردگان را زنده می کند و
نیستیها را هستی می بخشد» (رومیان  ۱۷ :۴تا  .)۲۰بنابراین ،ابراهیم باید تصور کرده باشد که اگر
خدا به تعبیری یکبار در گذشته اسحاق را از نیستی به هستی آورده و جان بخشیده ،می تواند این
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کار را دوباره انجام دهد .در پرتو هدایت خداوند در گذشته ،ابراهیم متوجه آنچه که او می تواند در
آینده انجام دهد ،شده بود.
چرا تفکر کردن در مورد چگونگی هدایت زندگی ما در گذشته از سوی خداوند ،اکنون در حفظ
ایمان و اعتماد ما به او بسیار مهم است؟

     سه شنبه     

 ۱۷اسفند

موسی :ایامن به چیزهای نادیده


عربانیان باب  ۲۰ :۱۱تا  ۲۸را بخوانید .این مردان ایامن چه کردند؟ چگونه اقدامات آنان با امید و
امور نادیده ارتباط دارد؟

موسی دومین الگوی بزرگ ایامن در این فصل است .زندگی موسی با دو اقدام عصیان در برابر
پادشاه معرفی و پایان می گیرد .والدین او هنگام تولد موسی ،او را پنهان کردند ،زیرا «از نافرمانی از
پادشاه نرتسیدند» (عربانیان  ،)۲۳ :۱۱و موسی مرص را ترک کرد« ،و از خشم پادشاه نهراسید» (عربانیان
 .)۲۷ :۱۱با این حال ،مهمرتین اقدام موسی این بود که او «نخواست پرس دخرت فرعون خوانده شود»
(عربانیان  .)۲۴ :۱۱اشاره به مادر خوانده «دخرت فرعون» حاکی از آنست که قرار بود موسی فرعون
بعدی باشد .با این وجود ،موسی می خواست این احتامل را که به عنوان حاکم قدرمتندترین ملت آن
زمان شود را از بین بربد و در عوض ارسا یا پناهندگان را بر عهده گیرد.




عربانیان  ۲۴ :۱۱تا  ۲۷را با عربانیان  ۳۲ :۱۰تا  ۳۵مالحظه کنید .چه شباهتهایی بین وضعیت
مخاطبان اصلی عربانیان و تجربه موسی وجود دارد؟

بزرگی و عظمت موسی در این بود که او قادر بود آنچه که فراتر از وعده های پادشاه مرص بود را
ببیند و چشم امید به نادیده ها بدوزد ،یعنی وعده های خدا .عربانیان می گوید نکته اصلی این بود
که نگاه موسی برروی «پاداش» متمرکز بود ،نه برروی ثروت مرص .این پاداش ،هامن پاداشی است که
در عربانیان  ۳۵ :۱۰ذکر شده است ،که خداوند به همه کسانی که به او ایامن دارند وعده داده است.
سخنان پولس در مورد تصمیم موسی باید با قدرت و شدت در قلب خوانندگان اولیه او طنین
انداز شده باشد .آنها به دلیل ایامنشان به مسیح ،مورد رسزنش و توهین قرار گرفته بودند .آنها
همچنین مورد آزار و اذیت بوده و دارایی خود را از دست داده بودند (عربانیان  ۳۲ :۱۰تا  .)۳۴برخی
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از آنان در زندان بودند (عربانیان  .)۳ :۱۳به همین ترتیب ،موسی ترجیح داد تا از سوی قوم خدا مورد
بدرفتاری واقع شود  ،ثروت مرص را بخاطر تحمل اهانت های مرتبط با مسیح معامله کند بخاطر اینکه
او ایامن داشت که پاداش مسیح عظیم تر از هر چیزی است که مرص بتواند ارائه کند.
برخی از سختی هایی که به دلیل ایمان خود با آنها روبرو شده اید ،چه هستند؟ از چه چیزی به
خاطر ایمان خود گذشته اید؟ چرا ،در نهایت ،ارزش آنرا خواهد داشت ،حتی اگر شما اکنون نمی
توانید آنرا ببینید؟

     چهارشنبه     

 ۱۸اسفند

توسط ایامن راحاب و بقیه
عربانیان باب  ۳۱ :۱۱و یوشع باب  ۹ :۲تا  ۱۱را بخوانید .چرا راحاب ،یک فاحشه بت پرست ،در این
آیات در میان شخصیتهای کتاب مقدس گنجانده شده است؟


راحاب احتامال غیر منتظره ترین شخصیتی است که در عربانیان باب  ۱۱می یابیم .راحاب یکی از
دو زنی است که به نام به آنها اشاره شده است .او دهمین نفر در این فهرست است ،اولین فرد در این
فهرست جد و بزرگ خاندان ارساییل است ،و هر فرد دیگر در این فهرست جزو صالحان شمرده می
شود .وقتی به راحاب می پردازیم در می یابیم که او تنها یک زن بلکه یک فاحشه غیر یهودی است.
شگفت آورترین مطلب اینست که او همچنین کانون موضوع و نقطه عطف این فصل است.
این لیست به روش منحرص بفردی سازماندهی شده است .این الگوی تکراری انتظار را در خواننده
برای شنیدن این ادعا به اوج می رساند که «یوشع با ایامن مردم را به رسزمین موعود هدایت منود».
اما این چیزی نیست که این آیه می گوید .در عوض ،یوشع نادیده انگاشته می شود و یک روسپی
جای او را می گیرد .پس از ذکر نام راحاب ،الگوی تکراری عبارت بطور ناگهانی با این عبارت «دیگر
چه گویم؟» پایان می گیرد (عربانیان  .)۳۲ :۱۱سپس ،پولس به رسعت برخی از نام ها و رویدادهایی
را ذکر می کند ولی به تفصیل در مورد آنها رشح منی دهد.
عمل ایامنی راحاب اینگونه بود که شنید ،ایامن آورد و اطاعت کرد ،هرچند که ندیده بود .او
بالیای مرص ،یا نجات در دریای رسخ ،یا روان شدن آب از صخره یا نزول نان از آسامن را ندیده بود؛ با
اینحال ،او باور کرد .او الگوی خوبی برای مخاطبان عربانی بود ،کسانی که نه سخنان عیسی را شنیده
بودند و نه معجزات او را دیده بودند ،و برای ما نیز همینطور ،که هیچیک از این موارد را ندیده ایم.
«راحاب فاحشه ای بود که در نزدیکی دروازه شهر اریحا زندگی می کرد .او دو جاسوس بنی ارساییلی
را مخفی کرد که برای بررسی استحکامات آن شهر فرستاده شده بودند .جاسوسان به دلیل رفتار محبت
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آمیز او با آنها ،و اعرتاف و اعالم اعتقاد او به خدا ،به او قول دادند که در هنگام حمله به اریحا جان
راحاب و خانواده اش در امان خواهد ماند» مقدمه ای بر راحاب در کتاب دخرتان خدا ،صفحه .۳۵
سپس پولس با فهرستی از سختی ها و مشکالتی که بسیاری متحمل شده اند ادامه می دهد (عربانیان
 ۳۵ :۱۱تا  .)۳۸عبارت «رهایی را نپذیرفتند» (عربانیان  )۳۵ :۱۱به این معناست که آنها امکان و موقعیت
فرار و رهایی را داشتند اما اینکار را انجام منی دهند ،زیرا آنها به پاداش خدا چشم دوخته اند.
اگرچه ما هیچیک از این موارد را ندیده ایم (خلقت شش روزه آفرینش ،خروج ،مصلوب شدن
مسیح) ،چرا ما دالیل بسیار خوبی برای باور آنها داریم؟

     پنجشنبه     

 ۱۹اسفند

عیسی ،بانی و کامل کننده ایامن ما



عربانیان باب  ۱ :۱۲تا  ۳را بخوانید .خواسته های این آیات از ما چه هستند؟

اوج روایت ایامن در عربانیان باب  ۱۲در واقع به عیسی می رسد .پولس نامه خود را با عیسی آغاز
می کند« ،او که باید بیاید» و او که «تاخیر نخواهد کرد» (عربانیان  ،)۳۷ :۱۰و پولس آنرا با عیسی
مسیح «کامل کننده» ایامن ما خامته می دهد (عربانیان  .)۲ :۱۲عیسی «اساس و کامل کننده ایامن»
است .این بدان معناست که عیسی کسی است که ایامن را ممکن می سازد و او الگو و مظهر کامل
یک زندگی ایامنی می باشد .ایامن با عیسی به مفهوم کامل خود رسیده است.
عیسی «بانی» (یا «مولف» یا «پیشاهنگ»)ایامن ما در حداقل سه مفهوم است.
نخست ،او تنها کسی است که این مسابقه را به معنای کامل آن به پایان رسانده است .بقیه
اشخاصی که در فصل قبل درباره آنها صحبت شد کامل به هدف خود نرسیدند (عربانیان .)۴۰ ،۳۹ :۱۱
با این وجود ،عیسی وارد آرامش خداوند در ملکوت شده است و در جانب راست تخت پدر نشسته
است .ما ،همراه با این اشخاص ،با عیسی مسیح در آسامن سلطنت خواهیم کرد(مکاشفه .)۴ :۲۰
دوماً ،در حقیقت این زندگیِ بی عیب و نقص عیسی مسیح بود که این امکان را برای این افراد
فراهم کرده تا در این مسابقه بتوانند رشکت کنند (عربانیان  ۵ :۱۰تا  .)۱۴اگر عیسی مسیح منی آمد،
تالشها و مبارزات دیگران بی فایده بود.
و رسانجام ،عیسی دلیل ایامن ماست .او بعنوان فردی که با خدا یکی بود ،وفاداری خود نسبت
به ما را ابراز کرد .خدا هرگز در تالش برای نجات ما نا امید نشد و به همین دلیل ،اگر نا امید نشویم
و پایدار مبانیم در پایان به پاداش خود خواهیم رسید .عیسی با صرب و شکیبایی ادامه داد و وفادار
ماند ،حتی وقتی ما که هنوز ما در ایامن نبودیم(دوم تیموتائوس  .)۱۳ :۲ایامن ما فقط پاسخی به
وفاداری اوست.
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در پایان ،عیسی «کامل کننده» ایامن است زیرا او با الگوی خود نشان داده است که چگونه با
ایامن در مسابقه باید دوید .او چگونه دوید؟ او با گذشنت از همه چیز بخاطر ما ،از هر آنچه که به
نفع خود بود گذشت (فیلیپیان  ۵ :۲تا  .)۸او هرگز مرتکب گناه نشد ،هرگز .عیسی محکم نگاه خود
را به پاداشی دوخت که شادی پیش روی او از دیدن نجات و رستگاری نسل برش به لطف و رحمت
او بود .بنابراین ،او بدرفتاریها ،ناسازگاریها ،و اهانت ها را متحمل شد؛ او ننگ و عار صلیب را ناچیز
شمرد (عربانیان .)۳ ،۲ :۱۲
حال نوبت ماست تا بدویم .گرچه ما هرگز منی توانیم آنچه که عیسی انجام داد را با قوت و
قدرت خود انجام دهیم ،اما ما منونه و الگویی کامل را در پیش روی خود داریم ،و پس با ایامن به او،
و دوخنت نگاه خود به او «هامنطور که دیگران قبل از ما انجام دادند» با ایامن پیش می رویم و به
وعده های او در مورد پاداش عظیم اعتامد می کنیم.

     جمعه     

 ۲۰اسفند

اندیشــه ای فراتــر« :بــا ایــان متعلــق بــه مســیح شــده ایــد و بــا ایــان در او رشــد کــرده
ایــد – بــا دریافــت کــردن و ارزانــی داشــن .شــا همــه چیــز را بایــد ببخشــید - ،قلبتــان ،خواســته
تــان ،خدمــت تــان - ،خــود را بــه او بــا اطاعــت ارزانــی منایــد بــا متامــی خواســته هــای او؛ و شــا
بایــد همــه چیــز را بگیریــد – مســیح ،پــری متامــی بــرکات ،تــا در قلبتــان ســاکن شــود ،تــا قــوت تــان
بشــود ،عدالــت تــان بشــود ،کمــک کننــده همیشــگی تــان بشــود - ،تــا بــه شــا قــوت بدهــد تــا
اطاعــت کنیــد»  -الــن جــی وایــت ،گام هایــی بســوی مســیح ،صفحــه .۷۰
«خدا هرگز از ما منی خواهد تا ایامن داشته باشیم ،بدون اینکه شواهد کافی مبا بدهد تا بنیانی
برای ایامن ما بشود .وجود او ،شخصیت او ،حقیقت کالم او ،همگی با شهادتی استوار شد که عقل
و استدالل ما را می طلبد؛ و این شهادت فراوان است .با این وجود خداوند احتامل شک و تردید را
نزدوده است .ایامن ما باید بر اساس شواهد باشد و نه بر اساس ظواهر .کسانی که بخواهند شک کنند
فرصت دارند؛ در حالی که کسانی که واقعا مشتاق دانسنت حقیقت هستند شواهد بسیاری خواهند
یافت که مبنای ایامنشان می شود.
«برای ذهن های فانی ممکن نیست تا بطور کامل شخصیت و یا اعامل یگانه ابدی را درک کند.
برای خردمند ترین افراد و ذهنهای فرهیخته ،آن موجود مقدس با پوششی از ارسار باقی خواهد ماند.
آیا می توانید با جستجو خدا را بیابید؟ آیا می توانید با کامل خود آن قادر متعال را بیابید؟ به
بلندای آسامن خواهد بود؛ چه می توانید بکنید؟ عمیق تر از هاویه خواهد بود؛ چه می توانید بکنید»
(ایوب  ۷ :۱۱و  – )۸الن وایت ،گام هایی بسوی مسیح ،صفحه .)۱۰۵

سواالتی برای بحث:
 .۱یکی از محققان اولیه مسیحی یکبار به التین نوشت ،Credo ut intelligam :به معنای «من
باور می کنم به منظور این که بتوانم دریابم» .عبرانیان باب  ۳ :۱۱می گوید که «به ایمان در
می یابیم» .چه رابطه ای بین ایمان و درک وجود دارد؟ چرا ایمان اغلب قبل از درک مطرح می
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شود؟ یعنی چرا ما باید گاهی حداقل در ابتدا به آنچه که درک نمی کنیم ایمان داشته باشیم ،و
سپس درک بیشتری از آن خواهیم داشت؟

 .۲واژه یونانی  pistisهم به معنای «ایمان» و هم «وفاداری» است .چرا هر دو معنا در
جستجوی فهمیدن مفهوم زندگی «باایمان» است؟ چگونه مردم در عبرانیان باب  ۱۱با وفاداری
خود واقعیت ایمان خود را نشان دادند؟ چگونه ما هم می توانیم همین کار را انجام دهیم؟
 .۳اگرچه ما می دانیم که ایمان به واسطه فیض خداوند اعطا می شود (رومیان  ،)۳ :۱۲در
صورت وجود آن ،چه نقشی در دریافت و حفظ آن عطیه بازی می کنیم؟
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داستانهای ایامنداران

 21اسفند

پرستش به مانند عیسی

توسط اندرومک چسنی

سه سال پیش ،هدایای سیزدهیمن سبت کمک کرد تا یک کانون محلی برای جذب
و دسرتسی مردم در کامبوج تاسیس شود .اما کانون محلی مذکور ،که یک «کانون شهری
تاثیرگذاری» است ،حتی قبل از افتتاح توانست یک نفر را جذب مسیح مناید.
کُی سوپائون شنید که پروژه ساختامنی «کانون رضوریات زندگی» رشوع شده است
و دستمزدش هم منصفانه است ،پس از مدیر پروژه بنام گری را ِج ْرزدرخواست کار کرد.
گری که یک مبرش آمریکایی است و برای خدمت بشارت [ماموریت] ادونتیست کارمی
کند عجله ای برای رشوع کارها در باتّا ْمبانگ ،دومین شهر بزرگ کامبوج ،نداشت اما
شامره سوپائون را گرفت.
سوپائون بعد از چند ماه بازگشت و گری وقتی که فهمید او تجربه جوشکاری و
آجرکاری دارد به او گفت که می تواند روز بعد کار را رشوع کند.
سوپائون گفت«:چرا تا فردا منتظر باشیم؟ می توانم از همین االن دست به کارشوم».
سوپائون که رهرب کلیسای خودشان است وقتی فهمید گری همیشه  ۳۰دقیقه قبل از
رشوع کار ،پرستش می کند شگفتزده شد .او هرگز کار را با پرستش رشوع نکرده بود و از
این مسئله خوشش آمد .وقتی گروه ایامندار مذکور کتاب مقدس را مطالعه می کردند او
پی برد که چیزهایی که او از کتاب مقدس یاد می گرفت از چیزی که در کلیسایش یاد
گرفته بود متفاوت بود .یکروز صبح برپرستش در سبت روز هفتم مترکزمنود .سوپائون
لوقا باب  ۲۳را خواند که در مورد مرگ عیسی در روزتهیه ،یعنی روز ششم هفته بود که
اوقبل از غروب آفتاب به خاطر رشوع سبت یعنی هفتمین روز هفته دفن شد .او دید
که حواریون به خاطر سبت دست از کار کشیدند و عیسی نیز در مقربه اسرتاحت کرد.
تا اولین روز هفته آغاز نشد ،آنان جسد عیسی را با معطرات تدهین نکردند .درحالیکه
سوپائون حیرت زده بود با خود گفت«:پس هفتمین روز واقعا سبت است!»
وقتی گری دید که سوپائون بر این باور دارد پرسید«:آیا می خواهی هامنند عیسی باشی؟»
سوپائون بدون هیچ معطلی گفت«:البته که می خواهم»
گری درحالی که او را به جامعت ادونتیست دعوت می کرد گفت«:اگر این میل و
آرزویت است عرص جمعه بعد که سبت را رشوع خواهیم کرد به ما بپیوند».
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سوپائون جمعه آمد و روز بعد برای پرستش در روزسبت برگشت .وقتی دید که
مردم چطور با گفنت روز سبت مبارک ،روز سبت مبارک به همدیگر خوش آمد می گویند
شگفتزده شد واین احساس را کرد که خدا می تواند او را مقدس کند.
هامنطورکه سوپائون در مورد خدا می آموخت ،دادن ده یکها یا عرش را هم رشوع
کرد .در بعدازظهرهای سبت او برای کمک به نیازمندان به دیگر اعضای کلیسا پیوست.
 ۱۸ماه بعد از آغاز پروژه ساختامنی «کانون رضوریات زندگی» ،تعمید گرفت.
به خاطر هدایای سیزدهمین سبت شام که در ساخنت و افتتاح «کانون رضوریات
زندگی» و مرکز تاثیرگذاری شهری در باتامبانگ در کامبوج سپاسگزاریم.
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  درس دوازدهم  

 ۲۷ – ۲۱اسفند

دریافت پادشاهی تزلزل ناپذیر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان  ۱۸ :۱۲تا ۲۹؛ خروج ۳۲ :۳۲؛ دانیال  ۱۳ ،۱۰ ،۹ :۷تا ۲۲؛ حجی :۲
 ۶تا  ۲۰ ،۹تا ۲۲؛ مزمور ۵ :۱۵؛ مزمور ۸ :۱۶؛ عربانیان .۱۶ ،۱۵ :۱۳
آیه حفظی « :خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما میدهد ،سپاس گوییم و او
را آنطور که مقبول اوست ،عبادت مناییم؛ یعنی با خوف و احرتام » (عربانیان .)۲۸ :۱۲
عربانیان باب  ۱۸ :۱۲تا  ،۲۹منت این هفته ،نقطه اوج این نامه است ،و موضوع اصلی خود را
با تکرار ایده ای که با آن آغاز شده است ،جمع بندی می کند :خداوند به واسطه پرس خود با ما
سخن گفته است ،و ما باید با دقت به این موضوع توجه داشته باشیم (عربانیان ۲ ،۱ :۱؛ عربانیان :۱۲
 .)۲۵توصیف عیسی در عربانیان باب  ۲۲ :۱۲تا  ۲۴خالصه متام بیانات رساله درباره اوست :عیسی
واسطه عهد جدید است و خون او نجات ایامنداران را میرس ساخت .خدمت کاهنی و پادشاهی وی
به منایندگی و از جانب ما دلیل شادی و جشن برای میزبانان آسامنی است .و رسانجام ،عربانیان باب
 ۲۵ :۱۲تا  ۲۹حاوی آخرین توصیه و نقطه عطف آن است :داوری خدا در راه است .داوری او نابودی
دشمنانش ،و عدالت و پادشاهی را برای قوم او به همراه می آورد (عربانیان .)۲۹ ،۲۸ :۱۲
در خامته ،اهمیت دستاوردهای عیسی در صلیب را دوباره تایید می کند و ایامنداران را به سوی
کامل پیروزی عیسی در زمان بازگشت دوباره اش هدایت می کند .پولس با استفاده از رویای دانیال
باب  ۷به خوانندگان خود یادآوری می کند که عیسی پادشاهی را از جانب خدای داور  ،دریافت کرده
است (دانیال  ۹ :۷تا  ،)۱۴و می خواهد پادشاهی خود را با ایامنداران« ،مقدسین خدای متعال» ،که
تا ابد و همیشه آنرا تصاحب کرده ،قسمت کند (دانیال .)۱۸ :۷
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸اسفند –  ۱۹مارس آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۲اسفند

شام به کوه صهیون آمدهاید


عربانیان باب  ۲۲ :۱۲تا  ۲۴را بخوانید .پولس در اینجا چه چیزی را توصیف می کند؟

عربانیان تایید می کند که ما به کوه صهیون آمده ایم و در یک جشن بزرگ رشکت می کنیم« .ا ّما
شام در مقابل كوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسامنی ایستادهاید و در برابر فرشتگان
بیشامر» (عربانیان  .)۲۲ :۱۲ما از طریق ایامن به شخصی که مناینده ماست ،یعنی عیسی ،به کوه
صهیون آمده ایم .در این ضیافت عده بی شامری از فرشتگان ،خود خداوند ،و عیسی ،ما عیسی را در
کانون این جشن می یابیم .ما به عنوان بخشی از «اجتامع نخستزادگانی كه اسامی آنان در عامل باال
ثبت شده است در برابر خدا» قرار می گیریم (عربانیان  .)۲۳ :۱۲اسامی ما در دفرتهای آسامنی ثبت
شده است ،جایی که ایامنداران بزرگ خدا در آن نامشان ذکر شده است (خروج ۳۲ :۳۲؛ مزمور :۵۶
۸؛ دانیال ۱ :۱۲؛ مالکی ۱۶ :۳؛ لوقا ۲۰ :۱۰؛ مکاشفه ۸ :۱۳؛ و مکاشفه .)۸ :۱۷
ما «نخستزادگان» هستیم زیرا در ارث با فرزند ارشد خداوند ،عیسی ،رشیک هستیم (عربانیان :۱
 .)۶بنابراین ،ما نه به عنوان مهامن بلکه به عنوان شهروندان به حضور خداوند آمده ایم (با فیلیپیان
 ۲۰ :۳مقایسه کنید) .ما همچنین بعنوان «جان های رستگار شده ای که به کامل رسیده اند» توصیف
شده ایم (عربانیان  .)۲۳ :۱۲این عبارت یک شکل گفتاری است که در آن بُعدی از طبیعت انسانی ما
به معنای کل آن است .این مشابه عبارتی است که در عربانیان  ۹ :۱۲با بیان «پدر روحانیامن» ،به خدا
بعنوان پدر همه ما ،نوع برش ،که ذاتا روحانی هستیم ،اشاره می کند.
این مجلس جشن ،مراسم تحلیف حکومت پادشاهی عیسی ،خدمت کهانت ،و آغاز عهد جدید را
جشن می گیرد .در عربانیان ،کوه صهیون محلی است که همه این وقایع در آن اتفاق می افتد .سه مزمور
در عربانیان باب  ۵ :۱تا  ،۱۴مراسم جلوس پرس را توصیف می کند و کوه صهیون را بعنوان محلی که در
آن این مراسم اتفاق می افتد ،می داند (مزمور ۷ ،۶ :۲؛ مزمور ۲ ،۱ :۱۱۰؛ مزمور  ۲۱ :۱.۲تا .)۲۷
به نقل قول از مزمور  ،۴ :۱۱۰کوه صهیون همچنین محلی است که پرس بعنوان «جاودانه کاهن
هستی» منصوب می گردد (عربانیان  .)۶ :۵براساس مزمور  ،۱۱۰انتصاب پرس بعنوان کاهن اعظم نیز
در کوه صهیون اتفاق می افتد (مزمور  .)۲ :۱۱۰رسانجام ،عربانیان استدالل می کند که به مقام کهانت
رسیدن عیسی همچنین نشان دهنده آغاز عهد جدید است (عربانیان  ۱۱ :۷تا  .)۲۲بنابراین ،کوه
صهیون همچنین محلی است که عهد جدید در آنجا منعقد گردید .عربانیان  ۲۲ :۱۲تا  ،۲۴سپس ،به
گردهامیی برای ضیافتی در آسامن اشاره می کند که در زمان معراج عیسی اتفاق می افتد.
با چه روش های عمالً می توانیم واقعیت وجود عیسی مسیح ،کهانت او ،و عهد جدید را در
زندگی و عباداتمان جشن بگیریم؟ چرا شادمانی در این حقیقت بزرگ تایید کننده و شهادت
ایمان است؟
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     دوشنبه     

 ۲۳اسفند

شام به حضور خدایی آمده اید که داور همگان است


عربانیان  ۲۳ :۱۲را بخوانید .اگر این یک ضیافت است ،چرا خدا به عنوان داور توصیف می شود؟ چگونه
داور می تواند بخشی یا دلیلی بر یک ضیافت باشد؟ دانیال باب  ۱۳ ،۱۰ ،۹ :۷تا  ۲۲را بخوانید.

ضیافتی که در عربانیان باب  ۲۲ :۱۲تا  ۲۴رشح داده شده است ،اشاره به داوری در آینده دارد.
خداوند داوری است که با استفاده از دفاتر اعامل مجلس را اداره می کند ،ونتیجه این داوری آینده
از روی دفاتر این است که امت خدا پادشاهی را دریافت می کند (عربانیان .)۲۸ :۱۲
این صحنه داوری عظیم قبل از ظهور دوباره مسیح در دانیال باب  ۷رشح داده شده است و صحنه
ای را به تصویر می کشد ،که در آن خدا« ،موجود ازلی» (دانیال  ،)۹ :۷بر تخت خود  ،بر عرشی که
شعله های آتش است جلوس منوده ،و «هزاران هزار خدمتش می کنند» (دانیال  .)۱۰ :۷دفاتر گشوده
شده( ،دانیال  ،)۱۰ :۷و داوری به نفع «مقدسین خدای متعال» انجام می شودکه زمان آن رسیده تا
«قدرت سلطنت به آنها سپرده شود» (دانیال .)۲۲ :۷
به همین ترتیب ،عربانیان باب  ۲۲ :۱۲تا  ۲۹صحنه داوری در کوه صهیون ،اورشلیم آسامنی را
توصیف می کند ،جایی که خدا« ،داور همه» ،با «هزاران هزار» فرشته در اطراف او حضور دارد .این
صحنه همچنین صحنه ای آتشین است (عربانیان  .)۲۹ :۱۲این شامل دفاتری است که نام مقدسین در
آنها «ثبت شده است» (عربانیان ،)۲۳ :۱۳که داللت بر داوری به نفع مقدسین دارد.
عیسی در کانون این صحنه قرار دارد (عربانیان  .)۲۴ :۱۲او در عربانیان باب  ۲بعنوان پرس انسان
توصیف شد ،که پس از چشیدن طعم «مرگ» «در اثر فدا کردن جان خود در راه ما»« ،خدا تاج جالل
و افتخار را بر رس او گذاشته است» (عربانیان  .)۹ :۲براساس عربانیان باب « ،۱۰ :۲پرس انسان» (به
عربانیان  ۶ :۲نگاه کنید)رنج کشیده تا بتواند «بسیاری از فرزندان خدا را به جالل برساند»؛ یعنی ،به
منظور اینکه ایامنداران نیز قادر باشند «تاج جالل و افتخار» را بر رس بگذارند .اکنون «پرس» از طریق
مزایای عهد جدید ،ایامنداران را به صهیون ،اورشلیم آسامنی آورده است (عربانیان  ۲۲ :۱۲تا ،)۲۴
جایی که دریافت پادشاهی به آنها وعده داده است (عربانیان .)۲۸ :۱۲
بنابراین ،این داوری برای ایامنداران خربی به واقع خوب است زیرا این داوری به نفع آنها حکم
خواهد داد .آنها را تایید می کند .این داوری است که دشمن آنها ،اژدها ،که در پشت هولناک ترین
وحوش قرار دارد و ایامنداران را در گذشته جفا داده ،شکست خواهد داد (دانیال  )۷و در آینده نیز
چنین خواهد کرد (مکاشفه .)۱۳
آنچه که امروز مطالعه کردیم چگونه به ما کمک می کند تا درک کنیم که داوری خداوند در پیام
های سه فرشته برای این زمان «خبر نیکویی» است؟ (مکاشفه ۷ ،۶ :۱۴؛ مقایسه کنید با تثنیه
۳۶ :۳۲؛ اول تواریخ  ۳۳ :۱۶تا )۳۵
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     سه شنبه     

 ۲۴اسفند

لرزش آسامنها و زمین
پولس پس از توصیف ضیافت در آسامن ،به مخاطبین رساله خود هشدار می دهد که باید به
ندای خداوند توجه کنند زیرا خدا «… یکبار دیگر نه تنها زمین بلکه آسامنها را نیز به لرزه در
خواهد آورد» (عربانیان  .)۲۶ :۱۲پولس می گوید گرچه عیسی بر تخت خود در آسامن جلوس کرده
است ،اما طرح نجات ما کامل به انجام نرسیده است .ما باید توجه داشته باشیم که هنوز باید یک
اتفاق مهم رخ دهد.
حبقوق  ۶ :۲تا  ۲۰ ،۹تا ۲۲؛ مزمور ۱۰ ،۹ :۹۶؛ مزمور ۱ :۹۹؛ و عربانیان  ۲۷ ،۲۶ :۱۲را مالحظه کنید.
هدف از لرزاندن آسامنها و زمین توسط خداوند چیست؟ این به چه معناست؟

در عهد عتیق ،شکلی متداول برای حضور خدا این بود که برای نجات قومش ظاهر می شد .وقتی
دبوره و باراق علیه سیرسا جنگیدند ،خدا از جانب آنها از آسامن جنگید (داوران  .)۲۰ :۵این لرزیدن
زمین و کوه ها به دلیل حضور خداوند ،همچون زمین لرزه قدرمتندی توصیف می شود (داوری ،۴ :۵
 .)۵ما همین تصویر را در رسارس عهد عتیق در مورد حضور خداوند می بینیم ،وقتی خدا برای نجات
ستمدیدگان اقدام می کند( .مزمور ۸ ،۷ :۶۸؛ مزمور ۲ :۶۰؛ مزمور  .)۱۸ ،۱۷ :۷۷بنابراین ،لرزیدن زمین
حکایت از قضاوت خدا ،بعنوان اعالم اقتدار او بر مردمان روی زمین است .انبیا پیش بینی کردند که
این اتفاق در روز خداوند رخ خواهد داد (اشعیا ۱۳ :۱۳؛ اشعیا  ۱۸ :۲۴تا .)۲۳
برای عربانیان« ،لرزش» آسامن و زمین به نابودی دشمنان خداوند اشاره دارد .این هامن چیزی
است که خداوند با جلوس عیسی بر تخت سلطنت وعده اجرای آنرا داده است .خدا به او گفت« :به
دست راست من بنشین ،تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم؟» (عربانیان  .)۱۳ :۱بنابراین ،عیسی دشمن
را شکست داده است (عربانیان  ۱۴ :۲تا  )۱۶و بر تخت سلطنت خود نشسته است (عربانیان  ۵ :۱تا
 ،)۱۴اما دشمنان هنوز هالک نشده اند (عربانیان  ۱۱ :۱۰تا ۱۴؛ اول قرنتیان  ۲۳ :۱۵تا .)۲۵
اما خداوند این دشمنان را در آینده نابود خواهد کرد ،زمانی که خدا آسامنها و زمین را بلرزاند.
پس ،لرزش آسامنها و زمین به معنای نابودی قدرتهای زمینی است که قوم خدا را آزار می دهند ،و
از همه مهمرت ،نابودی قدرتهای شیطانی (شیطان و فرشتگانش) که در پشت قدرتهای زمینی ایستاده
و آنها را کنرتل می کنند.
چرا این وعده که روزی عدالت اجرا خواهد شد ،شرارت که در حد زیاد در جهان ما رواج یافته
نابود خواهد شد ،وعده ای امیدوار کننده برای همه ماست ،به ویژه کسانی که مستقیما بدستان
شریر مصیبت کشیده اند؟
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     چهارشنبه     

 ۲۵اسفند

پادشاهی تزلزل ناپذیر
خداوند اعالم کرده است که او آسامنها و زمین را خواهد «لرزاند» ،این بدان معناست که او
ملتهایی که دشمن هستند را هالک خواهد کرد .اگرچه ،چیزهایی وجود دارند که متزلزل نخواهند
شد ،و از بین نخواهند رفت.
مزمور ۵ :۱۵؛ مزمور ۸ :۱۶؛ مزمور ۷ :۲۱؛ مزمور ۲ :۶۲؛ مزمور  ۶ :۱۱۲و عربانیان  ۲۷ :۱۲را مالحظه
کنید .چه چیزهایی متزلزل نخواهند شد؟

بسیاری از ترجمه های مدرن عربانیان  ۲۷ :۱۲بیان می کنند که لرزش آسامنها و زمین به منزله
از بین رفنت آنها برای همیشه است.
اما کتاب مقدس در این مورد شفاف است و اینکه خداوند آسامنها و زمین جدیدی را خواهد
آفرید (اشعیا ۱۷ :۶۵؛ مکاشفه  ۱ :۲۱تا  ،)۴و ما قیام داده خواهیم شد و جسمی تازه ای خواهیم
داشت (اول تسالونیکیان  ۱۴ :۴تا ۱۷؛ فیلیپیان  .)۲۰ :۳بنابراین« ،غربال کردن» به معنای پاکسازی و
نوسازی آفرینش است ،نه نابودی کامل آن .آنچه در اینجا وجود دارد ،دوباره خلق خواهد شد و در
آنجا خواهد بود ،جایی که نجات یافته گان در آن زندگی خواهند کرد.
با اینحال ،مواردی وجود دارد که متزلزل نخواهند شد و منی توان متزلزل شود .این موارد شامل
صالحان می شود .آنها متزلزل نخواهند شد زیرا به خدا توکل و اعتامد دارند .آفریدگار آنها را حفظ
کرده و بقای آنها را تضمین می کند.
توجه داشته باشید که در عربانیان ،بقا و پایداری با عیسی مسیح مرتبط می باشد .عربانیان ۱۰ :۱
تا  ۱۲درباره عیسی می گوید« :تو ،ای خداوند ،در آغا ْز بنیان زمین را نهادی ،و آسامنها صنعت دستان
توست! آنها از میان میروند ،ا ّما تو برجا میمانی! آنها همه چون جام ْه مندرس خواهند شد! آنها
را چون ردایی در هم خواهی پیچید ،و بسان جامهای جایگزین خواهند شد .ا ّما تو هامن هستی ،و
سالهای تو را پایانی نیست!» .عربانیان همچنین می گوید که عیسی کاهنی همیشگی و کهانت او بی
پایان است (عربانیان  ،)۲۴ ،۳ :۷و همچنین است میراث نجات یافتگان (عربانیان  .)۳۴ :۱۰در داوری
نهایی ،کسانی که ایامنشان «به عیسی » استوار است ،جنبش نخواهند خورد (مزمور .)۵ :۴۶
عربانیان  ۲۸ :۱۲همچنین می گوید که ما «پادشاهی ای را می یابیم که تزلزل ناپذیر است» .این
اشاره به دانیال  ۱۸ :۷دارد ،که می گوید «مقدسین آن متعال پادشاهی را خواهند گرفت ،و آنرا تا
ابداالباد در ترصف خواهند داشت» .این پادشاهی است که در دانیال  ۴۴ :۲ذکر شده «هرگز از بین
نخواهد رفت» .این پادشاهی متعلق به پرس است ،اما او آنرا با ما به اشرتاک خواهد گذاشت .مکاشفه
 ۴ :۲۰می گوید که ما همراه او قدرتهای شیطانی که ما را آزار داده اند را قضاوت خواهیم کرد (اول
قرنتیان .)۳ :۶
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در زمان فعلی ،به لحاظ تزلزل ،چقدر خوب عمل می کنید؟ اگر در این زمینه خیلی خوب عمل
نمی کنید ،برای کمک به خود در این زمینه مهم چه تصمیماتی می توانید بگیرید؟ (به افسسیان
 ۱۴ :۴نگاه کنید).

     پنجشنبه     

 ۲۶اسفند

بیایید سپاسگزار باشیم
عربانیان این بخش را با اشاره به این مطلب به پایان می رساند که پاسخ مناسب به خدا برای همه
کارهای شگفت انگیزی که او برای ما انجام داده است این است که با نوع پرستش مناسب سپاسگزاری
خود را به او نشان دهیم.


عربانیان  ۲۸ :۱۲و عربانیان  ۱۶ ،۱۵ :۱۳را مقایسه کنید .پرستش قابل قبول نزد خداوند چگونه است؟

در سیستم عهد قدیم ،قربانی کردن حیوانات راهی برای نشان دادن توبه و سپاسگزاری بود ،اما
این قربانی ها باید بیشرت نشان قدردانی و توبه قلبی عبادت کنندگان می بود .بنابراین ،خداوند در
مزامیر و از طریق انبیا خود روشن ساخت که آنچه واقعا او را خشنود می سازد ،خون حیوانات نیست،
بلکه قدردانی ،کردار نیک ،و پارسایی پرستندگان است (مزمور  ۷ :۵۰تا ۲۳؛ اشعیا  ۱۱ :۱تا .)۱۷
بنابراین ،پولس مارا به پرستش خداوند در خیمه آسامنی بوسیله تقدیم قربانی های ستایش،
اعرتاف ،شکرگزاری ،و اعامل حسنه دعوت می کند که هامن عبادت واقعی هستند و او را خرسند می
سازند .ما این قربانی ها را در زمین تقدیم می کنیم ،اما آنها در آسامن موجب مرست و خرسندی
خداوند شده و پذیرفته می شوند .این توصیه در بر گیرنده همه دعوت هایی است که نویسنده در
طول این رساله برای اعرتاف نام عیسی کرده است (عربانیان ۱ :۳؛ عربانیان ۱۴ :۴؛ عربانیان  )۲۳ :۱۰و
نیز توصیه های او مبنی بر اینکه ما همچنان به انجام کردار نیک ادامه دهیم (عربانیان  ۱۰ :۶تا ۱۲؛
عربانیان .)۱۶ ،۲ ،۱ :۱۳
دعوت پولس از مخاطبان برای « عبادتی مورد پسند خداوند» (عربانیان  )۲۸ :۱۲بیانگر اینست
که اکنون ایامنداران واقعا قوم کاهنی هستند که از طریق فداکاری عیسی کامل یافته و تقدیس شده
اند (عربانیان  ۱۰ :۱۰تا  ۱۹ ،۱۴تا  .)۲۳این هدف اولیه و اصلی خداوند برای قوم ارساییل را محقق
می سازد ،زیرا آنها قوم کاهنان خواهند بود که از طریق آنها می تواند خرب خوش انجیل را به جهانیان
اعالم کند (خروج  ۴ :۱۹تا ۶؛ او پطرس ۱۰ ،۹ :۲؛ مکاشفه ۶ :۱؛ مکاشفه .)۱۰ :۵
عربانیان  ۱ :۱۳تا  ۶معنا و مفهوم اعامل حسنه و به اشرتاک گذاشنت آنچه که داریم را از نظر عملی
رشح می دهد .این به معنای ابراز محبت برادرانه است ،هامنگونه که عیسی محبت برادرانه خود را
نشان داد (عربانیان  .)۱۲ ،۱۱ :۲این به معنای مهامن نوازی ،دیدار زندانیان یا ستمدیدگان (عربانیان
 )۳ :۱۳و دوری از زنا و حرص و طمع است.
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چرا در نظر داشتن اعمال خیر و به اشتراک گذاشتن آنچه که داریم ،به عنوان بخشی از عبادات
ما نسبت به خدا ،مهم است؟ در عین حال ،در واقع چه راههای وجود دارند که ممکنست قربانی
های روحانی ما در برابر خدا تباه شوند؟ (اشعیا  ۱۱ :۱تا .)۱۷

     جمعه     

 ۲۷اسفند

اندیشه ای فراتر :در طول هزار سال بین رستاخیز اول و دوم ،داوری رشیران انجام می
گیرد .پولس رسول به این داوری به عنوان واقعه ای که بعد از ظهور دوم صورت می گیرد اشاره می
کند« :درباره هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا اینکه خداوند بیاید .او آنچه را که اکنون در
تاریکی نهان است ،در روشنایی عیان خواهد کرد و نیت های دلها را آشکار خواهد ساخت» (اول
قرنتیان باب های  ۴و  .)۵دانیال اعالم می کند وقتی قدیم االیام آمد «داوری به مقدسان حرضت
اعلی تسلیم شد» (دانیال  .)۲۲ :۷در این وقت عادالن چون پادشاهان و کاهنان برای خدا سلطنت
خواهند منود .یوحنا در مکاشفه می گوید« :تخت هایی دیدم که بر آنها کسانی نشسته بودند که حق
داوری به آنان سپرده شده بود» و «در سلک کاهنان خدا و مسیح خواهند ماند و با او هزار سال
سلطنت خواهند کرد» (مکاشفه  ۴ :۲۰و  .)۶طبق پیشگویی پولس در این زمان است که «مقدسین
دنیا را داوری خواهند کرد» (اول قرنتیان  .)۲ :۶آنها در اتحاد با مسیح ،رشیران را داوری خواهند
منود و اعاملشان را با کتاب احکام ،کتاب مقدس مقایسه می کنند و در مورد هر پرونده مطابق با
اعامل انجام گرفته در بدن تصمیم گیری می کنند .آنگاه سهمی که رشیران باید عذاب ببینند مطابق
اعاملشان به اجرا در آمده و در مقابل اسامی آنها در کتاب مرگ ثبت می گردد .شیطان و فرشتگانش
نیز توسط مسیح و قوم او محاکمه می شوند .پولس می گوید« :آیا منی دانید که ما فرشتگان را داوری
خواهیم کرد؟» (آیه  .)۳و یهودا اعالم می دارد که« :و فرشتگانی را نیز که مقام واالی خود را حفظ
نکردن ُد بلکه منزلگاه مناسب خویش را ترک گفتند ،به زنجیرهای ابدی کشیده و برای محاکمه در آن
روز عظیم ،در تاریکی مطلق نگاه داشته است» (یهودا آیه .)۶

سواالتی برای بحث:
 .1مشارکت مقدسین در داوری ستمکاران (اول قرنتیان۳ :۶؛ داوران  )۶چه چیزی را درباره
خداوند آشکار می کند و چقدر در نشان دادن نیکویی و عدالت او در برخورد با گناه و شریر با
ما شفاف خواهد بود؟

 .2خروج ۲۳ :۲۳؛ مزمور ۸ :۶۵؛ مزمور ۸۲ :۹۶؛ مزمور ۶۱ :۹۳۱؛ اشعیا ۳ :۴؛ دانیال ۱ :۲۱؛ مالکی ۶۱ :۳؛
لوقا ۰۲ :۰۱؛ مکاشفه ۸ :۳۱؛ و مکاشفه  ۸ :۷۱را بخوانید .اینها به دفاتر خدا در آسمان اشاره می کنند.
چه چیزهایی در این دفترها ثبت شده است؟ بعنوان مثال ،چرا مهم است که خداوند سابقه اشکهای
ما را حفظ کند؟ (مزمور  )۸ :۶۵اگر خدا همه چیز را می داند ،هدف از چنین دفاتر و یا ثبت سوابق
چیست؟
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 .3به نظر شما ،چرا مهم است که عبرانیان مبحث خود را با پیوند به وعده های کتاب دانیال
باب  ۷به پایان برساند؟ چرا این پیوندها در زمینه خدمت عیسی در آسمان مهم هستند؟ دانیال
باب  ۷در مورد پایان چیزهای زمینی و منحط چه چیزی به ما می آموزد؟
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داستانهای ایامنداران

 28اسفند

سالمتی کامل
توسط اندرو مک چسنی

نوی زن متمولی بود که بر بیش از  ۱۰۰مزرعه قهوه که جزو مایملک خانوادگی بود
در الئوس نظارت می کرد .اما بعدها به سبب یک بیامری مرموز در روستایشان ،بیامر
شد.
دکرت او نتوانست بیامری اش را تشخیص دهد.
نوی در جنوب الئوس به بسیاری از پزشکان مراجعه کرد اما فایده ای نداشت.
بیامری اش رفته رفته بدتر می شد تا جائیکه دیگر نای راه رفنت نداشت و زمین گیر
شد .بدتر از این ،او توانائی ذهنی خود را هم از دست داد .او خیلی اوقات حتی منی
توانست اعضای خانواده خود را به یاد آورد.
همه کارگرانش دست از کار کشیدند چرا که حقوقشان را پرداخت منی کرد .روستائیان
به او و شوهرش می گفتند که بدون حقوق منی توانند زندگی کنند.
نوی دراین نقطه از افول زندگی بود که مهامنی از پایتخت الئوس بنام وینتیان رسید.
نوی مسیحی نبود اما پرس وعروسش از ادونتیست های روز هفتم بودند .او به نوی در
مورد عیسی گفت.
«شاید عیسی زندگی ات را نجات دهد».
به کمک و یاری شوهرش ،نوی توانست شامره تلفن یک شبان ادونتیست را در
جنوب پیدا کند و برای کمک گرفنت با او متاس بگیرد.
شبان به روستای نوی سفر کرده و با او دعا کرد.
دعای آنها نوی را دلگرم منود و تصمیم گرفت اغلب اوقات به وینتاین برود .او می
خواست تا اعضای کلیسای ادونتیست را مالقات کرده و درموردشان بداند.
وقتی او رسید ،منی توانست از رختخواب بلند شود و از نظر ذهنی هم در تقال بود.
اعضای کلیسا مرتب برای دیدن او و دعا کردن برایش او را مالقات می کردند .با گذر زمان
سالمتی اش بهبود یافت .او رشوع کرد به نشسنت ،ایستادن و راه رفنت.
نوی پس از پنج ماه که از بیامر اش می گذشت ،توانست با سالمتی کامل به روستایش
برگردد.
روستائیان از دیدن سالمتی او شگفتزده شدند .آنها انتظار داشتند تا او مبیرد ،اما او
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زنده و سامل و رسحال بود .در حالی که شگفتزده بودند ،از او پرسیدند که چه اتفاقی
افتاده است؟
نوی گفت«:عیسی مرا از مرگ نجات داد ».حال روستائیان بیشرت مشتاق بودند تا
طبیب توانایی که قادر به شفای همه کسانی هست که به او
در مورد عیسی بدانند؛
ِ
مراجعه کنند.
به خاطر هدایای بشارتی مدرسه سبت که در انتشار خرب خوش انجیل به مردم الئوس
و دیگر کشورها ی ناحیه آسیا-اقیانوسیه کمک خواهد کرد سپاسگزاریم .قسمتی از این
هدایای سیزدهمین سبت به ساخت مدرسه ابتدایی درالئوس کمک خواهد کرد.
این داستان بشارتی هدف ماموریت بشارتی شامره  ۲کلیسای ادونتیست های روز
هفتم برنامه راهربدی «من خواهم رفت» را نشان می دهد« برای تقویت و تنوع بخشیدن
به توسعه ادونتیست  ...در میان گروه های دست نیافتنی و ادیان غیر مسیحی ».برای
یادگیری بیشرت به وب سایت  IWillGo2020.orgمراجعه کنید.

123

  درس سیزدهم  

 ۲۸اسفند –  ۵فروردین

محبت برادرانه همچنان برقرار باشد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :عربانیان ۱۳؛ رومیان ۱۳ :۱۲؛ افسسیان  ۳ :۵تا ۵؛ اول پطرس  ۱ :۵تا ۴؛
عربانیان ۹ :۲؛ عربانیان ۱۶ :۴؛ غالطیان .۲۰ :۲
آیه حفظی« :محبت برادرانه همچنان برقرار باشد» (عربانیان .)۱ :۱۳
فصل  ۱۳عربانیان با نصیحت رسول خامته می یابد« :محبت برادرانه همچنان برقرار باشد» (عربانیان
 .)۱ :۱۳او در رسارس رساله خود تایید کرده است که ما اهل بیت پادشاه – کاهن اعظم – عیسی مسیح
و خواهران و برداران او هستیم .تصور نویسنده از مخاطبان تنها یک گروه از افرادی نیست که برای
نجات خود رابطه ای فردی با عیسی داشته اند  ،بلکه آنان را بعنوان یک خانواده ،یا خاندانی معرفی
می کندکه با هم نجات یافته اند .پولس آنچه که عیسی برای ما انجام داده است را «محبت برادرانه»
توصیف کرده است :او «عار ندارد که آنان را برادر بخواند» (عربانیان  .)۱۱ :۲بنابراین ،ایامنداران باید
آنچه را که عیسی برای آنان انجام داد نیز برای یکدیگر انجام دهند .
در رسارس نامه ،محبت برادرانه شامل «تشویق و ترغیب یکدیگر» است تا هیچکس فریب گناه را
نخورده و از فیض خداوند غافل نشود (عربانیان ۱۳ :۳؛ عربانیان ۲۵ ،۲۴ :۱۰؛ عربانیان  ۱۵ :۱۲تا  .)۱۷در
فصل  ،۱۳این امر عنارص بی شامری را در بر می گیرد :مهامن نوازی (عربانیان  ،)۲ :۱۳دیدار و حامیت
از زندانیان و ستمدیدگان (عربانیان  ،)۳ :۱۳ارج نهادن به پیوند ازدواج و وفاداری به آن (عربانیان :۱۳
 ،)۴پرهیز از حرص و طمع (عربانیان  ،)۶ ،۵ :۱۳و به یاد داشنت و اطاعت از رهربان کلیسا (عربانیان :۱۳
 ۷تا  ،)۱۷و دعا برای خود نویسنده (عربانیان .)۱۹ ،۱۸ :۱۳
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۶فروردین –  ۲۶مارس آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۹اسفند

توجه و حامیت از مردم خدا


عربانیان ۲ ،۱ :۱۳؛ رومیان ۱۳ :۱۲؛ اول تیموتائوس ۲ :۳؛ تیطس ۸ :۱؛ و اول پطرس  ۹ :۴را بخوانید.
نقش مهامن نوازی در کلیسای اولیه چگونه بود؟

مسیحیت جنبشی در حرکت بود که اغلب هم به مهامن نوازی مسیحیان و هم غیر مسیحیان
وابسته بود .منظور از توصیه «فراموش نکنید» برای نشان دادن اهمیت مهامن نوازی ،احتامال کوتاهی
در فکر کردن به دیگران نیست ،بلکه در مورد قصور عمدی است.
منظور پولس فقط پذیرائی از هم ایامنان نیست .او به مخاطبان خود یادآوری می کند که آنان
گاهی با پذیرایی از غریبه ها بطور ناخواسته از فرشتگان پذیرایی و مهامن نوازی کرده اند (عربانیان
 .)۲ :۱۳او احتامال دیدار سه نفر غریبه از ابراهیم و ساره را در ذهن داشته است (پیدایش  ۲ :۱۸تا
 .)۱۵مهامن نوازی به مفهوم تقسیم دارایی خود با شخص دیگر و همدردی با دیگران است ،این هامن
کاری است که عیسی برای ما انجام داد (عربانیان  ۱۰ :۲تا .)۱۸
محبت برادرانه نسبت به زندانیان به این معنا نیست که ایامنداران در دعاهای خود زندانیان را
به یاد داشته باشند ،بلکه همچنین با حامیت از آنها و تامین احتیاجات مادی و معنویشان به یاری
آنها بشتابند .خطر غفلت و نادیده گرفنت عمدی زندانیان وجود داشت .کسانی که مسئولیت حامیت
مادی و عاطفی از محکومین جامعه را بر عهده داشتند ،بوسیله مصاحبت با آنها شناخته می شدند.
به نوعی آنها «رشیک» درد و رنج ستمدیدگان می شدند و خود را در معرض آسیب های اجتامع قرار
می دادند (عربانیان  ۳۲ :۱۰تا .)۳۴
پولس در توصیه خود در خصوص زندانیان از زبان تصویر برای تشویق و ترغیب خوانندگان
استفاده می کند .نخست ،نویسنده به خوانندگان یادآوری می کند تا از برادران محبوس خود حامیت
کنند .آنها «سهیم» یا «رشیک» کسانی بودند که علناً «در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتند»
(عربانیان  .)۳۳ :۱۰دوماً ،بکارگیری عبارت «بدرفتاری» یادآور رفتار موسی است ،که «آزار دیدن با قوم
خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد» (عربانیان  .)۲۵ :۱۱رسانجام ،پولس ایده محبت برادرانه را به
تصویر می کشد.او به خوانندگان یادآوری می کند که «اسیران را بخاطر آرید مثل هم زندان ایشان ،و
مظلومان را ،چون شام نیز در جسم هستید» (عربانیان  .)۳ :۱۳آنها نیز از هامن رشایط انسانی مشرتک
برخوردارند و باید با دیگران هامنگونه رفتار کنند که اگر خود در هامن رشایط بودند دوست داشتند
با آنان رفتار شود؛ یعنی در بند .بنابراین ،مردم باید از زندانیان حامیت مادی و معنوی کنند و به آنها
نشان دهند که فراموش و ترک نشده اند.
چه کاری می توانیم برای کسانی که در زندان هستند انجام دهیم ،چه از اعضای کلیسا باشند
چه نباشند؟
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     دوشنبه     

 ۱فروردین

طمع و فساد اخالقی


عربانیان باب ۵ ،۴ :۱۳؛ لوقا  ۱۰ :۱۶تا ۱۸؛ اول قرنتیان ۱ :۵؛ افسسیان  ۳ :۵تا ۵؛ کولسیان  ۵ :۳را
بخوانید .کدام دو رشارت در این آیات با هم مرتبط هستند؟

پولس به خوانندگان خود در مورد فساد اخالقی و طمع هشدار می دهد زیرا آنها دو تهدید جدی
برای محبت برادرانه بودند .در واقع ،نویسندگان عهد جدید و معلامن کهن اخالق به رابطۀ بین این
دو رشارت اشاره کرده اند.
دعوت پولس برای ارج نهادن به پیوند زناشویی متضمن اجتناب از هرچیزی بود که آنرا تحقیر
و بی ارزش کند .این پرهیز و اجتناب شامل پرهیز از نقض سوگند پیوند ازدواج ،و همچنین طالق
های بی دلیل بود (با متی  ۹ :۱۹مقایسه کنید) .توصیه به پاکدامنی و نجابت و عدم آلودگی زندگی
زناشویی ،به اجتناب از هتک حرمت و تحقیر پیوند ازدواج از طریق روابط جنسی خارج از ازدواج
اشاره دارد .عبارت «زناکاران» در عهد جدید به هر نوع فساد جنسی اشاره دارد (اول قرنتیان ۹ :۵
تا ۱۱؛ اول قرنتیان ۱۰ ،۹ :۶؛ افسسیان ۵ :۵؛ اول تیموتائوس ۱۰ ،۹ :۱؛ مکاشفه ۸ :۲۱؛ مکاشفه :۲۲
 .)۱۵بعالوه ،جامعه یونانی – رومی از نظر پایبندی به اخالق جنسی سست و بی قید و بند بود .یک
معیار ناروا رایج بود؛ این به مردان اجازه می داد تا زمانی که در روابط جنسی خود محتاط و پنهانکار
هستند به آن ادامه دهند .با اینحال ،پولس هشدار می دهد که خدا زناکاران را داوری خواهد کرد.
ایامنداران نباید اجازه دهند عرف و قواعد اجتامعی معیارهای اخالقی آنها را تعیین کنند.
«پول دوستی» یکی از اصلی ترین رذایل و فساد در دنیای یونان – روم بود .در واقع ،پولس
در یکی دیگر از رساله هایش از «پول دوستی» بعنوان رسچشمۀ همه رشارت ها یاد می کند (اول
تیموتائوس .)۱۰ :۶
محافظت در برابر این رذالت و فسق ،نگرشی است که پولس در چندین رساله خود ،مردم را به آن
تشویق کرده است .نخست ،آنها باید به چیزهایی که داشتند «قانع» باشند (همچنین در دوم قرنتیان
۸ :۹؛ فیلیپیان  .)۱۲ ،۱۱ :۴عالوه بر این ،مسیحیان باید وعده خداوند مبنی بر اینکه آنها را «هرگز …
ترک نخواهد کرد» (عربانیان  )۵ :۱۳باور داشته باشند و آنرا بپذیرند .این وعده در مکانها و زمانهای
مختلفی به قوم او داده شده است و امروز در دسرتس ماست (پیدایش ۲۸ :۱۶؛ تثنیه ۸ ،۶ :۳۱؛ یوشع
۵ :۱؛ اول تواریخ  .)۲۰ :۲۸پس ،از ایامنداران دعوت می شود تا به وعده خداوند در مزمور ۶ :۱۱۸
پاسخ دهند« :خداوند با من است ،پس نخواهم ترسید .انسان به من چه تواند کرد؟» .این ارجاع به
مزمور  ۱۱۸بسیار مناسب است زیرا نویسنده مزمور با وجود درد و رنجی که توسط بی ایامنان به او
تحمیل شده است ،اعتامد خود به خدا را ابراز می کند.
شیوه هایی که در جامعه معاصر ،پاک دامنی و عفاف را تضعیف و در عین حال عشق و عالقه
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انسان به پول را تقویت می کنند ،چه هستند؟ چگونه می توانیم از خود در برابر این دو فساد و
رذالت خطرناک محافظت کنیم؟

     سه شنبه     

 ۲فروردین

رهربان خود را بیاد داشته باشید



عربانیان  ۷ :۱۳تا  ۱۷را بخوانید .رابطه ما با رهربامنان چگونه باید باشد؟

عربانیان  ۷ :۱۳تا  ۱۷حاوی توصیه ای برای احرتام و اطاعت از رهربان جامعت است .این امر با
دعوت به «یادآوری» از رهربان گذشته که کالم خدا را برای آنها بیان کرده اند رشوع و با دعوت به
«اطاعت» از رهربان حارض پایان می گیرد (عربانیان  .)۱۷ :۱۳رهربان گذشته به احتامل زیاد کسانی
هستند که در ابتدا کالم خدا را موعظه کردند و کلیسا های مسیحی را تاسیس کردند .دعوت به
«یادآوری» آنها رصفاً به منظور به خاطر سپردن آنها در ذهن و یا ادای احرتام ظاهری به آنها نیست.
پولس توضیح می دهد که مردم باید با در نظر گرفنت مثرات رفتار و کردار آنها و پیروی از ایامن آنها،
ایشان را «بیاد آورند».
برای پولس ،بزرگرتین عمل در یادآوری و تکریم آنها ،پیروی و تلقید از آنهاست .به این ترتیب،
پولس رهربان بنیانگذار کلیساهای مسیحی را به فهرست قهرمانان وفادار و با ایامن اضافه کرده است که
ایامنداران باید آنها را با دقت در نظر بگیرند .این فهرست شامل قهرمانان ایامن عربانیان  ،۱۱و عیسی،
الگوی کامل ایامن ،در عربانیان باب  ۱۲می باشد .نویسنده عالوه بر این اشاره می کند که عیسی «دیروز
و امروز و تا ابد هامن است» (عربانیان  .)۸ :۱۴او کامال در تضاد با معلمین دروغین است که با گذشت
زمان تغییر می کنند و آموزه ها و «تعالیم آنها عجیب و گوناگون» است (عربانیان .)۹ :۱۳
دعوت به یادآوری رهربان در عربانیان  ۷ :۱۳با عبارات و اصطالحات قویرتی در بخش پایانی بیان
شده است .به ایامنداران اطاعت از رهربان توصیه شده است ،زیرا رهربان مراقبان جان های آنها
هستند .رهربان در اینجا به عنوان شبانانی توصیف شده اند که مسئولیت بهبودی و سالمت روحانی
جامعت ،گله ،خود را برعهده دارند و برای رشایط روحانی آنها در برابر خداوند مسئولیت دارند
(همچنین به اول پطرس  ۱ :۵تا ۴؛ اول قرنتیان  ۱۰ :۳تا  ۱۵مراجعه کنید) .مطمئناً ،این نظریه باید
در مورد همه رهربان کلیسای ما و همچنین در همه سطوح گروه های مسیحی امروزی صدق کند.
رشایطی محیطی آن زمان همچنین نشان می دهد که این رهربان شبانان کوچکی هستند که تحت
رهربی عیسی« ،شبان اعظم گوسفندان» خدمت می کنند (عربانیان  .)۲۰ :۱۳تلفیق مراقبت و وفاداری
از سوی رهربان و اطاعت و اعتامد اعضا به آنها منجر به رضامندی می شود .این ممکن است به این
معنا باشد که رهربان قادر خواهند بود با «خوشی» به جامعت مسیحی خدمت کنند ،یا اینکه آنها با
شادی و نه با غم و اندوه از جامعت با خداوند سخن گویند.
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چه کاری می توانید برای تقویت یا بهبودی روابط رهبران و اعضای کلیسای خود و همچنین
رهبران سراسر جهان انجام دهید؟

     چهارشنبه     

 ۳فروردین

مراقب تعلیامت گوناگون و عجیب باشید
عربانیان باب ۹ :۱۳؛ عربانیان ۹ :۲؛ عربانیان ۱۶ :۴؛ و عربانیان  ۲۰ ،۱۹ :۶را بخوانید .فیض چگونه
حاصل می شود؟ قلب ما چگونه قوت می گیرد؟

رابطه بین تعلیامت غلط و رسوم مربوط به خوردن غذا ،که در عربانیان  ۹ :۱۳ذکر شده است،
احتامال به متایز بین خوراکی های پاک و ناپاک اشاره منی کند .چرا؟
نخست ،ظاهرا ً به نظر منی رسد که پولس در نامه خود به متایز بین خوراکی های پاک و ناپاک
توجه داشته باشد.از کتاب اعامل باب  ۱۵می فهمیم که کلیسای اولیه مسیحی هم تایید کرده است که
ایامنداران از طریق فیض رستگار می شوند (اعامل  ۷ :۱۵تا  )۱۱و هم اینکه آنها باید به رعایت مقررات
مربوط به خوراکیها ادامه می دادند (اعامل  .)۲۰ ،۱۹ :۱۵متایز بین خوراکی های پاک و ناپاک و سایر
مقررات کتاب مقدس با لطف و رحمت خداوند تضادی ندارند .در حقیقت ،پولس اظهار می دارد که
عهد جدید ،احکام را در قلبها قرار داده است (عربانیان  ۱۰ :۸تا  .)۱۲با اینحال ،آنچه نویسنده به وضوح
بیان می کند اینست که قربانی حیوانات و شفاعت کاهنان الوی در خیمه مقدس با قربانی کامل و برتر
و شفاعت کهانتی عیسی جایگزین شده است (عربانیان ۵ ،۴ :۸؛ عربانیان  ۱ :۱۰تا .)۱۸
دوما ،این منت نشان می دهد که پولس از مخاطبان انتقاد می کند نه به این خاطر که از برخی
خوراکی ها اجتناب کنند بلکه می خواهد آنها به امید به دست آوردن فیض یا شایستگی از آنها
استفاده کنند و در آنها مشارکت داشته باشند (عربانیان  .)۹ :۱۳او احتامال نسبت به رشکت در مراسم
آیینی و مذهبی یهودیان هشدار می دهد که در ادامه قربانی حیوانات در معبد تجلیل می شد ،و
قرار بود باعث مزایای روحانی یا فیض شوند .اما لطف و رحمت از طریق این خوراکیها حاصل منی
شود؛ فیض فقط از طریق قربانی شدن و شفاعت کاهن ما عیسی مسیح بدست می آید .ایامنداران
دارای «مذبح» (عربانیان  ،)۱۰ :۱۳صلیب مسیح هستند که به موجب آن می توانند بخورند و تا ابد
زنده مبانند (یوحنا  ۴۷ :۶تا .)۵۸
در عربانیان« ،فیض» از سوی تخت خداوند می آید (عربانیان  .)۱۶ :۴این فیض ،به واسطه مسیح،
«لنگر»« ،مطمنئ و استوار» است ،که به خود تخت فیض خدا متصل است (عربانیان  ۲۰ ،۱۹ :۶را با
عربانیان  ۱۶ :۴مقایسه کنید) .این فیضی است که ما از طریق قربانی شدن مسیح دریافت می کنیم ،و
در قلبهای ما ثبات و اطمینان ایجاد می کند .هنگامی که قلب از این طریق «استوار» می شود ،دیگر
توسط تعالیم جدید «از راه راست منحرف منی شود» (عربانیان  ،)۹ :۱۳و از «راه خدا دور» نخواهد
شد (عربانیان .)۱ :۲
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برروی قربانی کامل عیسی مسیح تامل کنید .چرا ،پس ،این نظریه که هر کار دیگری که به این
قربانی «اضافه» کنیم ،مغایر انجیل و فیضی است که از طریق عیسی دریافت می کنیم؟

     پنجشنبه     

 ۴اسفند

به خارج از اردوگاه نزد عیسی بروید


عربانیان  ۱۰ :۱۳تا ۱۴؛ مرقس ۳۴ :۸؛ متی ۳۸ :۱۰؛ لوقا ۲۷ :۱۴؛ غالطیان  ۲۰ :۲را مالحظه کنید .رفنت
به نزد عیسی به خارج از اردوگاه به چه معناست؟

مکانی بیرون از دروازه اردوگاه کثیف ترین مکان بود .الشه حیوانات قربانی شده در آنجا سوزانده
می شد (الویان  .)۱۲ :۴جذامیان نیز به خارج از اردوگاه رانده می شدند (الویان  )۴۶ :۱۳و کفرگویان
و دیگر جنایتکاران در آنجا اعدام می شدند(الویان  ۱۰ :۲۴تا ۲۳ ،۱۶؛ اول پادشاهان ۱۳ :۲۱؛ اعامل
 .)۵۸ :۷این مقررات بیانگر حضور خداوند در اردوگاه بود .هر چیزی که ناپاک بود بیرون انداخته
می شد زیرا خدا مایل نبود هر چیز «ناپاک» یا «ناپسند» را در آنجا ببیند (اعداد ۳ :۵؛ تثنیه .)۱۴ :۲۳
عیسی در خارج از اورشلیم متحمل رنج صلیب شد (یوحنا  ۱۷ :۱۹تا  .)۲۰این بر ننگی که بر او
تحمیل شد تاکید می کند (عربانیان  .)۲ :۱۲او رسام به عنوان کسی که به مقدسات «کفر گویی» کرده
محکوم شد و بنابراین ،توسط ارسائیل طرد و در خارج از دروازه شهر اعدام شد (مرقس ۶۴ ،۶۳ :۱۴؛
الویان  ۱۶ ،۱۱ :۲۴را ببینید) .عیسی به عنوان یک «ننگ»« ،نجس» ،یا «ناپسند» به بیرون از اردوگاه
رانده شد (عربانیان  .)۲ :۱۲پولس ،با اینحال ،ایامنداران را تشویق می کند تا برای پیروی از عیسی به
خارج از دروازه اردوگاه بروند و ننگی را که او متحمل شد ،تحمل کنند (عربانیان ۲ :۱۲؛ عربانیان :۱۳
 ۱۳را ببینید) .این هامن راهی بود که موسی پیروی کرد ،و تصمیم گرفت به جای گنجینه های مرص
«زحمت و ننگ در راه مسیح» را تحمل کند (عربانیان .)۲۶ :۱۱
اما به طرز متناقضی ،عربانیان اظهار می کند که خدا اکنون در خارج از اردوگاه حضور دارد.
اقدام به پیروی از عیسی مسیح در خارج از اردوگاه نه تنها به معنای «تحقیر او» ،یا تحمل ننگ و
رشمندگی مانند اوست ،بلکه رفنت «به سوی او» می باشد (عربانیان  )۱۳ :۱۳درست هامنطور که در
میان ارسائیلیان «هر که طالب خداوند بود به آن خیمه که بیرون از اردوگاه بود ،می رفت» (خروج
 ،)۷ :۳۳هنگامیکه موسی در بیابان پس از مجادله بر رس گوساله طالیی ،خیمه خداوند را از اردوگاه
خارج کرد .این روایت نشان می دهد که مردود شمردن عیسی توسط بی ایامنان همچنین به معنای
رد و نفی خدا است ،هامنگونه که ارساییل با پرستش گوساله طالیی دچار ارتداد شد (خروج .)۳۳ ،۳۲
بنابراین ،راه تحمل رنج و رشمساری نیز راهی است که به سوی خدا می رود.
پولس از خوانندگان دعوت می کند تا از عیسی به عنوان «بنیانگذار و کامل کننده» ایامن خود
پیروی کنند (عربانیان  ،)۲ :۱۲و ضمناً آنها را دعوت می کند تا رنجهای کنونی خود را تادیبی گذرا
تلقی کنند که «میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد» (عربانیان  .)۱۱ :۱۲آنها یک شهر یا اردوگاه
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فاسد را در راه جستجوی «شهر آینده» که معامر و سازنده اش خدا است ،ترک می کنند(عربانیان :۱۳
۱۴؛ عربانیان .)۱۶ ،۱۰ :۱۱
پیروی عیسی «در خارج از اردوگاه» برای شما به چه معناست؟ جنبه های زندگی ایمانی در عیسی
که ممکن است باعث «تحقیر» و یا «شرمندگی» شما از سوی اطرافیانتان شود ،چه هستند؟

     جمعه     

 ۵اسفند

تفکری فراتر :پس از نزول روح القدس زمانی که حواریون برای بشارت نجات دهنده زنده
پا پیش نهادند ،یکی از خواسته هایشان نجات جان ها بود .آنان در شیرینی مصاحبت با مقدسین
شادمان بودند .آنها حساس ،با مالحظه ،از خودگذشته و خواهان انجام هر ایثاری برای حقیقت
بودندو آنها در مصاحبت روزانه خود با یکدیگر محبتی را که مسیح بر آنان امر کرده بود از خود بروز
دادند .آنها با استفاده از گفته ها و اعامل عاری از خودخواهی سعی کردند این محبت را در قلب
های دیگران برانگیزند... .
ولی بتدریج تغییر پیش آمد و ایامنداران رشوع به جستجوی معایب در دیگران کردند .مترکز بر
روی اشتباهات ،جا را برای دادن انتقادات نامهربان باز کرد و آنان نجات دهنده و محبتش را فراموش
کردند ،در نتیجه در خصوص ترشیفات ظاهری سختگیرتر شده و به تئوری ایامن بیشرت از آنجام آن
دقیق تر شدند .در شور و اشتیاقشان برای محکوم کردن دیگران ،خطاهای خود را نادیده گرفتند و
محبت برادرانه ای را که مسیح مقرر کرده بود از دست دادند و غم انگیزتر از همه اینکه از گمراهی
شان ناآگاه بودند .منی دانستند که آن خوشحالی و شادی داشت از زندگی هایشان رخت بر می بست
و با انسداد ورود محبت خدا به قلب هایشان به زودی در تاریکی قدم خواهند زد.
یوحنا متوجه شد که محبت برادرانه در کلیسا رو به زوال بود و نیاز دامئی این محبت را به
ایامنداران یادآور شد .نامه هایشان به کلیسا رسشار از این اندیشه هاست .او می نویسد« :ای حبیبان،
یکدیگر را محبت منائیم زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می مناید از خدا مولود شده است
و خدا را می شناسد و کسی که محبت منی مناید خدا را منی شناسد زیرا خدا محبت است .و محبت
خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پرس یگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست
منائیم .و محبت در همین است ،نه آنکه ما خدا را محبت منودیم بلکه اینکه او ما را محبت منود و
پرس خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود .ای حبیبان ،اگر خدا با ما چنین محبت منود ،ما نیز می
باید یکدیگر را محبت منائیم».

سواالتی برای بحث:
 .۱زندگی مسیحی اغلب رابطه شخصی و فردی بین عیسی و ایماندار تلقی می شود .با اینحال،
این تنها یک جنبه از زندگی مسیحی است .چرا مهم است که به خاطر بسپاریم که خداوند ما را
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به صورت جمعی هدایت می کند؟ وظایف من در قبال گروه چه هستند؟ چه انتظاری از گروه
باید داشته باشم؟

 .۲بهترین شاخص ها که نشان دهنده اینست که محبت برادرانه در یک جماعت قوت و قدرت
است ،چه هستند؟ برای تهیه فهرست آن در کالس روز سبت آماده شوید.
 .3محبت برادرانه واقعی چگونه است؟ خصوصیات ،علل و ثمرات آن چه هستند؟ چگونه می
توانید آنرا از محبت برادرانه کاذب تشخیص دهید؟
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داستانهای ایامنداران

 6اسفند

گذرگاه باریک

گس سورین فونگچان
توسط سائِ ْن ْ

خدا مرا خیلی دوست دارد.
وقتی یکی از دوستانم به اسرتالیا نقل مکان کرد ،من موافقت کردم تا هر از گاهی
به دیدار والدینش در اینجا در تایلند بروم .پیدا کردن خانه آنها مشکل بود .باید مسیرها
را جستجو می کردم و بعد از اینکه پیدا کردم پی بردم که از خانه من دورتراست .برای
دیدار اومل کوله پشتی ام را به همراه چند عدد کیف دیگر از مواد غذایی پرکردم .وقتی
کیف و کوله پشتی را حمل می کردم تاکسی موتوری سه چرخه را که در تایلند به آن
«توک -توک» می گویند صدا زدم تا مرا به ایستگاه اتوبوس برساند.
هنوز به نصف راه نرسیده بودیم که راننده گفت «:منی توانم شام را به مقصد
برسانم .آیا امکانش هست تا تاکسی توک -توک دیگری را صدا بزنید؟» اواز اینکه نیتش
را یکباره عوض کرد چیزی نگفت .چه می توانستم بکنم؟ تاکسی توک -توک دیگری مرا
برداشت ،اما او هم مرا به جای اشتباه رساند .پس توک -توک سومی را صدا زدم.
تقریبا دو ساعت طول کشید تا به ایستگاه اتوبوس برسم .وقتی که رسیدم حسابی
عصبی شده بودم .یعنی چه؟ چرا باید یک مسیر کوتاه و ساده به ایستگاه اتوبوس دو
ساعت طول بکشد؟
فروشنده بلیط از من پرسید«:کجا می روید؟»
آنقدر ناراحت بودم که یارای سخن گفنت با کسی نداشتم ،چه برسد به فروشنده بلیط.
درحالیکه برگشته و دور می شدم گفتم«:بعدا با شام حرف می زنم».
پس از اینکه کمی آرام گرفتم بلیط گرفته و سوار مینی بوس شدم.
در طی سفر به خانه والدین دوستم ،از کنار یک مینی بوس که تصادف کرده بود می
گذشتیم .راننده ایستاد تا ببیند می تواند کمکی بکند .وقتی راننده برگشت به ما گفت
که تصادف هولناکی شده و خیلی از مسافران درون مینی بوس در تصادف جان داده اند.
او گفت«:این هامن مینی بوسی است که دقیقا قبل از ما حرکت کرد».
در آن لحظه ،به این پی بردم که من هم باید در آن مینی بوس می بودم .من فقط
به خاطر آن همه تاخیرهایی که برای رسیدن به ایستگاه متحملش شدم نتوانستم سوار
این مینی بوس شوم.
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وقتی والدینِ دوستم مرا دیدند خیالشان راحت شد .آنها در مورد تصادف شنیده
بودند .مادر گفت«:ما خیلی نگران بودیم چون فکر کردیم شام هم در آن مینی بوس
هستید».
گفتم«:خداوند نیکوست ».سپس همه ماجرای تاخیر را به آنان که مسیحی نبودند
گفتم.
پدرشان گفت«:خدا یا فرشته ای که محافظت می کند واقعا عالی است!»
بله خدا مرا خیلی دوست دارد.
سائِنسورین فونگچان در مدرسه ادونتیست روز هفتم واقع در ناکن راتْچازیام تایلند
مدیر بود و قسمتی از هدایای سیزدهمین سبت را سه سال پیش دریافت کرد .به خاطر
هدایایتان که به مدرسه بشارتی بین املللی ادونتیست به نام کُرات کمک کرد ویک
دبیرستان در کنارش ساخته شد سپاسگزاریم.
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