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mi-yittan 
 

هھھھا سرشارر اازز ااصطالحاتت٬، ززبانن عبریی کتابب مقدسس مانند ااکثر ززبانن
هھھھايیی ااست کهھ معنايیی متفاووتت اازز آآنچهھ ددرر نگاهه ووااژژگانن وو عباررتت
ااست کهھ اازز ددوو ووااژژهه  mi-yittanيیک نمونهھ ررسد٬، ددااررند. ااوولل بهھ نظر می

	عبریی تشکيیل شدهه ااست:   mi  ااست وو “ چهھ کسی؟”کهھ کلمهھ پرسشیyittan  

چهھ ”ااست. بنابراايین اايین عباررتت رراا دداارريیم “ خوااهھھھد دداادد”معنی بهھ 
 “کسی خوااهھھھد دداادد؟

 آآررززوو يیک کنندهه بيیانن عباررتت اايین عبریی ززبانن بهھ مقدسس کتابب ددرر
. ااست خوااهھھھد٬، می ززيیادد خيیلی رراا چيیزیی کهھ کسی يیا وو تمايیل يیا

 ننبابيیا ددرر کهھ مصر اازز فراارر اازز پس ااسراائيیل فرززنداانن مثالل٬، براایی
 ززميین ددرر کهھ کاشش”برآآووررددند  بانگ شدند٬، ررووبروو هھھھايیی سختی با

 عباررتت). ٣۳ آآيیهھ ١۱۶ بابب خرووجج( “!بودديیم مرددهه خدااووند ددست بهھ مصر
 می ددااوودد ٬،مزااميیر ١۱۴ بابب ٧۷ آآيیهھ ددرر. آآيید می mi-yittan اازز “کاشش”

 ززبانن ددرر“ !شدمی ظاهھھھر صهھيیونن اازز ااسراائيیل نجاتت کهھ کاشش” گويید
 ٨۸ آآيیهھ ددرر. ااست شدهه بيیانن mi-yittan بلکهھ نداارردد؛ ووجودد کاشش عبریی
 برآآووررددهه من مسألت کهھ کاشش  ” گويید می ااوو کهھ ووقتی اايیوبب ۶ بابب
	.ااست mi-yittanکاشش ماخوذذ اازز  “شودد  

. شودد می پديیداارر دديیگریی ررخداادد تثنيیهھ ۵ بابب ٢۲٩۹ آآيیهھ ددرر بارر اايین
 يیادد ااسراائيیل فرززنداانن بهھ االهھی مشيیت تارريیخ يیاددآآوورریی با موسی
 کهھ کندمی خدااووند پيیش رراا هھھھا آآنن ووساطت ااوو کهھ کند می آآوورریی

 آآنن ددررخوااست اازز کهھ خدااووند موسی٬، گفتهھ طبق بر. بميیرند مبادداا
 اازز تا ددااشتند اايین مثل رراا ددلی کهھ کاشش” گفت چنيین بودد ررااضی هھھھا
	.“آآووررددندمی بجا ووقت هھھھر ددرر مراا ااوواامر تمامی وو ترسيیدند٬،می من  

	.بلی شد؟ ترجمهھ mi-yittan صوررتت بهھ ووااژژهه آآيیا  

 فضا٬، کهھ کسی خالق٬، خداایی خدااووند٬، اايینجا ددرر !ااست نکرددنی باوورر
 ووجودد بهھ رراا ما جهھانن کالمش با کهھ کسی آآفريید٬، رراا ماددهه وو ززمانن

 کلی بطورر کهھ عباررتی ٬،ددميید آآددمم بهھ رراا حيیاتت ددمم کهھ کسی آآوورردد٬،
	.آآوورردد می ززبانن بهھ رراا ااست مرتبط بشريیت محدوودديیت وو ناتواانی با  

 هھھھایی محدوودديیت ددررباررهه. کنيیم صحبت آآززاادد ااررااددهه حقيیقت مورردد ددرر
 mi-yittan. اايین ااستفاددهه اازز کنيیم صحبت بزررگگ نبردد ميیانن ددرر خدااووند



کند کهھ حّتی خداا نيیز ااررااددهه آآززاادد رراا نادديیدهه نخوااهھھھد مشخص می
وو اايین ااررااددهه دديیگر آآززاادد نخوااهھھھد  ئی کهھ نادديیدهه گرفتلحظهھگرفت (
 بودد). 

ااکنونن ااگر بخشی اازز کتابب مقدسس ددرر عهھد قديیم حقيیقت خوااست خداا 
هھھھا بهھ خالفف آآنن رراا آآشکارر هھھھا وو تمايیل اانساننبهھ ااطاعت کرددنن اانسانن

 موضوعع اايین فصل ااست.خوااهھھھد بودد کهھ کرددهه باشد٬، کتابب ااررميیا 
کتابب ااررميیا کهھ بر ضد تغيیيیرااتت جغراافيیايیی سيیاسی بزررگگ ددرر باستانن 

کند کهھ ااوو بهھ نبی رراا بيیانن می ددرر شرقق ااست٬، خدمت وو پيیامم اايین
اايیمانن وو ااشتيیاقق پيیامم خداا رراا بهھ مرددمی کهھ ددرر بيیشتر ااووقاتت 

 تمايیلی بهھ شنيیدنن آآنن ندااشتند٬، موعظهھ کردد. 

شودد٬، هھھھمانطورر کهھ خوااندهه شدنن نبی شرووعع میاااايین کتابب کهھ با فر
اازز اايین  گذررااند ووهھھھایی تارريیخ کتابب مقدسس میما رراا اازز ددهھھھهھ خدااووند

تا حقيیقت ااساسی کهھ اازز  کنديیر) ااستفاددهه میجواانن (وو سپس مردد پ
وو اازز ميیانن  .٬، ااعالمم نمايیدیی پيیامم کتابب مقدسس بودداابتداا پايیهھ

تمامم حقايیق ررووحانی کهھ اايین کتابب ميیاموززدد٬، اايین آآيیاتت بيیشتر 
 خدااووند”کند: می جويید رراا بيیاننرر قومش میماهھھھيیت آآنچهھ خدااووند دد

 اازز جّبارر٬، وو ننمايید فخر خودد حکمت اازز حکيیم٬،: «گويیدمی چنيین
 اافتخارر خودد ددوولت اازز ددوولتمند وو نشودد مفتخر خويیش تنومندیی

 وو دداارردد فهھم کهھ بکند فخر اايین اازز نمايید فخر کهھ هھھھر بلکهھ. نکند
 رراا عداالت وو اانصافف وو ررحمت کهھ هھھھستم يیهھوهه من کهھ شناسدمی مراا
 مسروورر چيیزهھھھا اايین ددرر گويیدمی خدااووند ززيیراا آآووررمممی بجا ززميین ددرر
 ).٢۲۴وو  ٢۲٣۳آآيیاتت  ٩۹(ااررميیا بابب “ باشممی

خوااندنن کتابب ااررميیا مانند بهھ سفر ررفتن ااست٬، سفریی ررووحانی بهھ 
تريین ااعماقق تباهھھھی بشریی بهھ بلندیی وو گذشتهھ وو آآيیندهه اازز پايیيین

هھھھا بهھ ما فريیادد ندییخدااووندیی کهھ اازز آآنن بل –عظمت وو جاللل خدااووند 
اایی کاشش چنيین  mi-yittanآآوورردد حتی ددرر ووضعيیت سقوطط کرددهه ما: بر می

	شما ووجودد ددااشت.قلبی ددرر   

	  

 



 اکتبر ۲تا  سپتامبر۲۶          اولدرس 

 

 

 فراخواندگی نبوی ارميا
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

ات آي ۷باب  ارميا ،۱۹آيه  ۱ باب اشعيامطالعه اين هفته: 
 ۱آيات  ۱باب  ارميا، ۲۶آيه  ۲ باب اول پادشاهان ،۷تا  ۵

متی ، ۱۹تا  ۶ات آي ۱باب  ارميا، ۵ه آي ۶باب  اشعيا، ۵تا 
 .۲۰آيه  ۲۸باب 

 

 را تو بندم صورت شکم در را تو آنکه از قبل”آيه حفظی: 
 و نمودم تقديس را تو رحم از آمدنت بيرون از قبل و شناختم

 .)۵ه آي ۱ باب ارميا( “دادم قرار ها اّمت نبی را تو

 

ما درباره زندگی ارميا بيش از زندگی ساير انبيا عهد قديم 
های شرح حال او در کتابش به ما در درک  واقعيتدانيم.  می

ارميا آنچنان کنند.  بهتر کار او به عنوان يک نبی کمک می
نأثيری بر روی تاريخ داشت که حتی در زمان عيسی نيز از 

 های نبوی مورد احترام بود.  شخصيت

در عين حال، کار اين نبی در صورت داوری طبق استانداردهای 
ها  با وجود دههدهد.  انسانی تنها اندکی موفقيت را نشان می

هشدار و دادخواهی سرسختانه، اکثر مردم به پيام او از جانب 
 خدا گوش نکردند. 



ها، کسی نتوانست ارميا را  عليرغم اين و با وجود مخالفت
 های ستونو  يک شهر حصاردار”مانند بخرد با بفروشد؛ او 

، نه با قدرت خويش بلکه با نيروی “برنجين حصارهای و آهنين
 ايستادگی کرد.  خداوند

اکثر زندگی ارميا به اشکال گوناگون خوشخال کننده نبود. 
در  زندان حتیشدن و  طرد ،پريشانی رنج،فراخواندگی برايش 

 اين از بسياری که است واقعيت اين بدتر همه ازپيش داشت. 
از طرف کسانی بود که او بدنبال کمک کردن به ايشان و  مشکالت

به راه راست هدايت کردنشان بود. از اين رو ارميا به روش 
ها بعد عيسی در همان سرزمين به آن  خود آنچه را که قرن

 مواجه شد، از قبل تشخيص داد. 

 

 ۳ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده اکتبر

  



Uسپتامبر ۲۷           يکشنبه 

 

 انبيا

 

انبيا بر طبق فراخواندگيشان، محافظان مصمم قانون خدا 
ها بر روی عهدشان و ده فرمان با مقاومت ايستادگی  آنبودند. 

ميکا  ۳باب  ۸). آيه ۶تا  ۲آيات  ۱۱کردند (ارميا باب 
 ۷دهد (روميان باب  میبود، به ما ”“ ای از کار نبوی که  خالصه
 ).۷آيه 

 

هايی امروزه  پيام انبا به مردم چه بود؟ اين پيام به چه روش
 ۷، ارميا باب ۱۹آيه  ۱اشعيا باب نيز برای ما يکسان است؟ 

 ۳. (همچنين متی باب ۲۳آيه  ۱۸، حزقيال باب ۷تا  ۵آيات 
 را ببينيد.) ۱۱تا  ۷آيات 

              

              

              

 

آمد  داوری خدا اجتناب ناپذير نبود، اما تنها در صورتی می
هرچند تغيير برندارند.  تهای شيطانی خود دس که مردم از راه

آسان نيست، بويژه زمانی که مردم به انجام بدی عادت 
کرده  کنند. آيا کسی هست که نديده باشد مردم به بدی عادت می

پيام انبيا  داخته باشد؟ت نيانها را به وحش و در زمانی آن
اين بود که مردم بتوانند ميزان بدی کارهايشان را برای 

ديده و متوجه شوند که عواقب آن اجتناب ناپذيرند. اين پيام 
نبوده و بلکه از جانب خداوند به طور حتم از سوی انبيا 

 بود. 



کنندکه کالم خدا چگونه بر ايشان آشکار شده  انبيا اشاره نمی
خدا به طور مستقيم با  بعضی اوقاتاند.  و چطور آن راشنيده

ها را در  ّ القدس آن گفت؛ بعضی مواقع ديگر، روح ايشان سخن می
(اول  “آوازی ماليم و آهسته”با خواب و رويا و يا شايد 

به هر شکل،  کرد. میلمس ها را  آن) ۱۲آيه  ۱۹پادشاهان باب 
ها پيام را دريافت کرده و مأموريت داشتند که اراده خدا   آن

عادی بلکه به پادشاهان، امپراتورها و را نه تنها به مردم 
 ها برسانند. ژنرال

ها حقيقت را  اين وظيفه شامل مسئوليت های بزرگی بود: اگر آن
د؛ اما بکشنها را  گفتند، ممکن بود اين افراد قدرتمند آن می

مورد داوری  بود کردند، ممکن ها حقيقت را اظهار نمی اگر آن
خدا قرار گيرند. نبی بودن فراخواندگی بسيار خطيری است و 

آنانی که   شويم، از آنچه که از کتاب مقدس متوجه می
 فراخوانده شده بودند بسيار جدی به وظيفه خود عمل کردند. 

اين کار را انجام دادند،  ها توانيم خوشحال باشيم که آن می
زيرا پيام ايشان از طريق کتاب مقدس به ما رسيده است. در  

اين مفهوم، کالم ايشان همچنان حتی امروزه زنده است. اکنون 
مانند زمان ارميا، پرسش يکی است: آيا ما گوش فرا خواهيم 

 داد؟

 

اين همه مدت، همچنان به ما چه گذشت انبيا حتی پس از 
 ها به قوم خدا چيست؟ در هسته اصلی، پيام اصلی آنگويند؟  می

  



Uسپتامبر ۲۸        دوشنبه 

 

 خانوادگی ارميا سابقه

 

چه آن را بخوانيد.  ۲از باب  ۲۶اول پادشاهان و آيه  ۱باب 
به وطنش تبعيد ابياتار  باعث اش چيزی در سابقه خانوادگی

 شد؟ عناتوت

              

              

              

 

سليمان پس از اينکه تخت و تاجش را تقويت کرد، در مخالفتی 
ابياتار را از کشيشی در دفترش   بر سر موفقيت، َاُدونيابا 

برکنار نموده و او را به سرزمينش عناتوت که تقريبًا در 
. تبعيد نمود ،بود حدود پنج کيلومتری شمال شرقی اورشليم

کشيشی بود که در عناتوت عضوی از خانواده حلقيا پدر ارميا 
کردند. برخی بر اين باورند که خانواده ارميا ممکن  زندگی می

 ۱ما از آيه  از نسل ابياتار بوده باشد. در هر دو صورت،است 
شويم که اين نبی دارای اصل و  کتاب ارميا متوجه می ۱باب 

توانيم ببينيم  نسب عالی بوده است. از اين رو، در اينجا می
شبان،  – ت، خدا همه نوع مردمی راوم تاريخ نبکه در تما

 به خدمت انبيايی فراخوانده است. –، کشيش خاخام، ماهيگير

زاده بود، از زمان کودکی  سبط الوی و کاهنارميا که عضوی از ”
بخش  های رضايت برای خدمت مقدس آموزش ديده بود. در آن سال

لد برای آماده شدن، او اندکی درک کرده بود که از زمان تو
ها بودن انتخاب شده بود؛ و هنگامی که فرخواندگی  نبی ملت

الشعاع احساس استحقاق نداشتن قرار گرفت.  او تحت  الهی آمد،
 را کردن تکّلم من اينک، يهوه خداوند ای آه’او با خود گفت، 



 –.“ ۶و  ۵آيات  ۱ارميا باب  ‘.هستم طفل چونکه دانم نمی
 هوايت، الن جی.

Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 407. 

بودند؛ به  کشيش ها بايد رهبران روحانی و اخالقی جامعه می
های زندگی  های مهمی داده شده بود که تمام جنبه ها وظيفه آن

داد. بعضی نسبت به  روحانی جامعه را تحت تأثير قرار می
ای که حتی  وظايفشان وفادار بودند؛ بعضی ديگر به گونه

تخطی کردند.  آن را نقض و از آن  توانيم تصورش را بکنيم، مین
اين نبی   همانطور که بزودی دز کتاب ارميا خواهيم خواند،

ايمان  بی های کاهنسخنان بسيار قدرتمندی برای گفتن به اين 
آن  برایهايی که  داشت که ثابت کردند لياقت مسئوليت

 فراخوانده شده بودند، نداشتند. 

 

وظايف روحانی شما در خانه، کليسا و يا هر جای ديگر 
اگر قرار بود يک نبی هم اکنون با شما درباره کدامند؟ 
 هايتان صحبت کند، چه چيزی ممکن بود به شما بگويد؟ مسئوليت

  



U  سپتامبر۲۹        سه شنبه 

 

 فراخواندگی نبوی ارميا

 

درباره ارميا را بخوانيد. اين آيات  ۱باب  ۵تا  ۱آيات 
 گويند؟ فراخواندگی ارميا به ما چه می

              

              

              

 

ارميا درست مانند ساير انبيا عهد قديم (و پولس د رعهد 
را  ۱آيه  ۱و روميان باب  ۱آيه  ۱جديد؛ غالطيان باب 

اش شک نکرد. او  اش درباره فراخواندگی در تصميم گيریببينيد) 
کالم ”در اين آيات بسيار صريح بوده و در حقيقت در سرتاسر 

بدون شک اين کرد.  را که به او رسيده بود بيان می“ خداوند
اعتقاد راسخ چيزی است که او را قادر به پيشروی عليرغم 

 ود.ها، نم های سرسخت و دردناک، رنج و سختی مخالفت

فراخواندگی ارميا در سيزدهمين سال حکومت يوشيا در حدود 
ما سال دقيق قبل از ميالد اتفاق افتاد.  ۶۲۶يا  ۶۲۷سال 

تولد و يا سن دقيقی را که اين نبی در آن خدمتش را شروع 
دانيم. همانطور که خواهيم ديد، او در ذهنش خود را  کرد، نمی

ه او سپرده شده بود ای که ب کودک، يعنی کسی که برای وظيفه
 پنداشت. بيش از حد جوان بود، می

 

کتاب ارميا را بخوانيد. او از آن سخنان  ۱باب  ۵و  ۴آيات 
 توانست گرفته باشد؟ چه اطمينان و آرامشی می

              



              

 

خدا خدا ارميا را پيش از تولد برای نبی شدن انتخاب نمود. 
اين وظيفه نبی بودن مشخص نمود.  او را از لحظه لقاحش برای

) از فعلی ۵(آيه  “نمودم تقديس را تو”اين کلمات ترجمه شده 
در ميان “ تطهير شده”و “ مقدس شده”، “تقديس شده”به معنی 

مقدس و دينی  مفهومیآيند. به طور حتم اين  ساير چيزها می
در حقيقت واژه است.  مرتبطدارد، که با خدمت کنيسه نيز 

ای که درآن وجود دارد  آيد. ايده ز ريشه مشترکی میا“ کنيسه”
برای هدفی مقدس کنار گذاشته شده ”اين است که کسی يا چيزی 

ی است که خدا برای ارميا حتی پيش از تولدش ز. اين چي“است
دهند؛  تعليم نمیدر نظر داشت. اين آيات ازليت يا تقدير را 

 آموزند. در عوض علم غيب خدا را می

 

هايی که  داند. در ميان سختی انتها را می تدا،خدا از اب
توانيم از اين  ها روبرو هستيم، چه آرامشی می ناگزير با آن

 آيات دريافت کنيم؟

  



Uسپتامبر۳۰       شنبه  چهار 

 

 ميل بیانبيا 

 

اين   با وجود تضمين خداوند درباره انتخاب شدن الهی ارميا،
. شايد به ديد خود را مناسب آن نمیمرد جوان وحشت زده شده و 

دليل با خبر بودن از شرايط روحانی مردم آن زمان که خوب 
باعث بی تمايلی ارميا به اين  کار مورد لزومنبود و دانستن 
 کار شده بود. 

 

آيات  ۴و خروج باب  ۵آيه  ۶، اشعيا باب ۶آيه  ۱ارميا باب 
ات چه را با هم مقايسه کنيد. همه اين اتفاق ۱۵تا  ۱۰

 تشابهاتی با هم دارند؟

              

              

              

 

خود را مناسب کار هيچ کدام از آن مردان به هر دليلی 
شايد اين پيش نياز مهمی برای کار يک نبی بود: . ندانستند

احساس استحقاق نداشتن و ناتوانی برای چنين وظيفه بسيار 
ها دست کم  ّ تعجب نيست که همه آن؟ جای بودن خالق سخنگویمهم. 

 کردند. در ابتدا از اين کار شانه خالی می

به اولين پاسخ ارميا پش از فراخوانده شدنش توجه کنيد. او 
اش در خوب صحبت کردن سخن  بالفاصله مانند موسی از ناتوانی

هايش اشاره کرد.  گفت. اشعيا نيز در پاسخ خود به دهان و لب
دانستند که برای هرچه فراخوانده شده  می ها در همه موارد، آن

ها  شامل صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن بود. آنبودند، 
هايی از جانب خدا دريافت کرده و مسئو ل  قرار بود پيام



ها به ديگران باشند. بر خالف امروزه که وب سايت و  رساندن آن
رو  در زمان گذشته اين ارتباط بايد پيام نوشتاری وجود دارد،

گرفت. تصور کنيد که بايد در مقابل رهبران  در رو صورت می
دشمن يا افراد ياغی بايستيد و سخنانی تند، مالمت آميز و 

بی ميلی اين افراد در شرف هشدار دهنده به ايشان بگوييد. 
 نبی شدن قابل درک است.

 

يا ارميا را بخوانيد. پاسخ خدا به ارم ۱باب  ۱۰تا  ۷آيات 
ن پاسخ برای ما در هر آنچه از جانب خدا برای چيست؟ چرا اي

 ايم، اميد و وعده در خود دارد؟ آن فراخوانده شده

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uاکتبر ۱        شنبه  پنج 

 

 شاخه بادام

 

از طرف خود بلکه از  نبی شاهد خداست؛ وظيفه او اينست که نه
فراخوانده نشده بود که راه ارميا جانب خدا سخن بگويد. 

هايی برای مشکالت ملتش بياورد و يا به شخصيتی عالی يا  حل
شوند، تبديل شود.  رهبری مشوق که مردم دنباله رو آن می

ارميا تنها اين مأموريت را داشت که کالم خدا را به مردم و 
بشر و يا در اينجا تأکيد بر رهبرانشان انتقال دهد. 

بلکه تنها تأکيد بر حق حاکميت و  نيست؛استعدادهای بشری 
ه خداوند که به مردم را متوجبايست  قدرت خداست. نبی می

کرد. به طور حتم  م مشکالتشان بود، میحل تما تنهايی راه
 امروزه برای ما نيز چنين است. 

 

تا  ۱۱آيات  ۱(ارميا باب اولين رؤيای ارميا درباه چه بود؟ 
 را ببينيد.) ۱۹

              

              

              

 

شاخه ”را  ۱۱های کتاب مقدس، اصطالح عبرانی آيه  اکثر ترجمه
بازی با  ها ترجمه اينهرچند اند.  ترجمه کرده“ درخت بادام

درخت ”  اند. واژه انی را متوجه نشدهکلمات در زبان عبر
 ۱۲که در آيه “ کردن مراقبت”ريشه يکسانی با فعل “ بادام

بر کالمش گويد که  دارد؛ هنگامی که خداوند می آمده است،
 مراقبت خواهد کرد تا به انجام رساند.



توان استدالل کرد که پيام مرکزی تمام کتاب ارميا در آيات  می
. روزی همه يافتخواهد  تحققشود. کالم خدا  يافت می ۱۲و  ۱۱

آنچه خدا گفته بود به همان شکل اتفاق که خواهند ديد 
خواهد که قومش از گناه برگردند. او به  افتد. خدا می می

ايشان بخشش و فيض وعده داده است اما کسی را مجبور به 
  اگر قومش به او پاسخ ندهند،کند.  اطاعت و شفا يافتن نمی

عملی خواهد شد درست کالم او درباره داوری و مجازات بدون شک 
 اتفاق افتاد. که بر ضد اسرائيل در کتاب ارميا  کالمش دمانن

کالم خدا در اينجا تنها برای   کنيم، همانطور که مشاهده می
گفت و به او برای  مردم نبود. خدا مستقيم با ارميا سخن می

داد. گذشته از  های پيش رو هشدار می آمادگی در برابر مخالفت
ست اين تضمين را از توان ارميا می  هر آنچه اتفاق افتاد،

همانطور که “ من با تو هستم.”جانب خدا داشته باشد که 
 داشت.  میبينيم او به آن احتياج  می

 آيا برای همه ما نيز چنين نيست؟

 

انجيل متی را بخوانيد. در اين آيه چه  ۲۸باب  ۲۰آيه 
 توانيم بيابيم؟ تضمينی برای خود مطابق با زمان حال می

  



Uاکتبر ۲          جمعه 

 

تفسيرش از کتاب مارتين لوتر در مقدمه  مطالعه بيشتر:

ارميا يک نبی ”ارميا درباره اين نبی چنين نوشته است: 
کرد و  ای اسفناک و سخت زندگی می غمگين بود، که در دوره

مهمتر آنکه مأموريت نبوی او بسيار دشوار بود زيرا با 
ظاهرًا او به کرد.  مردمی بد خو و لجوج مبارزه و برخورد می

 شريرترهر روز موفقيت زيادی دست نيافت زيرا دشمنانش 
ها چندين بار تالش کردند که اين نبی را به قتل  آنشدند.  می

ب برسانند. او را به شدت تحت فشار گذاشته و او را مورد ضر
آنقدر زنده ماند که با  و شتم قرار دادند. با اين حال

 “چشمان خود ديد که کشورش نابود شده و مردمش تبعيد شدند.

ارميا به مدت چهل سال در برابر ملتش به عنوان يک شاهد ”
در زمان ارتداد بسيار زياد، او حقيقت و عدالت ايستاد. 

بود. در طول  الگويی از عبادت خدای حقيقی در زندگی و سيرت 
بود. او سقوط  خدای يهوه ، او سخنگوی محاصره سخت اورشليم
دی معبد زيبايی که سليمان بنا کرد را خانه داود و نابو

اش زندانی  بينی نمود. و هنگامی که برای سخنان دليرانه پيش
های بلند پايه  بر ضد گناه در مکان بايد او می شد، همچنان

ترد مردم گفت. او که مورد تحقير، نفرت و  آشکارا سخن می
های خويش از  گرفت، در نهايت شاهد تحقق واقعی نبوت قرار
از نابودی شهر در غم و اندوه پس بود و الوقوع  قريب عذاب

 Ellen G. White, Prophets and   الن جی. هوايت، – “شريک شد.
Kings, p. 408. 

 

 

  



  بحث برای سواالتی

 
يکی از دردناک ترين چيزها که امروزه ما به عنوان  -۱

های روز هفتم  بايد به آن بيانديشيم،  اين حقيقت  ادونتيست
است که خدا به ارميا درباره مخالفت بزرگی از سوی قوم خود 

باب  ۱۹تا  ۱۷قرار بود با آن روبرو شود، هشدار داد. آيات 
و خواهند ارميا را دوباره بخوانيد. چه کسانی بر ضد ا ۱

جنگيد؟ چه درس هراسناکی در اينجا برای ما وجود دارد؟ 
رسد چگونه  ديدگاه ما نسبت به پيام نبوی که به ما می  يعنی،

پسنديم؟  شنويم که نمی است، بويژه هنگامی که چيزهايی می
به بيان   که در باال اشاره شد،خانم الن جی. هوايت نوشته 

بايست خدای حقيقی  ی که میکسان  حقيقت هولناک که درست همان
را به جهانيان آشکار سازند، به نماينده او حمله کرده و با 

 را ببينيد.) ۹آيه  ۱(جامعه باب او به مبارزه پرداختند؟ 



 اکتبر ۹تا  ۳                  دومدرس 

 

 

 )وخارج داخلدر ( بحران
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

 پادشاهان ؛۱۵تا  ۱آيات  ۲ باب داورانمطالعه اين هفته: 
و  ۹آيات  ۳۳باب  دوم تواريخ ؛۳۱تا  ۲۶ اتآي ۱۲ باب اول
 .۳و  ۲ات آي ۵، باب ۲۸تا  ۱ات آي ۲باب  ارميا ؛۱۰

 

 او محصول نوبر و مقّدس خداوند برای اسرائيل”آيه حفظی: 
 خواهند مجرم بخورند را او که آنانی: گويد می خداوند. بود
ه آي ۲ باب ارميا( “گرديد خواهد مستولی ايشان بر بال و شد
۳(. 

 

بشريت بعد از  وضعيتتوانستيم يک واژه برای توصيف  اگر می
 می آن ميزانباشد که “ بحران”توانست  سقوط برگزينيم، می

، استآن الزم  ازما  خروج برای آنچه با نحو بهترين به تواند
شود: مرگ عيسی روی صليب. اين بحران  درک به بهترين شکل

بايد بسيار بد بوده باشد؛ گذشته از هر چيز، به اقدامات 
 زم بود بنگريد.که برای حل آن ال منتها درجه

ها مقابل زمينه  بسياری از روايتدر سرتاسر کتاب مقدس، 
 در زمان شرايطبحران پس از بحران اتفاق افتاده است، 

 درست همين گونه بود. ارميا  مأموريت



فراوانی  های چالشقوم خدا هم از داخل و هم از خارج با 
از سوی  وحشتناک نظامی تهديدمواجه شدند. متأسفانه با وجود 

ها از  در بسياری از مواقع بزرگترين بحران  های خارجی، قدرت
فاسد  های کاهنو  رهبراننه تنها به معنی  “داخل”داخل بود. 

، بلکه به معنی مردمی بودکه خود به اندازه کافی بد  بود
 ديده آسيب و سختهايشان از گناه و ارتداد چنان  است که قلب

توانست  هشدارهای خدا که می که از توجه کردن به بودشده 
 دارد، سر باز زدند. بايشان را از باليا در امان 

 

 ۱۰ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده اکتبر



  

Uاکتبر۴          يکشنبه 

 

 مکثی در تاريخچه

 

ها سرگردانی در بيابان در  اسرائيل پس از سال هنگامی که بنی
طولی نکشيد که مشکالت بار شدند،  موعودنهايت وارد سرزمين 

خداوند ”و اين پس از آمدن نسل جديد بود که ديگر شروع شد. 
)، و بحرانی روحانی ۱۰آيه  ۲(داوران باب “ شناختند را نمی

ت تأثير گذاشت. تاريخ ملّ شروع شد که به اشکال مختلفی بر کل 
در حقيقت همين مشکل است که بر کليسای مسيحی نيز تأثير 

 داشته است.

 

را بخوانيد. چه چيزی باعث  ۱۵تا  ۱آيات  ۲داوران باب 
 بحران شد و آن چگونه ظاهر گرديد؟

              

              

 

و بنی اسرائيل در نظر خداوند شرارت ”گويد  می ۱۱آيه 
قدمی از خدا دورتر شدند تا اينکه  بعدیهر نسل “ د.ورزيدن

شدند که خدا منع کرده بود. بخاطر  مردم مرتکب اعمالی می
گناهانشان در مقابل بحران پس از بحران قرار گرفتند ولی 

ها را ترک نکرده بود. او داورانی  خدا در اين حال نيز آن
) که قوم را از محنت نجات ۱۶آيه  ۲فرستاد (داوران باب 

 دهند. 

نام  “حدمتّ  سلطنت” چهآن تحتت ز عصر داوران، اين ملّ پس ا
 و صلح مرحله وارد سليمان و دداو ،شائول حکومتداشت، يعنی 

ابتدا  .انجاميد طول به سال صد يک حدود که شدند نسبی رفاه



ای  تحت سلطه داود و سپس سليمان، سرزمين به قدرتی منطقه
 تبديل شد.

نيانجاميد. بعد از مرگ زياد به طول “ خوب”های  اگرچه زمان
 قسمتت به دو پيش از ميالد)، اين ملّ  ۹۳۱سليمان (در حدود 

توان  تبديل شد، اسرائيل در شمال و يهوديه در جنوب. می
با گمراه کننده سليمان را مقصر دانست، کسی که  حکومتبيشتر 

ها برای  قبيله”وجود حکمتش اشتباهات زيادی مرتکب شد. 
، دچار خود سابق حاکم ظالمانه قداماتا تحتهای طوالنی  مدت

حکومت سليمان در زمان  ولخرجیشدند.  مضری اشتباهات
های سنگين پرداخت کرده و  باعث شد که مردم مالياتارتدادش، 

، Ellen G. Whiteالن جی. هوايت،  – “کارهای سخت انجام دهند.
Prophets and Kings, pp. 88, 89.  شرايط ديگر هرگز برای قوم برگزيده

ل باز نگشت. همه چيزهايی که خداوند ايشان خدا به حالت اوّ 
ها منع کرده بود، انجام دادند و بنابراين  را از انجام آن

 انگيز آن را دريافت کردند. عواقب غم

 

ها و باورهای نسل قبل خود را  به مشکل نسل بعد که ارزش
. ما به عنوان يک کليسا چگونه با اين ندارند بيانديشيد

توانيم بياموزيم که  موضوع برخورد کرديم؟ چگونه می
 هايمان را به نسل بعد از خود انتقال دهيم؟ ارزش

  



Uاکتبر۵          دوشنبه 

 

 مملکتدو 

 

شرايط از بد به بدتر تبديل شد. در   ت،پس از تقسيم شدن ملّ 
روحانی  های انتخاب چندين يربعامپادشاهی شمالی، پادشاه 

 . ندداشت شرارت باریوخيم انجام داد که تأثير طوالنی 

 

اين آيات را بخوانيد.  ۳۱تا  ۲۶آيات  ۱۲باب  اول پادشاهان
توانند ما را در  بايد چه چيزی درباره شرايط آنی که می

 آموزد؟ قضاوت کور کنند، به ما می

              

              

 

ای  پرستی توسط پادشاه باعث بوجود آمدن دوره رواج ساختن بت
زمان سلطنت در  که ارتدادی”آن سرزمين شد.  یبرا زا مصيبت
بيشتر از پيش مورد توجه قرار گرفت تا  ابداع گرديد، يربعام

الن  – “جايی که به نابودی کامل پادشاهی اسرائيل منجر شد.
پيش از  ۷۲۲درسال  .Ellen G. White, Prophets and Kings, p 107جی. هوايت، 

پادشاه آشور کشور را به کلی از بين برد و  شلمناسرميالد، 
 های مختلف امپراتوری فرستاد (پادشاهان ساکنانش را به قسمت

را ببينيد). هيچ بازگشتی از اين  ۷تا  ۱آيات  ۱۷باب  دوم
 .تی اسرائيل در تاريخ ناپديد شدتبعيد وجود نداشت. برای مدّ 

دست کم هنوز در پادشاهی جنوبی شرايط خيلی بد نبود. اما 
خوب هم نبود و مانند پادشاهی شمالی، خداوند به دنبال 
رهايی اين مردم از مصيبتی مشابه بود اما اين بار از تهديد 

يهود يک ، ئیاستثناموارد معدود ها. متأسفانه، به جز  بابلی



داشت که کشور را به ارتدادی عميقتر فرو  انیسری پادشاه
 بردند.

 

اين آيات درباره سلطنت برخی از پادشاهان يهود چه چيزی 
؛ ۲۳تا  ۲۱و  ۱۰و  ۹آيات  ۳۳باب  دوم تواريخگويند؟  می

 .۱۹و  ۱۸، ۹، ۸آيات  ۲۴باب  دوم پادشاهان

              

              

 

های نبوی کتاب  کتاب های بد، بسياری از با وجود تمام رهبری
دس از جمله ارميا، کالم انبيايی هستند که خدا برای قومش مقّ 

ها را از گناه و ارتداد که داشت کشور را از  فرستاد تا آن
خواست قومش را بدون  ند نمیخداو کرد، بازدارد. درون نابود می

دادن زمان کافی و فرصت بازگشتن از راه بد و در امان نگه 
ای که گناهانشان به دنبال داشت، به حال  فاجعهداشتنشان از 
 خود رها کند.

 

ت که انسان از فرهنگ و محيط خود قدم به سبسيار دشوار ا
ه به خود بنگرد. در حقيقت نطرفا ی بیئ ون نهاده و به گونهبير

زندگيمان را بر   پس چرا ما بايد دايماً اين غير ممکن است. 
بسنجيم؟ چه استانداردهای اساس استانداردهای کتاب مقدس 

 ديگری داريم؟

  



U  اکتبر۶         سه شنبه 

 

 شّر دوگانه

 

کالم ”بود.  در مقابل اين زمينهشروع مأموريت نبوی ارميا 
به او داده شد و او با اميد اينکه مردمش به آن “ خداوند

ه کرده و از نابودی که در انتظارشان بود در امان توجّ 
 از آن سخن گفت.   بمانند،

 

ارميا را بخوانيد و به سؤاالت زير پاسخ  ۲باب  ۲۸تا  ۱آيات 
 دهيد:

 

هايی داد؟  ودند، چه وعدهباندار مخدا به آن قوم زمانی که اي
 را ببينيد.) ۳و  ۲آيات (

              

 

آلود  ها و انبيايی که کارهای گناه شبان  ها، اهنبرخی از ک
 را ببينيد.) ۸(آيه انجام دادند، کدامند؟ 

              

 

های وحشتناکی در زمينه شرايط روحانيشان،  مردم به چه روش
 را ببينيد.) ۲۴و  ۲۳(آيات ؟ زده بودندخود را گول 

              

حزقيال و ت برخی تغييرات روحانی را تحت نظر اگر چه اين ملّ 
بعدها به روش بد قبلی خود بازگشته و   تجربه کردند، يهودا



 رفتارش دردر اينجا مانند بيشتر دچار ارتداد شدند. ارميا 
 از آنچه در جريان بود سخن اطمينان بدونطول مأموريتش، 

 گفت. 

ارميا جالب هستند. مردم  ۲باب  ۱۳بويژه سخنان او در آيه 
را ترک نمودند و  حياتچشمه آب  دو بدی مرتکب شدند: خداوند

. داشت ای برای خود حفر نمودند که آب نگه نمی های شکسته چشمه
ها همه چيز را از  آن  به عبارت ديگر، با ترک کردن خداوند،

 ۴باب  ۱۰آنچه عيسی در آيه  در نوردست دادند. اين سخنان 
 .کنند مفهوم بيشتری پيدا میيوحنا گفت 

 

بی ”مردم به دنبال ، خداوند فرمود که ارميا ۲باب  ۵در آيه 
اند. واژگان  شده“ بی ارزش”اند و در نتيجه  رفته“ ارزشی

آيند که در جامعه  می )hbl(عبرانی برای هر دو مورد از ريشه 
ترجمه شده است. “ بيهودگی”اکثرًا بکار برده شده و به معنی 

نيز است. چطور به دنبال “ دم”يا “ بخار”همچنين به معنی 
اين به چه  کند؟ می“ ارزش بی”چيزهای بی ارزش رفتن ما را 

اين مفهوم به ما چگونه در درک کسانی که در مفهومی است؟ 
ارزش است، کمک  معنی و بی شان بی کنند زندگی هايی احساس می زمان
 ها چيست؟ کند؟ پاسخ به آن می

  



Uاکتبر ۷       شنبه  چهار 

 

 تهديد بابلی

 

زمينه وقايع سياسی که مأموريت ارميا را شکل داد، تا حدی 
در تاريخ ناپديد گشته است. به اين معنی که بسياری از 

تصويری کلی از آنچه اما برای داشتن جزئيات موجود نيستند. 
شناسی)  های باستان فاق افتاد، در کتاب مقدس (با کمک يافتهاتّ 

رسد  با وجود اينکه به نظر می بيش از حد اطالعات وجود دارد.
ها  تزيرا ملّ  نداشتکنترلی وجود از ديدگاه بشری احتماالً هيچ 

ای  س به گونهبر سر خاک، قدرت و سلطه جنگيدند، اما کتاب مقدّ 
 دهد.  تعليم می ديگر

 

ارميا را بخوانيد. ما بايد از آن چه بدست  ۲۷باب  ۶آيه 
 آوريم؟

 

های اوليه مأموريت ارميا، درگير  پادشاهی کوچک يهود در سال
رو به زوال بود. با آشور نظامی بين بابل، مصر و های  جنگ

سقوط امپراتوری آشور در اواخر قرن هفتم پيش از ميالد، مصر 
ت آوردن دوباره قدرت و سلطه در منطقه بود. با به دنبال بدس

شکست پيش از ميالد، مصر  ۶۰۵در  کرکميشدر نبرد   اين وجود،
 تبديل شد. یو بابل به قدرت تازه جهان خورد

پادشاه  يهوياقيماين قدرت جديد يهود را به بردگی خود برد. 
را يهود تنها با هم پيمان شدن با پادشاه بابل توانست کشور 

تثبيت نمايد. با وجود اين، بسياری از افراد در کشور مايل 
خود را خواستند بجنگند و  ها می به انجام اين کار نبودند؛ آن

اگر اين چيزی نبود که  یها رهايی دهند، حتّ  طه بابلیاز سل
خداوند از ايشان انتظار داشت. در مقابل خدا داشت بويژه از 



ت بدليل ارتدادشان تبيه ملّ ای برای ن بابل به عنوان وسيله
 . کرد میاستفاده 

 

ارميا را بخوانيد. پيام ارميا به قوم  ۲۵باب  ۱۲تا  ۸آيات 
 يهود چه بود؟

              

              

 
درباره عواقب گناهشان به ايشان به مردم  به مراتبارميا 

تذکر داد، و بارها و بارها بسياری از رهبران سياسی و دينی 
خواستند را باور  هی کردند و آنچه خود میتوجّ  هشدارها بیبه 

خواهد کرد. گذشته از هر چيز،  حفظرا ها  کردند که خداوند آن
 ها قوم منتخب خدا نبودند؟ مگر آن

 

بدون خواستيد را باور کرديد  آنچه خود میآخرين باری که 
، چه توجه به اينکه چقدر واضح آن ايده کامًال اشتباه بود

شود ديگر همان  هايی آموختيد که باعث می چه درسزمانی بود؟ 
 اشتباه را مرتکب نشويد؟

  



Uاکتبر ۸        شنبه  پنج 

 

 سوگند دروغ

 

خواهد که در  ارميا، خداوند از مردم می ۵باب  ۱در آيه 
حّتی يک نفر را توانيد  میآيا ”ها بگردند تا ببينند که  کوچه

کوشد تا نسبت به خداوند با  و می بيابيد که درستکار باشد
اين دو “. ، که شايد من بتوانم اورشليم را ببخشمدوفا باش

آورد. يکی از فيلسوف اهل يونان  داستان را به خاطر می
 طبقس است که جنيپيش از ميالد به نام ديو ۴باستان در قرن 

گفت که  زد و می ها، در طول روز در بازار قدم می افسانه
درستکار است. داستان ديگر که مطمئنًا همانی  بدنبال فردی

است که ما به درستی آن باور داريم، داستان سخن گفتن خدا 
مرد  ۵۰گفت اگر ابراهيم بتواند  با ابراهيم است که به او می

نفر کاهش يافت) بيابد، او شهر را  ۱۰درستکار (خيلی زود به 
 نابود نخواهد کرد. 

نمايان ساختن وسعت ارتداد و  کالم خدا به ارميا هدفهرچند 
کناه در ميان قومش بود. آيا کسی وجود نداشت که درستکار 

 بوده و به دنبال حقيقت باشد؟

 

ارميا را بخوانيد. در اينجا چه چيزی  ۵باب  ۳و  ۲آيات 
(الويان نشان دهنده وخيم شدن اوضاع بود؟ بيان شده است که 

 را ببينيد.) ۱۲آيه  ۱۹باب 

              

              

 

آشکار که در سرتاسر کتاب وجود دارد ای را  اين آيات نکته
ه به اينکه چقدر زياد اين قوم سقوط کرده توجّ  سازد. بی می



بسياری از مردم بر اين باور بودند که همچنان با   بود،
ها نام او را بيان  کردند! آن ايمان از خداوند پيروی می

“ راستی، عدالت و حقيقت”ه در و ن“ دروغ”کردند اما به  می
) همانگونه که خداوند به ايشان فرموده ۲آيه  ۴(ارميا باب 

جانب خدا آمده بود گوش نکردند  ها به هشداری که از آن بود.
دادند آنگونه که انگار  اما کارهای دينی خود را انجام می
 . و در واقع درست نبود همه چيز بين ايشان و خدا درست بود

شود،  ارميا ديده می ۷باب  ۴خوردگيشان در آيه  عمق فريب
از اين کلمات برداشت زمانی که مردم آسايشی دروغی را 

اين معبد خداوند (” hekhal yhwh hekhal yhwh hekhal yhwh hemma نمودند می
بطوريکه تنها ، “است، معبد خداوند است، معبد خداوند است
برای اطمينان از داشتن معبد در آنجا همه آن چيزی بود که 

خوب بودن شرايطشان الزم داشتد. دانستن اينکه در بحران 
ا زمانی که دربحران هستيد و د بد است؛ امّ وهستيد به نوبه خ

 از آن بی اطالعيد، موقعيت به مراتب بدتری است.

 

انگيزی که ما به عنوان  با وجود تمام حقايق شگفت
توانيم  چگونه می  ايم، روز هفتم دريافت کردههای  ادونتيست

شويم که بپنداريم  مطمئن باشيم که گرفتار فريبی مشابه نمی
 تنها فراخوانده شدنمان برای نجات ما کافی است؟

  



Uاکتبر ۹           جمعه 

 

 که کنيد رفتار امروز مانند نبايد شما” مطالعه بيشتر:

(تثنيه “ دهد می انجام است، درست خودش نظر در چه هر کس هر
 که خدايتان خداوند احکام از که شرطی به). ”۸آيه  ۱۲باب 
 مورد که را آنچه و نماييد پيروی کنم، می اعالم شما به امروز
 آن در). ”۱۸آيه  ۱۳(تثنيه باب “ آوريد بجا اوست، پسند
 که کاری هر کس هر و نداشتند پادشاهی اسرائيل مردم زمان
آيه  ۲۱، باب ۶ آيه ۱۷(داوران باب “ کرد می خواست می دلش
۲۵.( 

م در اين آيات وجود دارد، بويژه امروزه و بسيار مهّ  تباينی
شخص در اين عصر که بسياری از مردم بر عليه اين نظريه که 

کاری انجام دهند يا چه چيزی خوب و ها بگويد چه  به آن ديگری
توانيم  کنند. با اين وجود در اينجا می بد است شورش می
بينی مشاهده نماييم. در يکی،  اين دو جهانتفاوتی واضح ميان 

پندارند، انجام  می“درست”مردم هر آنچه که از ديد خود 
از ديد خداوند ”دهند؛ در ديگری، مردم چيزی را که  می

ل اين است مشکل حالت اوّ دهند.  درست است انجام می“ خدايشان
بوده “ درست”که در طول تاريخ اغلب آنچه از ديد شخصی افراد 

است. به اين دليل است  بوده از ديدگاه خدا نادرست ولی است،
که ما بايد همه چيزمان حتی وجدانمان مطابق با کالم خدا 

 باشد. 

 

 

 

  



  بحث برای سواالتی

کارهای بسيار “ خوب”هايی که در آن مردم   برخی از نمونه -۱
بدی انجام دادند، حتی زمانی که در آن موقعيت کارشان درست 

رسد، نام ببريد. امروزه بسياری از  ه ذهنتان میبود، ب
نگردند. ما از  ها به بعضی از رسوم گذشته با وحشت می فرهنگ

 بودن هايی درباره اينکه عالوه بر مطيع اين موضوع چه درس
ها نيز مراقب  دس بايد در تعبير از آنهای کتاب مقّ  آموزه

ت دارای اهميّ اين بويژه زمانی توانيم بياموزيم؟  باشيم، می
توسط “ بد”يابيم در بعضی موارد برخی از کارهای  است که درمی

توانند اعمالشان را به  کسانی انجام شدند که باور داشتند می
دس توجيه نمايند. اين درباره اينکه ده فرمان کمک کتاب مقّ 

 گويد؟ بايد برای باورهای ما اصلی و اساسی باشند، چه می

 

بخش از سال درباره ارميا مطالعه  همانطور که در اين -۲
، کنيم، اين انديشه را که با وجود هشدار پس از هشدار می

شان با خدا خوب است را در  مردم بر اين باور بودند که رابطه
ذهن نگه داريد. چه چيزی ممکن است باعث چنين فريب خوردگی 
ايشان در مورد شرايطشان بوده باشد؟ برای ما چه پيامی بايد 

 ه باشد؟داشت



 اکتبر ۱۶تا  ۱۰      سومدرس 

 

 

 پنج پادشاه آخر يهود
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

 ۲۲ باب اول ارميا ؛۳۴باب  تواريخ دوممطالعه اين هفته: 
 ۳۶باب  تواريخ دوم ؛۱۴تا ۱آيات  ۲۹باب ، ۱۹تا  ۱ اتآي
 .۸تا  ۲ات آي ۲۳باب ارميا  ؛۱۴تا  ۱۱ات آي

 

 آنگاه نمود، می دادرسی را مسکين و فقير”آيه حفظی: 
 ۲۲ باب ارميا( “نيست؟ اين من شناختن مگر. شد می سعادتمندی

 .)۱۶ه آي

 

نويسنده معروف اهل روسيه، به دليل  داستايوسکی فئودور
چهار سال ميالدی  ۱۸۰۰دهه های خرابکارانه سياسی در  فعاليت

بعدها که از تجربياتش نوشت،  سپری کرد. سيبریرا در زندان 
از هم زندانيانی سخن گفت که از رفتار وحشتناک خود پشيمان 

ای از توبه و  هرگز نشانهدر طی چندين سال، من ”نبودند. 
پشيمانی در اين افراد نديدم؛ هيچ اثری از احساس حزن نسبت 

ها از درون خود را  هايشان وجود نداشت و اکثر آن به جرم
 ,Joseph Frankجوزف فرانک داستايوسکی،  – “يدند.د درستکار می

Dostoevsky, the Years of Ordeal, 1850–1859,p. 95 

به جز يوشيا، از پنج پادشاهی توانست  میداستايوسکی احتماًال 
که در زمان مأموريت ارميا بر يهود حکومت  بگويدسخن 



کردند. اين مردان يکی پس از ديگری اين گونه به نظر  می
رسيدند که برای اعمال خود به هيچ وجه احساس ندامت  می

ها باعث  ی با آشکار شدن اين حقيقت که اعمال آننداشتند حتّ 
که خداوند بواسطه ارميا به  ندشد ها و فجايعی می بروز مصيبت

 ايشان هشدار داده بود.

هرگز قصد خدا اين نبوده است که به اسرائيل پادشاه بدهد؛ 
دليل آن را بهتر درک خواهيم کرد.   ن هفته،يادر انتهای درس 

ی بيچاره در اکثر دوران مأموريت همچنين فشار جدی که ارميا
 قدردانی نشده با آن مواجه بود را نيز متوجه خواهيم شد. 

 

 ۱۷ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده اکتبر

  



Uاکتبر ۱۱         يکشنبه 

 

 يوشيا حکومت تحت

 

يوشيا شانزدهمين پادشاهی بود که در پادشاهی جنوبی حکومت 
پيش از ميالد  ۶۰۹تا  ۶۴۰های  کرد؛ دوره حکومت او بين سال
بيش از نيم قرن سقوط اخالقی و بود. او در هشت سالگی پس از 

)، دو تن منسی) و پدربزرگش (آمونروحانی دوران حکومت پدر (
 ۳۱حکومت يوشيا به پادشاهی رسيد.   شاهان يهود، شريرتريناز 

ا بر خالف اجدادش و با وجود شرايط سال به طول انجاميد. امّ 
 پسند خداوند نظر در که را آنچه”يوشيا   محيطی بر ضد او،

 ). ۲آيه  ۲۲(پادشاهان دوم باب “ آورد عمل به بود،

 احاطه شده با ،شد متولد شرير پادشاه يک ازشيا که يو”
 تنها تعداد معدودی و ،بود پدرش راه کردن دنبال وسوسه

 حال اين با کنند، تشويق حق راه در را او مشاور داشت که
او که از اشتباهات  .بود اسرائيل خدای دنباله رو حقيقی

تصميم گرفت به جای نزول به ار يافته بود، دهای پيشين هش نسل
ه سطح پايين گناه و پستی که پدر و پدربزرگش دنبال کرد

او به هيچ جناحی کشيده راه درست را در پيش گيرد.   ،ندبود
نشد. به عنوان کسی که بايد جايگاه مورد اعتماد بودن را بر 

 حاکمان هدايت برای که یالعمل دستورگزيد، مصمم شد که از  می
کند و درنتيجه فرمانبرداريش  اطاعت ،بود شده داده اسرائيل

به سوی افتخار استفاده  ئی وسيلهخدا توانست از او به عنوان 
 الن ج. هوايت، – “کند.

Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 384. 

 

 چه يوشيا اصالحات های لفهتواريخ دوم را بخوانيد. مؤ ۳۴باب 
چه  ،وحانیر اتاصالح در تالش گونه هر محور آنها چرا و ندبود

 ؟هستند شخصی ياجمعی و 

              



              

 

 نخست، تا حد امکاندو جزء اصلی بود:  اصالحات يوشيا شامل
عنی او بود. يبرده بت پرستی  يی ازبو که از هرآنچه خالصی

تالش کرد تا مرسومات شيطانی که در بين مردم رواج پيدا کرده 
 بود را از بين ببرد. 

و کارهای اشتباه  شرارتنبودن ا اين تنها اولين قدم بود. امّ 
پس   بوجود خواهد آمد. دوم اينکه، مفهوم نيست که خوب به اين

پادشاه پيمانی نزد خدا بست که   از شنيدن کتاب قانون،
 پيمانی و او احکام و قوانين و آورد بجا را او فرمانهای”

 بجا جان و دل تمامی با بود، شده نوشته کتاب در که را
 ). ۳۱آيه  ۳۴(تواريخ دوم باب  “آورد

 

تواريخ دوم را بخوانيد. اين آيات  ۳۴باب  ۳۳و  ۳۲آيات 
درباره قدرت نمونه خوبی به خصوص در ميان افرادی که در 

گويند؟ به  جايگاه قدرت و تأثيرگذاری هستند، به ما چه می
دقت و زياد بيانديشيد: رفتار و کالم شما چه تأثيری بر 

 گذارد؟ ديگران می

  



Uاکتبر ۱۲         دوشنبه 

 

 : تبار ديگريهوياقيمو  يهوآخاز

 

هنگامی که پس از پدرش بر ) همچنين معروف به شلوميهوآخاز (
ماه به طول  ۳سال سن داشت. حکومت او تنها  ۲۳تخت نشست، 

انجاميد. فرعون برادرش را جايگزين او کرد زيرا يهوآخاز 
سياست مصر نبود. يهوآخاز به مصر برده شد و در آنجا  طرفدار

 ۲۳باب پادشاهان دوم   ،۴و  ۲آيات  ۳۶دوم باب  مرد. (تواريخ
 )۳۴تا  ۳۱آيات 

پادشاهی که پس از يهوآخاز بر تخت نشست، يهوياقيم بود، که 
پيش از ميالد حکومت کرد. او پسر  ۵۹۸تا  ۶۰۹های  در بين سال

  اورشليم را تصاحب نمود، نبوکدنصريوشيا بود. هنگامی که 
بابل برده شد. ارميا  به ظروف معبديهوياقيم همراه با 

ت را به راه بازهم به مردم هشدار داد که پادشاه جديدشان ملّ 
 برد.  اشتباه می

 

ارميا را بخوانيد. چه مسائلی در مورد  ۲۲باب  ۱۹تا  ۱آيات 
 يهوياقيم باعث شد که خشم شديد خداوند برانگيخته شود. 

              

              

              

 

کلمات خيلی تندی برای   گفت، از طريق ارميا سخن میخداوند که 
کار و فاسد داشت. يهوياقيم پادشاهی ظالم و  اين پادشاه طمع

ی بر يهود اعمال کرد ينهای سنگ حريص بود که ماليات
به مصريان ) تا را ببينيد. ۳۵آيه  ۲۳باب  مپادشاهان دو(



 کارنيروی  از استفاده با آن، از بدترپول پرداخت کند. 
قصرش را ساخت که سرپيچی از تورات بود که درباره  اجباری

 خود همنوع به”پرداخت دستمزد کارگران به وضوح گفته بود. 
 که را کارگری مزد. نکنيد خيانت او مال به و نرسانيد ضرر

 شب برای حّتی. بپردازيد معّين موقع در کند می کار شما برای
. همچنين )۱۳آيه  ۱۹(الويان باب “ نداريد نگاه خود پيش هم

پرستی  های پت باعث شد که آئين ،بر خالف يوشيا پدرشيهوياقيم 
 در يهود بار ديگر بوجود آيند. 

خداوند در زمينه ای قدرتمند است.  آيه ۱۶آيه  ۲۲ارميا باب 
 و فقير”مقايسه فساد يهوياقيم با پدرش، به او فرمود: 

 مگر. شد یم سعادتمندی آنگاه نمود، می دادرسی را مسکين
دانش به عبارت ديگر، “ ؟گويد می خداوند نيست؟ اين من شناختن

آيد؛  حقيقی خدا از نحوه رفتار فرد با افراد نيازمند می
ن نهاده تا برای ايد که ما از حريم خود قدم بيرو زمانی می

کار ما را جبران کنند، منفعت   توانند واقعاً  کسانی که نمی
س ديگر مانند سرتاسر کتاب مقدّ برسانيم. در اينجا بار 

دهد  بينيم که خدا به نيازمندان و درماندگان اهميت می می
توانند به  نمیکه همانقدر که ما موظف به کمک کردن به کسانی 

 کنند، هستيم.  کمک خود

 

ما را در “ افراد فقير و بيچاره”اين انديشه که کمک به  در
يد. اين به چه کند، بيشتر تأمل کن کمک میشناخت خداوند 

 مفهومی است؟

  



U  اکتبر ۱۳        سه شنبه 

 

 يُهوياکينسلطنت کوتاه مدت پادشاه يهود، 

 

او يهوياقيم بود. پسر  يُهوياکيننوزدهمين پادشاه يهود، 
 ۵۹۸تنها سه ماه و نيم بر تخت سلطنت داود نشست. در سال 

پيش از ميالد، نبوکدنصر نيروهايش را به اورشليم آورد و 
ساله را به همراه مادرش، همسرش و بسياری از  ۱۸پادشاه 

پيش  ۵۶۱اعضای سلطنتی را توقيف کرده به اسارت برد. در سال 
 لطفسارتش، مورد از ميالد، يهوياکين در سی و هفتمين سال ا

جانشين نبوکدنصر قرار گرفت. او حق غذا خوردن  شرير َمُروَدک
توانست ردای پاداهيش را به تن  میبا پادشاه بابل را يافت و 
 ۵۲، ارميا باب ۳۰تا  ۲۷آيات  ۲۵کند. (پادشاهان دوم باب 

را ببينيد.) پسرانش نيز با او در بابل  ۳۴تا  ۳۱آيات 
ها  که آن دال بر اين بودگويی ارميا بودند، در عين حال پيش

 .دادخواهند  از دستتخت سلطنت داود را 

 

که کالم خداوند از  ارميا را بخوانيد ۲۹باب  ۱۴تا  ۱آيات 
طريق ارميا بعد از به اسارت برده شدن پادشاه يهوياکين و 

ت و فيض خدا خانواده و دربارش از اورشليم بود. چگونه محبّ 
 شود؟ مصيبت نمايان میی در ميان اين حتّ 

              

              

              

 

 زيرا”س، اين آيه است: يکی از معروفترين آيات کتب مقدّ 
 که دانم می دارم شما برای که را فکرهايی: گويد می خداوند
 اميد آخرت در را شما تا بدی نه و باشد می سالمتی فکرهای



ای  ما در اينجا بطور حتم آيه ).۱۱آيه  ۲۹(ارميا باب “ بخشم
ای از خداوند که از طريق ارميا به  آيهداريم:  مطابق زمينه

گويد که توسط کشورگشايان بابلی کامًال بی  اسيران يهود می
بدون توچه به بدی   ی در آن حال،خانمان شده بودند. هنوز حتّ 

ها بدانند او همچنان ايشان  خواست که آن شرايطشان، خداوند می
بدون شک با خواست.  ها را می ت نموده و تنها خوبی آنا محبّ ر

اميدوار ها حتمًا اين سخنان  در نظر گرفتن شرايط وحشتناک، آن
ی حتّ   و نويد دهنده را به خوبی پذيرفتند. از اين رو، کننده

در ميان هشدارها و تهديدات مهلک، همچنان به مردم وعده 
در آن زمان حتمًا داشتن  بويژهشد.  داده می“  آينده و اميد”

 م بوده است.ها بسيار مهّ  چنين اطمينانی برای آن

 

آينده و اميد؟بدون در نظر گرفتن شرايطتان، در زمان حال از 
توانيد انتظار  هايی می خداوند چه وعده“ آينده و اميد”پيام 

 داشته باشيد؟

  



Uاکتبر ۱۴       شنبه  چهار 

 

 پايان بن بست

 

تواريخ دوم را بخوانيد. اين آيات  ۳۶باب  ۱۴تا  ۱۱ آيات
ت به درباره آخرين پادشاه يهود قبل از نابودی نهايی اين ملّ 

گويند؟ چه اصول روحانی مربوط به ارتداد در ای  ما چه می
 اند؟ آيات نمايان شده

              

              

              

 

سالگی به عنوان دست نشانده نبوکدنصر  بر  ۲۱صدقيا در سن 
تخت پادشاهی نشست. متأسفانه، همانگونه که در آيه آمده 

از سرگذشت پادشاهان پيشين نياموخت و های زيادی  او درس  است،
 ت به بار آورد. های بيشتری برای ملّ  در نتيجه ويرانی

کند، که  بيان میای عميق را  تواريخ دوم نکته ۳۶باب  ۱۴آيه 
 های شرارتها اشاره دارد. در ميان همه  تداد آنربر قلب ا

از  ايهود انجام شده تحت حکومت صدقيا، آمده است که
 کردند. پيروی می“ خود اطراف مّلتهای پرستانه بتهای  رجاست”

و صدها سال به عنوان قوم  ها پس از خروج ها قرن و اينک آن
 ۴تثنيه باب ها بودن ( تنور و چراغ ساير ملّ  بايد پيمان که می

)، همچنان گرفتار فرهنگ مرسوم و رسوم و آداب ۸تا  ۵آيات 
 پرستانه بت“آلود گناه گوهایال”های اطرافشان بودند که  امت

 دادند.  انجام می

 آيا در اينجا پيامی برای ما وجود دارد؟

 



از او چه  ارميا را بخوانيد. پادشاه ۳۸باب  ۱۸تا  ۱۴آيات 
 پرسيد و چرا؟

 
های مختلف اين را به وضوح مشخص نمود که  خداوند در موقعيت

بايست تسليم قوانين بابل شوند که اين تصرف مجازات  امت می
گناه ايشان بود. با اين وجود، صدقيا به آن گوش نکرد و 

. اسرائيل به شدت بستبر عليه نبوکدنصر  ئی نظامی معاهده
 ۵۹۷ا نبوکدنصر در سال امی مصر داشت. امّ اميد به پيروزی نظ

پيش از ميالد بر ارتش فرعون پيروز شد. اين شکست برای هميشه 
با وجود  اورشليم و اين قوم را تعيين نمود.سرنوشت 
قوم يهود   های بسيار برای توبه کردن و نجات يافتن، موقعيت

 از اين کار سر باز زد.  

 

که کس ديگری در تا پيامی  ايم برخاستهما به عنوان يک کليسا 
اين بسيار مشابه به جهانيان برسانيم.  نمايد، اعالم نمی دنيا

داد. ما از اشتباهات  کاری است که قوم يهود بايد انجام می
 توانيم و بايد بياموزيم؟ هايی می ها چه درس آن

  



Uاکتبر ۱۵        شنبه  پنج 

 

 های تاريک سال

 

چه بر سر اسرائيل و اورشليم   پس از نپذيرفتن پيام خدا،
 .۹و  ۸آيات  ۳۹ارميا باب آمد؟ 

              

 

ها هشدار داد اتفاق خواهد  تمام چيزهايی که خدا به آن
. هر چقدر که تمايل به باور هشدارها دقيقا رخ داد  افتاد،

ها را  نداشتند، به طور حتم بعد از به وقوع پيوستنشان آن
ی در سطح شخصی چيزی شود که حتّ  می پيداآيا کسی باور کردند. 

خداوند به ما هشدار داده است مشابه را تجربه نکرده باشد؟ 
ل ا ما به هر حاشود، امّ  کاری را انجام ندهيم وگرنه چنين می

دهيم و به طور قطع آنچه به ما گفته شد  آن را انجام می
 افتد. اتفاق می

 

شود؟ چه  ارميا چه پيامی يافت می ۲۳باب  ۸تا  ۲در آيات 
 آنجا داده شده بود؟اميدی به مردم 

              

              

              

 

آمد:  از ديدگاه انسانی همه چيز به نظر از دست رفته می
، همعبدشان نابود شد  ،ای تبديل شده است خرابه بهکشورشان 

رهبرانشان تبعيد شده و به اسارت گرفته شدند و شهر اورشليم 
ای از سنگ تبديل شده بود. قوم يهود و يهوديان  به توده



، مانند بسياری بايست در آن زمان از تاريخ ناپديد گردند می
 های ديگر که گرفتار چيزی مشابه شدند.  تملّ 

در آيات فوق (و بسياری های ديگری داشت و  ا خداوند نقشهامّ 
آيات ديگر) او به ايشان اين اميد را دادکه همه چيز از دست 

ها  فته است بلکه بازماندگان برخواهند گشت و از طريق آننر
ان همه هشدارها به يعنی در ميوعده تحقق خواهد يافت. 

 نابودی، انبيا به مردم تنها اميد ممکن را نيز دادند. 

های تيره نابودی و مرگ که نمايانگر پايان پادشاهی  سال”
آورد اگر تشجيع در  ها نا اميدی می ترين قلب به قوی ا بوديهود
از  رحمتشخداوند در  داشت، های انبيای خدا وجود نمی پيام

طريق ارميا در اورشليم، دانيال در دربار بابل و حزقيال در 
هدف ابدی خويش را آشکار ساخت و اطمينان  سرچشمه رود خابور

 کتاب موسی را برای قوم منتخب های نوشته شده در داد که وعده
که گفته بود برای کسانی که به او خويش تحقق خواهد بخشيد. 
 “)۲۳آيه  ۱(پطرس اول باب ’‘ کند.  وفادار باشند همه کار می

 الن جی. هوايت، –

Ellen G. White, Prophets and Kings,p. 464.  

  



Uاکتبر ۱۶               جمعه 

 

به   ،اارتداد يهودهای پايانی  در سال” :تفکری فراتر

رسيد نصايح انبيا فايده چندانی نداشت؛ و هنگامی که  نظر می
رين بار برای محاصره ارتش کلدانيان برای سومين و آخ

ارميا نابودی ها رخت بر بست.  اميد از قلب  ،اورشليم آمد
و به دليل اصرارش برای تسليم کامل را پيشگويی کرده بود؛ 

باقی ا خدا به زندان انداخته شد. امّ شدن بود که در نهايت 
ماندگان وفادار را در نا اميدی ترک نکرد که هنوز در شهر 

انی که ارميا تحت مراقبت شديد افرادی ی زمحتّ  مانده بودند
ای جديد  بود که پيامش را به تمسخر گرفته بودند، مکاشفه

درباره تمايل آسمان به بخشش و و نجات بر او ظاهر گشت که 
منبع پايدار آرامش برای کيسای خدا در آن زمان تا به امروز 

 .Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 466  الن جی. هوايت، –“ است.

“. تمايل آسمان در بخشش و نجات”توجه کنيد،  عبارتبه اين 
به بخشش “ تمايل آسمان”هايی بيانديشيد که به ما  به همه روش

صليب به و نجات، نشان داده شده است. گذشته از هر چيز، 
ما کالم خدا را گويد. بسخن ه ما بايد از اين تمايل ب تنهايی

سازد. به ما روح  داريم که نقشه نجات را برايمان نمايان می
های  انگيز است. به چه روش داده شده است که موهبتی شگفت نبوت

به ما نشان داده  “تمايل آسمان به بخشش و نجات”ديگری 
 اند؟ شده

 

  بحث برای سواالتی

گفتند، به ارميا نبی و به او  ]مردم نزديک شدند[” -۱
 حضور در! بده انجام ما برای خواهيم می آنچه کنيم می خواهش’

 گروه ما زمانی. کن دعا ايم مانده زنده که ما برای ما، خدای
 از کمی تعداد بينی می که طور همان اکنون، اّما بوديم کثيری

اين آيه و ). ۲آيه  ۴۲(ارميا باب  ‘“.اند مانده زنده ما
خوانيم، درباره زمينه  کتاب می همين ۲۳باب  ۳آنچه در آيه 

 گويند؟ بازماندگان در اين کتاب چه می



 

س و ديدن تمام ما نگاه کردن به تاريخ مقدّ  ديدگاهاز  -۲
های  ن ها و کمبودهای روحانی قوم خدا در زما اشتباهات، کوتاهی

و ما بايد اين کار را انجام دهيم زيرا باستان آسان است. 
به ما گفته شده است که اين روايات به عنوان الگو و نمونه 

. )۱۱آيه  ۱۰(قرنتيان اول باب بودند   برای ما نوشته شده
موضوع ناراحت کننده اين است که بسياری از مردم آن زمان، 

ست را انجام پنداشتند که کار در ارچوب فرهنگی خود میهچدر 
ها و خداوند خوب بود. اين چه  ين آندهند و همه چيز ب یم

ممکن است از شرايط روحانی  رهشداری درباره اينکه ما چقد
توانيم  هايی می دهد؟ به چه روش خبر باشيم، به ما می خود بی

کنيم؟ چرا بايد صليب را در شرايط روحانی حقيقی خود را درک 
را نکنيم چه  اين روند قرار دهيم؟ و اگر اين کار مرکز

 اتفاقی برای زندگی روحانيمان خواهد افتاد؟



 ۲۳تا  ۱۷        چهارمدرس 
 اکتبر

 

 

 سرزنش و مجازات
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

 باب ارميا ؛۱۰تا  ۵آيات  ۱۷باب ارميا مطالعه اين هفته: 
 ۳باب  يوحنا ؛۲۳تا  ۱۸آيات  ۱۱باب ارميا ، ۴تا  ۱ اتآي ۱۷
 .۱۶تا  ۱آيات  ۱۴، باب ۶تا  ۱ات آي ۱۲باب ارميا  ؛۱۹ه آي

 

 مرا شوم، سالم کامال تا ده شفا مرا خداوند، ای”آيه حفظی: 
 ستايش را تو تنها. ببرم سر به کامل امنيّت در تا ده خالصی
 .)۱۴ه آي ۱۷ باب ارميا( “کنم می

 

 است شده آنچه و بود، خواهد که است همان است بوده آنچه”
“ نيست تـازه چيـز هيـچ آفتاب زيـر و شد خواهد که است همان

 ).۹آيه  ۱(جامعه باب 

اين بخصوص در مورد ؟ نيست ئی تـازه چيـز هيـچ آفتاب زيـر
است که اغلب فراخوانده  صادقخدا  یزندگی و کار انبيا

را برای کسانی که الزم بود ها  شدند تا هشدارها و سرزنش می
انبيا با وجود اينکه برسانند. رفتار صحيح را بدانند، 

بدنبال وفادار بودن به فراخواندگيشان بودند، اما در اکثر 
های شديد و حتی مجازات معموًال از جانب  مواقع با مخالفت

بودند که به پيام  رهبران دينی که بايد اولين کسانی می



جای تعجب نيست که عيسی شدند.  کردند، مواجه می ايشان گوش می
 قبرهای که رياکار فريسيان و کاتبان ای شما بر وای”فرمود، 

 و دهيد، می زينت را صادقان مدفنهای و کنيد می بنا را انبيا
 خون ريختن در بوديم، می خود پدران ايام در اگر: گوييد می

 ).۳۰و  ۲۹آيات  ۲۳(متی باب “ شديم نمی شريک ايشان با انبيا

اين هفته شروع خواهيم کرد به شناختن مشکالت ارميا، کسی که 
کرد،  مملو از مجازات و سرزنش بود: او سرزنش میمأموريتش 

 کردند.  رهبران او را مجازات می

 

 ۲۴ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده اکتبر

  



Uاکتبر۱۸                  يکشنبهUدو راه 

 

های  دايش تا آخرين بابپهای ي کتاب مقدس از نخستين باب
مکاشفه، تنها دو شيوه درمورد نحوه زندگی برای ما بيان 

کند: يا ما با تمام قلب و روحمان از خداوند پيروی  می
ای که  خالف اين است. همانطور که عيسی در آيهکنيم و يا  می

 من با که هر”آزاردهنده يافتند، فرمود،  آن را بسياری
 پراکنده نکند، جمع من با که هر و است من ضد بر نباشد،

اين اظهاری بدون ابهام است  ).۲۳آيه  ۱۱(لوقا باب  “سازد می
های روحانی قدرتمندتر از آنچه برای ديد ما  درباره واقعيت

گويد. اين موضوع نبرد  میآيند و يا عقل به ما  به نظر می
عيسی   مچنان در يک معنی،. و هاش ی اساسی در پايه بزرگ است

گويد. هميشه به همين گونه بوده  يا جديد نمی افراطیچيزی 
 است. 

 

ارميا را بخوانيد. در اينجا چه اصول  ۱۷باب  ۱۰تا  ۵آيات 
روحانی بسيار مهمی بويژه در زمينه نبرد بزرگ بين مسيح و 

 يابيم؟ شيطان می

              

              

              

 

وقت تلف  اين آيات احتماًال منعکس کننده شرايطچارچوب بديهی 
ها درک کنند  خواست که آن سياسی يهود است و خداوند می کردن

های سياسی  تواند به ايشان کمک کند و نه قدرت که تنها خدا می
و نظامی، نکته ای  که بعدها آموختند اما ديگر بسيار دير 

تواند از ديگران برای  یشده بود. با وجود اينکه خداوند م
دهد، در انتها  کمک به ما استفاده کند و اينکار را انجام می

ما هرگز ما بايد تنها به او اطمينان داشته باشيم. 



های ديگران با خبر شويم؛ اما  توانيم کامًال از انگيزه نمی
 توانيم قصد خدا را نسبت به خود بدانيم.  هميشه می

قلب ارميا با دليلی خوب از فريبنده بودن  ۱۷ب با ۹آيه 
همه ”ده است که قلب از در متن عبری چنين آمگويد.  انسان می

با تمام تر است. تاثيرات ناگوار جسمی گناه فريبنده “ چيز
بديشان، مهيب تر از تاثيرات روحانی و اخالقی آن نيستند. از 

ينجاست که مشکل ا  است، ندهقلب بسيار فريب بنقدآنجايی که 
را درک کنيم. ارميا بزودی خود  بدی آنتوانيم کامًال  ما نمی

 متوجه بدی تمايالت انسان شد. 

 

توانيد بيشتر از قبل اعتماد کردن به خداوند را  چگونه می
توانيد در ايمان قدم  هايی می بياموزيد؟ اکنون به چه روش

برداشته و کاری را که از نظر خداوند درست است، انجام 
 دهيد؟

  



Uاکتبر ۱۹                   دوشنبه 

 

 اگناه يهود

 

به طور حتم وظيفه ارميا قرار نبود آسان باشد. شايد برخی 
اشاره کردن به گناه ديگران لذت ببرند، اما اکثر مردم از 

به خاطر واکنشی که کالم دانند بخصوص  اين کار را ناپسند می
شنيدن سرزنش، ممکن است ها با  انگيزد. اگرچه بعضی ايشان برمی

يست بخصوص توبه کرده و تغيير کنند، اما همواره اينچنين ن
در حقيقت سخنان ارميا ريح باشد. زمانی که سرزنش تند و ص

 صريح و قوی! مانند ساير انبيا فقط اينگونه بود:

 

ارميا را بخوانيد. بعضی از هشدارهايی  ۱۷باب  ۴تا  ۱آيات 
 ند؟که ارميا به مردم داد کدام

              

              

              

 

دهد خيلی قوی است. عمق  تصويری که گناه بر قلب انسان شکل می
دهد. نکته اينجا نيست که گناه با قلمی  فساد را نشان می

نوشته شده است بلکه با ابزاری در آنجا حکاکی شده است. اين 
به اجداد  شود زمانی که سخنان خداوند حتی قدرتمند تر می

 و کنيد پيروی او از بايد شما ولی”آيند:  به خاطر می ايهود
 بجا شده، نوشته او آموزشی کتاب در که را فرمانهايی تمام

“ بازگرديد او سوی به جان و دل تمام با بايد شما. آوريد
و ارميا  ۸آيه  ۴۰، با مزامير باب ۱۰آيه  ۳۰(تثنيه باب 

مقايسه شود.). اينکه بايد خدا را دوست  ۳۳آيه  ۳۱باب 
هايشان خارج  داشته باشند و از قانونش اطاعت کنند از قلب



شده بود؛ اکنون در عوض گناهشان يعنی تخطی از قانون 
 . ها حک شده است آن  ) بر قلب۴آيه  ۳(يوحنای اول باب 

اجازه ندهيد هيچکدام از کسانی که ادعای اطاعت از قانون ”
توجهی که به احکام خدا را دارند به خود ببالند که بدليل 

نگذاريد کسی از داوری الهی بدور خواهند بود.   دهند، نشان می
از سرزنش شدن برای بدی سر باز زند و خدمتگذاران خدا را به 

ی جهان از بدی متهم کنند. جرم متعصب بودن زياد برای پاکساز
خدايی که از گناه متنفر است همه کسانی را که قانونش را 

الن جی.  –“ رهاند. دارند فراخوانده و از بدی می نگه می
   هوايت،
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گناه بر قلب حک شده است؟ اين فکری ترسناک است، اينطور 
درباره عمق و شدت اهميت پاکسازی  نيست؟ اين تصوير

 گويد؟ تنها راه تحقق بخشيدن به آن چيست؟ هايمان چه می قلب

  



U  اکتبر ۲۰        سه شنبه 

 

 ارميابه هشدار 

 

 علت به مردم ولی آمد جهان به نور که است اين محکوميت حکم”
“ دادند ترجيح نور بر را تاريکی خود آميز شرارت اعمال

 ).۱۹ آيه ۳(يوحنا باب 

 

داستان ناراحت کننده درباره زندگی ارميا اينست که مخالفتی 
که با آن روبرو بود از طرف کسانی بود که خداوند قصد داشت 

خواست آن ها را از مصيبتی  خداوند میبواسطه او نجات دهد. 
که در پيش بود نجات دهد. اما مشکل اين است که مردم اغلب 

دهند زيرا بر خالف تمايالت  ینم بدهند، به آنچه که بايد گوش
 لود ايشان است. آ فاسد و گناه

 

ارميا را بخوانيد. چه اتفاقی در  ۱۱باب  ۲۳تا  ۱۸آيات 
اينجا افتاده است؟ بعضی از تصاوير ما را به ياد چه چيزی 

 اندازد؟ می

              

              

              

 

که به دروغ به نام  با وجود اينکه در اسرائيل باستان کسانی
اما   توانستند با مرگ مواجه شوند، خداوند پيشگويی کردند می

ای به اينکه مردان عناتوت فکر کنند  در اين مورد اشاره
خواستند  ها فقط می آن  گويد، نشده است. در عوض، ارميا دروغ می

خواستند به سخنان او گوش  ها نمی که او سکوت اختيار کند. آن



اگرچه در آيات اشاره ای به چگونگی نقشه مرگ او بدهند. 
نشده است، برخی از عالمان بر اين باورند که انديشه مسموم 

 کردن او وجود داشت. 

همانطور که مشاهده کرديم، عناتوت محل تولد ارميا بود و 
رفتند حتی تا اين مرحله که مردم اين شهر پيام او را نپذي
تنها آغاز ترد شدن بيشتر او قصد جان او را کردند. اما اين 

توسط همه مردم بود اما بازماندگانی از ديار خودش او را 
 پذيرفتند. 

شدن بّره به  راهی”ها از جمله تصوير  ک همه اينبدون ش
انگيزد. ارميا به نوعی  قربانی شدن عيسی را بر می“ کشتارگاه

از پيش عيسی را تشخيص داده بود (نه به صورتی مانند قربانی 
يوانات) بلکه به اين شکل که او نيز مانند عيسی مخالفانی ح

کرد داشت. اين موقعيت در  از ميان کسانی که به ايشان کمک می
زندگی ارميا بطور حتم آنچه که عيسی در شروع مأموريتش با 

 ۱۴آيات  ۴آورد (لوقا باب  آن مواجه شد را به ياد انسان می
 ). ۳۰تا 

 

که از درست بودن آن مطمئن  آخرين باری که چيزی شنيديد
بوديد اما تمايلی به شنيدنش نداشتيد کی بود؟ واکنش اوليه 
شما چه بود؟ در شرايطی مانند اين، چرا بايد بياموزيم که 

 صليب خود را برداريم؟

  



Uاکتبر ۲۱       شنبه  چهار 

 

 سوگواری

 

های نخستين کتاب ارميا، خداوند به خدمتگزارش هشدار  در باب
به ارميا داد که کارش به عنوان يک نبی آسان نخواهد بود. 

در هنگام فراخوانده شدنش گفته شد که شاهزادگان، پادشاهان، 
 ۱(ارميا باب “ جنگ خواهند کرد“کاهنان و مردم يهود با او 

ده بود که خداوند از ). با وجود اينکه به او گفته ش۱۹آيه 
“ غالب نگردند”او مراقبت خواهد نمود که مخالفانش بر او 

)، بدون شک اين هشدار که اکثر قومش با ۱۹آيه  ۱(ارميا باب 
اما ارميا هنوز حتی او خواهند جنگيد خبر خوشايندی نبود. 

نيمی از آن را نيز نمی دانست و هنگامی که مشکالت آغاز شد، 
 ای عصبانی و دلخور بود. مالحظهاو به طور قابل 

 

ارميا، اگر چه ارميا از شرايط خودش  ۱۲باب  ۴تا  ۱در آيات 
گفت اما اين نبی با چه مسائل جهانی دست و پنجه نرم  سخن می

نحوه رفتار و ديدگاه اين نبی نسبت به آنان که به  کرد؟ می
ع درباره جنبه انسانی او ضربه زدند چگونه بود؟ اين موضو

 گويد؟ ورد اعتماد ترين خدمتگزاران خدا چه میحتی م

              

              

              

 
عهد عتيق است:  های حقوقی واژهارميا سرشار از  ۱۲باب  ۱آيه 

همه در “ عدالت”و “ ی دعوی اقامه” ،“عادل”کلمه عبری برای 
اند. نبی که از آنچه با آن روبروست ناراحت  آمده حقوقیوجهی 
را ببينيد.) نزد  ۱آيه  ۲۵(تثنيه باب “ دادخواهی”شده، 



است: چرا در  معمولیمطمئنًا شکايت او خيلی آورد.  خداوند می
ه خداست، بدی رونق ارميا تنها بدنبال انجام اراد حالی که

 يافته و او با مشکل مواجه است؟

که در اينجا انسانيت ارميا نيز نشان داده  توانيم ببينيم می
خواهد کسانی که به او بدی کردند مجازات  شده است. او می

گويد؛  سخن نمیاينجا به عنوان يک عالم الهيات  شوند. او در
گويد که محتاج فيض  بلکه به عنوان انسانی سقوط کرده سخن می

شود  نمیمتوجه   است و مانند بسياری از بندگان با ايمان خدا،
 افتند. چرا خدمتگزار خدا که چرا اين چيزها برايش اتفاق می

، ارميا که فراخوانده شد تا حقيقت خدا را به مانند ايوب
مورد توطئه خائنانه هم روستائيان   گوش مردم متمرد برساند،

گيرد؟ ارميا به خداوند اطمينان داشت اما  خود قرار می
 دانست.  اد را نمید مطمئنًا دليل اتفاقاتی که رخ می

 

 معنی بیتوانيم با وجود اتفاقاتی که به نظر  ما چگونه می
 ، به خداوند اعتماد کنيم؟رسند می

  



Uاکتبر ۲۲        شنبه  پنج 

 

 کننده وضعيت نااميد

 

آيات چه   ارميا را بخوانيد. در اين ۱۴باب  ۱۰تا  ۱آيات 
 افتد؟ قی میااتف

              

              

 

ها و  خشکسالی همه سرزمين را فراگرفت؛ همه شهرها و شهرستان
روستاها متحمل سختی شدند. غنی و فقير با هم رنج کشيدند. 

د. نکمبود آب را تحمل کن ندنيز نتوانست یوحش حيواناتحتی 
ماندند به اميد  میخود  خدمههای شهر منتظر  اشراف در دروازه

مه خشک شده بودند. هيچ ها ه اينکه آب يافته باشند، اما چشمه
آبی وجود نداشت و بدون آب زندگی نمی توانست ادامه يابد. 

شد. مردم لباس سوگواری به تن  بدبختيشان روز بروز بيشتر می
زدند. و ناگهان زانو زده و  کرده و با چشمانی افسرده قدم می

 آوردند.  نا اميدانه فرياد دعا برمی

بيعی از معبد اورشليم رسم بود که در هنگام چنين فجايع ط
تا  ۱۵آيات  ۲باب   ،۱۴و  ۱۳آيات  ۱بازديد کنند (يوئيل باب 

 ) و روزه گرفته و به خدا هدايای خاصی تقديم کنند. ۱۷

ها به دنبال  دانست که آن ارميا اشتياق مردم را ديد اما می
خداوند نيستند بلکه تنها در جستجوی آب هستند. اين باعث 

کرد اما نه  بی شد. ارميا نيز دعا میغمگينی بيشتر اين ن
 برای آب بلکه برای رحمت و حضور خدا. 

اين تنها آغاز مشکالت پيش رو بود. خدا ارميا نيز دانست که 
دانست که اگر خشکسالی را از بين  های مردم را ديد و می قلب

مردم برای تغيير شود.  ها نيز ناپديد می ببرد، توبه های آن



شرايط همه کار انجا دادند از جمله رفتن به اورشليم، دعا 
روزه گرفتن، خرقه پوشيدن و هدايا تقديم خدا کردن،  کردن،

ها  اما يک چيز را فراموش کردند: توبه و تغيير حقيقی. آن
تنها به دنبال از بين بردن نتايج مشکل بودند و نه خود 

 مشکل که گناه و نا فرمانی بود. 

 

ارميا را بخوانيد. چگونه اين آيات  ۱۴باب  ۱۶ تا ۱۱آيات 
 کنيم؟ را درک می

 

با  “!منما دعا قوم اين خيريت برای”گفت،  ارمياخدا به 
 ای”وجود اينکه او دعای شفاعت کننده خوبی ارائه داد: 

 خاطر به اما دهد می شهادت ما بر ما گناهان چه اگر خداوند
 به و است شده بسيار ما ارتدادهای که زيرا نما عمل خود اسم
). اگرچه به ما ۷آيه  ۱۴(ارميا باب “ ايم ورزيده گناه تو

 ۵(تسالونيکيان اول باب “ کنيم دعا هميشه”گفته شده است که 
)، در اين مورد خدا که همه چيز را از ابتدا تا ۱۷آيه 

دهد که اين مردم تا چه حد  به ارميا نشان می  دانست، انتها می
ها با  اند. بطور حتم خدا از قلب  انسان فاسد و سقوط کرده

از اين دانيم.  داند؛ اما ما نمی خبر است و آينده را نيز می
رو، نصيحت عهد جديد برای دعا کردن حتی برای دشمنانمان 

 رود.  قدرتش در اينجا به هيچ وجه زير سؤال نمی

  



Uاکتبر ۲۳          جمعه 

 

ارميا با سؤالی مواجه بود که همه ما   مطالعه بيشتر:

؟ قابل توجيه استچگونه بدی برای ما با آن روبرو هستيم: 
خواهيم از چيزی که به معنی  اما شايد مشکل همينجاست که می

کنيم.  پيداخوانده شود، معنايی “ مهمل”تواند  است و حتی می
غير ممکن است ”خانم الن جی. هوايت در اين باره نوشته است: 

توان توضيحی درباره اصل گناه يافت که دليلی برای وجودش ب
موجود باشد.... گناه مزاحمی است که هيچ دليلی برای وجودش 

نيست. مرموز و غيرقابل توصيف است؛ بهانه آوردن برايش به 
ای يا دليلی  توانستيم بهانه مفهوم دفاع از آن است. اگر می

الن جی.  –“ اشت.د برای وجودش بيابيم، ديگر گناه نام نمی
واژه گناه را با . Ellen G. White, The Great Controversy, pp.492, 493هوايت، 

غير شود:  بدی جايگزين کنيد و اين بيان کامال با مفهوم می
يافت که دليلی برای  بدیممکن است بتوان توضيحی درباره اصل 

مزاحمی است که هيچ دليلی برای وجودش  بدیوجودش باشد.... 
موجود نيست. مرموز و غيرقابل توصيف است؛ بهانه آوردن 

ای  توانستيم بهانه برايش به مفهوم دفاع از آن است. اگر می
 داشت. نام نمی بدیيا دليلی برای وجودش بيابيم، ديگر 

گويند يا  شنويم مردم می می  افتد، وقتی مصيبتی اتفاق می
کنم. منطقی نيست.  اين را درک نمیکه:  کنيم کر میفمان دخو

کنيم: اين  البته دليل خوبی وجود دارد که ما آن را درک نمی
توانستيم آن را درک کنيم، اگر  غير قابل درک است. اگر می
بود، ديگر  عقالنیای منطقی و  نقشهمنطقی بود، اگر بر پايه 

 هدفیود زيرا ب میار نب بود؛ اينگونه مصيبت میاينچنين بد ن
. خيلی مهم است که ما به خاطر داشته باشيم که داشت می منطقی

. اگرچه، ما حقيقت صليب است توجيهبدی مانند گناه غير قابل 
آورد،  می های دشواری که گناه به بار را داريم که با وجود بدی

 دهد.  خوبی و محبت خدا را به ما نشان می

 

 



  بحث برای سواالتی

به اين نظريه که بدی و رنج کشيدن منطقی نيستند و راجع  -۱
خوبی ندارند، بيشتر بيانديشيد. چرا اينگونه  منطقیتوضيح 

افتد:  بهتر است؟ در آن تأمل کنيد. مصيبت وحشتناکی اتفاق می
از بيماری مهلکی   ها رنج کشيدن، شايد کودکی پس از سال
يل خوب و خواهيم باور کنيم که دل بميرد. آيا ما واقعُا می

برای آن وجود دارد؟ آيا بهتر نيست آن را مرتبط با  منطقی
نتيجه بد و مهلک زندگی در دنيای سقوط کرده بدانيم؟ در اين 

 باره بحث کنيد.

 



 اکتبر ۳۰تا  ۲۴       پنجمدرس 

 

 

 بيشتر نبی های محنت
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

 باب ارميا ؛۱۵ و ۱۴آيات  ۲۳باب ارميا مطالعه اين هفته: 
 ۱۸باب ارميا  ؛۳باب  ايوب ؛۳۷آيه  ۲باب  اعمال رسوالن ؛۲۰
 .۲۳تا  ۱۸و  ۱۰تا  ۱ات آي

 

 من از. شدم فريفته پس فريفتی مرا خداوند ای”آيه حفظی: 
 کس هر و شدم مضحکه روز تمامی. شدی غالب و بودی زورآورتر

 .)۷ه آي ۲۰ باب ارميا( “کند می استهزا مرا

 

يک چيز که تمام کسانی که از خدا برای هر مدتی پيروی کردند 
آموزند اينست که ايمان داشتن به عيسی و بدنبال انجام  می

اراده او بودن ضمانتی برای داشتن راهی آسان در زندگی 
گذشته از هر چيز، همانطور که به ما گفته شده نخواهد بود. 

 دينداری به عيسی مسيح در خواهند می که کسانی همه و”است، 
آيه  ۳(تيموتائوس دوم باب “ کشيد خواهند زحمت کنند، زيست
 آموخت.  خود میبرای اين حقيقتی است که بدون شک ارميا ). ۱۲

کاری که ايمانمان در مواقع مشکالت   اگرچه در عين حال،
تر به ما  تواند برايمان انجام دهد اينست که درکی گسترده می

ها استقامت داشته باشيم.  ر ميان سختیبدهد که بر پايه آن د
ها و مشکالت نا عادالنه و غير منصفانه  يعنی، هنگامی که رنج



ها غير عادالنه  و بدون شک تعداد زيادی از آنافتند ( اتفاق می
ديگر مانند کسانی که خداوند را   )،و غير منصفانه هستند

رها  با احساس بی معنايی و بی هدفی به حال خود، شناسند نمی
، هر قدر هم زمان حال ماللت انگيز باشدتوانيم  شويم. می نمی

دهد با  از تصوير کلی و اميد نهايی که خدا به ما وعده می
قدرت توانيم  خبر باشيم و بواسطه اين دانش و اميد می

دانست اگرچه گاهی به  . ارميا چيزی از اين زمينه میبيابيم
های خود تمرکز  تنها بر رنجرسيد آن را فراموش کرده و  نظر می

 نمود. می

 

 ۳۱ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده اکتبر

  



Uاکتبر ۲۵         يکشنبه 

 

 خدا نشناسکاهنان و انبيا 

 

و شايد حتی  ابا بيش از دو هزار سال فاصله تاريخی با يهود
درک تمام اتفاقات   ای بيشتر از نظر فرهنگی و اجتماعی، فاصله

بسياری از مردم با خواندن زمان ارميا برای ما دشوار است. 
س بخصوص هشدارها و تهديدات خشن که خدا به مردم کتاب مقدّ 

جو از  خشن، بدجنس و کينه کنند که تصويری ئی فکر می عدهداد، 
اما اين درکی اشتباه و تنها بر . تارائه شده اسخداوند 

آنچه عهد قديم آشکار   اساس مطالعه سطحی آيات است. در عوض،
: خدا آشکار شده استسازد همان است که در عهد جديد نيز  می

ت نموده و خواستار نجات آن است، اما ما را بشريت را محبّ 
های  توجه به درخواست کند. اگر ما بی مجبور به انتخاب نمی

، آزاد به انجام آن باشيمخواهان انجام کار اشتباه  او،
هستيم. اما نه تنها بايد عواقب آن را به ياد داشته باشيم 

 بلکه بايد بدانيم که از قبل به ما هشدار داده شده است.  

 

ها  که خداوند در ميان يهوديان با آن هايی شرارتبعضی از 
بر عليه رميا که ا هايی شرارتمواجه بود، کدامند؟ برخی از 

؛ ۱۵و  ۱۴آيات  ۲۳ارميا باب ؟ ، کدامندنمود ها نبوت می آن
 .۳۱تا  ۲۶آيات  ۵باب 

              

              

              

 

ها اشاره شده است تنها  که در اينجا به آن هايی شرارت
کاهنان و ای از آنچه قوم خدا دچار آن شده بودند است.  نمونه



ای غير قابل باور است  بودند و اين کنايه ايمان بیانبيا 
بايست نمايندگان خدا و انبيا سخنگويان او  زيرا کاهنان می

ها  که ارميا با آن دو اين تنها آغاز مشکالتی بوباشند. 
 مواجه بود. 

های مختلفی دارد.  شده است گونه ذکرکه در اينجا  شرارتی
ديگران را به  ها نيز ارتداد رهبران روحانی در ميان است؛ آن

 خويش شرارت از ايشان از يک هر مبادا”دهند  سوق می شرارت
). حتی زمانی که ۱۴آيه  ۲۳(ارميا باب “ نمايد بازگشت

گفتند که  ، انبيا میداد هشدار میرو  خداوند از داوری پيش
بودند، دور در همين حال، با اينکه از خدا حقيقت ندارد. 

اندرز مراقبت از يتيمان و دفاع از فقيران را فراموش کرده 
ت از اين امّ   در هر صورت،). ۲۸آيه  ۵بودند (ارميا باب 

س، دست های کتاب مقدّ  بود. بسياری از بخش روی گرداندهخداوند 
های نبوی عهد عتيق، ثبت شده است که خداوند  کم در کتاب

ست. يعنی، با وجود همه قوم متمرد خود ا نبدنبال فرخواند
مايل به بخشيدن، شفا و حتی  و چيزهای ديگر، او ها شرارتاين 

ها بود. اما اگر ايشان نپذيرفتند، ديگر چه  نجات آن
 توانست انجام شود؟ می

  



Uاکتبر ۲۶         دوشنبه 

 

 گرفتار در کندهارميا 

 

 است و نه شمردن  وظيفه انبيا همواره انتقال پيام خدا بوده
کنند. در کل، تعداد  تعداد کسانی که آن را پذيرفته يا رد می

پذيرفتند  کسانی که در زمان موعظه انبيا، پيام ايشان را می
دانيم چند نفر در زمان نوح  اگرچه نمی  برای مثالکم بود. 

توانيم به طور منطقی فرض کنيم که اکثريت  وجود داشتند، می
ه کشتی سوار شدند. در طول دادند و تنها عده کمی ب اهميت نمی

 رسد چنين بوده است.  س، به نظر میکل تاريخ مقدّ 

 

ارميا را بخوانيد. چگونه با پيام او  ۲۰باب  ۶تا  ۱آيات 
 برخورد شد؟

              

              

 

برا ی درک بهتر آنچه در اينجا در جريان بود، تنها کافی 
سخنانی که او را  ،است آنچه ارميا پيشگويی کرد را بخوانيم

 ۱۹با مشکل مواجه ساخت. در باب  عالی رتبهبا چنين مقام 
 سرزمين اين”ارميا اشاره ای به اين پيشگويی شده است: خدا 

)، او ۳آيه  ۱۹خواهد کرد (ارميا باب “ مصيبتی چنان دچار را
 آنها بدنهایکاری خواهد کرد که بدست شمشير کشته شوند و 

و   )،۷آيه  ۱۹شود (ارميا باب  وحشی حيوانات و پرندگان طعمه
 ۱۹گوشت يکديگر را خواهند خورد (ارميا باب  ساکنين يهودا

 ). ۹آيه 

شد،  اگرچه هيچکس برای مخاطب اين پيشگويی بودن خوشحال نمی
به عنوان يک رهبر رنجيده شد. مانند اکثر مردم،  فشحور



ز هر چيز، العمل نخستين او رد کردن پيام بود؛ گذشته ا عکس
بود؟  وحشتناکیآيا او مايل به قبول کردن چيزی به اين 

اشتباه مجازات   ور با استفاده از مقامش،حشفراتر از آن، ف
کردن نبی را مرتکب شد. او دستور داد بر طبق قانون ارميا 

) ۳تا  ۱آيات  ۲۵را مورد ضرب و شتم قرار دهند (تثنيه باب 
رچه فشحور روز بعد او را را در قفسی زندانی کنند. اگاو و 

از ادامه آزاد نمود، اما اين تجربه دردناک و تحقير آميز 
 اانتقال نبوتش باز نداشت و اين بار نه تنها بر ضد يهود

بلکه بويژه بر عليه فشحور و خانواده اش. خيلی زود سرنوشت 
ها را  اش نمونه هولناکی برای کسانی که آن فشحور و خانواده

تبديل شد. اين همچنين نخستين بار در  د ديد،خواهندر اسارت 
کتاب ارميا است که بابل به عنوان مکان تبعيد نشان داده 

های هر باب ترتيب تاريخی  ها و حتی آيه شده است. (باب
 ندارند.)

 

کنيد  تصور کنيد چنان پيشگويی درباره خوتان بشنويد. فکر می
(اعمال رسوالن باب اولين واکنشتان چه باشد و چه بايد باشد؟ 

 را ببينيد.) ۳۷آيه  ۲

  



U  اکتبر ۲۷        سه شنبه 

 

 هايش آتشی در استخوان

 

تا  ۴آيات  ۲۰تش (ارميا باب کالم خشن ارميا به فشحور و امّ 
به دليل زندانی  او ) از جانب او نبودند؛ از سر عصبانيت۶

خدا  ها کالم . اينبرای يک روز بيان نشده بودند کندهشدن در 
 به او برای قومش بودند. 

آيد، مستقيم از قلب خود ارميا با  اما آنچه پس از آن می
شود. اين فرياد قلبی يک انسان  القدس نوشته می الهام از روح

پسندد و در مورد  است که موقعيتی که در آن قرار دارد را نمی
 کند.  آن ناله می

 

ر اينجا چه ارميا را بخوانيد. او د ۲۰باب  ۱۴تا  ۷آيات 
گويد؟ اين درباره جنبه انسانی او و همچنين جنبه انسانی  می

 آموزد؟ ما چه می

              

              

              

 

اما ممکن است رسيدند.  سخنانش در ابتدا کفرآميز به نظر می
فريب داده  ار گويد که خداوند او کسی تعجب کند که چرا او می

درست از ابتدا خداوند به او هشدار داد که  است، درحالی که
های شديد روبرو خواهد شد. با اين وجود او شکايت  با مخالفت

 بلند صدای با و بزنم فرياد بايد گويم می سخن جا هر”کند،  می
جای تعجب نيست که مردم مخالف من  !»ويرانی! خشونت: «بگويم
 “هستند.



 

آيه  ۲۰ارميا باب اهميت حياتی آنچه او در در عين حال، 
 ؟گويد، چيست می

              

              

 

او شايد دوست داشت که همه چيز را رها کند و دست از موعظه 
کردن بردارد، اما کالم خدا مانند آتشی در قلب و 

هايش بود. چه استعاره قدرتمندی است که کسی متوجه  استخوان
مصمم به پيروی از ، فراخوانده شدنش باشد و بر خالف درد شخصی

 ۳باب  ۸. (افکار مشابهی را در آيه آن فراخواندگی بود
 )توان يافت. میقرنتيان اول  ۹باب  ۱۶عاموس و آيه 

در تمام اين آيات مشکالتی را که ارميا با آن روبرو است را 
توانيم ببينيم که نبرد بزرگ در بيرون و درون  بينيم؛ می می

از دست ظالم  فقيرا برای نجات خروشد. يک لحظه خدا ر او می
  ای ديگر (همانطور که فردا خواهيم ديد)، گويد و لحظه سپاس می

 کند. به روزی که به دنيا آمده است را نفرين می

 

های وحشتناک اهميت دارد که خداوند را   چرا بخصوص در موقعيت
تش را به ما هايی که محبّ  سپاسگزار باشيم و به تمام روش

 ، بيانديشيم؟سته اآشکار کرد

  



Uاکتبر ۲۸      شنبه  چهار 

 

 ملعون باد روز

 

را تصديق ای مهم  نکته بايدس کتاب مقدّ  منتقدينترين  حتی خشن
ناديده ناتوانی انسان را نقاط ضعف و  سکتاب مقدّ : کنند
عيب خدا، تنها تعداد  گناه و بی . به استثنای پسر بیگيرد نمی

ها و  اند، ضعف س آمدهمقدّ هايی که در کتاب  کمی از شخصيت
اين حتی در مورد انبيا نيز صدق  هايشان آشکار نشد. عيب
خدايی که اين انبيا برای کند؛ همانطور که قبالً اشاره شد،  می
کردند کامل است؛ اما انبيايی که برای او خدمت  خدمت می او
ها مانند بقيه ما، گناهکارانی  کردند اينگونه نبودند. آن می

عدالت مسيح بودند تا بواسطه ايمانشان به ايشان نيازمند 
از نوح تا را ببينيد).  ۲۲آيه  ۳بخشيده شود (روميان باب 

ها، همگی موجوداتی  پطرس و تمام افراد فاصله زمانی بين آن
آسيب ديده از گناه بودند که تنها اميدشان همانطور که خانم 

ند رفته و اين بود که به محضر خداوگويد،  الن جی. هوايت می
من هيچ خوبی و شايستگی ندارم که به موجب آن ”بگويند: 

دهم  درخواست نجات کنم، اما خون بّره بی عيب خدا را ارائه می
که گناه جهان را پاک کرد. اين تنها درخواست من است. نام 

دهد. گوش و قلب او  عيسی به من اجازه دسترسی به پدر را می
ترين  من باز هستند و عميق های ترين درخواست بر روی ضعيف

 .Faith and Works, p. 106“ سازد. نيازهای مرا برآورده می

 

اين آيات درباره ارميا را بخوانيد.  ۲۰باب  ۱۸تا  ۱۴آيات 
 گويند؟ اش چه می وضعيت ذهنی اين نبی در مورد موقعيت شخصی

              

              

 



اندازد که  ياد ايوب میکالم او در اينجا مطمئنًا ما را به 
 ايوب را ببينيد). ۳موقعيتش بسيار بدتر از ارميا بود (باب 

انجام داشت که اراده خدا را را اگر چه ارميا اين تضمين 
در اين مرحله درد شرايطش   داد و اينکه خداوند با او بود، می

، بوداز حقيقت  ذهنیهر چقدر فهم  او را از پا درآورده بود.
 الشعاع غم خود قرار گرفته بود. زمان تحتاما در آن 

گاهی بسياری از مردم ممکن است خود را در موقعيتی مشابه 
های خدا را درک  م وعدهاممکن است از نظر عقلی تمبيابند: 

الشعاع اندوه و درد باشند که اين  کنند، اما بسيار تحت
ها بر رنج  ها اولويت خود را ازدست بدهند و در نتيجه آن وعده
خود تمرکز کنند. اين واکنشی قابل درک است؛ اما به  فعلی

اين معنی نيست که درست است. در اينجا بار ديگر جنبه 
 انسانی ارميا را ميبينيم که مانند انسانيت همه ماست. 

 

آيا تا بحال با چنين احساسی که ارميا تجربه کرد، روبرو 
دست آورديد ای که ب ايد؟ اگر پاسختان مثبت است، از تجربه شده

يط مشابه به اهای بعديتان در شر چه آموختيد که در برخورد
 شما کمک نمود؟

  



Uاکتبر ۲۹       شنبه  پنج 

 

 های ضد نبی نقشه

 

 در یمهم اصول چهارميا را بخوانيد.  ۱۸باب  ۱۰تا  ۱آيات 
 ؟يابيم می اينجا در نبوی تفسير مورد

              

              

 

 چه اصول روحانی مهمی ميتوانم پيدا کنيم؟در همان آيات، 

              

              

 

، خدا همچنان قصد داشت به مردم فرصتی ها شرارتبا وجود همه 
دوباره برای توبه بدهد. از اين رو، در اينجا بار ديگر 
ميبينيم که فيض خدا به کسانی که خواهان پذيرفتن آن هستند، 

ها هنوز با تمام کارهايی  شود. حتی در اين زمان آن داده می
 که انجام داده بودند، فرصت بازگشت را داشتند. 

توانيم مشروط بودن بسياری از پيشگويی  در اين آيات نيز می
اهد داد که فرمايد که کاری انجام خو ها را ببينيم: خدا می

او کاری   اغلب مجازات کردن است. اما اگر مردم توبه کنند،
کاری که او انجام خواهد گفته است انجام نخواهد داد. که را 

داد مشروط بر نوع پاسخ مردم است. چرا خدا بايد کار ديگری 
های بد بازگردند  دهد که از راه بکند؟ او مردم را اندرز نمی

از راه بد بازگشته و توبه کردند،  ها همچنان اگر آنو سپس 
همانگونه که در اين   ها را مجازات کند. در چنين مواردی، آن

 کند.  آيات تأکيد کرده است، او مجازات نمی



 

مردم برای ارميا را بخوانيد.  ۱۸باب  ۲۳تا  ۱۸آيات 
خواهند نسبت به ارميا انجام دهند، چه داليلی  کارهايی که می

 انسانی ارميا چيست؟ دارند؟ جواب کامالً 

              

              

 

کرد نسبت به مردمی که  ارميا حتما کامًال احساس نا اميدی می
ها گفتند که  زيرا آن  دادند، او را مورد حمله قرار می

 “کالم انبيا”و “ ها حکيممشاوره ”، “تعليمات قانون”خواهند  می
 باشد! تواند خود فريب را نجات دهند.قلب چقدر می

 

هايی بايد درباره مراقب بودمان در انجام کارهايی به  چه درس
هايتان را در روز سبت در کالس  نام خداوند، بياموزيم؟ پاسخ

 بيان کنيد. 

  



Uاکتبر ۳۰           جمعه 

 

ارميا،  ۱۸باب  ۱۷تا  ۱۱در آيات   :تفکری فراتر

کارهايشان خواهد دست از  از مردم میبينيم که خداوند  می
 و يهودا مردم به اکنون پس،”گويد:  می ۱۱بردارند. آيه 

 از بگو آنها به. هستم آنها تنبيه درصدد من که بگو اورشليم
 را خود رفتار و راه و بردارند دست خود آلود گناه زندگی

اساسًا اين کالم خداوند را در بردارد که  ۱۲آيه  “.کنند عوض
گوش  او های و درخواست هاهشدارها به  دانست آن پيش از آن می

 ادامه“شرارت و سرسختی”نخواهند کرد اما به راه خود در 
از آنچه که به دليل ). خداوند سپس ۱۲خواهند داد (آيه 

گويد. اين يکی از  میسخن نافرمانی ايشان انجام خواهد داد، 
های  انتخاب در کتاب مقّدس است که خدا بدون نقض بسيار جاهايی

چرا آزاد ما، از قبل از آن با خبر است. گذشته از هر چيز، 
در اطاعت  وقتیکه از راه بد بازگردند  بخواهدها  از آنخدا 

واضح است اين است که اد نباشند؟ چيزی که آزکردن از او 
های آزادانه ايشان از قبل با خبر  خداوند دقيقًا از انتخاب

تا  ۱۶به عنوان نمونه در آيات بود. اين حقيقت بسيار مهم 
شود. حتی قبل از ورود فرزندان خدا  تثنيه ديده می ۳۱باب  ۲۱

ها  داند آن فرمايد که می به سرزمين موعود، خداوند به موسی می
(تثنيه “ کرد خواهند پرستش را ديگر خدايان و گردانيده روی”

از دانش خدا نسبت ). در اينجا مدرک بيشتری ۲۰آيه  ۳۱باب 
های ما آزادی اراده ما را زير سوال  به اينکه انتخاب

 برد، وجود دارد. نمی

 

 

  بحث برای سواالتی

به پرسش انتهای درس روز پنجشنبه بيشتر بيانديشيد. چه  -۱
اند که  دهکسی نشنيده است که مردم بگويند کارهايی انجام دا

توانيد پاسخ  خداوند از ايشان خواسته است؟ (با چه چيزی می
ما را چنين افرادی را بدهيد؟) اگرچه شکی نيست که خدا به 



توانيم مطمئن شويم که  راهنمايی خواهد کرد، اما ما چگونه می
 ها از سوی خداوند هستند؟ اين راهنمايی

 

بود. “ ها آتش در استخوان”ارميا گفت که کالم خدا مانند  -۲
توانيم اين آتش را در درون خود زنده نگه  ما چگونه می

 داريم؟

 

توانيم بيابيم  در آياتی که اين هفته خوانديم چه چيزی می -۳
کمک کند؟  که به ما در درک تغيير و حيات دوباره شامل چيست،

(گذشته از هر چيز، آيا اين چيزی نبود که خداوند به دنبال 
چرا درک گناهکار انجامش در ميان قومش بود؟) برای مثال، 

م است؟ با در نظر گرفتن اين بودنمان برای حيات دوباره مه
بخشد مرکز حيات دوباره  چرا بايد صليب و اميدی که می  موضوع،

 يافتن باشد؟

 



 نوامبر ۶تا  اکتبر ۳۱    ششمدرس 

 

 

 کارهای نمادين
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

 باب اعداد ؛۷تا  ۳آيات  ۴باب  پيدايشمطالعه اين هفته: 
آيات  ۹باب  روميان ؛۱۶آيه  ۲۹باب  اشعيا ؛۹تا  ۱آيات  ۲۱
؛ ارميا ۱۴آيه  ۵؛ عبرانيان باب ۱۹باب ارميا  ؛۲۱تا  ۱۸

 .۱۱تا  ۱ آيات ۱۳باب 

 

 ظرف يک گل، مشت يک از که ندارد حق گر کوزه مگر”آيه حفظی: 
 “ بسازد؟ معمولی مصرف برای ديگر ظرف و عالی مصرف برای

 .)۲۱ه آي ۹ باب روميان(

 

است،  رموزداند که آن پر از  آموخته کتاب مقدس می هر دانش
هايی متفاوت از خود دربر دارند.  چيزهايی که مفاهيم و ايده

زمينی پيشگويی نمادين از نقشه  مقدسبرای مثال تمام خدمات 
 نشده درک کامل طور به هنوز يهودی سيستم اهميت”نجات بود. 

های آن پنهان  در سايه مراسم و نمادحقايق وسيع و عميق  .است
اند. انجيل کليدی است که رمز و راز آن را نمايان  شده
 برای تفاهمحقايقش   سازد. از طريق آگاهی از نقشه نجات، می

 .Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, pالن جی. هوايت،  – “شوند. باز می
های نبوی (از جمله  زمينی و کتاب مقدسبواسطه نماد  .133
و مکاشفه يوحنا)، و به بسياری  ۸، ۷، ۲های  انيال بابد

های ديگر، خداوند برای انتقال حقيقت از نمادها بهره  روش



ها و تعليمات  در عين حال خود عيسی با تمثيلبرده است. 
ها استفاده نمود تا حقايق عميق را آموزش  اش از نماد عملی
 دهد.

خود کتاب ارميا پر از نماد و تصويرسازی است. در اين هفته 
مفهومشان  وما نگاهی خواهيم انداخت به برخی از اين نمادها 

 زيم.ها بيامو هايی که بايد از آن و درس

 

 ۷ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده نوامبر

  



Uنوامبر ۱         يکشنبه 

 

 نمادهادر حقيقت 

 

ها بسيارند و در  آن. انواع نمادهاستدس سرشار از مقّ کتاب 
 کنند.  بيشتر مواقع حقايقی بزرگ از خود را بيان می

 

بخوانيد. دو قربانی پيدايش را  ۴باب  ۷تا  ۳آيات 
 هستند؟ چيزیدهنده چه   متفاوتشان نشان

              

              

              

 

توانيم تفاوت ميان تالش يکی برای  دس میدر ابتدای کتاب مقّ 
قابيل) و درک اينکه نجات  ی هديهباز کردن راهش به بهشت (در 

آيد که تنها از طريق قربانی شدن  تنها از راه فيض بدست می
 هابيل)، ببينيم.  ی هديهنجات دهنده فراهم شده است (

 

مفهوم نمادی يد. اعداد را بخوانکتاب  ۲۱باب  ۹تا  ۴آيات 
(همچنين يوحنا باب  برنجين برافراشته بر تير چه بود؟مار 

 ببينيد.)را  ۳۲آيه  ۱۲

              

              

 



خود را نجات  با نگاه کردن بر مار برافراشته،بنی اسرائيل ”
ها زنده ماندند زيرا  دادند. اين نظر از سر ايمان بود. آن

ها مهيا  کالم خدا را باور داشتند و به آنچه برای بهبود آن
 الن جی. هوايت،  –“ شده بود اعتماد داشتند.

Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 431.  

به عنوان  خيمه عبادتمراسم ابتدايی   در سرتاسر عهد قديم،
شد. اين موضوع که بنی  ترين نماد نقشه نجات برپا می دقيق

کردند،  ها را درک می اسرائيل تا چه ميزان مفهوم همه آئين 
ی نيست که ه شکّ برای هزاران سال پرسش برانگيز شده بود اگرچ

ها مفهوم بزرگترين حقيقتی که در آنجا آموزش داده شد را  آن
ر بخشيده ودريافتند: کفاره جانشين، اين حقيقت که به منظ

شدن گناهانشان الزم بود که جايگزينی برای ايشان قربانی شود 
 را ببينيد).   ۷آيه  ۵(قرنتيان اول باب 

هايی از  به ما نشانه  ،خيمه عبادتاز طريق خدمت   در حقيقت،
داوری پيش   در آسمان، بعنوان رئيس کهنهمرگ عيسی، مأموريت 

 نهايی گناه در انتها داده شده است.  زدودناز ظهور و 

توانيد  های کتاب مقدسی ديگری از نقشه نجات را می چه نشانه
نام ببريد؟ کدام يک خصوصًا درباره فيض نجات بخش خدا و 

 گويد؟ ز آن درافت کنيم سخن میتوانيم ا اميدی که می

  



Uنوامبر ۲                 دوشنبه 

 

 گل سفالگر

 

ها  ّ آموزند و چه نمادهايی در آن آيات زير چه حقايقی را می
 را ببينيد.) ۷آيه  ۲(پيدايش باب شود؟  يافت می

        ۱۰تا  ۱آيات  ۱۸ارميا باب 
    

         ۱۶آيه  ۲۹اشعيا باب 
   

         ۹آيه  ۴۵باب  اشعيا
   

         ۸آيه  ۶۴اشعيا باب 
   

       ۲۱تا  ۱۸آيات  ۹روميان باب 
    

 

مداومی که روبرو  ترد شدن و جفای دليلبه  بدون شک ارميا
تش مبارزه کند؟ شد. آيا ارزش داشت که برای ملّ  بود، دلسرد می

 است. “ نه!”کرد که پاسخ  در مواقعی او مطمئنًا احساس می

نگريست،  سفالگر می های دستنيست که همانطور که به  شّکیا امّ 
در  را اين تصوير نماد چگونگی کار کردن خدا با گل انسان

شد. در کنار ساير حقايقی که در تصوير سفالگر  ذهنش ايجاد می
آموزد.  به ما حاکميت نهايی خدا را میو گل وجود دارد، آن 

يعنی هر چقدر موقعيت از ديد ارميا نا اميد کننده به نظر 
رسيد، نماد سفالگر و گل به او نشان داد که در نهايت با  می

که مردم  یعمداشتباه از روی  گهگاهتصميم های حتی وجود 



جهان تحت اختيار خداست. او منبع مطلق قدرت و   گيرند، می
هر امر، پيروز خواهد اوار است و در پايان صرفنظر از ظتياخ

 شد. 

 ۹عهد قديم در باب  تصوير اين به ها پس از ارميا پولس قرن
دهد و اساسًا از آن  روميان اشاره کرده و با آن ادامه می

کند. در  آموخت استفاده می برای تعليم آنچه بايد به ارميا می
 ۶روميان شايد دقيقًا به آيه  ۹باب  ۲۱حقيقت، پولس در آيه 

توانيم اطمينان داشته  کند. ما می ارميا اشاره می ۱۸باب 
های آزاد انسان و اغلب  د اراده و انتخابباشيم که با وجو

نتيجه فاجعه بار سوءاستفاده از اين اراده آزاد، در انتها 
به حاکميت مطلق خدای با محبت و فداکار خود توانيم  می

شده است. شرارت اميدوار باشيم که محبتش بر روی صليب آشکار 
پيروز نخواهد شد؛ بلکه خدا و محبتش پيروز خواهند شد. چه 

 ميدی داريم!ا

 

توانيد از درس سفالگر و گل اعتماد کردن را بدون  چگونه می
در نظر گرفتن شرايط کنونی بياموزيد؟ چه آيات ديگری از 

 دهند؟ دس واقعيت حاکميت مطلق خدا را به ما نشان میکتاب مقّ 

  



U  نوامبر ۳        سه شنبه 

 

 يک ملت تباهی

 

 با را سرزمين اين و اند کرده ترک مرا مردم اين چون”
 اجدادشان نه و خودشان نه که خدايانی برای قربانی گذرانيدن

 ناپاک دانستند، می آنها درباره چيزی يهودا پادشاهان نه و
 اين آنها. ام کرده گرفتار مصيبتی چنين به را آنها اند، کرده

 ۱۹(ارميا باب “ اند ساخته پر گناهان بی خون از را سرزمين
 ).۴آيه 

هايی که گريبانگير يهودا  چند نمونه از شرارت در اين آيه
شده بود نشان داده شده است. در کنار رها کردن خداوند، 

ها  و ريختن خون بيگناه، آن“ خدايان ديگر”بخور به  سوزاندن
ی در اينجا به فعل عبر“. ن محل را بيگانه کردنداي”همچنين 
“ کردنبی حرمتی ”يا “ غريبه ساختن”و “ بيگانه ساختن”معنی 
خود معبد يا اورشليم “ اين مکان”آيه درباره اينکه است. 

ت گويد. اما نکته بسيار مهم اين است که اين ملّ  بود چيزی نمی
و  ۵آيان  ۱۹بود بخصوص برای خداوند (خروج باب  دس میبايد مقّ 

های  تا از ساير ملّ را ببينيد)، چيزی متفاوت و مجزّ  ۶
ها خصوصيت منحصرشان،  تاد. آنفاق نيافا اين اتّ اطرافشان. امّ 

ساخت، را از دست  آن تفاوتی که ايشان را شاهدان جهان می
 ها دقيقًا مانند سايرين شدند.  دادند. آن

 

 هايی برای ما وجود دارد؟ در اينجا چه درس

              

              

 



 خود فرزندان تا اند کرده برپا بعل برای هايی قربانگاه آنها”
 چنين گاه هيچ من. بسوزانند آتش در قربانی عنوان به را

 نکرده خطور هم فکرم به حّتی و بودم نداده آنها به دستوری
 ).۵آيه  ۱۹(ارميا باب “ بود

 

در جهان باستان شناخته شده  اگرچه ماهيت قربانی کردن انسان
بود، اما مورد قبول خداوند نبود که اين عمل را برای بنی 

که به  جمله باال. )۱۰آيه  ۱۸(تثنيه باب  اسرائيل ممنوع کرد
به  در متون عبری“ حتی به فکرم هم خطور نکرده بود”صورت 
آمده است. اين اصطالحی بود که نشان  “در قلبم برنخاست”صورت 

داد اين اعمال تا چه حد دور و نا مآنوس با اراده خدا  می
م، يابي بودند. اگر ما موجودات گناه آلود اين را منفور می

 دسمان چگونه بود!تصور کنيد در نظر خدای مقّ 

با وجود اين با گذشت زمان، قدرت فساد و فرهنگ چنان قومش 
به ئين های مخوف اين آ اها ب را تحت الشعاع قرار داد که آن

. چه درسی بايد برای ما باشد درباره تباهی کشانده شدند
کور شويم موجود توانيم تحت تأثير فرهنگ  اينکه چقدر آسان می
اگر مرتبت با خدا و هايی شرکت کنيم که  و يا حتی در فعاليت

بايد باشيم بوديم، هرگز  موافق با کالم او آنچنان که می
 شديم. زده می ها وحشت پذيرفتيم بلکه از آن نمی

  



Uنوامبر ۴       شنبه  چهار 

 

 کوزهشکستن 

 

دچار ارتداد عميقی شده اين قوم   همانطور که ديروز ديديم،
کردند. در آن زمان خدا  ها پيام خدا را دريافت نمی بود. آن

از ارميا استفاده کرد تا کار نمادين قدرتمندی انجام دهد 
ها را بر روی خطری که در انتظارشان بود،  چشم آن  که ترجيحاً 
 باز کند. 

 

ارميا را بخوانيد. ارميا بايد چا  ۱۹باب  ۱۵تا  ۱آيات 
 داد و معنای اين عمل چه بود؟ کاری انجام می

              

              

 
اما اين بار رفت.  ارميا بايد دوباره به خانه سفالگر می

خواست مطمئن شود که او با خود شاهدانی بياورد تا  خداوند می
کاری که او قرار بود انجام دهد را ببينند. شاهدان   دقيقاً 

ها  آن). ۱آيه  ۱۹دا بودند (ارميا باب بزرگان و کاهنان يهو
افتاد بودند و   تشان اتفاق میبه عنوان رهبر مسؤل آنچه در ملّ 

بنابراين الزم بود که پيامی که ارميا بايد از طريق عمل 
 سفالگران، دريافت کنند. دروازه داد نمادينش به ايشان می

را بشکند  کوزهبايست  ) جايی که او می۲آيه  ۱۹ارميا باب (
کرند،  نزديک جايی بوده باشد که کوزه گران کار میممکت است 

های  و درست خارج از دروازه احتماالً جايی بود که خورده ريزه
نماد بسيار قوی   ريختند. از اين رو، های خرابشان را می کوزه

 تر شد. 



اگر کوزه ترک چه خوبی در شکستن کوزه سفالين وجود دارد؟ 
هدف برای شد حتی اگر  کارايی برای آن پيدا می خورده بود، يک

بايست آن را ترک  ا نمیا ارميا تنهامّ اصلی آن نبوده باشد. 
نمود.  بدهد بلکه بايد آن را می شکست و غير قابل استفاده می

ميان عمل و کلماتی که در ادامه آن بيان شد، تصور اينکه 
شوار است. مردم چگونه نتوانستند هشدار را درک کنند بسيار د

ه شدن هشدار و عمل بر طبق آن دو چيزکامالً به طور حتم متوجّ 
 متفاوت هستند. 

تواند  موضوع وحشتناک تر قطعيت آشکار ای عمل است. چه کسی می
يک کوزه شکسته را از نو بسازد؟ اگرچه خداوند به اين قوم 
اميدی برای آينده داده بود، اما در آن زمان اگر رو بر 

شدند، هم خود و هم  می دگرداندند، يهوديان نابو نمی
هايی را که با کارهای زشت و اعمال  فرزندانشان. تمام مکان

گناه آلود خود پليد ساخته بودند، بزودی به جايی برای 
 ها با درک عمق فساد و شرارت آن شد. شايد جسدهايشان تبديل می

ابل فهميدن مجازاتی که اين شرارت بر سر ايشان آورد ق عمق
  باشد. 

 

به چيزی که نابود شده است تا جايی که امکان بازسازی آن 
وجود ندارد بيانديشيد. از ابتدا برای چه منظوری ساخته شده 

بايد بسيار فاقی افتاد؟ بود و بعد که بی استفاده شد، چه اتّ 
 فاق برای ما نيافتد!مراقب باشيم که اين اتّ 

  



Uنوامبر ۵        شنبه  پنج 

 

 کمربند کتانی

 

عمل نمادينی که به ارميا را بخوانيد.  ۱۳باب  ۱۱تا  ۱آيات 
ی در ارميا دستور داده شد انجام دهد چه بود و چه درس مهمّ 

 ؟آن وجود داشت

              

              

              

 

اين عمل نمادين برای برخی از مفسران ايجاد مشکل نموده است 
(تفسيری معمولی از عبری ولی نه به عنوان زيرا رود فرات 

صدها کيلومتر با اورشليم فاصله داشت. عزرا تنها تفسير) 
ماه زمان نياز داشت  ۴برای سفر به آنجا از مسير مستقيم به 

برای درک بهتر پيام، خدا از ارميا ). ۹آيه  ۷(عزرا باب 
بنابراين خواست که دو بار اين مسير را رفته و باز گردد. 

های جغرافيايی  بر اين باورند که مکانعضی از دانشمندان ب
ديگری مد نظر بوده اند. از سوی ديگر، برخی معتقدند که 

کرد به او نشان داد که  بايست سفر می مسافت طوالنی که او می
شدند. بيش از آن،  فرزندان اسرائيل به چه مکان دوری برده می
توانست شادی  میی، ارميا پس از بازگشت از چنين سفری طوالن

 سال اسارت را درک کند.  ۷۰بازگشت پس از 

در هر صورت، کمربند نماد خانه اسرائيل و يهودا است که در 
زمان فراخوانده شدنشان پاک و غير آلوده بود. مردی که 
کمربند را به تن دارد خود خداست. اين در ميان ساير چيزها 

بود. برخی از  وابستهبه قومش  دهد که خدا تا چه حدّ  نشان می
کتان که جنس ردای کاهنی  مفسران اين حقيقت که کمربند از

دانند (الويان باب  م و با معنی میته شده است را مهّ است، ساخ



بود  می کهانتت يهودا بايد ملّ   )؛ گذشته از هر چيز،۴آيه  ۱۶
 ). ۶آيه  ۱۹(خروج باب 

رار بود از غرور ملت نيز ق  شد، دار لکههمانطور که کمربند 
چسبد، اين  ک مرد میبين برود. همانگونه که کمربند به کمر ي

مردم نيز يک بار به خداوند وفادار بودند  منبع جالل و 
های  ها بواسطه ارتباط با فرهنگ ا آنستايش او بودند. امّ 

 .اطراف لکه دار و ضايع شدند

 

 ۸تا  ۵و آن را با آيات  ارميا را بخوانيد ۱۳اب ب۱۱ آيه
فاقی که برای اين آيات چگونه اتّ  تثنيه مقايسه کنيد. ۴باب 

دهند؟ اين آيات درباره ما چه چيزی  قوم افتاد را نشان می
 گويند؟ می

  



Uنوامبر ۶               جمعه 

 

 ۹بويژه در باب کر و گل  تصوير کوزه  :فراتر تفکری

توانيم  انگيزد که چگونه می میم را بر پرسش مهّ   روميان، اين
بدنبال درک کارهای خدا باشيم. حقيقت اين است که ما اغلب 

ب برانگيز باشد، قادر به اين کار نيستيم. اين نبايد تعجّ 
اشعيا را بخوانيد. به عنوان يک  ۵۵باب  ۸اينطور نيست؟ آيه 

توانيم درک کنيم، محدود هستيم چه برسد  انسان ما در آنچه می
 های خدا. به کار

مشکل خود ”اين نکته يعنی محدوديت دانش انسان، با عنوان 
آرايشگر ”نمايان شده است. به اين جمله نگاه کنيد: “ ارجاع

اما  “کند. اصالح می  کند، که خود را اصالح نمی را سويل هر کس
اگر او خود را اصالح نکند، پس بايد به همان دليل مشابه خود 

اصالح   کند، هر کس که خود را اصالح نمی زيرا او  را اصالح کند.
دهد که  پاسخ ضد و نقيضی غير قابل حل تشکيل میکند.  می

اگر   سازد. از اين رو، های استدالل را آشکار می محدوديت
ئی نظير  در چيز ساده پيچ و خم خود گرفتار شودبه استدالل 

در مورد چيزی به     ،کند اصالح می سی راآرايشگر سويل چه ک
عميقی ماهيت و اندازه کارهای خدا در جهان چگونه خواهد 

فاقات اين بود؟ آنچه ما داريم صليب است که هنگامی که اتّ 
شوند، به ما داليل فراوانی برای اعتماد به  جهان بی معنی می

  دهد. تش میخداوند و محبّ 

 

منشاء گناه و دليل وجودش برای بسياری از افراد موجب حيرت ”
ها شرارت و نتايج مهلک پريشانی و ويرانی آن را  شده است. آن

توانند  ها می برايشان سؤال است که چگونه همه اين بينند می
قدرت و محبت   تحت حاکميت مطلق آن يگانه که در حکمت،

نهايت است، وجود داشته باشند. اين يکی از رازهايی است  بی
ها در شک و  يابند. و آن که ايشان برای آن هيچ توضيحی نمی

ترديدشان نسبت به حقيقتی که آشکارا در کالم خدا نمايان شد 
 .Ellen G  الن جی. هوايت، – “شوند. است، کور می برای نجات الزمو 

White, The Great Controversy, p. 492   



 

 

 

  بحث برای سواالتی

هايی  ايده حاکميت مطلق خدا درباره پرسش شرارت چه چالش -۱
کند؟ موضوع نبرد بزرگ چگونه به ما کمک  را به ما ارائه می

های سخت کنار  ی با پرسشکند که دست کم اکنون تا حدّ  می
 بياييم؟

 

س بيابيد؟ چرا توانيد در کتاب مقدّ  ديگری می نمادهایچه  -۲
 ها استفاده کرده است؟ مزايای نمادها چيست؟نمادخدا از 

 

 



 نوامبر ۱۳تا  ۷      هفتمدرس 

 

 

 ادامه دارد  بحران
              

 روز سبت بعد از ظهر

 

تا  ۱آيات  ۱۰ بابارميا  ؛۹ارميا باب مطالعه اين هفته: 
؛ اعمال رسوالن باب ۲۶؛ ارميا باب ۲۵آيه  ۱روميان باب  ؛۱۵
 .۴۱تا  ۳۴آيات  ۵؛ اعمال رسوالن باب ۳۰آيه  ۱۷

 

 اين به بايد ببالد، چيزی به خواهد می کسی اگر”آيه حفظی: 
 را آنچه و است پايدار من محبّت چون شناسد، می مرا که ببالد
 مرا که است چيزهايی اين. دهم می انجام است، درست و راست
ه آي ۹ باب ارميا( “ام گفته چنين خداوند من. سازند می خشنود

۲۴(. 

 

 تمام حقيقت در. دارد ادامه خدا خدمتگزار های سختی و ها تمشقّ 
 نبی اين که مبارزاتی و ها چالش به است مربوط ارميا کتاب
 که کالمی گوش دادن برای مردم کردن راضی برای تالش در داشت

 بود. نگرانی و تمحبّ  سر از ايشان به رساندن پی در خداوند

 می گوش ارميا به مردم اگر افتاد می فاقیاتّ  چه کنيد تصور
 گوش ها آن اگر. پذيرفتند می را نبی اين هشدارهای و دادند

 خداوند مقابل در رهبران و پادشاهان مردم، اگر - سپردند می
 توبه فرصت. مدآ نمی وجود به وحشتناک  بحران – شدند می فروتن
 و اشتباهات ها آن آنکه از پس حتی. بود ايشان روی پيش کردن



 روی به و نجات رستگاری در شدند، مرتکب بسياری های شرارت
 به ورود از سادگی به ها آن اامّ  بود؛ باز در. نشد بسته ها آن
 .زدند باز سر آن

 بر را سرهايمان که است آسان بسيار ما برای امروزه هم باز
 بديشان مثل بطور همه اين و”. دهيم تکان ها آن قلب سختی روی
 ما به عالم اواخر که گرديد مکتوب ما تنبيه برای و شد واقع
 ها نمونه اين ما). ۱۱ آيه ۱۰ باب اول قرنتيان( “است رسيده

  آموخت؟ خواهيم چه ها آن از داريم؛ رويمان پيش را

 

 ۱۴ در سبت روز برای تا کنيد مطالعه را هفته اين درس* 
 .شويد آماده نوامبر

  



Uنوامبر ۸         يکشنبه 

 

 کند... بگذار کسی که افتخار می

 

 زيرا کند می سوگواری به شروع نبی اين ارميا ۹ باب در
 بر خدا. ديد را قومش و کشور روی پيش ناپذير اجتناب فاجعه

 می عملی را آن بگويد چيزی خدا گاه وهر نمود داوری اورشليم
 فاقاتاتّ  از نه فاقیاتّ  بودند روبرو آن با ها آن چه آن. سازد

 خير. نبود دهد می رخ گهگاه کهو غير قابل توضيح  وحشتناک
. بود خدا مستقيم داوری خواهند شد روبرو آن با ها آن چه آن
 و غم اما. رنجاند می چنان را ارميا که بود تفاهم اين و

 احساسبايد  می خدا که بود دردی از انعکاسی تنها او اندوه
 .باشد کرده

 را ايده اين خوبی به قول نقل اين است متفاوت زمينه چه اگر
 از ما کند احساس بر است ای مکاشفه صليب”: گيرد می بر در

 آورده خدا قلب به گناهپيدايش  زمان نخستين از که دردی
 بشريت شکست ظالمانه و هر عملهر  راستی، از انحراف هر. است
 که هنگامی .دارد همراه به غم او برای لشآ ايده به رسيدن در

 سرشان بر بود خدا از ها اسرائيلی جدايی نتيجه که ها مصيبت
 است شده گفته - مرگ و ظلم دشمنانشان، سلطهتسليم به  – آمد
 همه در او’.‘شد محزون اسرائيل تنگی سبب به او دل’ که

 شده، ايشان متحّمل...  :شد آورده تنگ به ايشان تنگيهای
 ۶۳ باب اشعيا ؛۱۶ آيه ۱۰ باب داوران. ‘برداشت را ايشان
 Ellen G. White, Education, p. 263الن جی. هوايت،  –“ .۹ آيه

 

 خصوصا. بخوانيد را نبی اين انگيز غم سوگواری ارميا ۹ باب
 نيز امروزه کلمات آن چرا. کنيد تمرکز ۲۴ و ۲۳ آيات روی بر
  شوند؟ می مربوط ما به

              



              

              

 

 ما همه باشد، ميان در مرگ پای که وقتی که است شده گفته
 همه ثروت و قدرت خرد،. هستيم ديوار بدون شهری مانند
 در بخصوص آنها به کردن تکيه برای اما دارند را خود جايگاه

 فايده، بی شود، می چيره مرگ که هنگامی يا ها مصيبت ميان
 به نابودی درباره هشدارها همهميان  در. است تهی و معنی بی

آن  و دارد اهميت حقيقتاً  چيزی چه که است شده گفته مردم
 عدالت آميز، تمحبّ  مهربانی فهميدن امکان حد تا کس هربرای 

 به تواند می که دارد وجود ديگری چيز چه. است خدا داوری و
 انسانی زمينی، چيزهای همه که زمانی دهد آسايش و اميد ما
 شود؟ می ما درماندن باعث هايمان بدن جمله از

 

 ما به خدا داوری و عدالت آميز، تمحبّ  مهربانی درباره صليب
 گويد؟ می چه

  



Uنوامبر ۹             دوشنبه 

 

 مخلوقات يا خالق؟

 

ايم، قوم خدا فراخوانده شد تا از  همانطور که تا کنون ديده
های  های اطرفشان که همه غرق بت پرستی، شرک و آموزه مّلت

نادرست بودند، متمايز باشند. بنابراين بسياری از هشدارهای 
های اشتباه  پنج کتاب اول موسی اختصاصًا مخالف فعاليت

بايد برای جهان از ها  همسايگانشان بودند. در عوض، اسرائيلی
شدند.  حقيقت خداوند به عنوان خالق و نجات دهنده شاهدانی می

متأسفانه، بسياری از تاريخچه عهد قديم مربوط است به 
شدند که نسبت به  هايی می رواياتی که چگونه اغلب جذب فعايت

 ها هشدار داده شده بودند.  آن

 

ه قومش در ارميا را بخوانيد. خداند ب ۱۰باب  ۱۵تا  ۱آيات 
گويد؟ اگر چنين هشدار مشابهی امروزه در اين  اينجا چه می

 شد؟ شد، چگونه ممکن است نوشته می فرهنگ و زمينه ما داده می

              

              

              

 

کويد که بايد تا کنون آن را  ارميا چيزی به مردم می
ری و خياالت های بش ها چيزی بجز ساخته دانستند: اين بت می

ها نيستند. اين نخستين مثال نخبه  منحرف تصورات شيطانی آن
ها بعد که درباره کسانی نوشت که  از قصه پولس بود وقتی قرن

 بعوض را خدا های آفريده و کردند تبديل بدروغ را خدا حقيقت”
 ستايش شايستۀ ابد تا آفريدگاريکه ـ پرستيدند آفريدگار خود
 ). ۲۵آيه  ۱(روميان باب “ . آمين!است



در اين آيه توّجه کنيد که چگونه پولس خلقت را با خالق در 
دهد. درست همين مقايسه در اين آيات ارميا  تقابل قرار می

است که درباره اهمّيت و ضعف اين خدايان در مقابل  نيز آمده 
خدای حقيقی است. در طول اين آيات ارميا سعی دارد به مردم 

ان دهد که اعتماد به اين چيزها که ناتوان از انجام هر نش
ها در مقايسه  کاری هستند، تا چه حّد احمقانه است. همه اين

با خدای خالق است که نه تنها جهان را آفريد بلکه آن را با 
 را ببينيد). ۳آيه  ۱کند (عبرانيان باب  قدرتش محافظت می

مناسب است. ما  با وجود کهن بودن اين آيات، پيام همچنان
های ساخته دست بشری  ممکن است وسوسه نشويم در برابر تنديس

ها را پرستش کنيم؛ و اکثر ما وحشت زده و  سر خم کرده و آن
های آسمانی نيستيم. اما در عوض اعتماد کردن به  نگران نشانه

های يهودا  چيزهايی که قادر به نجات ما نيستند کما اينکه بت
 ا در روز داوری نخواهند بود، آسان است. قادر به نجات يهود

 

برخی از چيزهايی که اگر مراقب نباشيم، بيش از اندازه به 
 کدامند؟  ها اعتماد خواهيم نمود، آن

  



U  نوامبر ۱۰        سه شنبه 

 

 فراخوانده شدن به توبه

 

. در اينجا خداوند به ارميا را بخوانيد ۲۶باب  ۶تا  ۱آيات 
 دهد؟ میمردم چه اميدی 

              

              

 

های ديگر کتاب مقّدس در عهد  پيام در اينجا مانند تمام پيام
قديم و عهد جديد بود و آن فراخواندن به توبه کردن، روی 
بازگرداندن از گناهانمان و يافتن نجاتی که خدا به همه 

 دهد است.  وعده می

 

؛ ۳۹تا  ۳۷آيات  ۶قرنتيان دوم باب پيام آيات زير چيست؟ 
آيه  ۲۴؛ لوقا باب ۲آيه  ۳؛ متی باب ۶آيه  ۱۴حزقيال باب 

 . ۳۰آيه  ۱۷؛ اعمال رسوالن باب ۴۷

              

              

 

ها  ساکنين يهودا همه نااليق بودند و با اين حال خدا از آن”
ها اعتال  دست نکشيد. نام او بايد توسط ايشان در ساير اّمت

بايد   از کسانی که با صفات او آشنا بودند، يابد. بسياری
 شناختند. به منظور نمايان ساختن جالل و سيرت الهی او را می

های پر  رحمتش بود که برای خدمتگزارانش انبيايی با اين  طرح
هر يک از شما از راه بد خود و اعمال شرير ’فرستاد  پيام می



از طريق ). او ۵آيه  ۲۵(ارميا باب ‘ خويش بازگشت نمايد
به خاطر اسم خود غضب خويش را به تأخير ’اشعيا اعالم نمود 

خواهم انداخت و به خاطر جالل خويش برتر شفقت خواهم کرد تا 
کنم زيرا  آنرا منقطع نسازم ... به خاطر ذات خود اين را می

که اسم من چرا بايد بی حرمت شود و جالل خويش را به ديگری 
الن جی.  –).“ ۱۱و  ۹آيات  ۴۸(اشعيا باب ‘ نخواهم داد.

 Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 319  هوايت،

چه در عهد قديم و چه در عهد جديد، در پايان پيام خدا برای 
و  ايم همگی ما يکسان است: ما گناهکاريم، اشتباه کرده

بواسطه مرگ   سزاوار مجازاتيم. اّما از طريق صليب مسيح،
کفاره ای عيسی خدا راهی برای نجات همه ما مهيا ساخته است. 
ما بايد به گناهکاريمان اعتراف کنيم و با ايمان 

های عيسی را مدعی باشيم که با وجود نا اليق  شايستگی
گناهانمان  اند و الزم است از بودنمان، مجانًا به ما داده شده

توبه کنيم. و بطور حتم توبه حقيقی نيازمند خارج کردن گناه 
 از زندگيمان بواسطه فيض خداست. 

 

توانيم از  می  بدون در نظر گرفتن کارهايی که انجام داديم،
های  گناهانمان توبه کنيم و بخشيده شويم. اين يکی از عرضه

توبه  انجيل است. شما هم اکنون الزم است از چه گناهانی
 کنيد؟

  



Uنوامبر ۴          شنبه  چهار 

 

 فراخوانده شدن به مرگ

 

از ديدگاه ما که به قبل بنگريم، باور کردن سختی قلب مردم 
بسيار دشوار است. همانطور که در درس روز قبل ديديم، پيام 

ها توبه  ارميا هر چقدر قوی، سرشار از اميد بود. اگر آن
ها،  های مهلک که بر اساس پيمان کردند، خدا از مجازات می

کرد. اگر  گيری میآمد، جلو ها بر سرشان می ها و نفرين وعده
دادند،  ها کارهايی که از ايشان خواسته شده بود انجام می آن

کردند و برکت در نتيجه آن را کسب  اگر از خدا اطاعت می
ها را  شد. خدا آن کردند، آنوقت همه چيز درست و خوب می می
ی انجيل که در  گرداند. عرضه داد و باز می بخشيد، شفا می می

آمد، برای بخشيدن همه  نی شدن عيسی مینهايت از طريق قربا
 گناهانشان و بازگرداندنشان به راه خدا کافی بود. 

 جه پيام اميد و وعده نجاتی!

 

 ۱۰آيات  ۲۶(ارميا باب پاسخ به ارميا و اين پيام چه بود؟ 
 را ببينيد.) ۱۱و 

              

              

 
در اسرائيل تنها دادگاه قانونی حق صدور حکم اعدام را 

 قبول قابل اعدام حکمبرای  قضات از اکثريت رای تنهاداشت. 
کاهنان و انبيا ارميا را با اتهامات مرگبار مجازات  .بود

مخالفانش قصد داشتند او را به عنوان مجرم سياسی و کردند. 
 خائن معرفی کنند. 

 



 ).۱۵تا  ۱۳آيات  ۲۶(ارميا باب پاسخ ارميا چه بود؟ 

              

              

 

ارميا هرگز کوتاه نيامد؛ اين نبی با تهديد مرگ پيش رويش و 
ای از پيامی را که  با اين وجود کلمه  بدون شک در کمی هراس،

خداوند به او داده بود و از ابتدا به او هشدار داده بود 
پيام را ماليم نکرد (ارميا  ای از آن را تغير ندهد، که کلمه

). از اين رو در مقايسه با ارميايی که اغلب ۲آيه  ۲۶باب 
فرستاد، او را  کرد و بر روز والدتش لعنت می ناله و شکايت می

بينيم که با ايمان و اعتقادی  اکنون به عنوان مرد خدا می
 کند.  راسخ ايستادگی می

 

صی برای حقيقتی آخرين باری که بايد با ايمان با بهايی شخ
که در مسيح است ايستادگی کرديد، چه زمانی بود؟ اگر هرگز 

 کرديد، چه مشکلی وجود داشت؟ نبايد اين کار را می

  



Uنوامبر ۱۲        شنبه  پنج 

 

 فرار ارميا

 

ها و احساسات  ارميا صرفنظر از ترس  همانطور که ديروز ديديم،
اش ببار  موضعبا آگاهی کامل از امکان مرگ که   اش، شخصی
آورد، به محکمی ايستادگی کرد. او به شاهزادگان و مردم  می

مطمئن ”کتابش (او گفت  ۲۶باب  ۱۵را کامًال واضح در آيه 
هشدار داد که اگر او را بکشند، برای ريختن خون “) باشيد

دانست که نسبت به  بيگناه مجازات خواهند شد. ارميا می
 گناه است. اتهاماتی که به او زده بودند، بي

 

ارميا را بخوانيد. ارميا چگونه از  ۲۶باب  ۲۴تا  ۱۶آيات 
 مرگ فرار کرد؟

              

              

چه جالب که کاهنان و انبياء، کسانی که بايد رهبران روحانی 
که برای دفاع از “ مردم عادی”و “ بزرگان”بودند، توسط  می

ارميا قدم پيش گذاشته بودند، به چالش کشيده شده و سرزنش 
ها خاطره ميکاه که يک قرن قبل از ارميا در  شدند. آن می

آن زمان پادشاه به کرد را زنده کردند. در  اسرائيل زندگی می
اش گوش داد، تمام مّلت  ميکاه آسيبی نرساند بلکه به توصيه

توبه کردند و دست کم برای مدتی از بالها جلوگيری شد. اکنون 
اين مردم در زمان ارميا از رهبرانشان با حکمت تر بودند و 

خواستند قومشان را از اشتباه بزرگی که کشتن نبی خدا  می
 بود، برهانند. 

تبرئه تأکيد کرد که ارميا به آنچه به او اتهام زدند،  حکم
گناهکار نبود. با اين وجود، نفرت کاهنان و انبياء بيشتر 
شد. خشم و تمايل به انتقام در ايشان بوجود آمد، بطوريکه  



در موقعيتی ديگر با خشم کامل به ارميا حمله خواهند کرد. 
طر برای او کامالً ای آسايش برای نبی بود. خ آزاديش تنها لحظه

 رفع نشده بود. 

توانيم ببينيم اينست که چگونه بعضی  چيزی که ما در اينجا می
از مردم از تاريخ درس گرفتند درحاليکه ديگران با وجود 
دانستن همان تاريخ، از درس گرفتن از آن سر باز زدند. 

ها بعد چيزی مشابه را در مورد گمالئيل فريسی  توانيم قرن می
ی احتياط به ساير رهبران در مورد چگونگی برخورد با  هو توصي

 پيروان عيسی ببينيم.

 

ارميا را بخوانيد. چه همانندی در  ۵باب  ۴۱تا  ۳۴آيات 
اينجا و درباره آنچه برای ارميا اّتفاق افتاد، وجود دارد؟ 
مهمتر آنکه خود ما چه درسی از تاريخ و اشتباهات 

 آموزيم؟ پيشينيانمان می

  



Uنوامبر ۱۳           جمعه 

 

 او که ايم دانسته را تمحبّ  امر اين از”  :تفکری فراتر

). ۱۶آيه  ۳(يوحنای اول باب “ نهاد ما راه در را خود جان
هايی که گناه به طبيعت و  شکی نيست که با وجود همه آسيب

همچنين قدرت قدردانی کردن ما و يا حتی درک درست آن باعث 
به طبيعت اطرافمان، روابط انسانی و توانيم  شده است، ما می

های خلقت بنگريم و تصويری از محّبت خدا دريافت کنيم.  شگفتی
ترين  ترين و شفاف ها کنار رفت و دقيق اّما بر صليب پرده

ای از محّبت بسيار  مکاشفه ممکن به جهانيان داده شد، مکاشفه
ای ه جدائی قدرت”بزرگی که هدايت کرد به آنچه الن جی. هوايت 

 ناميد. “ الهی

The SDA Bible Commentary,vol. 7, p. 924. 

 های  الهی؟  جدائی قدرت

محّبت خدا برای ما آنقدر عظيم بود که الوهيت که اعضای از 
ورزيدند، اين جدايی را تحمل کردند  ازل به يکديگر محبت می

(متی “ الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟”تا ما نجات يابيم. 
“ جدايی”ترين و قدرتمندترين تجّلی آن  ) شفاف۴۶آيه  ۲۷باب 

است که برای نجات ما اّتفاق افتاد. در اينجا ما بار ديگر 
توانيم درد و رنجی که خداوند به دليل وجود گناه تحمل  می

 کرد را ببينيم. 

نماييم زيرا او از  ما او را محّبت می”پس جای تعّجب نيست که 
). به طور ۱۹آيه  ۴اول باب  (يوحنای“ ازل ما را محّبت نمود

های سقوط کرده، تنها آن محّبت را  حتم ما به عنوان انسان
کنيم و حّتی اين تقليد گاهی بوسيله تمايالت  تقليد می

شود. محّبت خدا فراتر  آلودمان پوشيده می خودخواهانه و گناه
از محّبت ماست؛ ما محّبت خدا را مانند گودال گلی چربی که 

 تابانيم. دهد، باز می کاس میآسمان را انع

 

 



  بحث برای سواالتی

اگر چه بسياری از ما امرزه حيوانات يا موجودات در  -۱
هايی  کنيم، به چه روش طبيعت را مانند عهد باستان پرستش نمی

 همچنان در خطر ساختن بت يا خدا از طبيعت اطرافمان هستيم؟

 

نقش توبه در زندگی يک مسيحی چيست؟ يعنی، خارج از عمل  -۲
توبه ابتدايی در پذيرش نخستين عيسی، توبه پيوسته چه نقشی 

 در زندگی و ايمان دارد؟ 

 

بيانديشيد. “ جدائی نيروهای الهی”سعی کنيد به ايده  -۳
چگونه بايد آن را درک کنيم؟ درباره اينکه گناه تا چه حّد 

 گويد؟ به ما چه می مهلک و گزاف است

 

 

 



 ٢۲٠۰تا  ١۱۴        هھھھشتمددررسس 
 نواامبر

 

 

 ااصالحاتت يیوشع
              

 ررووزز سبت بعد اازز ظهھر

 

آآيیاتت  ١۱ بابب عبراانيیانن ؛٣۳٣۳بابب  تواارريیخ ددوومممطالعهھ اايین هھھھفتهھ: 
؛ ٨۸تا  ٣۳آآيیاتت  ٢۲بابب  فيیليیپيیانن ؛٢۲٢۲بابب  پاددشاهھھھانن ددوومم ؛۴تا  ٢۲

آآيیهھ  ۵بابب  قرنتيیانن ااوولل؛ ٢۲٨۸تا  ١۱ آآيیاتت ٢۲٣۳بابب  پاددشاهھھھانن ددوومم
٧۷. 

 

 وو ددلل تمامی بهھ کهھ نبودد پاددشاهھھھی ااوو اازز قبل وو”آآيیهھ حفظی: 
 خدااووند بهھ موسی توررااتت تمامی مواافق خودد قّوتت تمامی وو جانن تمامی
پاددشاهھھھانن ( “نشد ظاهھھھر ااوو مثل نيیز ااوو اازز بعد وو نمايید٬، ررجوعع
 .)٢۲۵هھ آآيی ٢۲٣۳ بابب ددوومم

  

بيینند فرززنداانشانن دداانند کهھ چقدرر سخت ااست ووقتی کهھ میوواالديین می
ددرر ززمانی کهھ دديیگر تحت کنترلل اايیشانن نيیستند٬، تصميیماتی بخصوصص 

بهھ طورر حتم اايین ااندووهه  ررسانند.گيیرند کهھ بهھ خودد آآسيیب میمی
کهھ بهھ  هھھھستشودد: آآيیا کسی فرززنداانن نمیتنهھا شامل وواالديین وو 

جهھاتی نديیدهه باشد کهھ ددووستانن يیا خويیشاوونداانش يیا دديیگراانن 
تصميیماتی کهھ براايیشانن مضر ااست٬، بگيیرند؟ اايین يیک جنبهھ تأسف بارر 
مفهھومم ااررااددهه آآززاادد ددااشتن ااست. ااررااددهه آآززاادد بخصوصص ااررااددهه آآززاادد 

خوااهھھھد بودد ااگر ما آآززااددیی گرفتن تصميیماتت ااشتباهه  معنی یب ااخالقی٬،



توااند ددررستی کهھ تنهھا می“ آآززاادد”جودد يیک مورراا ندااشتهھ باشيیم. 
دداارراایی قوهه تشخيیص خوبب وو يیا وو رراا اانتخابب کند٬، ددرر حقيیقت آآززاادد 

  . ٬، خوااهھھھيیم بوددبد نيیست

هھھھشداارر ددااددنن خداا بهھ قومش ددررباررهه سس اازز اايین رروو٬، بيیشتر کتابب مقدّ 
بخش ززيیاددیی اازز کتابب ااررميیا نيیز نگرفتن تصميیماتت ناددررست ااست. 

 کهھ بهھ اانتخابب وو ااررااددهه آآززاادد ااست خداا خوااستددرر اايین باررهه ااست: 
 گذاارردد.ااحتراامم می قومم منتخبش

هھھھا خوبب نيیستند٬، ددرر اايین هھھھفتهھ وو متأسفانهھ ااگرچهھ ااکثر ددااستانن
ااندکی ااميید خوااهھھھيیم دديید؛ يیعنی يیکی اازز معدوودد پاددشاهھھھانی رراا 

گيیردد آآنچهھ خوااهھھھيیم دديید کهھ با ااستفاددهه اازز ااررااددهه آآززاادد تصميیم می
  هھھھد. ددرر نظر خدااووند ددررست ااست رراا اانجامم دد

 

 نواامبر ٢۲١۱ ددرر سبت ررووزز براایی تا کنيید مطالعهھ رراا هھھھفتهھ اايین ددررسس* 
 .شويید آآماددهه

  



 نواامبر ١۱۵         يیکشنبهھ

 

 سلطنت منسی وو آآمونن

 

هھھھمهھ چيیز آآنگونهھ  ووااقع بيینی يیعنیهھھھر چقدرر ما بخوااهھھھيیم ددررباررهه 
يیداانهھ ما بهھ عنواانن اانسانن نا اامکهھ حقيیقتًا هھھھستند سخن بگويیيیم٬، 

بيینيیم بلکهھ آآنگونهھ جهھانن رراا آآنگونهھ کهھ هھھھست نمیذذهھھھن گراا هھھھستيیم. 
وو اازز آآنجايیی کهھ ما مخلوقاتت سقوطط کرددهه بيینيیم. کهھ خودد هھھھستيیم می

وو فاسد هھھھستيیم٬، اايین فسادد بر رروویی برددااشت وو تفسيیر ما اازز جهھانن 
تواانيیم کسی براایی مثالل دديیگر چگونهھ میگذاارردد. ااطراافمانن تأثيیر می

پيیش اازز ميیالدد)٬،  ۶۴٣۳ا ت ۶٨۸۶مانند پاددشاهه منسی يیهھودد (ددرر حدوودد 
بهھ سختی هھھھایی نخستيین ااررتداادد مهھلکش رراا توضيیح ددهھھھيیم؟ بخصوصص سالل

تواانن تصورر کردد کهھ ااوو چگونهھ ددرر ذذهھھھنش٬، ااعمالل ززشت وو ووحشتناکی می
  کهھ ااجاززهه دداادد ددرر يیهھودداا شکل بگيیردد٬، توجيیهھ کردد.

  

تواارريیخ ددوومم رراا بخواانيید. اايین رروواايیت ددررباررهه شدتت فسادد  ٣۳٣۳بابب 
گويید؟ مهھمتر اايینکهھ٬، ددرر باررهه تمايیل خداا بهھ پاددشاهه منسی چهھ می
 آآموززدد؟بخشش بهھ ما چهھ می

              

              

               

  

ددرر بند وو ززنجيیر برنجيین بهھ بابل برددنش٬، ااوو رراا شکی نيیست کهھ 
با اايین ووجودد  نمايید.ااشش میوواادداارر بهھ تفکر مجددد ررااجع بهھ ززندگی

آآيیهھ ووااضح ااست: هھھھنگامی کهھ منسی بارر دديیگر بر تخت نشست٬، برااستی 
هھھھايیی بودد کهھ آآسيیب ااصالححاازز کاررهھھھایی بدشش توبهھ کردد وو بدنبالل 

کردد٬، اازز آآنچهھ تصورر میمتأسفانهھ آآسيیب بزررگتر بوجودد آآووررددهه بودد. 
 . بودد



ا اايین توبهھ ااگرچهھ قابل توجهھ بودد٬، براایی نجاتت پاددشاهھھھی اازز اامّ ”
پرستی بسيیارر دديیر شدهه بودد. بسيیارریی لغزشش وو بت ییهھھھاساللتأثيیرااتت 

االن جی. هھھھواايیت٬،  – “ددهه وو دديیگر اامکانن باززگشت ندااشتند.سقوطط کر
Prophets and Kings, p. 383 . ّی تأسف باررتر اايینکهھ ددرر ميیانن کسانی کهھ حت

بسيیارر تحت تأثيیر ااررتداادد منسی بوددند٬، پسرشش آآمونن بودد کهھ پس 
 ناپسند خدااووند نظر ددرر آآنچهھ وو”اازز پدررشش سلطنت رراا بدست گرفت

 آآمونن وو آآوورردد؛ عمل بهھ بودد٬، کرددهه َمَنسَّی پدررشش آآنچهھ مواافق بودد٬،
 گذرراانيیدهه٬، قربانی بودد٬، ساختهھ َمَنسَّی پدررشش کهھ بتهھايیی جميیع براایی
). بدتر اايینکهھ ٢۲٢۲آآيیهھ  ٣۳٣۳تواارريیخ ددوومم بابب “ (کردد پرستش رراا آآنهھا

 نکردد.هھھھایی بدشش توبهھ آآمونن بر خالفف پدررشش٬، هھھھرگز اازز ررااهه

 

ی بخشيیدهه شدهه ااست چهھ کسی ااست کهھ عوااقب ووحشتناکک گناهھھھی کهھ حتّ 
 رراا هھھھايییعليیهھ گناهه چهھ ووعدهه براایی پيیرووززییرراا ندااند؟ شما 

هھھھا رراا اايینک قبل اازز اايینکهھ گناهه ؟ چراا آآننمّدعی باشيیدتواانيید می
 ٬، کسب نکنيید؟ههيیج محزنش رراا بهھ بارر نيیاووررددنتا

 

  



 نواامبر ١۱۶         ددووشنبهھ

 

  جديید پاددشاهه

 

کنيید. مرااقب باشيید براایی چهھ چيیزیی ددعا می”گفت٬،  ووااعظیززمانی يیک 
ااسراائيیل خوااستارر پاددشاهھھھی “ ت آآنن رراا ددرريیافت کنيید.سممکن اا

رراا نچهھ هھھھا آآهھھھایی ااطراافش بودد  براایی آآنن ددعا کردد. آآننتمانند ملّ 
اایی اازز تارريیخ بنی خوااستهھ بوددند٬، ددرريیافت کرددند وو بخش عمدهه

چگونهھ اايین پاددشاهھھھانن بوطط بهھ وورراانن مرپس اازز ددررااجع بهھ ااسراائيیل 
نشستهھ بر تخت سلطنتی خودد رراا فاسد وو ددرر نتيیجهھ ملت رراا نيیز 

 . ٬، بوددفاسد نموددند

٬، مانند پاددشاهه ندهھھھموااررهه ااستثناهھھھايیی ووجودد ددااشتبا اايین ووجودد٬، 
 ۶٠۰٨۸پيیش اازز ميیالدد بر تخت نشست وو تا سالل  ۶٣۳٩۹يیوشيیا کهھ ددرر سالل 

 پيیش اازز ميیالدد سلطنت نمودد.

 

 ٣۳٣۳بابب  ٢۲۵آآيیهھ (بر تخت نشست؟  ئیچهھ ززميینهھپاددشاهه جديید ددرر 
 )تواارريیخ ددوومم رراا ببيینيید.

              

ا ددرر اايین اامّ  رروودد ددموکرااسی حاکميیت مرددمم باشد٬،ااگرچهھ اانتظارر می
مرددمم  ررفت نبودد. با اايین ووجودد٬،ززميینهھ اايینچنيین کهھ اانتظارر می

شانن رراا ااظهھارر کرددند وو بر طبق آآنن اانجامم شد. پاددشاهه خوااستهھ
باالیی  سطوحححتی ددرر  ددرر ززمانن آآشفتگی بزررگگ٬، ااررتداادد وو عنف جواانن

بسيیارریی اازز اايیمانداارراانن سرززميین با دديیدنن حکومتی٬، بر تخت نشست. 
ااصالً ووعدهه اانديیشيیدند کهھ آآيیا  آآنچهھ ددرر حالل ااتفاقق اافتاددنن بودد٬،

االن  –”“ خوااهھھھد يیافت يیا خيیر. خداا بهھ ااسراائيیل باستانن تحقق 
  جی. هھھھواايیت٬،

Ellen G. White, Prophets and Kings, p. 384 

 



نگراانی اايیمانداارراانن ددرر سخنانن حبقوقق نبی اابراازز شدهه ااست. آآيیاتت 
 گويید؟حيیقوقق رراا بخواانيید. اايین نبی چهھ می ١۱بابب  ۴تا  ٢۲

              

              

 

قانونی خوااهھھھد ٬، ستيیز وو بیعنف شرااررتت٬، معضالتتمتأسفانهھ پاسخ بهھ 
ااعمالل هھھھا کهھ خداا اازز اايیشانن براایی اازز طرفف بابلیاازز شمالل ا آآمد اامّ 
هھھھمانطورر آآيید. بر قومم متمردد خودد ااستفاددهه خوااهھھھد کردد٬، می ددااوورریی

بهھ  ددرر هھھھر صوررتتالززمم نبودد اايینگونهھ باشد؛  کهھ تا اايینجا دديیديیم٬،
ددليیل ززيیر بارر توبهھ نرفتن٬، با مجاززااتی کهھ نتيیجهھ گناهھھھانشانن 

 بودد ررووبروو شدند. 

 

“ هھھھدفف االهھی”چند ووقت يیکبارر تحقق  اازز نقطهھ نظر يیک اانسانن٬، هھھھر
ررسد؟ اايین بهھ ما ددررباررهه بشاررتت ددااددنن فراایی غيیر ممکن بهھ نظر می

	گويید؟کنيیم٬، چهھ میبيینيیم وو ددررکک میمیآآنچهھ   

 

	  

  



 ١۱٧۷         سهھ شنبهھ  
 نواامبر

 

 يیوشيیا بر تخت سلطنت

 

 سالل يیک وو سی ااووررشليیم ددرر وو شد پاددشاهه کهھ بودد سالهھ هھھھشت يیوشيیا”
 .بودد ُبْصَقت اازز َعداايیهھ٬، ددختر يیديیدهه٬، ماددررشش ااسم وو. نمودد سلطنت

 بهھ وو آآوورردد٬، عمل بهھ بودد٬، پسند خدااووند نظر ددرر کهھ رراا آآنچهھ وو
 چپ يیا ررااست طرفف بهھ نموددهه٬، سلوکک ددااوودد خودد٬، پدرر طريیق تمامی

. با ددرر )٢۲وو  ١۱آآيیاتت  ٢۲٢۲(پاددشاهھھھانن ددوومم بابب “ .نوررززيید اانحراافف
ددررباررهه اايین يیوشيیا٬، چهھ چيیزیی  نبر تخت نشست ززميینهھنظر گرفتن 

 آآيیاتت بسيیارر قابل توجهھ ااست؟

              

              

	  

بهھ ما  قابل توجهھسس توضيیحی ددررباررهه اايین مردد جواانن کتابب مقدّ 
ددهھھھد٬، کسی کهھ با ددرر نظر گرفتن شراايیط٬، بهھ ااحتمالل ززيیادد نمی

هھھھرچند کهھ سرنوشتش اايین بودد کهھ مانند پدررشش شريیر وو فاسد شودد. 
يیلی ااوو ررااهه متفاووتی ددرر پيیش گرفت نبودد. بهھ ددال چنيین اايین وررددم

تش ددرر نهھايیت محدوودد بر ملّ  گرچهھتأثيیریی مثبت آآنن براایی ددااشتن وو 
 . بودد

پاددشاهھھھانن ددوومم بهھ کارریی کهھ يیوشيیا ددرر مورردد معبد اانجامم  ٢۲٢۲بابب 
 اتتمعبد توسط سليیمانن تا ززمانن ااصالح ااهھھھدااییاازز کند. دداادد٬، ااشاررهه می

پاددشاهھھھانن بهھ طورر پيیش اازز ميیالدد).  ۶٢۲٢۲هھھھا گذشت (سالل يیوشيیا قرنن
جدیی اازز معبد محافظت نکرددند. گذشت ززمانن ساختمانش رراا کهھ ددرر 
گذشتهھ ززيیبا بودد٬، فرسوددهه کردد بودد. پاددشاهه جواانن دديید کهھ معبد 

 دديیگر مناسب عباددتت کرددنن نبودد.٬، تهھھھا غفلساللبهھ ددليیل 

 



ااست٬،  ددرر چنيین حالت عدمم مرمتيیوشيیا ددرريیافت کهھ معبد هھھھنگامی کهھ 
 . ٧۷تا  ٣۳آآيیاتت  ٢۲٢۲ددوومم بابب پاددشاهھھھانن ؟ چهھ کارر کردد

              

              

 

ااقتصادد خودد رراا نزدد اامرووززهه ما ممکن ااست بگويیيیم پاددشاهه ووززيیر 
مصالح وو نيیروویی کارر الززمم کاهھھھن ااعظم فرستادد وو اازز ااوو خوااست کهھ 

پولی کهھ براایی هھھھا الززمم نبودد آآنن معبد رراا برررسی کند. مرمتبراایی 
عمل  ووفاددااررییکنند ززيیراا با  حسابب ررسیبهھ اايیشانن سپرددهه شدهه بودد 

کرددند. بهھ دداليیلی٬، يیوشيیا بهھ اايیشانن ااعتمادد ددااشت وو تا آآنجايیی می
 مورردد ااحتراامم قراارر گرفت. ددهھھھند٬، آآنن ااعتمادد مدااررکک نشانن میکهھ 

 

 وو ااحيیایی ا ددرر پايیانن چهھ چيیزیی براایی ااصالححمعبد خوبب ااست٬، اامّ  مرمت
رراا  ٨۸تا  ٣۳آآيیاتت  ٢۲(فيیليیپيیانن بابب ااهھھھميیت بسيیارر دداارردد؟ حقيیقی 

	ببيینيید.)  

  



 ١۱٨۸         شنبهھ  چهھارر
 نواامبر

 

 کتابب قانونن

 

هھھھا مرکز عباددتت بنی ااسراائيیل بودد٬، مهھم معبد کهھ براایی مدتت مرمت
ززيیباتريین وو يیک ساختمانن تنهھا چيیز الززمم نبودد.  مرمتبودد؛ ااّما 

ی ااگر براایی کمک بهھ عباددتت کنندگانن ااستادداانهھ تريین ساختارر حتّ 
٬، بهھ خوددیی خودد طرحح شدهه باشد خدااووندبراایی حس کرددنن قدررتت وو عظمت 

تارريیخ مملو ااست اازز براایی براانگيیختن تقواایی مرددمم کافی نيیست. 
ززيیبا ددرر  اایی ددرر کليیسايییهھھھایی غم اانگيیز مرددمی کهھ لحظهھددااستانن

جايیی مشغولل عباددتت بوددند وو لحظهھ اایی دديیگر اازز ددرر بيیروونن آآمدهه وو 
 ی بوااسطهھ آآنچهھ ددرر آآنن ساختماننمرتکب خشونت شدند کهھ شايید حتّ 

 ززيیبا آآموختند٬، تحريیک شدهه بوددند.

 

معبد چهھ ااتفاقی اافتادد؟ مفهھومم قدررتمند ووااکنش  مرمتددرر ززمانن 
تا  ٨۸آآيیاتت  ٢۲٢۲پاددشاهھھھانن ددوومم بابب يیوشيیا بهھ آآنن حوااددثث چهھ بودد؟ 

١۱١۱. 

              

              

  
 يیا شايید کل آآنن؛ قسمتی اازز آآنن پيیداا کرددندهھھھا کتابب قانونن رراا آآنن
گويید. ااحتماًال جايیی ددرر سس ددرر اايین باررهه چيیزیی نمیدّ مقکتابب ٬،رراا

 معبد ددفن شدهه ددرر دديیوااررهھھھا پيیداا شد. 

 



 حلدههپيیامم پاددشاهھھھانن ددوومم رراا بخواانيید.  ٢۲٢۲بابب  ٢۲٠۰تا  ١۱٢۲آآيیاتت 
اازز طرفف خداا بهھ مرددمم وو پاددشاهه يیوشيیا چهھ بودد؟ اايین سخنانن بهھ 

 ما چهھ بايید بگويیند؟

              

              

 

هھھھمانن پيیامی رراا کهھ ااررميیا باررهھھھا پيیشگويیی کرددهه بودد٬، اانتقالل  حلدهه
مرددمی کهھ اازز خداا رروویی برگرددااندهه بوددند٬، بوااسطهھ ااعمالشانن دداادد. 

قبر خودد رراا حفر کرددهه بوددند وو ددرر نهھايیت عوااقب آآنن رراا ددرروو 
خوااهھھھد وو ددرر آآرراامش  نخوااهھھھد دديیدکرددند. يیوشيیا هھھھرگز مشکالتت رراا می

 . مردد

نابوددیی اايین پيیانن رراا بهھ يیوشيیا فرستادد کهھ  حلدههخدااووند اازز طريیق ”
رراا  خودد ااگری مرددمم نيیز ااووررشليیم قابل جلوگيیریی نيیست. ااکنونن حتّ 

فراارر  شاننتواانستند اازز مجاززااتنمیکرددند٬، ددرر مقابل خداا فرووتن می
هھھھا تحت تأثيیر کاررهھھھایی ناددررست براایی مدتی طوالنی شعورر آآننکنند. 

خيیلی ززوودد  گرفتند٬،اازز بيین ررفت بودد کهھ ااگر مورردد ددااوورریی قراارر نمی
 اايیشانن بهھ حلدهه’گشتند. آآلوددشانن بازز میبهھ هھھھمانن ووضعيیت گناهه

 خدااووند بگويیيید٬، فرستاددهه رراا شما کهھ مرددیی بهھ وو بروويید: «گفت
 باليیی آآنن ساکنانن وو مکانن اايین بر من : فرمايیدمی ااسراائيیل خداایی
 يیهھودداا پاددشاهه کهھ کتابی ددرر کهھ طورر هھھھمانن آآوورردد٬، خوااهھھھم فروودد

 وو کرددند ترکک مراا اايیشانن ززيیراا .ااست شدهه نوشتهھ ااست٬، خوااندهه
 مراا خشم خودد کاررهھھھایی با وو سوززااندند ُبخورر دديیگر خداايیانن براایی

 خاموشش وو شدهه اافرووختهھ ااووررشليیم عليیهھ من خشم ااند٬،براانگيیختهھ
 االن جی. هھھھواايیت٬، – “١۱٧۷تا  ١۱۵آآيیاتت ‘ .شد نخوااهھھھد

Prophets and Kings, p. 399. 

 

  



 ١۱٩۹         شنبهھ  پنج
 نواامبر

 

 ااصالحاتت يیوشيیا

 

آآنچهھ ”٬، يیوشيیا هھھھمچنانن مصمم بودد تا اانهھدااممبا ووجودد هھھھشداارر براایی 
شد جلویی رراا اانجا ددهھھھد. شايید نمی“ رر نظر خدااووند ددررست بودددد

ا ددرر ااعالمم ااحکامم جزاايیی آآسمانن٬، خدااووند اامّ ”حوااددثث رراا گرفت٬، 
ددرر اايین وو يیوشيیا فرصت توبهھ کرددنن وو ااصالحح شدنن رراا نگرفتهھ ااست؛ 

وو تصميیم گرفت تا حد  کندحمت ددااوورریی میبا رر تشخيیص دداادد کهھ خداا

 .Prophets and Kings, pاالن جی. هھھھواايیت٬،  – “تواانش ااصالحاتت اايیجادد کند.
400 

 

پاددشاهھھھانن ددوومم رراا بخواانيید. ماهھھھيیت ااصالحاتی  ٢۲٣۳بابب  ٢۲٨۸تا  ١۱آآيیاتت 
ت فاسدشش بودد٬، چهھ بوددند؟ بدنبالل آآووررددنن بهھ ملّ  ووفاددااررکهھ پاددشاهه 

ددررباررهه حد بدیی شراايیط ددرر قومم منتخب اايین ااعمالل چهھ چيیزیی بهھ ما 
 گويیند؟چهھ می

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

هھھھا رراا ددرر پيیمانن مرددمم با خداا٬، هھھھمهھ آآنن تجديیديیوشيیا بهھ منظورر 
شدهه قانونن خوااندهه  پيیدااکتابب تاززهه ااووررشليیم ددوورر هھھھم جمع کردد. 

 هھھھا قسم خوررددند کهھ اازز خداایی ااسراائيیل پيیروویی کنند. شد وو سپس آآنن

حرکت رراا بهھ تنهھايیی اانجامم نداادد بلکهھ اازز کسانی کهھ پاددشاهه اايین 
هھھھایی ررووحانی ددااشتند خوااست تا کاررهھھھایی الززمم رراا اانجامم مسئوليیت
هھھھا وو نماددهھھھایی ااشيیاء٬، مجسمهھ هھھھاقرنن طیددرر بهھ عنواانن مثالل٬، ددهھھھند. 

متفاووتی نشانهھ عباددتت بيیگانهھ ددرر ااسراائيیل ااست٬، وواارردد معبد شدهه 
ت تحميیل کهھ بهھ ملّ هھھھا شراايیط صلح . گاهھھھی ااووقاتت برخی اازز آآننندبودد



اهھھھانن بهھ نشانهھ آآرراامش وو تسليیم خودد شدهه بودد٬، بوددند؛ گاهھھھی پاددش
بهھ  کهھ باشد هھھھا بهھ هھھھر ددليیلیآآننگذااشتند. هھھھا رراا بهھ نمايیش میآآنن
 هھھھا رراا نابودد کنند. جا تعلق ندااشتند وو يیوشيیا ددستورر دداادد آآننآآنن

هھھھا صوررتت صح تنهھا ددرر خانوااددهههھھھمچنيین ددرر ززمانن يیوشيیا٬، عيید ف
پيیامم نمادديین گرفتند. جشن میبا هھھھم نپذيیرفت بلکهھ هھھھمهھ مّلت آآنن رراا 

ت اايین بودد کهھ ددووررهه گذشتهھ رراا پشت سر گذااشتهھ ااند وو ملّ  آآنن براایی
خدمت  رراا ااند خداایی حقيیقیااند کهھ قسم خوررددههوواارردد ززمانن جديید شدهه

هھھھا رراا اازز مصر خاررجج کردد وو هھھھمانطورر کهھ ووعدهه ددااددهه کنند کهھ آآنن
ددرر هھھھر ررووزز ززندگی با اايیشانن خانهھ مهھيیا نمودد وو  ااسباططبودد براایی 

 بودد. 

	  

مفهھومم جشن گرفتن ملی عيید فصح شرووعع چيیزیی جديید بودد ززيیراا (بهھ 
طورر مطلوبب) هھھھمهھ چيیزهھھھایی گذشتهھ پايیانن يیافتهھ بوددند. نمادد عيید 

هھ عنواانن ااددوونتيیست ررووزز هھھھفتم اايینک دداارراایی فصح بايید براایی ما ب
 رراا ببيینيید.) ٧۷آآيیهھ  ۵(قرنتيیانن ااوولل بابب چهھ مفهھومی باشد؟ 

 

  



 نواامبر ٢۲٠۰           جمعهھ

 

هھھھمانطورر کهھ ددرر ددررسس بيیانن شد٬، عمق فساددیی   :فرااتر تفکریی

کهھ گريیبانن گيیر ااسراائيیل شدهه بودد ددرر نوعع ااصالحاتی کهھ يیوشيیا 
ا مّلت چگونهھ تا اايین حّد سقوطط اامّ شودد. دداادد دديیدهه میبايید اانجامم می

پاسخ آآسانن ااست: ززيیراا اانسانيیت بسيیارر  کرددهه بودد؟ ددرر يیک مفهھومم٬،
هھ ددرر ددهھھھهھ سقوطط کردد. عمق اانحراافف اانسانيیت ددرر آآززمايیش معرووفی ک

 ل صوررتت پذيیرفت٬، نمايیانن ااست. ميیالددیی ددرر دداانشگاهه يیيی ۶٠۰

بطورر ددلخوااهه توسط آآگهھی ددرر ررووززنامهھ جمع شدهه شرکت کنندگانن 
٬، ددستورر ددااددهه شد کهھ بهھ اافرااددیی ددرر ااتاقق دديیگر کهھ بهھ بوددند

صندلی بستهھ شدهه بوددند٬، شوکک االکتريیکی بدهھھھند. کليیدهھھھايیی کهھ 
خطر: شوکک ”تا “ شوکک خفيیف”کرددند با مشخصاتت هھھھا رراا عملی میشوکک

ضربب ددرر سهھ گانهھ مشخص شدهه  “XXX”وو حتی ددوو عالمت با “ شديید
بايیست طبق ددستورر مسئوليین آآززمايیش بوددند. شرکت کنندگانن می

کرددند٬، دداادد وو فغانن هھھھا رراا ااجراا کنند وو ددرر حاليیکهھ ااجراا میشوکک
هھھھا شد. ددرر ووااقع آآنناازز ااطاقق دديیگر وو تقاضایی ررحم وو شفقت شنيیدهه می

کرددند چونن شوکک ززددنی ددرر کارر نبودد. هھھھدفف فقط چنيین وواانمودد می
هھ اايین بودد کهھ ببيینند تا چهھ حدیی اايین شرکت کنندگانن ددرر مطالع

شناختند٬، بدستورر مجريیانن پيیش تحميیل ددرردد بر کسانی کهھ نمی
نتايیج ووحشتناکک بودد. با ووجودد اايینکهھ شرکت کنندگانن خوااهھھھند ررفت. 

ا اايین نتواانست جلویی نگراانن٬، پريیشانن وو عصبانی شدهه بوددند٬، اامّ 
بر رروویی اايین “ هھھھاککوش”هھھھا رراا اازز ااجراا کرددنن جدیی تريین ددررصد آآنن ۶۵

بگيیردد.  کهھ مطمئن بوددند باعث آآززاارر اايیشانن هھھھستند٬، مرددمم
دداانشمنداانی کهھ اايین آآززمايیش رراا اانجامم ددااددند اايینگونهھ نوشتند: 

بدوونن هھھھيیچگونهھ خصومتی مرددمم عاددیی تنهھا با اانجامم ددااددنن کاررشانن وو ”
“ عاددیی”چند نفر مرددمم “ شوند.عامالنن کاررهھھھایی مهھلک نابوددکنندهه می

کاررهھھھایی ووحشتناکی اانجامم ی ددرر ززمانن حالل وو يیا حتّ خ ددرر طولل تارريی
دداانند. ما ؟ مطمئنًا بسيیارریی. چراا؟ مسيیحيیانن پاسخ رراا میااندددااددهه

 گناهھھھکارريیم٬، بهھ هھھھميین ساددگی وو ووااضحی!

	  

	  



  بحث براایی سوااالتی

يیوشيیا ددررباررهه ااهھھھميیت کالمم خداا ددرر ززندگيیمانن  اتتددااستانن ااصالح -١۱
 ؟گويیدبهھ ما چهھ می

 

ااگر براایی جلوگيیریی ااکنونن ممکن ااست سؤاالل ددررستی بوجودد آآيید:  -٢۲
پس ددليیل فرااخوااندهه شدنن بهھ توبهھ وو  اازز فجايیع طبيیعی دديیر بودد٬،
دداادديید؟ شما چهھ پاسخی میهھھھا چهھ بودد؟ ااصالحح چهھ بودد؟ هھھھدفف هھھھمهھ اايین

ااحيیاء ددرر هھھھايیی ممکن ااست ددليیل آآنن ددرر ميیزاانن تأثيیر بهھ چهھ ررووشش
 ؟ يیافت شودد تکل ملّ مرددمم بهھ شخصهھ ددرر مقابل 

 

 

 



 ٢۲٧۷تا  ٢۲١۱  نهھمددررسس 
 نواامبر

 

 

 يیوغغ ااررميیا
              

 ررووزز سبت بعد اازز ظهھر

 

 بابب هھھھوشع ؛١۱٣۳تا  ١۱آآيیاتت  ١۱۶بابب  ااررميیامطالعهھ اايین هھھھفتهھ: 
 ۴بابب  دداانيیالل ؛١۱٨۸تا  ١۱آآيیاتت  ٢۲٧۷بابب  ااررميیا ؛٣۳تا  ١۱آآيیاتت  ١۱

 .۴وو  ٣۳اتت آآيی ۴بابب  تيیموتائوسس ددوومم؛ ٢۲٨۸بابب  ااررميیا؛ ٢۲۵آآيیهھ 

 

 کند پيیروویی مراا بخوااهھھھد کسی ااگر: گفت هھھھمهھ بهھ پس”آآيیهھ حفظی: 
 بردداارردد ررووززهه هھھھر رراا خودد صليیب نموددهه٬، اانکارر رراا خودد نفس بايیدمی
 .)٢۲٣۳هھ آآيی ٩۹ بابب لوقا( “کند متابعت مراا وو

  

يیم٬، اانبيیاء خداا نهھ تنهھا اازز طريیق ااهههھھھمانطورر کهھ تا کنونن دديید
اازز طريیق ددررووسس عملی نيیز اايین کارر رراا کلماتت موعظهھ کرددند بلکهھ 

اانبيیاء الززمم بودد کهھ پيیامم رراا بهھ طورر  گاهھھھگاهھھھیاانجامم ددااددند. 
ززندگی کنند؛ اايین ررووشش دديیگریی براایی ررساندنن نکتهھ مورردد نظر  عملی
  بودد.

اازز اايین رروو ااررميیا ددووباررهه فرااخوااندهه شد تا کالمی رراا کهھ بايید 
بر تن  دداادد٬، ززندگی کند. اابتداا٬، بايید يیوغی اازز چوبباانتقالل می

 خودد براایی يیوغهھا وو بندهھھھا: گفت چنيین من بهھ خدااووند. ”بگيیردد
). ٢۲آآيیهھ  ٢۲٧۷(ااررميیا بابب “ بگذاارر خودد گرددنن بر رراا آآنهھا وو بسازز

سنگيین براایی ااوو بوددهه  کاررییاايین بايید حتی ددرر بهھتريین شراايیط 



ددررووغيین سخنانن ااررميیا  نبیباشد؛ ددرر اايین مورردد٬، ددشوااررتر شد ززيیراا 
تر بهھ تواانيیم نگاهھھھی قوییش کشيید. ددرر اايین هھھھفتهھ ما میلرراا بهھ چا
٬، کنندراایی ذذهھھھن وو قلب مرددمم هھھھم چشمی میااشتباهه کهھ بحقيیقت 

توااند هھھھمچنيین خوااهھھھيیم دديید کهھ چگونهھ پيیامم فيیض می .بيیاندااززيیم
 پيیامی ددررووغيین باشد.

سوگواارریی کرددنن وو شاددیی کرددنن با دديیگراانن منع  ااززااررميیا هھھھمچنيین 
٬، هھھھدفف کمک بهھ مرددمم بودد تا متوجهھ ییمواارردد چنيینددرر شدهه بودد. 

شوند ددرر نتيیجهھ گناهھھھانشانن٬، چهھ چيیزیی ددرر اانتظاررشانن ااست وو اازز 
اايین رروو توبهھ وو ااطاعت نمايیند تا عوااقب حزنن اانگيیز ااعمالل گناهه 

 آآلوددشانن کاهھھھش يیابد. 

 

 نواامبر ٢۲٨۸ ددرر سبت ررووزز براایی تا کنيید مطالعهھ رراا هھھھفتهھ اايین ددررسس* 
 .شويید آآماددهه

  

  



 نواامبر ٢۲٢۲         يیکشنبهھ

 

 تک وو تنهھاززندگی 

 

ليین کسی ااررميیا ددرر ززندگی آآسانن نبودد (خوددشش ااوو نصيیبشکی نيیست کهھ 
هھھھرچند شراايیط اازز آآنچهھ ما ممکن کردد!). بودد کهھ اايین رراا تأيیيید 

  ااست تصورر کنيیم ددشواارر تر شد. 

  

ددرر اايینجا پيیامم خدااووند ااررميیا رراا بخواانيید.  ١۱۶بابب  ١۱٣۳تا  ١۱آآيیاتت 
هھھھايیی ممکن ٬، ااما بهھ چهھ ررووششخشنهھھھر چقدرر هھھھم بهھ ااررميیا چهھ بودد؟ 

 ١۱آآيیاتت  ١۱(با هھھھوشع بابب ااست اايین براایی نبی برکتی بوددهه باشد؟ 
 مقايیسهھ کنيید.) ٣۳تا 

              

              

               

  

براایی نشانن ددااددنن عمق فسادد ددرر رراابطهھ بنی  ددرر مقايیسهھ با هھھھوشع کهھ
ررووحانی مّلت بوجودد  ررووسبيیگرییخدااووند کهھ بهھ ددليیل  باااسراائيیل 

بايیست ااررميیا میکردد٬، ااززددووااجج می يیک ررووسپی يید بابا آآمدهه بودد٬،
خودددداارریی کند. اايین چيیزیی ناددرر وو  کالً  اازز ااززددووااجج وو بچهھ دداارر شدنن

ددرر ااسراائيیل شرووعع کرددنن يیک بودد.  وو فرهھھھنگ براایی آآنن ززمانن اافرااطی
بودد. ددرر کنارر عالقهھ  مهھمخانوااددهه براایی هھھھمهھ مردداانن جواانن بسيیارر 

بيین هھھھمسراانن٬، اادداامهھ ددااددنن نامم خانوااددگی نيیز بسيیارر  وو مصاحبت
منع  ززندگی خانوااددگیچراا خداا ااررميیا رراا اازز شرووعع کرددنن مهھم بودد. 

نمودد؟ تا ززندگی ااوو ددررسی عملی باشد ددرر اايین باررهه کهھ اازز هھھھم 
پاشيیدنن خانوااددهه تا چهھ حّد سخت خوااهھھھد بودد وو ددرردد جداايیی بهھ بارریی 

خانوااددهه ندااشتن . سنگيین بر ددووشش باززماندگانن تبديیل خوااهھھھد شد
 ااررميیا هھھھشداارر وو ددررسی هھھھميیشگی معاصراانش بودد. 



. ااوو هھھھایی دديیگر نيیز اادداامهھ يیافتووجهھهھتنهھایی ااررميیا بهھ  نصيیب تک وو
ااجاززهه وورروودد بهھ هھھھر خانهھ اایی کهھ ددرر آآنن سوگواارریی بودد ندااشت؛ اايین 

هھھھایی خداا تمايیل ندااشتن مرددمم بهھ پاسخ ددااددنن بهھ فرااخواانننشانهھ 
 بودد.براایی توبهھ وو حيیاتت ددووباررهه 

هھھھا وو مرااسم هھھھایی سوگواارریی٬، ااوو ااجاززهه شرکت ددرر جشنعالووهه بر ززمانن
بودد کهھ بابلی  آآيیندهههھھھا رراا نيیز ندااشت. اايین نمادد ززمانن شاددیی آآنن

 هھھھا پايیانن خوااهھھھند دداادد.هھھھایی آآننهھھھا وو خوشیشاددیی ممهھھھا بهھ تما

گواارریی وو چهھ ددرر واانسانی کهھ چهھ ددرر س هھھھاییوواابستگیهھھھا٬، بهھ اايین ررووشش
ززندگی وو  .کرددندهھھھا محروومم میاازز آآنن٬، ااررميیا رراا شوندبنا میشاددیی 
هھھھا ددررسس بوددند. تنهھا ااگر مّلت اازز آآننهھھھايیش بايید ددررووسی عملی میررنج
 گرفت!می

 

حمايیت  قدرردداانی ااززاايین رروواايیت چگونهھ بايید بهھ ما ددرر يیاددگيیریی 
ددهھھھيیم٬، کنيیم يیا بهھ دديیگراانن میاانسانی کهھ اازز دديیگراانن ددرريیافت می

کند؟ چگونهھ ميیاموززيیم کهھ با ووجودد مهھم بوددنن اايین حمايیت٬، کمک می
 آآيید؟ددرر نهھايیت بهھتريین حمايیت ما تنهھا اازز جانب خدااووند می

     



 نواامبر ٢۲٣۳         ددووشنبهھ

 

  يیوغغ ااررميیا

 

ااررميیا رراا بخواانيید. پيیامم خدااووند بهھ مرددمم  ٢۲٧۷بابب  ١۱٨۸تا  ١۱آآيیاتت 
؟ چراا براایی بسيیارریی کهھ آآنن رراا شنيیدند٬، خيیانت آآميیز بهھ نظر چيیست

 ررسيید؟می

              

              

	  

نشانن بی تردديید تحقيیریی بودد کردد يیوغی کهھ ااررميیا بايید بهھ تن می
ما ااشغالل نظامی  کهھکهھ ملت اازز آآنن ررنج بردد؛ اايین چيیزیی ااست 

 ١۱٢۲وو پاددشاهھھھانن ااوولل بابب  ۴٨۸آآيیهھ  ٢۲٨۸(ددرر تثنيیهھ بابب ناميیم. می
اايیدهه يیوغغ بهھ عنواانن اابراازز ظلم وو ستم آآمدهه ااست.) ااررميیا  ۴آآيیهھ 

کهھ  يیوغغ چوبی کردد.هھھھا رراا تجربهھ میهھھھجومم بابلیمفهھومم بايید جسمًا 
٬، يیک وو نيیم متر طولل وو حمل نموددهھھھايیش بر باززوواانن وو شانهھااررميیا 

کشورریی ااساسس پيیامش اايین بودد کهھ ااگر متر ضخامت ددااشت. ت سانتیهھھھش
بر عليیهھ بابل شوررشش کند٬، خدااووند اايینگونهھ برددااشت خوااهھھھد کردد 
کهھ آآنن کشورر بر ضد ااوو شوررشش کرددهه ااست وو ددرر نتيیجهھ شوررشيیانن ررنج 

 خوااهھھھند کشيید. 

ررسد با ووجودد اايینکهھ ددرر متونن ااصلی اابهھامم ووجودد دداارردد٬، بهھ نظر می
بايید براایی بايیست تنهھا براایی خوددشش يیوغغ بساززدد بلکهھ کهھ ااررميیا نمی

فرستاددگانن کشوررهھھھایی دديیگر کهھ بهھ ااووررشليیم آآمدهه وو با ووجودد هھھھشداارر 
نکنند٬، توطئهھ طرحح رريیزیی بر ضد نبوکدنصر توطئهھ کهھ خدااووند٬، 

نش طبيیعی اايین ااست کهھ ددرر مقابل ووااکنيیز يیوغغ بساززدد.  کرددندمی
هھھھا کهھ اايین آآنچهھ ااست کهھ آآنن کنندمهھاجم بيیگانهھ مباررززهه 

ووجهھ خوااستند. بدوونن شک ددرر آآنن صوررتت سخنانن ااررميیا بهھ هھھھيیچمی
 شدند. پذيیرفتهھ نمی



 

ااررميیا مهھم ااست؟  ٢۲٧۷بابب  ۵چهھ چيیزیی خصوصًا ددررباررهه پيیامم آآيیهھ 
 رراا نيیز ببيینيید.) ٢۲۵آآيیهھ  ۴(دداانيیالل بابب 

              

              

 

عهھد قديیم  –ددرر اايینجا بارر دديیگر هھھھمانطورر کهھ ددرر تمامم کتابب مقّدسس 
يیابيیم٬، خدااووند بهھ عنواانن خالق بر کل ززميین می -وو عهھد جديید 

حتی ددرر ميیانن آآنچهھ هھھھرجج وو مرجج وو فاجعهھ بهھ حاکميیت مطلق دداارردد. 
قدررتت وو حاکميیت خداا )٬، پرستحملهھ وو سلطهھ يیک ملت بتررسد (نظر می

ااست وو اايین بايید منبع ااميید براایی تمامم باززماندگانن  آآشکارر شدهه
 اايیمانن دداارر بوددهه وو باشد.

 

با اايین حالل اازز خودد بپرسيید:  يیک چيیزیی ااست.ززيیر يیوغغ ااساررتت بوددنن 
اايید وو ااگر پاسخ برددهه غيیر عاددالنهھآآيیا تا بحالل کسی رراا ززيیر يیوغغ 

	اازز بيین نبريید؟ااالنن مثبت ااست٬، چراا آآنن رراا   

	  

  



 ٢۲۴         سهھ شنبهھ  
 نواامبر

 

 نبردد اانبيیاء

 

وو  خبر بد ااست وو ااغلب ما تمايیلی بهھ شنيیدنن آآنن نداارريیم خبر بد
ددرر اايینجا ددرر اایی توجيیهھ کنيیم. خوااهھھھيیم کهھ آآنن رراا بگونهھمیيیا 

پيیامی هھھھمانن بودد٬، کردد يیهھودداا نيیز ووضعيیت ااررميیا وو يیوغی کهھ حمل می
هھھھا حيیرتت نشست شورراایی ملت”. مطمئن وو هھھھشداارر ددهھھھندهه بهھ مرددمم بودد

خداا با حمل يیوغغ ااساررتت برگرددنش ااررااددهه شگرفف بودد ووقتی ااررميیا 
 Prophets and Kings, p. 444االن جی. هھھھواايیت٬،  – “هھھھا آآشکارر نمودد.رراا بهھ آآنن

 

ااررميیا رراا بخواانيید. تصورر کنيید کهھ شما يیک  ٢۲٨۸بابب  ٩۹تا  ١۱آآيیاتت 
اايید وو تمامم اايین جريیانن آآنجا اايیستاددهههھھھستيید کهھ ددرر  شهھرووند يیهھودداا
چهھ کسی رراا کنيید. چهھ کسی رراا باوورر خوااهھھھيید کردد؟ رراا مشاهھھھدهه می

نيیا چهھ دداليیلی براایی باوورر کرددنن حنخوااهھھھيید خوااست کهھ باوورر کنيید؟ 
 نسبت بهھ ااررميیا دداارريید؟ 

              

              

	  

 ااررميیا با نامم خداا صداايیش رراا بلند کردد وو حننيیا نيیز با نامم خداا
اامکانن ندااشت گفت؟ سخن گفت. ااما چهھ کسی اازز جانب خداا سخن می

! اامرووززهه براایی ما پاسخ بديیهھی کهھ هھھھر ددوو اازز طرفف خداا سخن بگويیند
ااست. ااما براایی کسی ددرر آآنن ززمانن ااحتماالً ددشوااررتر بودد حتی با 

 بهھ نکاتت قدررتمندیی ااشاررهه ٩۹وو  ٨۸ووجودد اايینکهھ ااررميیا ددرر آآيیاتت 
موعظهھ کرددند  ااوو رراامشابهھ پيیامم کند: اانبيیاء ددرر گذشتهھ پيیامیمی

  بودد. نابوددییکهھ اازز ددااوورریی وو 



تقاضا نمودد کهھ ددرر ززمانی کهھ ددرر حضورر کاهھھھنانن وو مرددمم ااررميیا ”
ااوو پاددشاهه بابل تسليیم شوند.  بهھخدااووند مشخص نموددهه بودد٬، 

پيیشگويیی يیوشع٬، حبقوقق ضفنيیا وو دديیگراانن کهھ پيیامم هھھھشداارر وو 
 ااشاررههخودد ااوو بودد رراا بهھ مردداانن يیهھودداا  پيیامم انندسرززنششانن م
هھھھایی کيیفر هھھھا رراا بهھ حوااددثی کهھ ددرر تحقق پيیشگويییکردد. ااوو آآنن

ددرر گذشتهھ مجاززااتت توبهھ ااررجاعع دداادد. بودد٬،  شاننتوبهھ نکرددهه گناهھھھانن
نکنندگانن رراا مطابق هھھھدفش کهھ توسط اانبيیاء آآشکارر شدهه بودد٬، ااجراا 

 االن جی. هھھھواايیت٬، – “کردد.

Prophets and Kings, p. 445 

بهھ طورر خالصهھ٬، هھھھمانطورر کهھ ما بايید اامرووززهه اازز تارريیخ مقّدسس ددررسس 
کند  ااررميیا نيیز سعی ددااشت مرددمم ززمانن خودد رراا ررااضی بيیاموززيیم٬،

کهھ هھھھميین کارر رراا اانجامم ددهھھھند: اازز گذشتهھ عبرتت بگيیريید تا 
شدند٬، اانجامم ندهھھھيید. ااگر پيیش  بانن مرتکااشتباهھھھاتی رراا کهھ پيیشنيی

ااکنونن با  شواارر بودد کهھ بهھ ااوو گوشش بدهھھھند٬،هھھھا دداازز اايین براایی آآنن
قراارر ددااشت٬، ووظيیفهھ ااررميیا سخت تر  مخالفشحننيیا کهھ  “خدمت”

 شد.می

 

بهھ نظر  ددهھھھد٬،معنی می“ بوددهه ااست فيیض بخشخداا ” حننيیا کهھ نامش
دداادد. ما اازز ررسيید پيیامی اازز فيیض٬، بخشش وو نجاتت رراا اارراائهھ میمی

 بايید بيیاموززيیم؟هھھھايیی اايین موعظهھ کنندهه ددررووغيین فيیض چهھ ددررسس

  



 ٢۲۵         شنبهھ  چهھارر
 نواامبر

 

 يیوغغ آآهھھھنی

 

نبردد ميیانن اانبيیاء تنهھا ددرر کالمم نبودد بلکهھ ددرر عمل نيیز بودد. 
٬، يیوغغ چوبی رراا بهھ ددوورر گرددنش ااررميیا ددرر ااطاعت اازز فرمانن خداا

گذااشت؛ اايین نماددیی آآشکارر اازز پيیامی بودد کهھ ااوو بهھ مرددمم ررساندهه 
	بودد.   

 

 .١۱١۱تا  ١۱آآيیاتت  ٢۲٨۸ااررميیا بابب نمادد نبویی عمل حننيیا چهھ بودد؟ 

              

              

  
براایی مثالل تصورر کنيید کهھ پس اازز آآنکهھ عيیسی ددررخت اانجيیر رراا 

)٬، کسی کهھ سخن ٢۲١۱تا  ١۱٩۹وو  ١۱٣۳آآيیاتت  ١۱١۱نفريین کردد (مرقس بابب 
دداانست چهھ ااتفاقی اافتاددهه ااست٬، براایی عيیسی رراا شنيیدهه بودد وو می

کاشت. میتکذيیب پيیشگويیی عيیسی٬، ددرر هھھھمانن مکانن ددررخت اانجيیر جديید 
کهھ آآنن پيیشگويیی نمادد وو  اايین هھھھمانن کارر ااست کهھ حننيیا با ااررميیا

دداادد٬، اانجامم دداادد. اايین مباررززهه طلبی يیوغغ ددوورر گرددنش اارراائهھ می
 آآشکارر اازز آآنچهھ ااررميیا گفت٬، بودد. 

آآيیاتت بهھ آآنچهھ ااوو ددقيیقًا پس بهھ ووااکنش ااررميیا نيیز توجهھ کنيید. 
کنند. ااوو فقط رروو برگرددااند اایی نمیاازز شکستن يیوغغ بيیانن کردد٬، ااشاررهه

ررسيید د٬، اايین گونهھ بهھ نظر میشوو ررفت. ااگر جريیانن آآنجا تمامم می
 کهھ ددرر شکست عقب نشيینی کرددهه بودد. 

 



ااررميیا رراا بخواانيید. پس اازز آآنن چهھ ااتفاقی  ٢۲٨۸بابب  ١۱۴تا  ١۱٢۲آآيیاتت 
 اافتادد؟ پيیامم جديید ااررميیا چهھ بودد؟

              

              

 

پاسخ ااررميیا پيیامی اازز اانتقامم نبودد: تو با من چنيین کرددیی وو من 
ددرر عوضض٬، پيیامم ووااضح دديیگریی اازز جانب با تو چنانن خوااهھھھم کردد. 

حننيیا شايید خدااووند بودد٬، وو حتی اازز پيیامم قبلی قویی تر بودد. 
توااند يیوغغ آآهھھھنيین تواانن شکستن يیوغی جوبی رراا ددااشت ااما چهھ کسی می

د بهھ اايیشانن گفت اايین بودد بهھ يیک معنا٬، آآنچهھ خدااوونرراا بشکند؟ 
ااگر کرددند. بوااسطهھ لجاجت وو ااطاعت نکرددنن٬، شراايیط رراا بدتر میکهھ 

کردديید يیوغغ چوبی خوبب نيیست٬، ااکنونن آآهھھھنيین رراا اامتحانن فکر می
 کنيید. 

 

رراا بهھ ددليیل لجاجت هھھھمهھ چيیز ررااهه ددشواارر کرددنن  وو چهھ کسی سخت
ددهه ااست؟ چراا هھھھموااررهه بهھتر ااست ووقتی کهھ با خدااووند رتجربهھ نک

یی خودد٬، اابجایی مباررززهه وو ددشواارر کرددنن شراايیط بر موااجهھ هھھھستيیم٬،
  بالفاصلهھ تسليیم شويیم؟

  



 ٢۲۶         شنبهھ  پنج
 نواامبر

 

 بهھ ددررووغغ کرددنن ااعتمادد

 

 خدااووند کن٬، گوشش حننيیا اایی: گفتم چنيین حننيیا بهھ من آآنگاهه٬،”
 رراا تو ددررووغهھایی مرددمم اايین خوااهھھھیمی تو وو ااست نفرستاددهه رراا تو

 ).١۱۵آآيیهھ  ٢۲٨۸بابب (ااررميیا “ کنند باوورر

 

پاسخ اايینکهھ حق با ااررميیا بودد يیا حننيیا٬، خيیلی ززوودد آآشکارر شد. 
کتابب ااررميیا سرنوشت نبی ددررووغيین رراا ددررست  ٢۲٨۸بابب  ١۱٧۷وو  ١۱۶آآيیاتت 

 کنند. ٬، بيیانن میخوااهھھھد بودد هھھھمانگونهھ کهھ نبی حقيیقی گفتهھ بودد

بهھ بهھ ملت آآسيیبش رراا ررساندهه بودد. ااگر چهھ حننيیا ددرر گذشت٬، ااما 
ااوو مرددمم رراا وواادداارر ساخت کهھ نوعی کاررهھھھايیش ااوو رراا ددنبالل کرددند. 

مسبب  کهھ مفهھوممااست  hiphilفعل عبریی “ بهھ يیک ددررووغغ ااعتمادد کنند.”
هھھھا بهھ ددررووغی ااعتمادد ااوو باعث شد آآنن ررساندبوددنن ااعتمادد رراا می

کنند نهھ بهھ مفهھومم ااجبارر فيیزيیکی اايیشانن ااما اازز طريیق گولل 
نامم خدااووند  بهھستاددهه بودد٬، ااوو ااگرچهھ خداا ااوو رراا نفرززددنشانن. 

پيیامم سخن گفت کهھ تأثيیر ززيیاددیی بر يیهھودداا ددااشت. عالووهه بر آآنن٬، 
حننيیا مطمئنًا چيیزیی بودد کهھ با توجهھ “ نجاتت”وو “ ررهھھھايیی”٬، “فيیض”

٬، مرددمم تمايیل ددااشتند بشنوند. بهھ ملت کرددبهھ تهھديیدیی کهھ بابل 
بودد٬، پيیامم ددررووغيین نجاتت  ددررووغيین “اانجيیل”پيیامم با اايین حالل اايین 

بنابراايین٬، ددرر ززمانی کهھ مرددمم بودد کهھ اازز جانب خدااووند نبودد. 
ددااشتند ددرر عوضض  رراا نيیازز بهھ شنيیدنن سخنانن وو پيیامم نجاتت ااررميیا

 بهھ کالمم حننيیا گوشش ددااددند کهھ تنهھا بر مشکالتشانن اافزوودد. 

	  

 ااررميیا ددااررند؟ ٢۲٨۸بابب  ١۱۵با آآيیهھ  هھھھایی مشترکیووجهھهھآآيیاتت ززيیر چهھ 



       ۴وو  ٣۳آآيیاتت  ۴وومم بابب تيیموتائوسس دد
     

              

      ١۱٢۲تا  ١۱٠۰آآيیاتت  ٢۲تسالونيیکيیانن ددوومم بابب 
     

              

 

 هھھھستيیم االل ااست: ما ددرر نبرددیی بزررگگاامرووززهه نيیز ووضع بهھ هھھھمانن منو
شيیطانن تالشی مدااوومم . مرددممقلب وو ذذهھھھن ميیليیاررددهھھھا نبرددیی براایی 

دداارردد وو اايین ددررووغغ “ ااعتمادد بهھ ددررووغغ”براایی جذبب تعداادد بيیشتریی بهھ 
هھھھایی متفاووتی بيیايید تنهھا تا ززمانی کهھ توااند بهھ شکل وو گونهھمی

گذشتهھ اازز هھھھرچيیز٬، اازز آآنجايیی کهھ عيیسی فرمودد هھھھموااررهه ددررووغغ باشد. 
هھھھایی )٬، ددررووغغ۶آآيیهھ  ١۱۴(يیوحنا بابب  “هھھھستم حيیاتت وو ررااستی وو ررااهه من”

چيیز يیا هھھھمهھ چيیز باشند٬، تا ززمانی  هھھھرتواانند ددرر باررهه یمنن نشيیطا
 ددرر بر ندااشتهھ باشند. کهھ حقيیقتی کهھ ددرر عيیسی ووجودد دداارردد رراا 

 

هھھھايیی کهھ ددرر فرهھھھنگ اامرووززهه شما بسيیارر شايیع هھھھستند٬، برخی اازز ددررووغغ
کداامند؟ چراا ووفادداارر بوددنن بهھ عيیسی وو کالمش تنهھا محافظ ما بر 

 هھھھاست؟عليیهھ آآنن

 

  



 نواامبر ٢۲٧۷           جمعهھ

 

 ررهھھھمانطورر کهھ دديیديیم٬، مرددمم تمايیل بهھ باوو  :فرااتر تفکریی

خوااستند هھھھا میبراایی مثالل٬، آآننخبر خوشش رراا ددااررند وو نهھ خبر بد. 
ااررميیا٬، پيیامم حننيیا رراا باوورر کنند. اامرووززهه نيیز بهھ جایی پيیامم 

. براایی مثالل٬، بسيیارریی هھھھمچنانن بر اايین اافتدمیااتفاقق مشابهھی 
باووررند کهھ جهھانن ما تنهھا با گذشت ززمانن بهھبودد خوااهھھھد يیافت. با 

د نبيیمی )Terry Eagleton( اايیگلتوننمانند تریی  ملحدییحتی اايین حالل٬، 
تقویی اایی ااگر تا کنونن ااسطوررهه”کهھ اايین اايیدهه تا چهھ حد مضحک ااست: 

ظاهھھھراًا کراانهھ وو وو خراافاتت ززوودد باوورر ووجودد ددااشت٬، باوورر ررووشن ف نما
بهھ ااستثنایی چند سکندرریی ما بر طريیق بسویی ددنيیایی منطقی ااست کهھ 

اازز عصر قهھرمانانهھ  اايین پيیرووززیی خوااهھھھی شکنندهه پيیامد بهھتر هھھھستيیم
خوااهھھھی ااست٬، ززمانی ستاررهه طبقاتت متوسط ددرر ااووجج بودد. آآززااددیی

اامرووززهه هھھھمگامم با بدبيینی٬، تک گراائی وو هھھھيیچ گراائی گردديیدهه ااست٬، 
بلی پر ااحتراامش بهھ تباهھھھی وو ززوواالل سقوطط کرددهه چيیزیی کهھ ااررتباطط ق

 .Reason, Faith,  and Revolution: Reflections on the God Debate, p. 70, Kindle Edition - “ااست.

بهھ ااند٬، جهھانن ما٬، هھھھایی ززندگی بهھبودد يیافتهھااگر چهھ برخی اازز جنبهھ
ددهھھھد بخصوصص ددرر ددرراازز مدتت. ااگر ااميید وو هھھھمدررددیی کمی بهھ ما می نفسهھ

ما بايید ااميید حقيیقی ددااشتهھ باشيیم٬، بايید ددرر چيیزیی االهھی باشد وو 
نهھ ززميینی٬، ددرر چيیزیی ماووررااء طبيیعی وو نهھ طبيیعی. وو بهھ طورر حتم 
اانجيیل ددرر هھھھميین رراابطهھ ااست: ددخالت ماووررااء طبيیعی وو االهھی خداا 

هھھھايیشانن ز اامثالل حننيیا وو ددررووغغما ج ددرر جهھانن وو ززندگگ ما. بدوونن آآنن٬،
	چهھ چيیزیی خوااهھھھيیم ددااشت؟  

	  

  بحث براایی سوااالتی

ززميینمانن٬، حتی اازز نقطهھ نظر کامالً کرهه بهھ صوررتت کلی بهھ آآيیندهه  -١۱
بهھ  فرجامم خوبببيیانديیشيید. آآيیا ااميیدوواارراانهھ وو سرشارر اازز  اانسانی
چهھ دداليیلی  ؟ررسد يیا ترسناکک٬، خطرناکک وو سرشارر اازز نگراانینظر می

 تواانيید اارراائهھ ددهھھھيید؟براایی پاسختانن می

	  



هھھھایی حننيیا دديیديیم٬، پيیامم ااررميیا هھھھمانطورر کهھ ددرر ززميینهھ ددررووغغ -٢۲
بودد. االن جی.  براایی نگاهه بهھ گذشتهھ وو تارريیخ وو آآموختن اازز آآنن

ما چيیزیی براایی ترسس اازز آآيیندهه نداارريیم٬، ”هھھھواايیت مطلب مشابهھی نوشت: 
بهھ جز فرااموشش کرددنن ررااهھھھی کهھ خدااووند ما رراا ددرر آآنن ررااهھھھنمايیی 

. منظورر Life Sketches, p. 196 - “هھھھايیش ددرر تارريیخ گذشتهھ.نمودد وو آآموززهه
ااوو اازز اايین چهھ بودد؟ چهھ ااتفاقی ددرر گذشتهھ ما اافتاددهه ااست وو چهھ 

توااند بهھ آآماددهه شدنن تعليیماتی اازز خداا ددرر آآنن ووجودد دداارردد کهھ می
 ما براایی آآنچهھ بدوونن شک ددرر آآيیندهه خوااهھھھد آآمد٬، کمک کند؟

 

حننيیا پيیامم ددررووغيینی اازز فيیض اارراائهھ دداادد. اامرووززهه برخی اازز  -٣۳
هھھھا هھھھایی ددررووغيین فيیض کداامند کهھ ما بايید خودد رراا ددرر براابر آآننپيیامم

هھھھايیی مصونن بداارريیم؟ بدوونن شک فيیض تنهھا ااميید ماست٬، ااما بهھ چهھ ررووشش
 توااند ددررووغغ جلوهه ددهھھھد؟می

 

 

 



تا  نواامبر ٢۲٨۸  ددهھھھمددررسس 
 ددسامبر ۴

 

 

 نابوددیی ااووررشليیم
              

 ررووزز سبت بعد اازز ظهھر

 

تا  ٢۲٢۲آآيیاتت  ١۱ بابب ررووميیانن ؛٨۸بابب  حزقيیاللمطالعهھ اايین هھھھفتهھ: 
٬، بابب ۶تا  ١۱آآيیاتت  ٬٣۳٨۸، بابب ١۱٠۰تا  ١۱آآيیاتت  ٣۳٧۷بابب  ااررميیا ؛٢۲۵
 .٢۲آآيیهھ  ٩۹بابب  دداانيیالل ؛١۱۴تا  ١۱آآيیاتت  ٢۲٩۹

 

 ااسيیریی بهھ آآنن بهھ رراا شما کهھ رراا شهھر آآنن سالمتی وو”آآيیهھ حفظی: 
 کهھ ززيیراا نمايیيید مسألت خدااووند نزدد براايیش وو بطلبيید ااممفرستاددهه

 .)٧۷هھ آآيی ٢۲٩۹ بابب ااررميیا( “بودد خوااهھھھد سالمتی رراا شما آآنن سالمتی ددرر

  

شاهه بابل بايید بهھ عنواانن عامل خشم ددرر طی تنهھا چند سالل٬، پادد”
ااووررشليیم شد. ااستفاددهه می توبهھ نکنندههخداا نسبت بهھ يیهھودداایی 

 .محاصرهه وو فتح شوددااررتش نبوکدنصر  با قراارر بوددباررهھھھا وو باررهھھھا 

ددرر اابتداا تنهھا تعداادد کمی٬، ااما بعدهھھھا هھھھزاارراانن  –ددستهھ ددستهھ 
بهھ ااساررتت برددهه شوند وو  شنعارر قراارر بودد بهھ سرززميین –هھھھزاارر نفر 

يیهھويیاقيیم٬، يیهھويیاکيین٬،  ددرر آآنجا بهھ ااجبارر ددرر تبعيید ززندگی کنند.

هھھھانن يیهھوددیی بايید بهھ نوبت برددهه فرمانروواایی هھھھمهھ اايین پاددشا –صدقيیا 
سخت وو باززهھھھم هھھھایی عذاابب. بکنندبهھ نوبت شوررشش شدند وو بابل می

بيیايید تا ددرر نهھايیت تمامم  متمرددقراارر بودد بر سر اايین ملت  ترسخت
ددرر آآتش  نابودد شدهه ووسرززميین وويیراانن شودد٬، ااووررشليیم قراارر بودد 



پاددشاهھھھی اختهھ بودد نابودد شودد وو بسوززدد٬، معبدیی کهھ سليیمانن س
وو دديیگر هھھھرگز جايیگاهه سابقش رراا ددرر ميیانن سايیر  يیهھودداا سقوطط کند

 Prophets andاالن جی. هھھھواايیت٬،  – “.نيیاووررددهھھھایی رروویی ززميین بدست ملت
Kings, pp. 422, 423 

هھھھشدااررهھھھا  بدووننهھھھا يیم وو خوااهھھھيیم دديید٬، هھھھمهھ اايینااهههھھھمانطورر کهھ دديید
. اازز ااطاعت نيیافتاددوو ددررخوااست هھھھایی اانبيیاء خصوصًا ااررميیا ااتفاقق 

نابوددیی رراا آآوورردد. باشد کهھ ما اازز ااشتباهھھھاتت  تنهھاسر بازز ززددنشانن 
 هھھھا ددررسس عبرتت بگيیريیم!آآنن

 

 ددسامبر ۵ ددرر سبت ررووزز براایی تا کنيید مطالعهھ رراا هھھھفتهھ اايین ددررسس* 
 .شويید آآماددهه

  



 نواامبر ٢۲٩۹         يیکشنبهھ

 

 َتمُّوزز برااییگريیستن 

 

بسيیارر ااحساسس تنهھايیی هھھھايیی با ووجودد اايینکهھ ااررميیا ممکن ااست ززمانن
خداا حزقيیالل رراا ددرر ززمانن  ٬، ااما ددرر ووااقع چنيین نبودد.کرددهه بودد

ااوو ددرر ميیانن ااسراایی بابل فرستادد تا بهھ تبعيیديیانن ددلداارریی وو 
هھھھشداارر ددهھھھد وو هھھھمچنيین آآنچهھ خدااووند اازز طريیق ااررميیا ددرر طی اايین 

حزقيیالل بايید  هھھھایی طوالنی وو سخت گفتهھ بودد رراا تأيیيید نمايید.للسا
ددرر مأمورريیتش بهھ تبعيیديیانن نسبت بهھ نادداانی باوورر کرددنن 

هھھھایی ددررووغيین ددررباررهه باززگشت ززوودد هھھھنگامم اازز بابل هھھھشداارر پيیشگويیی
هھھھایی متفاووتت٬، هھھھمچنيین بايید توسط نماددهھھھا وو پيیاممااوو دداادد. می

محاصرهه وويیراانگر ااووررشليیم بدليیل تمايیل ندااشتن مرددمم بهھ توبهھ 
 کردد. دد رراا پيیشگويیی میکرددنن وو باززگشت اازز گناهه وو ااررتداا

  

نشانن ددااددهه شدهه  چهھ چيیزییاا بخواانيید. اايین نبی ررحزقيیالل  ٨۸بابب 
وو تواانايیی  فرهھھھنگ متدااووللااست؟ اايین ددررباررهه ميیزاانن قدررتمند بوددنن 

گويید؟ چهھ تأثيیر آآنن حتی بر مقدسس تريین چيیزهھھھا٬، بهھ ما چهھ می
  هھھھشدااررهھھھايیی بايید ددرراايینجا براایی ما باشد؟

              

              

               

  

مهھم نيیست هھھھشدااررهھھھایی موسی وو اانبيیا چقدرر وو تا چهھ حد ووااضح بر 
٬، اايین آآيیاتت نشانن بوددندضد بت پرستی وو پرستش خدااهھھھایی دديیگر 

حتی ددرر  شدمیااست کهھ اانجامم چيیزیی ددهھھھند کهھ اايین ددقيیقًا هھھھمانن می
مرااسم عذاادداارریی براایی يیک “ گريیستن براایی تموزز” حريیم مقدسس معبد.

جایی تعجب نيیست کهھ ددرر تواارريیخ ددوومم چنيین خداایی بيین االنهھريین بودد. 



 مواافق بسيیارریی خيیانتِ  قومم٬، وو کهھنهھ ررؤؤسایی تمامی وو”آآمدهه ااست: 
 ددرر رراا آآنن کهھ رراا خدااووند خانة وو ووررززيیدند هھھھاااّمت ررجاساتت هھھھمة

 ٣۳۶خ ددوومم بابب (تواارريی“ ساختند نجس بودد٬، نموددهه تقديیس ااووررشليیم
 ).١۱۴آآيیهھ 

هھھھایی ترجمهھ ررااجع بهھ ااطاققحزقيیالل توجهھ کنيید.  ٨۸بابب  ١۱٢۲بهھ آآيیهھ 
ند بهھ معنی تواانستمی هھھھاساززیی کمی مبهھم ااست. آآننتصاوويیر وو شبيیهھ

هھھھایی اققيیا ااطددااشتند هھھھا نگهھ میهھھھایی خودد رراا ددرر آآننهھھھايیی کهھ بتاققااط
 ددرر هھھھر ددوو صوررتت٬، بزررگانن وو ررهھھھبراانن چنانن منحرففباشند.  “خيیالی”

ددااددند رراا شدهه بوددند کهھ کهھ گفتند خدااووند کارریی کهھ اانجامم می
. اايین ررووشش دديیگریی براایی گفتن هه بوددهھھھا رراا ترکک نموددنديید وو آآنن

“ هھھھا مهھم نيیستندددهھھھد. اايینخدااووند بهھ اايینجورر چيیزهھھھا ااهھھھميیت نمی”
ست ددرر آآنجا٬، ددرر محيیط مقدسس معبد خداا مرتکب اايین مرددمم ددرر ااست.

کالمم کاررهھھھايیی رراا کهھ توسط  عمل شرمم آآوورر بت پرستی شدند وو هھھھمهھ
خداا منع شدهه بوددند رراا اانجامم ددااددند. حتی بدتر اايینکهھ ددرر ذذهھھھن 

ددرر اايینجا بارر دديیگر متوجهھ خودد ااعمالشانن رراا توجيیهھ کرددند. 
شويیم کهھ ددررباررهه کسانی کهھ بهھ جایی خالق٬، مخلوقق منظورر پولس می

رراا  ٢۲۵تا  ٢۲٢۲آآيیاتت  ١۱کنند٬، سخن گفت (ررووميیانن بابب عباددتت می رراا
	ببيینيید).  

  



 نواامبر ٣۳٠۰         ددووشنبهھ

 

  پاددشاهه صدقيیا آآيیندناخوششسلطنت 

 

ااست٬، آآخريین پاددشاهه “ عداالت يیهھوهه”صدقيیا کهھ نامش بهھ معنی 
 ميیالددقبل اازز  ۵٨۸۶هھھھا ددرر يیهھودداا قبل اازز نابوددیی آآنن توسط بابلی

ررسيید کهھ تمايیل دداارردد اازز سخنانن ااررميیا . ددرر اابتداا بهھ نظر میبودد
بهھ طولل  تمايیلهھھھا شودد. ااگرچهھ اايین ااطاعت کند وو تسليیم بابلی

  نيیانجاميید.

 

هھھھشداارر ااررميیا بهھ ااررميیا رراا بخواانيید.  ٣۳٧۷بابب  ١۱٠۰تا  ١۱آآيیاتت 
 ؟پاددشاهه صدقيیا چهھ بودد

              

              

	  

٬، بهھ ااحتمالل ززيیادد ااشراافف٬، هھھھشدااررهھھھایی شهھروونداانشصدقيیا تحت فشارر 
مصريیانن بست ااتحاددیی نظامی با ددرر عوضض ااررميیا رراا نادديیدهه گرفت وو 

(حزقيیالل بابب  هھھھا رراا اازز بيین ببرددبا اايین ااميید کهھ تهھديید بابلی
هھھھمانطورر کهھ بهھ موقع بهھ ااوو هھھھشداارر ددااددهه  .)١۱٨۸تا  ١۱۵آآيیاتت  ١۱٧۷

 هھھھا نيیامد. شدهه بودد٬، ددرر نهھايیت نجاتت اازز طرفف مصریی

 

ااررميیا رراا بخواانيید. چهھ ااتفاقی براایی ااررميیا  ٣۳٨۸بابب  ۶تا  ١۱آآيیاتت 
 بدليیل ررساندنن کالمم خداا بهھ مرددمم (ددووباررهه) اافتادد؟

              

 



 خودد ووطن ددرر جز نباشد حرمت بی نبی”طورر کهھ عيیسی فرمودد٬، نهھھھما
). ااررميیایی ۴آآيیهھ  ۶(مرقس بابب “ خودد خانهھ ددرر وو خويیشانن ميیانن وو

بيیچاررهه بارر دديیگر با خشم هھھھموطنانن خودد ررووبروو شد. ااگر چهھ ااررميیا 
تواانست بگويید کهھ بهھ ااوو هھھھشداارر ددااددهه نشدهه نمی هھھھامّلت بقيیهھمانند 
ااما ددرر اايین مورردد٬، هھھھشداارر ددررباررهه مشکالتی بودد کهھ ددرر صوررتت بودد. 

 رر ماند!ووفادداارر ماندنن با آآنن ررووبروو خوااهھھھد شد وو االبتهھ ااوو ووفادداا

ددشواارر بوددهه باشد٬، ززيیراا ااوو بهھ سست  چقدرربراایی ااررميیا هھھھم بايید 
گذشتهھ اازز هھھھر چيیز٬، ززمانی کهھ مرددمم مّلت متهھم شد.  ررووحيیهھکرددنن 

بجنگند  هھھھاآآننخوااستند با با ددشمنی اازز خاررجج ررووبروو بوددند کهھ می
ااست  گرااشکستگفت کهھ اايین کارر وو ااررميیا براایی سالهھایی متواالی می

 هھھھا پيیرووزز نخوااهھھھند شد وو حتی خدااووند نيیز مخالف آآننوو اايینکهھ آآنن

هھھھا کهھ آآننقابل ددررکک ااست کهھ بخوااهھھھند ااوو رراا ساکت کنند.  –ست اا
ند  رراا کهھ تند صداایی خدااووخوااسشدهه بوددند٬، نمی کاررکشتهھگناهه ددرر

هھھھا ددرر عوضض تصورر کرددند ددرر ووااقع آآننبشنوند؛ گفت با اايیشانن سخن می
	. کهھ اايین صداایی ددشمن ااست  

 

هھھھر چقدرر سيیاهه چالل ددشواارر بودد٬، بهھ اايین بيیانديیشيید کهھ تا چهھ حد 
براایی ااررميیا شنيیدنن اايین ااتهھامم کهھ ااوو بهھ ددنبالل آآسيیب ررساندنن بهھ 

متهھم شدنن بهھ ملتش بودد وو نهھ ددرر جستجویی ررفاهه اايیشانن٬، سخت بودد. 
	هھھھا دداارريید چگونهھ ااست؟آآززاارر کسانی کهھ سعی ددرر کمک بهھ آآنن  

  



 ١۱         سهھ شنبهھ  
 ددسامبر

 

 سقوطط ااووررشليیم

 

پيیش اازز ميیالدد بهھ صوررتت جدیی  ۵٨۸٨۸محاصرهه ااووررشليیم ددرر ژژاانويیهھ سالل 
پيیش اازز ميیالدد بهھ طولل  ۵٨۸۶آآغازز شد وو تا ااووااخر تابستانن سالل 

ااووررشليیم تواانست بهھ مدتت ددوو سالل ددوواامم بيیاوورردد قبل اازز اانجاميید. 
ررخنهھ ددرر اايینکهھ کالمم نبویی ااررميیا تحقق يیابد وو نيیرووهھھھایی بابلی 

وو شهھر رراا نابودد کرددند. قحطی وو گرسنگی ددرر ددااخل  دديیواارر کرددند
شهھر چنانن بودد کهھ مداافعانن تمامم تواانن خودد رراا اازز ددست  ییدديیوااررهھھھا

ددااددند وو نتواانستند بيیشتر مقاوومت کنند. پاددشاهه صدقيیا بهھ 
بودد. ااوو رراا ددستگيیر  فايیدههبیااشش فراارر کردد کهھ هھھھمرااهه خانوااددهه

چشمانش ااعداامم کرددهه وو نزدد نبوکدنصر برددند کهھ پسرهھھھايیش رراا جلویی 
تواانيیم بيیشتر ددرر آآيیاتت نمودد. ددررباررهه اايین ددااستانن غم اانگيیز می

 ااررميیا بخواانيیم. ٣۳٩۹بابب  ١۱٠۰تا  ١۱

 

ااررميیا رراا بخواانيید. مفهھومم سخنانن نبوکدنصر  ۴٠۰بابب  ۶تا  ١۱آآيیاتت 
	بهھ ااررميیا چهھ بودد؟  

              

              

	  

بهھتر چقدرر جالب توجهھ ااست کهھ اايین فرماندهه بت پرست شراايیط رراا 
هھھھا چيیزیی ددررباررهه بديیهھی ااست کهھ بابلیاازز قومم ااررميیا ددررکک کردد! 

دداانستند وو ررفتارر متفاووتی با ااوو نسبت بهھ ااررميیا وو خدمتش می
 ).١۱٢۲وو  ١۱١۱آآيیاتت  ٣۳٩۹بابب سايیريین اازز جملهھ صدقيیا ددااشتند (ااررميیا 

شکست ااووررشليیم رراا چونن اايین ررهھھھبر بت پرست فقط ددليیل اايینکهھ چراا  
بخاطر گناهھھھانن مرددمم وو نهھ برتریی ئی اازز خدااووند دداانست جريیمهھ



بهھ هھھھر ددليیلی٬،  ددرر آآيیاتت نيیامدهه ااست. خداايیانش بر خداایی يیهھودداا
اايین آآغازز شهھاددتی ااست کهھ چگونهھ حتی ددرر ميیانن چنيین مصيیبت غيیر 
ضروورریی٬، خدااووند چيیزیی ددررباررهه خوددشش رراا براایی بت پرستانن آآشکارر 

 نمودد. 

ت بهھ بابل خوااهھھھد ررف ءبا ااسراا –ااررميیا چهھ تصميیمی خوااهھھھد گرفت 
با  اايین اامکاناتتيیا با باززماندگانن خوااهھھھد ماند؟ هھھھيیچ يیک اازز 

نخوااهھھھد بودد. ااما بطورر حتم٬،  آآيیندشراايیط هھھھمگی٬، خوشش توجهھ بهھ
تواانست هھھھر نيیاززهھھھایی ررووحانی هھھھر ددوو گرووهه ززيیادد بودد وو ااررميیا می

ااررميیا تصميیم گرفت ددرر ميیانن گرووهھھھی کهھ کجا کهھ بروودد خدمت کند. 
اایی کهھ بدوومم شک بسيیارر اررههددرر سرززميینشانن ماندند يیعنی مرددمم بيیچ
 ۶آآيیاتت  ۴٠۰(ااررميیا بابب  بهھ ددلگرمی وو کمک نيیازز ددااشتند٬، بماند

 . رراا ببيینيید) ٧۷وو 

 

تواانيید خدمت کرددنن بهھ دديیگراانن بدوونن ددرر نظر گرفتن چگونهھ می
چراا مهھم ااست کهھ حتی شما شراايیطی کهھ ددرر آآنن هھھھستيید رراا بيیاموززيید؟ 

 تواانيید خدمت کنيید؟بهھ هھھھر شکلی کهھ می

 

  



 ٢۲         شنبهھ  چهھارر
  ددسامبر

 

 تاننتمامی ددل

 

 جستجو خودد ددلل تمامی بهھ مراا چونن وو طلبيید خوااهھھھيید مراا وو”
تجربهھ خودد ). ١۱٣۳آآيیهھ  ٢۲٩۹(ااررميیا بابب “ يیافت خوااهھھھيید مراا نمايیيید٬،

بهھ “ با تمامی ددلل خودد”شما ددرر مورردد اايین ووعدهه چهھ بوددهه ااست؟ 
 چهھ معنی ااست؟

              

              

              

  
ددااند. حتی هھھھنگامی کهھ مرددمم هھھھمچنانن خدااووند اازز اابتداا اانتهھا رراا می

هھھھا بوددند وو ااميیدوواارر بوددند ددرر ااووررشليیم ددرر حالل نبردد با بابلی
ووغيین صحت ددااشتهھ باشند٬، خدااووند ددررحالل ااستفاددهه کهھ سخنانن نبی ددرر

وو کسانی کهھ ددرر آآنن  ررااجع بهھ آآيیندههکرددنن اازز ااررميیا براایی صحبت 
ررفتند٬، ززمانن ددرر بابل بوددند وو کسانی کهھ ددرر نهھايیت بهھ آآنجا می

 بودد. وو چهھ سخنانی بهھ ززبانن آآوورردد!

 

محبت وو ررحمت خداا ااررميیا رراا بخواانيید.  ٢۲٩۹بابب  ١۱۴تا  ١۱آآيیاتت 
 ؟چگونهھ ددرر اايین آآيیاتت نمايیانن شدهه ااست

              

              

              

 



کهھ مرددمم اازز اانبيیاء شنيیدهه بوددند کهھ بر خالفف پيیامم فيیض ددررووغيین 
نن ددرر کوتاهه مدتت شايید ددووسالل٬، پايیانن خوااهھھھد يیافت٬، اگفتند تبعيیدش

اايین نقشهھ خداا نبودد وو قراارر نبودد . پيیامم حقيیقی اازز فيیض بودداايین 
هھھھا ددرر عوضض٬، بر ااساسس تعليیماتت ووااضح موسی٬، آآننااتفاقق بيیافتد. 

م ددرر آآنن ززمانن سرنوشت اايیشانن پذيیرفتند کهھ اايین ددست کبايید می
هھھھا توبهھ ااما ددررست هھھھمانطورر کهھ موسی گفتهھ بودد٬، ااگر آآنن بودد؛

 گشتند. کرددند٬، بهھ سرززميینشانن بازز میمی

 

تثنيیهھ رراا بخواانيید. اايین آآيیاتت چگونهھ آآنچهھ  ٣۳٠۰بابب  ۴تا  ١۱آآيیاتت 
 ٢۲٩۹آآيیهھ  ۴تثنيیهھ بابب (ددهھھھند؟ ااررميیا بهھ مرددمم گفت رراا اانعکاسس می

 )رراا نيیز ببيینيید.

               

 

نبویی ددرر خدمت فوقق االعاددهه االن جی. هھھھواايیت بهھ ما ددااددهه یی هھھھديیهھ
تواانيیم ااطميینانن ددااشتهھ باشيیم کهھ ما هھھھمانن چگونهھ میشدهه ااست. 

ااررميیا ددااشتند٬، نسبت دديیدگاهھھھی کهھ ااکثر مرددمم (نهھ هھھھمهھ) نسبت بهھ 
 بهھ خانم هھھھواايیت ندااشتهھ باشيیم؟

 

  



 ٣۳         شنبهھ  پنج
 ددسامبر

 

 هھھھفتادد سالل

 

ددااشت: هھھھایی ااررميیا بايید تأثيیر ددوو براابر بر اافکارر ااسرااء مینبوتت
گفتند بايیست آآنچهھ کهھ اانبيیاء ددررووغيین میاازز يیک طرفف آآنن هھھھا نمی

ااوو اازز شدند. رراا باوورر کنند٬، اازز سویی دديیگر نبايید ددلسردد می
هھھھموطنانن ااسيیرشش خوااست کهھ براایی بابل ددعا کنند.اايین ددررخوااست 

وددند متعجب کرددهه بودد. آآنچهھ آآنهھايیی رراا کهھ تبعيید شدهه ب ااحتماالً 
سابقهھ ااسرااء می خوااست ددرر تارريیخ گذشتهھ ااسراائيیل بی ااررميیا اازز 

هھھھا يیعنی ددعا کرددنن براایی ددشمنی مانند بابل وو آآنچهھ با آآننبودد. 
هھھھا قومم منتخب خداا کردد٬، مطلقًا ناشناختهھ بودد. نبی هھھھمهھ ددررکک آآنن

تواانستند ددرر هھھھا میت بهھ معبد وو ااووررشليیم ددرر هھھھم شکست؛ آآننرراا نسب
 دداادد. هھھھا گوشش میکشورر بت پرست ددعا کنند وو خداایی اابدیی بهھ آآنن

کتابش گفت توجهھ کنيید:  ٢۲٩۹بابب  ٧۷هھھھمچنيین بهھ آآنچهھ ااررميیا ددرر آآيیهھ 
هھھھا آآننهھھھا نيیز بودد. ٬، کاميیابی آآنن“ميیزبانن”ملت  اايینکهھ کاميیابی

بهھ عنواانن بيیگانگانی ددرر آآنن سرززميین٬، ااگر شراايیط کلی ملت خوبب 
ددرر طولل تارريیخ بيیشتر آآسيیب پذيیر بوددند. هھھھا آآننررفت٬، پيیش نمی

کهھ بهھ خصوصص ززمانن  اايیمنمونهھ هھھھایی غم اانگيیز نابرددبارریی رراا دديیدهه
گرددند٬، می سپر بالبهھ ددنبالل شراايیط کشورر سخت ااست؛ مرددمم هھھھايیی کهھ 

 هھھھار بخواانند وو بيیگانگانن وو ااقليیتکهھ بتواانند مقصرراا ی انکس
	شوند. اايین ووااقعيیتی تأسف بارر ااست.هھھھایی آآسانی میهھھھدفف  

	  

ااررميیا بهھ تبعيیديیانن  ٢۲٩۹بابب  ١۱٠۰اایی ددرر آآيیهھ االعاددههچهھ ااميیدهھھھایی فوقق
٬، تواارريیخ ددوومم بابب ١۱٢۲وو  ١۱١۱آآيیاتت  ٢۲۵(ااررميیا بابب ددااددهه شدهه ااست؟ 

 رراا نيیز ببيینيید.) ٢۲آآيیهھ  ٬٩۹، دداانيیالل بابب ٢۲١۱آآيیهھ  ٣۳۶

              

              



 

٬، ااتفاقق اافتاددخوااهھھھد هھھھمهھ چيیزهھھھايیی کهھ خدااووند گفتهھ بودد ااتفاقق 
هھھھا کامًال مطمئن بوددند کهھ اايین نبوتت ٬، بنابراايین آآنناافتاددهه بودد

ددليیل مدتت ). ١۱٠۰آآيیهھ  ٢۲٩۹(ااررميیا بابب  خوااهھھھد بخشيیدتحقق خداا نيیز 
دداانيیم٬، ااما بهھ ووضوحح با اايیدهه سالهھ تبعيیدشانن رراا ما نمی ٧۷٠۰

٬، ۴آآيیهھ  ٢۲۵راایی سرززميین مرتبط ااست (الوويیانن بابب ااسترااحت سبت ب
٬، چيیزیی کهھ ددررباررهه اايین نبوتت مهھم ااست). ۴٣۳وو  ٣۳۴آآيیاتت  ٢۲۶بابب 

شدند٬، بهھ کهھ ااگر تبعيیديیانن اايیمانن ددااشتهھ وو تسليیم می اايین ااست
شد. با ووجودد هھھھا ااميید وو ااطميینانن حاکميیت کامل خدااووند ددااددهه میآآنن

تواانستند ٬، میهھھھایی ووحشتناکی کهھ بر سرشانن آآمدظوااهھھھر وو مصيیبت
متوجهھ بشوند کهھ هھھھمهھ چيیز اازز ددست نرفتهھ ااست وو خدااووند اايیشانن 

بوددند وو  پيیمانن بستهھهھھھا هھھھمچنانن قومم آآننرراا ررهھھھا نکرددهه ااست. 
هھھھا يیا ملت ااسراائيیل  تمامم نشدهه ااست. ررستگارریی کاررشش با آآننخدااووند 

 شراايیط بوددند٬، مهھيیا بودد.  حصولل بهھبراایی تمامم کسانی کهھ آآماددهه 

 

ددهھھھند؟ کدااميیک اايیمانن شما ااميید بهھ آآيیندهه رراا می هھھھايیی بهھچهھ نبوتت
شما رراا قویی کرددهه وو بهھ شما ددرر آآموختن ااعتمادد بهھ خدااووند براایی 

 کند؟هھھھر چهھ کهھ پيیش آآيید٬، کمک می

 

 

 

  



 ددسامبر ۴           جمعهھ

 

اازز ساددگی  ررفتن ما ددرر خطر مدااوومم فرااتر”  :فرااتر تفکریی

ااندااختن  تعجببسيیارریی تمايیل شديید براایی بهھ اانجيیل قراارر دداارريیم. 
ددااررند کهھ مرددمم رراا بهھ خلسهھ ررووحانی  ااصلیجهھانن بوسيیلهھ چيیزیی 

بهھ طورر حتم نيیازز ببردد وو ترتيیب کنونی تجربهھ رراا تغيیيیر ددهھھھد. 
تقدسس حقيیقت  ززيیراابهھ تغيیيیر ترتيیب تجربهھ کنونی ززيیادد ااست؛ 

ااما تغيیيیریی کهھ ما بهھ کنونی آآنچنانن کهھ بايید ددررکک نشدهه ااست٬، 
ااست وو تنهھا اازز طريیق جستجویی فرددیی آآنن نيیازز دداارريیم تغيیيیریی قلبی 

خداا براایی برکاتش٬، االتماسس کرددنن بهھ ااوو براایی قدررتش٬، با ااشتيیاقق 
 بدست مانن٬،سيیرت براایی تغيیيیر ددعا کرددننبراایی آآمدنن فيیض ااوو بر ما 

. اايین تغيیيیریی ااست کهھ ما اامرووزز نيیاززمند آآنن هھھھستيیم وو براایی آآيیدمی
کنيیم ددستيیابی بهھ اايین تجربهھ ما بايید پايیداارریی اانرژژیی رراا تمريین 

بايید با خلوصص حقيیقی بپرسيیم٬،  وو شوقق قلبيیمانن رراا نشانن ددهھھھيیم.
بايید بداانيیم ‘ براایی نجاتت پيیداا کرددنن بايید چهھ کارریی اانجامم ددهھھھم؟’

االن جی. هھھھواايیت٬،  – “دداارريیم.هھھھايیی بهھ سویی آآسمانن بر میچهھ قدمم
Selected Messages, book one, pp. 187, 188	  

 

	  

  بحث براایی سوااالتی

بدنبالل خداا ”ااررميیا بهھ مرددمم گفت کهھ  هھھھمانطورر کهھ دديیديیم٬، -١۱
ددهھھھيیم؟ ااگر کسی بهھ شما چگونهھ ما اايین کارر رراا اانجامم می“ بگرددند.

خوااهھھھم خودد بهھ شخصهھ خداا رراا بشناسم٬، چگونهھ ااوو من می”گفت٬، می
 ؟دداادديیدچگونهھ پاسخ می“ رراا پيیداا کنم؟

	  

بهھ اايین موضوعع کهھ چراا اانبيیاء ددرر ززمانن خودد مورردد بد ررفتارریی  -٢۲
کردد٬، بيیشتر تأمل کنيید. هھھھا رراا ددررکک نمیگرفتند وو کسی آآننقراارر می

توااند بهھ ما ددررباررهه ااررتباطط ما با خدمت اايین چهھ چيیزیی بايید وو می
بهھ ااوو ددرر ززميینهھ آآنچهھ عيیسی ددرر اايینجا االن جی. هھھھواايیت بيیاموززدد؟ 

 رريیاکارر فريیسيیانن وو کاتبانن اایی اشم بر وواایی”گفت٬، بيیانديیشيید٬، 



 ززيینت رراا صاددقانن مدفنهھایی وو کنيیدمی بنا رراا اانبيیا قبرهھھھایی کهھ
 ددرر بودديیم٬،می خودد پدرراانن اايیامم ددرر ااگر: «گويیيیدمی وو ددهھھھيید٬،می

 شهھاددتت خودد بر پس !»شديیمنمی شريیک اايیشانن با اانبيیا خونن رريیختن
 ٢۲٩۹آآيیاتت  ٢۲٣۳(متی بابب “ هھھھستيید اانبيیا قاتالنن فرززنداانن کهھ ددهھھھيیدمی

 ).٣۳١۱تا 

 

بهھ آآخريین پرسش پايیانن ددررسس ررووزز پنجشنبهھ بيیشتر بيیانديیشيید.  -٣۳
هھھھایی کتابب مقدسس ددرر گذشتهھ تحقق يیافتند وو اامرووزز بسيیارریی اازز نبوتت

تواانيیم اايین رراا ببيینيیم کهھ ووااقعا تحقق پيیداا کرددند. ما نيیز می
تواانند بهھ ما ددرر هھھھايیی میهھھھا بهھ چهھ ررووششاايین تحقق پيیدااکرددنن
هھھھايیی کهھ قراارر ااست ددرر آآيیندهه ااتفاقق نبوتت ااطميینانن کرددنن بهھ آآنن

 کنند؟بيیافتند٬، کمک می

 

 

 



 ١۱١۱تا  ۵  يیاززددهھھھمددررسس 
 ددسامبر

 

 

 پيیمانن
              

 ررووزز سبت بعد اازز ظهھر

 

آآيیاتت  ٬١۱٢۲، بابب ١۱٧۷تا  ١۱آآيیاتت  ٩۹بابب  پيیداايیشمطالعهھ اايین هھھھفتهھ: 
 ؛٢۲۴ بابب خرووجج ؛١۱٨۸تا  ١۱۵وو  ٩۹تا  ۶آآيیاتت  ٣۳ بابب غالطيیانن ؛٣۳تا  ١۱

 ٢۲۴آآيیاتت  ١۱١۱بابب  ؛ قرنتيیانن ااوولل٣۳۴تا  ٣۳١۱آآيیاتت  ٣۳١۱ااررميیا بابب 
 .٢۲۶تا 

 

 خانداانن با کهھ آآيیدمی اايیامی اايینک: گويیدمی خدااووند”آآيیهھ حفظی: 
 بابب ااررميیا( “بست خوااهھھھم ااییتاززهه عهھد يیهھودداا خانداانن وو ااسراائيیل

 .)٣۳١۱هھ آآيی ٣۳١۱

  

جمع آآمدهه ااست بهھ صوررتت “ هھھھاپيیمانن”کتابب مقدسس اازز ددرر ااگر چهھ 
)٬، تنهھا يیک پيیمانن ٢۲۴آآيیهھ  ٬۴، غالطيیانن بابب ۴آآيیهھ  ٩۹(ررووميیانن بابب 

نجاتت رراا ااصلی ووجودد دداارردد وو آآنن پيیمانن فيیض ااست کهھ خداا ددرر آآنن 
بهھ موجوددااتت سقوطط کرددهه کهھ با اايیمانن آآنن رراا تقاضا کنند٬، ااعطا 

ررووشش هھھھایی متفاووتی  شودد بهھمربوطط می “هھھھاپيیمانن”اايیدهه جمع کند. می
کرددهه ااست  تا نيیازز قومش  تکرااررمانن ااساسی رراا کهھ خداا ووعدهه پيی

 هھھھا وو شراايیط متفاووتت تأميین شودد.ددرر ززمانن

آآيیهھ  ٣۳پيیداايیش بابب آآددمم ( هھھھا اازز جملهھ پيیماننپيیمانن نيیت هھھھمهھااما 
٬، غالطيیانن بابب ٣۳تا  ١۱آآيیاتت  ١۱٢۲پيیمانن اابرااهھھھيیم (پيیداايیش بابب )٬، ١۱۵



)٬، پيیمانن ٢۲آآيیهھ  ٢۲٠۰)٬، پيیمانن کوهه سيینا (خرووجج بابب ٩۹تا  ۶آآيیاتت  ٣۳
)٬، وو يیا پيیمانن جديید (ااررميیا ٢۲٧۷تا  ٢۲۴آآيیاتت  ٣۳٧۷دد (حزقيیالل بابب ددااوو
ددهھھھد نجاتی کهھ خداا اارراائهھ می) يیکسانن ااست. ٣۳٣۳تا  ٣۳١۱آآيیاتت  ٣۳١۱بابب 

ااست وو پاسخ اانسانن  ییيیک هھھھديیهھ ااست کهھ بدوونن ااستحقاقق وو سزااوواارر

سهھم خوددشش رراا ددرر اايین معاملهھ بهھ مفهھومی بشريیت  –بهھ اايین هھھھديیهھ 
 . ااستاانجامم بدهھھھد کهھ ووفادداارریی وو ااطاعت 

ميیا ددرر ززميینهھ باززگشت ررنخستيین ااشاررهه بهھ پيیمانن جديید ددرر اا
ااسراائيیل اازز تبعيید وو برکاتی کهھ خداا بهھ اايیشانن خوااهھھھد بخشيید 

بهھ قومم متمردد خودد هھھھا٬، خدااووند حتی ددرر ميیانن فجايیع وو مصيیبتااست. 
 ددهھھھد. ااميید وو باززگرددااندنن رراا اارراائهھ می

 

 ددسامبر ١۱٢۲ ددرر سبت ررووزز براایی تا کنيید مطالعهھ رراا هھھھفتهھ اايین ددررسس* 
 .شويید آآماددهه

  



 ددسامبر ۶         يیکشنبهھ

 

 پيیمانن خداا با تمامم بشريیت

 

کنيیم کهھ اامرووززهه جهھانن تا چهھ حد بد ااست؛ ما بهھ اايین نگاهه می
متحمل ما بيینيیم وو هھھھمچنانن خداا يیعنی هھھھر نوعع شرااررتی ددرر آآنن می

تواانيیم تصورر کنيیم کهھ تا چهھ حد شراايیط اازز اايین رروو٬، ما می. شوددمی
تمامم جهھانن رراا نابودد  طوفانیبد بودد کهھ خدااووند بايید بوسيیلهھ 

قانونی براایی ززندگی  رراا بهھ عنواانن ااحکامشخداا بهھ بشر ”کردد. می
هھھھر نوعع گناهه قابل تصورریی ٬، ااما اازز قانونش تجاووزز شد وو هه بودددداادد

اخانهھ بودد وو عداالت ددرر وو گست آآشکاررنتيیجهھ آآنن شد. شرااررتت بشر 

االن  – “گردد وو خاکک پايیمالل شد وو فريیادد مظلومانن بهھ آآسمانن ررسيید.
 Patriarchs and Prophets, p. 91جی. هھھھواايیت٬، 

  

چهھ پيیمانی ميیانن خداا . پيیداايیش رراا بخواانيید ٩۹بابب  ١۱٧۷تا  ١۱آآيیاتت 
منعکس وو بشريیت بستهھ شد وو فيیض خداا رراا نسبت بهھ خلقت چگونهھ 

  ؟کندمی

              

              

  

هھھھایی کتابب مقدسس هھھھمهھ پيیمانن پيیمانی کهھ خداا بهھ نوحح بيیانن کردد اازز
حيیوااناتت وو گيیاهھھھانن بودد کهھ شامل با هھھھمهھ جهھانيیانن جهھانی تر ااست؛ 

هھھھمچنيین اايین قرااررددااددیی يیک طرفهھ  ).١۱٢۲آآيیهھ  ٩۹(پيیداايیش بابب  بودد
خدااووند هھھھيیچگونهھ االزااماتت يیا مقرررااتی رراا بهھ کسانی کهھ بودد: 

اایی ااوو قصد ندااشت بهھ صوررتت ددووررههبستند تحميیل نکردد. پيیمانن می
هھھھا٬، اايین پيیمانن بر خالفف دديیگر پيیماننززميین رراا با آآبب نابودد ساززدد. 

 هھھھيیچ مورردد مشرووطی ندااشت. 



 ااست اایی آآشکارر کهھ ررنگيین کماننسپس خداا پيیمانن خويیش رراا با نشانهھ
نابودد نخوااهھھھد  طوفانننکهھ ززميین دديیگر هھھھرگز بوسيیلهھ بهھ نمادد اايی

بيینيیم٬، پس هھھھر ززمانن کهھ ما ررنگيین کمانی می تأيیيید نمودد. شد٬،
حقيیقت محضی کهھ ما اايینجا هھھھستيیم کهھ آآنن رراا ببيینيیم بهھ نوعی 

ی ااست. (گذشتهھ اازز هھھھر چيیز٬، ااگر ما نپيیمانن باستا ووعدهه ااثباتت
 ددااشتيیمووجودد نمیجهھانی اازز بيین ررفتهھ بودديیم٬، ااکنونن  طوفاننددرر 

ددرر ميیانن گناهه وو شرااررتت مدااوومم کمانن رراا ببيینيیم!)کهھ اايین ررنگيین
برکت کمانن هھھھايیی با دديیدنن ززيیبايیی ررنگيینززمانن بر رروویی ززميین٬،

می تواانيیم رروو  .يیابيیم کهھ نمادد فيیض خداا براایی تمامم ددنيیاستمی
بهھ بهھ آآسمانن بهھ آآنن نگاهه کنيیم وو ااميید بيیابيیم نهھ تنهھا فقط 

دداانيیم کهھ اايین پيیامی اازز محبت بلکهھ ززيیراا می خاطر ززيیبايیی بنفسهھ
 ماست.  نگونن بختخداا بهھ سيیاررهه 

 

بخصوصص ددرر کمانن بيیشتر تأمل کنيید. ددرر بزررگی وو ززيیبايیی ررنگيین
هھھھايیی ما گويید٬، بهھ چهھ ررووششززميینهھ آآنچهھ کتابب مقدسس ددررباررهه آآنن می

رراا بهھ سویی خداا٬، تعالی وو چيیزیی بزررگتر اازز آآنچهھ اايین ززميین اارراائهھ 
	؟برددکند٬، میمی  

  



 ددسامبر ٧۷         ددووشنبهھ

 

  پيیمانن با اابرااهھھھيیم

 

تا  ١۱وو  ١۱۵بابب  ۵تا  ١۱ ١۱٢۲،٬بابب  ٣۳تا  ١۱آآيیاتت اازز کتابب پيیداايیش 
 نظراايین آآيیاتت ددررباررهه کارریی کهھ خدااووند رراا بخواانيید.  ١۱٧۷بابب  ١۱۴

 ؟گويیدددااشت اازز طريیق پيیمانن اابرااهھھھيیم اانجامم ددهھھھد٬، بهھ ما چهھ می

              

              

              

	  

ااست.  ااساسیفيیض با اابرااهھھھيیم براایی تمامم تارريیخچهھ نجاتت  پيیمانن
نقشهھ نجاتت بهھ هھھھميین ددليیل ااست کهھ پولس اازز آآنن براایی توضيیح ددااددنن 

 آآنگونهھ کهھ ددرر عيیسی تحقق يیافت٬، ااستفاددهه کردد. 

 

پولس چگونهھ پيیمانی . غالطيیانن رراا بخواانيید ٣۳بابب  ٩۹تا  ۶آآيیاتت 
تنهھا اازز طريیق کهھ با اابرااهھھھيیم بستهھ شد رراا با عيیسی وو نجاتت 

 ؟اايیمانن رربط دداادد

              

              

              

ااشاررهه بهھ بسيیارریی اازز فرززنداانن ااوو نداارردد  –اازز طريیق نسل اابرااهھھھيیم 
غالطيیانن کند (بلکهھ بهھ طورر خاصص بهھ يیک نفر يیعنی عيیسی ااشاررهه می

)٬، خداا تمامم جهھانن رراا برکت خوااهھھھد دداادد. رراا ببيینيید ١۱۶آآيیهھ  ٣۳بابب 
هھھھمهھ کسانی کهھ اازز نسل اابرااهھھھيیم باشند کهھ با اايیمانن ددرر مسيیح 

)٬، خداایی اابرااهھھھيیم رراا خداایی ٢۲٩۹آآيیهھ  ٣۳آآيید (غالطيیانن بابب بدست می



 اايیمانن خداا بهھ”حتی ددرر آآنن ززمانن٬، اابرااهھھھيیم خودد خوااهھھھند يیافت. 
نجاتت ). ۶آآيیهھ  ٣۳(غالطيیانن بابب “ شد محسوبب عداالت ااوو براایی وو آآوورردد

؛ هھھھموااررهه نبودداازز ددززدد رروویی صليیب بيیشتر اابرااهھھھيیم بهھ خاطر کاررشش 
وو تنهھا فيیض نجاتت بخش خدااست کهھ نجاتت رراا بهھ هھھھمرااهه دداارردد. 

فرمانبردداارریی . سهھم خوددشش رراا ددرر ووعدهه پيیمانن اانجامم دداادداابرااهھھھيیم 
ااوو اايیمانی کهھ ووعدهه نجاتت رراا بدست آآوورردد رراا آآشکارر نمودد. کاررشش 

نکردد؛ ددرر عوضض٬، کاررهھھھايیش نشانن دداادد کهھ ااوو اازز قبل  عاددللااوو رراا 
هه بودد. اايین ماهھھھيیت اايین پيیمانن وو چگونگی اابرااززشش ددرر شد عاددلل

 رراا ببيینيید). ٣۳تا  ١۱آآيیاتت  ۴ززندگی اايیمانن دداارریی ااست (ررووميیانن بابب 

 

بهھ اايین حقيیقت بزررگگ بيیانديیشيید کهھ ااميیدتانن بهھ نجاتت تنهھا با 
آآيید. عداالت عيیسی کهھ بوااسطهھ اايیمانن بهھ شما بخشيیدهه شدهه ااست٬، می

االعاددهه کهھ تدااررکک فوقق تواانيید اازز اايینچهھ ااميید وو شاددیی بزررگی می
	براایی شما مهھيیا شدهه ااست٬، بدست آآوورريید؟  

  



 ٨۸         سهھ شنبهھ  
 ددسامبر

 

 پيیمانن بر کوهه سيینا

 

کوهه سيینا بستهھ شد٬، چگونهھ  برپيیمانی کهھ ميیانن ااسراائيیل وو خداا 
	)٢۲۴(خرووجج بابب بودد؟   

              

              

              

	  

اازز ررهھھھبراانن بهھ کوهه سيینا ررفتند. اايین گرووهه  چند نفرییموسی وو 
رروونن وو ددوو پسرشش کهھ نمايیندهه کاهھھھنانن هھھھاررهھھھبراانن متشکل بودد اازز 

نمايیندگانن ملت بوددند. هھھھمرااهھھھانن کسوتت کهھ ررهھھھبر وو پيیش ٧۷٠۰بوددند؛ وو 
کرددند٬، ااما موسی ااجاززهه ددااشت توقف می ئیددرر فاصلهھموسی بايید 

 شد بروودد. بهھ باال جايیی کهھ خداا ظاهھھھر می

ملت تصديیق کردد. ااوو  تماممسی آآمد وو آآنن پيیمانن رراا با موکمی بعد 
آآنچهھ خداا بهھ ااوو گفتهھ بودد رراا اانتقالل دداادد کهھ ملت چنيین پاسخ 

“ آآوورردد خوااهھھھيیم بجا ااست٬، گفتهھ خدااووند کهھ سخنانی هھھھمة”ددااددند: 
 رراا ببيینيید).  ٣۳آآيیهھ  ٢۲۴(خرووجج بابب 

بهھ طورر حتم هھھھمانطورر کهھ تارريیخ مقدسس نشانن ددااددهه ااست وو تجربهھ 
ز يیيیک چ ااددعایی ااطاعت کرددننکند٬، لب آآنن رراا ااثباتت میما نيیز ااغ

 مهھارر کرددننبا اايیمانن جلو آآمدنن وو تسليیم شدنن بهھ منظورر ااست وو 
گويیيیم اانجامم نيیروویی االهھی کهھ بهھ ما فيیض بدهھھھد تا کارریی رراا کهھ می

 چيیز دديیگر ااست.  اانجامم بدهھھھيیم ٬،خوااهھھھيیم دداادد

 



عبراانيیانن رراا بخواانيید. اايین آآيیهھ چگونهھ شکست  ۴بابب  ٢۲آآيیهھ 
تواانيیم اارر ااشتباهھھھی ددهھھھد؟ ما چگونهھ میااسراائيیل رراا توضيیح می
 مشابهھ جلوگيیریی کنيیم؟

              

              

 

آآيید٬، هھھھايیی کهھ با آآنن میما تنهھا با اايیمانن وو بهھ گرفتن ووعدهه
تواانيیم مطيیع باشيیم٬، ااطاعتی کهھ با ووفادداارر بوددنن بهھ قانونن می

ااطاعت اازز ااحکامم دديیگر مخالف  ااطاعت اازز قانوننشودد. خداا بيیانن می
برددااشت ااشتباهه  عهھد اابدیی ددرر ززمانن موسی نبودد اازز آآنچهھ اامرووزز هھھھست

هھھھایی پولس هھھھا کهھ معموالً اازز خوااندنن نوشتهھمعمولل اازز قانونن وو پيیمانن
اایی کهھ ااوو بهھ حسابب آآووررددنن ززميینهھ آآيید٬، رريیشهھ ددرر شکست ددرربدست می
عالقهھ بهھ سر وو کلهھ ززددنن با کسانی کهھ نوشت دداارردد٬، يیعنی ددرر آآنن می

خوااستند قانونن وو هھھھا میآآنن. حفظ قواانيین تشريیفاتت يیهھوددیی ددااشتند
پولس ددرر مقابل٬، قصد ااطاعت اازز آآنن رراا مرکز اايیمانن قراارر ددهھھھند؛ 

 ددااشت مسيیح وو عداالتش رراا ااساسس آآنن کند. 

 

هھھھر چيیزیی کهھ خدااووند بهھ من گفتهھ ”گويیيید هھھھر چند ووقت يیکبارر می
اايین ووااقعيیت  چگونهھ ؟اايیدنتواانستهھوو “ ااست رراا اانجامم خوااهھھھم دداادد؟

چهھ ااميیدیی  آآنن کند؟ بدووننووعدهه فيیض رراا با ااررززشش تر میتأسف بارر 
 خوااهھھھيید ددااشت؟

  



 ٩۹         شنبهھ  چهھارر
  ددسامبر

 

 پيیمانن جديید: بخش ااوولل

 

ااررميیا رراا بخواانيید. اايین آآيیاتت چهھ ددرر  ٣۳١۱بابب  ٣۳۴تا  ٣۳١۱آآيیاتت 
 آآنن ززمانن وو چهھ اامرووززهه دداارراایی چهھ مفهھومی هھھھستند؟ززميینهھ بالفصل 

              

              

              

              

              

  
ااررميیا اايین کلماتت رراا ددرر ميیانن بزررگتريین بحراانی کهھ مرددمم تا بهھ 

رروویی هھھھجومم پيیشآآنن ززمانن با آآنن ررووبروو شدهه بوددند٬، بر ززبانن آآوورردد: 
با تهھديید اانقرااضض ررووبروو بودد. هھھھر چند هھھھا ززمانی کهھ ملت بابلی

هھھھا ااميید هھھھا٬، خدااووند بهھ آآننمانند دديیگر مکاننددرر اايینجا ددووباررهه 
هھھھا يیانن نهھايیی نخوااهھھھد بودد وو اايینکهھ آآننااایی کهھ اايین پدداادد٬، ووعدهه

 . ززندهه بمانندفرصت دديیگریی خوااهھھھند ددااشت تا ددرر محضر خداا 

ددرر کتابب مقدسس ددرر ززميینهھ  “پيیمانن جديید”بنابراايین٬، ااووليین ووعدهه 
باززگشت نهھايیی ااسراائيیل اازز تبعيید بابل وو برکتی کهھ خداا ددرر آآنن 

ددررست هھھھمانطورر کهھ باززگشت بهھ اايیشانن خوااهھھھد بخشيید٬، آآمدهه ااست. 
) تبعيید رراا براايیشانن ٣۳٢۲آآيیهھ  ٣۳١۱شکستن پيیمانن سيینا (ااررميیا بابب 

هھھھا وو ااميیدشانن بهھ آآيیندهه بهھ هھھھمرااهه ددااشت٬، تجديید اايین پيیمانن آآنن
 ااررتباطیردد. پيیمانن جديید مانند پيیمانن بر کوهه سيینا کرراا حفظ می

نوشتهھ شدهه يیعنی ددهه فرمانن٬، ااما  شدبوددهه وو شامل قانونن مشابهھ می
 بودد. می هھھھميیشهھهھھھايیشانن٬، جايیی کهھ بايید هھھھايیشانن وو ذذهھھھنقلبددرر 



االقدسس بر سنگی حک شد٬، توسط ررووحح االوااححهھھھمانن قانونی کهھ بر ”
ووررددنن عداالت فرددیی قلب نوشتهھ شدهه ااست. ددرر عوضض بوجودد آآ االوااحح

خونن ااوو کفاررهه گناهھھھانن ماست. پذيیريیم. خودد٬، عداالت مسيیح رراا می
االقدسس . سپس قلب کهھ بوسيیلهھ ررووححشوددااوو بجایی ما پذيیرفتهھ میااطاعت 

رراا بهھ بارر خوااهھھھد آآوورردد. ما بايید ‘ ثمرااتت ررووحح’ااحيیا شدهه ااست 
هھھھايیمانن قانونن خداا کهھ ددرر قلب ییفرمانبردداارر بهھ اازز طريیق فيیض مسيیح

ما بايید با ددااشتن ررووحح مسيیح نوشتهھ شدهه ااست٬، ززندگی کنيیم. 

 .Patriarchs and Prophets, pاالن جی. هھھھواايیت٬،  – “مانند ااوو قدمم بردداارريیم.
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هھھھا بخشيیدهه خوااهھھھد شد٬، شخصًا خداا رراا تحت پيیمانن جديید٬، گناهھھھانن آآنن
کند٬، کارر میهھھھا آآنناالقدسس کهھ ددرر وو اازز طريیق قدررتت ررووححخوااهھھھند شناخت 

هھھھا وو سايیهھاازز قانونن خداا پيیروویی خوااهھھھند نمودد. پيیمانن قديیم ددرر 
٬، پيیمانن جديید ددرر ووااقعيیت٬، نجاتت هھھھموااررهه با اايیمانن بودد٬، ررموزز

  رراا نمايیانن خوااهھھھد ساخت. “ ثمرااتت ررووحح”اايیمانی کهھ 

  



 ١۱٠۰         شنبهھ  پنج
 ددسامبر

 

 پيیمانن جديید: بخش ددوومم

 

نبوتت ااررميیا ددررباررهه پيیمانن جديید شامل کارربرددیی ددووگانهھ ااست: 
نخست٬، بهھ باززگشت ااسراائيیل بهھ سویی خداا وو برگرددااندهه شدنشانن 

یی مسيیح کهھ مرددنش بهھ خانهھ ااشاررهه دداارردد؛ ددوومم٬، بهھ عيیسیتوسط خداا 
پيیمانن رراا تصويیب نمودد وو رراابطهھ ميیانن بشر وو خداا رراا تغيیيیر خوااهھھھد 

ااست کهھ ما توضيیح کاملی اازز  ددرر پيیمانن جديیدکند. دداادد٬، ااشاررهه می
کنيیم کهھ ددرر گذشتهھ تنهھا نمادديین بيیانن نقشهھ نجاتت رراا  ددرريیافت می

 . )١۱آآيیهھ  ١۱٠۰(عبراانيیانن بابب  شدهه بودد

	  

رراا  ٢۲۶تا  ٢۲۴آآيیاتت  ١۱١۱وو قرنتيیانن ااوولل بابب  ٢۲٠۰آآيیهھ  ٢۲٢۲لوقا بابب 
 اايین آآيیاتت چگونهھ با نبوتت ااررميیا مرتبط هھھھستند؟بخواانيید.

              

              

              

 

ااشش ددرر عهھد قديیم ددرر قربانی بدنن شکستهھ مسيیح وو خونن رريیختهھ شدهه
کرددنن برهه عيید فصح آآشکارر شد. آآبب اانگورر کهھ نمادد خونن رريیختهھ شدهه 
عيیسی بر صليیب ااست٬، ددرر عهھد جديید نمايیانن شد. کارر عيیسی با عهھد 

شودد٬، وو ددرر مرااسم عشایی شامل عهھد قديیم هھھھم میجديید آآغازز نشد؛ 
اايین ااررتباطط رراا ببيینيیم کهھ آآنچهھ عيیسی ددرر کل تواانيیم رربانی می

 کند. تارريیخ نجاتت اانجامم ددااددهه ااست رراا يیکی می

ااگر نانن وو آآبب اانگورر کوتاهھھھتريین خالصهھ آآنن تارريیخ نجاتت هھھھستند. 
چهھ تنهھا نمادد هھھھستند٬، ااما هھھھمچنانن اازز طريیق اايین نماددهھھھاست کهھ 

 بيینيیم. می رراا ددرر قبالل مااالعاددهه خداا کارر فوقق



هھا بهھ مرگگ مسيیح ااشاررهه نداارردد بلکهھ بهھ مرااسم عشایی رربانی تن
کند. بودد٬، نيیز ااشاررهه میباززگشتش کهھ بدوونن آآنن مرگش بی معنی می

گذشتهھ اازز هھھھر چيیز٬، آآمدنن نخستيین مسيیح بدوونن باززگشتش ددرر ززمانن 
آآيیهھ  ۴ستاخيیز ما چهھ سوددیی خوااهھھھد ددااشت (تسالونيیکيیانن ااوولل بابب رر

رراا عيیسی رراابطهھ  )؟١۱٨۸تا  ١۱٢۲آآيیاتت  ٬١۱۵، قرنتيیانن ااوولل بابب ١۱۶
گويیم کهھ بعد اازز ااما بهھ شما می”برقراارر کردد ززمانی کهھ فرمودد٬، 

اايین اازز ميیوهه مو دديیگر نخوااهھھھم نوشيید تا ررووززيیکهھ آآنراا ددرر ملکوتت 
). شکی نيیست کهھ آآمدنن ٢۲٩۹آآيیهھ  ٢۲۶(متی بابب “ پدرر خودد تاززهه آآشامم

ااست. تحقق کامل ااوولی وواابستهھ ااشش نخستيین مسيیح با باززگشت ددووباررهه
 ددرر ددوومی ووجودد دداارردد. 

 

کنيید٬، بهھ اايین قولل ارر دديیگر کهھ ددرر مرااسم عشایی رربانی شرکت میب
مسيیح کهھ ميیوهه تاکک رراا نخورريید تا بهھ هھھھمرااهه ااوو ددرر ملکوتت خداا 

ددهھھھد؟ اايین بهھ شما چهھ ااحساسی میاايین کارر بکنيیم٬، بيیانديیشيید. 
 گويید؟چهھ میددررباررهه ااحساسس نزدديیکی بهھ ما کهھ مسيیح خوااهھھھانن آآنن ااست٬،

 

  



 ددسامبر ١۱١۱           جمعهھ

 

آآموززدد هھھھمانطورر کهھ دديیديیم٬، کتابب مقدسس می  :فرااتر تفکریی

اایی اازز پيیمانن خدااست کهھ هھھھرگز ززميین رراا ددووباررهه کمانن نشانهھکهھ ررنگيین
دداانيیم کهھ با آآبب نابودد نخوااهھھھد کردد. مطمئنًا بهھ لطف علم می

کمانن ددرر ااثر تجزيیهھ وو اانعکاسس نورر خوررشيید ددرر قطرااتت آآبب رريینگيین
تابانند. نورر مختلف بازز می آآيید کهھ نورر رراا ددرر ززوواايیاییبوجودد می

ک جهھت وواارردد قطرهه بارراانن شدهه وو اازز طرفف دديیگر آآنن بازز تابيیدهه اازز يی
شوند. شاعر هھھھايیی کهھ ما ميیبيینيیم ساختهھ میهھھھميینطورر ررنگشودد وو می

ساختارر ررنگيین کمانن رراا تحقيیر ) ترسيید کهھ علم John Keats( کيیتسجانن 
کمانن يین٬، ااما حتی ااگر ما بتواانيیم هھھھمهھ چيیز ددررباررهه ررنگکندمی

 گيیریی٬،تجزيیهھ٬، ااندااززهههھھھا هھھھا وو کوااررککتا ااجزاایی ددااخلی فوتوننرراا 
کند کهھ خداا چگونهھ اازز پيیشگويیی کنيیم٬، تنهھا اايین رراا ثابت می

هھھھایی اايین پيیمانن ااستفاددهه کرددهه قواانيین طبيیعی ددرر ساختن نشانهھ
کمانن ااست. علم شايید ررووززیی قاددرر باشدهه هھھھمهھ چيیز رراا ددررباررهه ررنگيین

توااند توضيیح ااما هھھھرگز نمی –ررقم ااعشارر  ٢۲۵حتی تا  –توضيیح ددهھھھد 
 هھھھا بوجودد آآمدند.ددهھھھد کهھ چراا آآنن

اایی ززيیراا خداا جهھانن ما رراا بهھ گونهھدداانيیم. ااما ما ددليیل آآنن رراا می
نورر خوررشيید وو مهھ ددرر ااررتباطی ددررست قراارر آآفريید کهھ هھھھنگامی کهھ 

ددااررند٬، مهھ نورر رراا با جذبب کرددنن وو باززتابب آآنن بهھ ززوواايیایی مختلف 
کنند٬، کهھ ززمانی هھھھایی ااموااجج مغناطيیسی توليید میددستهھشکند کهھ می

ررسند تصويیر ررنگيین کمانن رراا ددرر ذذهھھھن ما اايیجادد کهھ بهھ چشم ما می
کهھ علم هھھھرگز “ چراايیی”کنند. وو ااوو اايین کارر رراا اانجامم دداادد (می

پيیمانن خودد رراا بهھ ما يیاددآآوورریی  ) تانخوااهھھھد تواانست توضيیح ددهھھھد
 ااهھھھد کردد.کند کهھ هھھھرگز دديیگر ززميین رراا با آآبب نابودد نخو

 

	  

  بحث براایی سوااالتی

صحبت هھھھا چهھ حقايیق مهھم دديیگریی هھھھستند کهھ کتابب مقدسس اازز آآنن -١۱
ددرر حقيیقت٬،  ؟هھھھا رراا توضيیح ددهھھھدتوااند آآننوو علم هھھھرگز نمی کندمی



تواانيید بحث کنيید کهھ علم ددررباررهه مهھمتريین چيیزهھھھا آآيیا می
توااند توضيیحی بيیانن کند؟ ااگر پاسخ مثبت ااست٬، آآنن حقايیق نمی

 کداامند؟

	  

نقشهھ نجاتت  ااعمالل ددررددرر کالسس٬، ددررباررهه رراابط مهھم بيین اايیمانن وو  -٢۲
چيیست وو چگونهھ بهھ  ااعماللبحث کنيید. يیعنی٬، نقش اايیمانن وو نقش 

 شوند؟تجربهھ مسيیحی مربوطط می

 

هھھھایی ما حک شدهه ااست٬، بهھ چهھ معنی گفتن اايینکهھ قانونن بر قلب -٣۳
اايین نيیت چگونهھ اابديیت قانونن رراا حتی تحت پيیمانن جديید٬،  ؟ااست

 ددهھھھد؟نشانن می

 

 

 



 ١۱٨۸تا  ١۱٢۲  ددووااززددهھھھمددررسس 
 ددسامبر

 

 

 باززگشت بهھ مصر
              

 ررووزز سبت بعد اازز ظهھر

 

 ااررميیا ؛١۱۶تا  ٧۷آآيیاتت  ۴٠۰بابب  ااررميیامطالعهھ اايین هھھھفتهھ: 
؛ ١۱٣۳آآيیهھ  ١۱۶بابب  ااعداادد ؛٣۳آآيیهھ  ١۱۶ بابب خرووجج ؛۴٣۳تا  ۴١۱ هھھھاییبابب

 .۴۴بابب  ااررميیا

 

 صاددقق شاهھھھد خدااووند: گفتند من بهھ آآنهھا آآنن اازز بعد”آآيیهھ حفظی: 
 ما٬، خداایی خدااووند کهھ ااحکامی تمامم ااگر باشد٬، ما عليیهھ ااميینی وو

هھ آآيی ۴٢۲ بابب ااررميیا( “نکنيیم ااطاعت ددهھھھد٬،می ما بهھ تو ووسيیلهھ بهھ
۵(. 

  

ااگر ررساند. ما رراا بهھ پايیانن حماسهھ ااررميیایی نبی میددررسس اايین هھھھفتهھ 
با هھھھم ززندگی  اازز آآنن پسهھھھا بهھ خوبی وو خوشی آآنن”پايیانن چهھ اايین يیک 

تواانن مطالعهھ اايین هھھھفتهھ وو قسمت نيیست. بهھ يیک مفهھومم٬، می“ کرددند
قابل توجهھی اازز کتابب ااررميیا رراا با گفتن اايینکهھ چيیزیی کهھ ما ددرر 

فيیض ااست٬، خالصهھ کردد.  ییهھھھايیتاایی اازز محدووددنمونهھبيینيیم٬،اايینجا می
ززنند٬، اازز پذيیرفتن آآنن سر بازز می کهھ مطلقاً  رراا يیعنی فيیض٬، کسانی

هھھھا صحبت کردد وو د دداادد. مهھم نيیست خدااووند چقدرر با آآنننجاتت نخوااهھھھ
نجاتت٬، حفاظت٬، ررستگارریی٬، آآرراامش وو کاميیابی بهھ اايیشانن اارراائهھ دداادد٬، 

 هھھھمهھ بهھ جز گرووهه کوچکی ددعوتت خداا رراا مسخرهه وو رردد کرددند. 



هھھھا ددرر مورردد ااررميیا چطورر؟ ززندگی وو خدمت ااوو اازز نظر هھھھمهھ اانسانن
ددااشت.  ريیهھ کرددننگمواارردد ززيیاددیی براایی “ گريیانننبی ”بيیهھوددهه بودد! 

هھھھشدااررهھھھایی ااوو تحقق بخشيیدهه شد٬، مرددمم حتی پس اازز اايینکهھ تمامم 
روویی ررووبپرستی وو شوررشش خودد اادداامهھ ددااددند وو هھھھمچنانن بهھ گناهه٬، بت

 نبی ااوو رراا اانکارر کرددند وو بهھ کالمم خداا توهھھھيین کرددند. 

مرااقب باشيیم. فيیض فيیض ااست ززيیراا بهھ کسانی چقدرر خودد ما بايید 
شودد. شودد؛ ااما بهھ هھھھيیچ کسی تحميیل نمیکهھ سزااووااررشش نيیستند ددااددهه می

 ما بايید با تمايیل آآنن رراا بپذيیريیم. 

 

 ددسامبر ١۱٩۹ ددرر سبت ررووزز براایی تا کنيید مطالعهھ رراا هھھھفتهھ اايین ددررسس* 
 .شويید آآماددهه

  

  



 ددسامبر ١۱٣۳         يیکشنبهھ

 

 هھھھرجج وو مرجج سيیاسی

 

هھھھا٬، یااست تصورر شودد کهھ با نابوددیی شهھر وو شکست کامل اازز بابلممکن 
هھھھمهھ مرددمم ددررسس عبرتت گرفتهھ باشند. متأسفانهھ براایی هھھھمهھ اايینچنيین 

 نبودد وو ددااستانن غم اانگيیز هھھھنوزز تمامم نشدهه بودد. 

  

چهھ پيیامی (ددووباررهه) . رراا بخواانيید ااررميیا ۴٠۰بابب  ١۱۶تا  ٧۷آآيیاتت 
بکارر  ١۱١۱ددرر آآيیهھ ماندگانن کهھ قیبهھ مرددمم ددااددهه شد؟ معنی ووااژژهه با

  برددهه شدهه ااست٬، چيیست؟

              

              

 ۴٠۰با ووجودد پيیامم صلح٬، وو حتی کاميیابی متعاقب آآنن (ااررميیا بابب 
 )٬، هھھھمهھ اازز ووضعيیت موجودد ررااضی نبوددند.١۱٢۲آآيیهھ 

 

با چهھ مشکالتی “ ماندگاننباقی”ااکنونن ااررميیا رراا بخواانيید.  ۴١۱بابب 
 موااجهھ خوااهھھھند شد؟

              

              

 

ااگر چهھ دداليیلی براایی قتل ددااددهه نشدهه ااست٬، اايین حقيیقت کهھ توسط 
“ پاددشاهه ااررشد اافسراانن اازز يیکی وو سلطنتی خانوااددهه”فرددیی اازز 

اايین ددهھھھد کهھ نشانن می اانجامم شدهه بودد٬،)١۱آآيیهھ  ۴١۱ااررميیا بابب (
تسليیم  الززمم بودد نخبگانن هھھھنوزز نپذيیرفتهھ بوددند کهھ ملت منتخب

قواانيین بابل شوند. اارر آآنجايیی کهھ جدليیا توسط پاددشاهه بابل بر 



رراا ببيینيید)٬، ممکن  ۵آآيیهھ  ۴٠۰بودد (ااررميیا بابب  نشاندهه شدههتخت 
ببيینند کهھ بهھ ملت ددست نشاندهه خيیانت کارر بودد اايین مرددمم ااوو رراا 
 بايیست بهھ هھھھمرااهه ددررباررشش برکنارر شودد. ووفادداارر نبوددهه وو می

تواانيیم ببيینيیم کهھ اايینک بد٬، میيیاهھھھمانطورر کهھ بابب اادداامهھ می
ترسس اازز : خوااهھھھند بوددماندگانن با تهھديیدیی جديید ررووبروو قیبا

براایی مرگگ  –شايید اازز جزئيیاتت ووقايیع بی خبر بوددند  –هھھھا کهھ بابلی
 ۴١۱جدليیا  وو سرباززاانن بابلی بدنبالل اانتقامم بوددند (ااررميیا بابب 

 ).٣۳آآيیهھ 

 

ااررتباطی با  کهھ باعث ووحشت کسانی شدگناهھھھانن ااسماعيیل وو مردداانش 
اايین گناهھھھانن ندااشتند. اايین بايید چهھ چيیزیی بهھ ما ددرر اايین باررهه 

تواانيیم باعث برووزز ددرردد وو ررنج کهھ چگونهھ با نا مطيیع بوددنمانن٬، می
براایی دديیگراانی کهھ حتی ااررتباطی با گناهھھھانن ما ندااشتند شويیم٬، 

	بگويید؟   

 

  



 ددسامبر ١۱۴         ددووشنبهھ

 

  ددرر جستجویی هھھھداايیت االهھی

 

بخواانيید. ددرر آآنن چهھ پيیامم قدررتمندیی نهھ تنهھا ااررميیا رراا  ۴٢۲بابب 
هھھھا بلکهھ براایی تمامم کسانی کهھ ددرر ددعاهھھھايیشانن بدنبالل براایی آآنن

 هھھھداايیت خدااووند هھھھستند٬، ووجودد دداارردد؟

              

              

	  

هھھھا ددرر هھھھرااسس بوددند٬، بدنبالل ااررميیا گشتهھ وو اازز مرددمم کهھ اازز بابلی
ااوو خوااستند براایی اايیشانن بهھ منظورر ددرريیافت هھھھداايیت االهھی ددعا کند. 

بايیست تا کنونن ددرريیافتهھ باشند کهھ ااررميیا ددرر حقيیقت نبی هھھھا میآآنن
آآوورردد٬، بهھ حقيیقت خداا بودد وو هھھھرچهھ با نامم خدااووند بهھ ززبانن می

 پيیوست. می

خوااهھھھند م خوررددند کهھ هھھھرچهھ خداا فرمانن ددهھھھد٬، اانجامم هھھھا هھھھمچنيین قسآآنن
بيینيیم کهھ ددررسس خواانيیم مرددمی رراا می. بنابراايین هھھھمانطورر کهھ میدداادد

ااند وو نهھ تنهھا خوااهھھھانن دداانستن ااررااددهه خداا هھھھستند٬، عبرتت گرفتهھ
 ااحکامم” -بلکهھ مهھمتر اازز آآنن٬، بدنبالل پيیروویی اازز آآنن هھھھستند. کلماتت 

 ما براایی حضوررشش بهھ يیمخوااهھھھمی تو اازز کهھ رراا خودد خداایی خدااووند٬،
 خوااهھھھيیم ااطاعت نباشد٬، چهھ وو باشد ما ميیل مطابق چهھ کنی٬، ددعا
 خوااهھھھد ما خيیريیت براایی چيیز هھھھمهھ کنيیم ااطاعت ااوو اازز ااگر. کردد

. ااعتراافی قدررتمند اازز اايیمانن بودد –) ۶آآيیهھ  ۴٢۲(ااررميیا بابب “ بودد
 ررسيیدهه بودد.  ززمانن چنيین ااعتراافیپس اازز تمامم ااتفاقاتت٬، دديیگر 

هھھھایی هھھھایی پيیشيین ااررميیا ددقت کنيید: بهھ قدررتتبا پيیامم توااززننبهھ اايین 
خاررجی ااعتمادد نکنيید. بهھ خدااووند ااطميینانن کنيید وو ااوو شما رراا 

شما رراا نجاتت خوااهھھھد دداادد.  اسبکاميیابب خوااهھھھد کردد وو ددرر ووقت من
. نخوااهھھھد بوددنجاتت اازز جايیی دديیگر وو يیا اازز طرفف شخصی دديیگر 



اازز اايین  نيیرووهھھھایی بيیگانهھ ددرر گذشتهھ بهھ شما کمکی نکرددند وو پس
 هھھھم نخوااهھھھند کردد. 

هھھھايیشانن رراا هھھھا هھھھشداارر ددهھھھد ززيیراا خوااستهھ قلبخداا بايید بهھ آآنن
ددرر اانديیشند (هھھھا بهھ باززگشت بهھ مصر میددااند کهھ آآننااوو میددااند: می

تا محافظتی کهھ بهھ ددنبالش بوددند  )اايینجا بهھ نمادد بيیانديیشيید
هھھھایی ووااضح وو مستقيیمی دداادد اازز اايین رروو خدااووند فرماننرراا بيیابند. 

 آآنن کارر رراا اانجامم ندهھھھند ززيیراا باعث نابودديیشانن خوااهھھھد شد. کهھ 

کهھ هھھھمهھ ما بايید با آآنن ررووبروو شويیم: بارر دديیگر اانتخابی ددشواارر 
اايیمانن وو ااطاعت اازز عيیسی يیا بدبختی وو ززندگی وو آآرراامش اازز طريیق 

بدوونن توجهھ بهھ مرگگ اازز طريیق ندااشتن اايیمانن وو فرمانبردداارریی. 
هھھھمهھ ما يیکسانن ااست. شراايیط متفاووتت٬، ددرر نهھايیت اايین موضوعع براایی 
هھھھشداارر ددااددهه  وو ووااضح بهھ ما بر خالفف اايین مرددمم٬، هھھھميیشهھ بهھ طورر خاصص

	اایی دديیگر بهھ ما ددااددهه شدهه ااست.شودد٬، ااما هھھھشدااررهھھھا بهھ گونهھنمی  

 

هھھھايیی ززندگی يیا مرگگ٬، برکت يیا نفريین. شما هھھھر ررووزز چهھ نوعع اانتخابب
 کنيید٬، براایی مرگگ يیا ززندگی؟می

 

 

 

  



 ١۱۵         سهھ شنبهھ  
 ددسامبر

 

 باززگشت بهھ مصر

 

توااند بسيیارر ااررميیا می ۴٢۲ااگر اادداامهھ رراا نخوااندهه باشيید٬، بابب 
جالب توجهھ باشد. مرددمم چهھ کارریی اانجامم خوااهھھھند دداادد؟ آآيیا با 
اايیمانن جلو آآمدهه٬، اايیمانی کهھ ددرر ااطاعت نمايیانن شدهه ااست وو ددرر 

وو يیا هھھھمانن ااشتباهھھھاتت گذشتهھ رراا تکراارر يیهھودداا باقی خوااهھھھند ماند؟ 
کهھ رراا کارریی “ وو چنيین گفت خدااووند٬،”لل کرددنن کرددهه وو بهھ جایی ددنبا

هھھھایی بر خالفف هھھھشداارر ٬، اانجامم خوااهھھھند ددااددخوااهھھھند اانجامم ددهھھھندمی
آآنچهھ ددرر صوررتت باززگشت بهھ مصر ددرر اانتظاررشانن مشخص خدااووند ددررباررهه 

 ااند.آآمدهه ۴٢۲کهھ ددرر چند آآيیهھ آآخر بابب  خوااهھھھد بودد

 

 ؟هھھھا چهھ کارر کرددندااررميیا رراا بخواانيید. آآنن ۴٣۳بابب  ٧۷تا  ١۱آآيیاتت 

              

 

هھھھایی ما مغايیرتت دداارردد٬، هھھھنگامی کهھ کالمم خداا با تمايیالتت وو خوااستهھ
دداارريیم. بهھ هھھھميین ترتيیب  ااششمنشاء االهھیما گراايیش بهھ شک کرددنن بهھ 

ددرر ااسراائيیل  مرددمم وو ررهھھھبراانن ددررباررهه ااررميیا شک ددااشتند. ظاهھھھرااً 
تنهھا شراايیط تغيیيیر کرددهه بودد٬، ااما مرددمم ددرر ذذهھھھن وو قلبشانن مانند 

اازز قسمشانن  خوددشانن رراا هھھھا با حملهھ بهھ ااررميیا نبیقبل بوددند. آآنن
خوااستند مستقيیمًا بهھ نبی مسن حملهھ معافف کرددند. ااگر چهھ نمی

وو نسبت  ااشش باررووخخ رراا متهھم نموددندبنابراايین ددووست وو منشی کنند.
هھھھا بهھ ااوو خشم ووررززيیدند وو ااددعا کرددند کهھ ااوو نبی رراا بر ضد آآنن

	گردداانيیدهه ااست.   

 



رراا بخواانيید. چهھ  ١۱٣۳آآيیهھ  ١۱۶وو ااعداادد بابب  ٣۳آآيیهھ  ١۱۶خرووجج بابب 
تشابهھاتی ميیانن آآنچهھ مرددمم بهھ ااررميیا گفتند وو آآنچهھ پيیشيینيیانن 

 ووجودد دداارردد؟هھھھا بهھ موسی گفتند٬، آآنن

              

              

 

 مقصر دداانستنطبيیعت اانسانن طبيیعت اانسانی ااست٬، هھھھميیشهھ بدنبالل 
دديیگراانن براایی ااشتباهھھھاتت خودد ااست٬، هھھھموااررهه بدنبالل بهھانهھ براایی 

اازز اايین رروو٬، بهھ هھھھر ددليیلی باررووخخ متهھم خوااهھھھد ااست. اانجامم آآنچهھ می
هھھھا يیا بهھ بهھ تمايیل ددااشتن بهھ کشتهھ شدنن هھھھموطنانش بدست بابلی

 ۴٣۳بابب  ٧۷تا  ١۱جا متهھم شد. ددرر آآيیاتت تبعيید برددهه شدنشانن بهھ آآنن
کرددند باررووخخ تمايیل بهھ کهھ چراا مرددمم فکر می نگفتهھ ااستااررميیا 

کهھ اايین ااتفاقق دداارردد ددررست هھھھمانطورر کهھ ددرر کتابب مقدسس ددليیل اايین
هھھھا پس اازز ترکک خوااهھھھد آآننفرززنداانن ااسراائيیل فکر کرددند کهھ موسی می

ااحساساتت  بند. مرددمم ددرر ذذکر نشدهه ااستمصر ددرر بيیابانن بميیرند٬، 
وو تعصباتت ممکن ااست دداليیل محکمی براایی اافکاررشانن ندااشتهھ باشند. 
پس چقدرر مهھم ااست کهھ ما ااحساساتت وو هھھھيیجاناتمانن رراا تسليیم خدااووند 

 کنيیم!

 

ددهھھھيیم ااحساساتت وو تعصباتمانن بر ززهه میااجا چند باررما 
وو چنيین ”هھھھايیمانن تأثيیر بگذااررند وو يیا باعث نادديیدهه گرفتن قضاووتت

ااحساساتت  اازز کنترللتواانيیم خودد رراا بشوند؟ چگونهھ می“ گفت خدااووند
رراا  ۵آآيیهھ  ١۱٠۰(قرنتيیانن ددوومم بابب  وو تعصباتت مصونن بداارريیم؟

 ببيینيید.)

 

 

 

 



 ١۱۶         شنبهھ  چهھارر
  ددسامبر

 

 دبرددهه شدنبهھ تبعيید 

 

خدااووند اازز طريیق ااررميیا رراا بخواانيید.  ۴٣۳بابب  ١۱٣۳تا  ٨۸آآيیاتت 
 ؟ااررميیا چهھ فرمودد

              

              

              

  
مصر بودد کهھ ااستحکاماتت قابل  شهھریی ددرر مرزز شمالل شرقی َتحَفنحيیس

يیهھوددیی ددرر آآنن  مستعمرهه نشيیناننتوجهھی ددااشت وو تعداادد ززيیاددیی اازز 
 کرددند. ززندگی می

ددرر اايینجا ددووباررهه٬، خدااووند می خوااهھھھد کهھ ااررميیا نبوتی نمادديین 
ااگر چهھ کلماتت قدررتمند هھھھستند٬، گاهھھھی ووقتی چيیزهھھھايیی اانجامم ددهھھھد. 

شوند٬، ووقتی کهھ ددرر مقابلمانن صوررتت ددرر ززندگی ووااقعی اانجامم می
 يیابد. هھھھا قویی تر اانتقالل میپذيیرند٬، نيیت وو منظورر آآننمی

 ددرر براابرهھھھا رراا ايید سنگبهھ ما گفتهھ نشدهه ااست کهھ ااررميیا چگونهھ ب
کردد. ااما نکتهھ مشخص بودد: حتی فرااعنهھ خانهھ فرعونن ددفن می

قدررتمند هھھھمتایی خدااووند نبوددند وو ااوو کالمم خودد رراا آآنچنانن کهھ 
اانديیشيیدند با جويیانی کهھ میبخشيید. پناههفرموددهه بودد٬، تحقق می

ررفتن بهھ مصر اامنيیت وو محافظت خوااهھھھند يیافت کامًال ددرر ااشتباهه 
کرددند مانند کسانی کهھ پيیشتر دديیديیم٬، کهھ فکر می بوددند٬، ددررست

هھھھا براايیشانن اامنيیت وو محافظت بهھ ااررمغانن بهھ نزدد آآنن يیاننآآمدنن مصر
خداايیانن مصریی تصوررااتت . )٨۸وو  ٧۷آآيیاتت  ٣۳٧۷(ااررميیا بابب  خوااهھھھد آآوورردد

هھھھایی ررجاستاايین خداايیانن آآلوددیی بوددند؛ منحرفف بيیهھوددهه وو ووهھھھم
ددااشتند. قت نگهھ میحقيی نادداانی محضپرستی بوددند کهھ مرددمم رراا ددرر بت



رووزز آآگاهه بايید اام نيیز ما وودداانستند٬، هھھھا بايید میااسراائيیلی
باشيیم٬، کهھ تنهھا محافظ وو اامنيیت حقيیقی ما ددرر ااطاعت اازز خدااووند 

 ااست. 

شودد٬، ما بايید ااررااددهه نفس بخشی اازز مذهھھھب ما می اانکاررهھھھنگامی کهھ ”
چشم  سرمهھخداا رراا ددررکک کرددهه وو اانجامم ددهھھھيیم؛ ززيیراا چشمانن ما با 

قانونش ززيیبایی االعاددهه تدهھھھيین خوااهھھھند شد تا بتواانيیم چيیزهھھھایی فوقق
ما بايید ررااهه ااطاعت رراا تنهھا ررااهه اامن بداانيیم. رراا مشاهھھھدهه کنيیم. 

هھھھا کنند٬، بهھ تناسب آآننخداا ززمانی کهھ مرددمش نورر حقيیقت رراا ددررکک می
هھھھایی قانونن ااوو عاددالنهھ وو منطقی هھھھستند ددااند. مطالبهھرراا مسئولل می

ارر دداارردد اازز طريیق فيیض مسيیح االزااماتش رراا بجا وو ااوو اازز ما اانتظ
 االن جی. هھھھواايیت٬، –“ آآوورريیم.

Ellen G. White, The Review and Herald, February 25, 1890 

  

هھھھا بهھ مصر ددرر هھ مورردد نمادديین ددرر باززگشت ااسراائيیلیهھھھمچنيین ب
دداارر! ددرر مفهھومی ررووحانی٬، جستجویی اامنيیت بيیانديیشيید. چهھ کنايیهھ

هھھھايیی کهھ ممکن ااست ما ووسوسهھ شويیم کهھ براایی يیافتن چيیزیی کهھ ررااهه
 کداامند؟“ بهھ مصر باززگردديیم”٬، يیابيیمنمیکنيیم با خدااووند فکر می

 

  



 ١۱٧۷         شنبهھ  پنج
 ددسامبر

 

 ااعتنايیی آآشکارربی

 

ء ددرر مصر چهھ کارریی اانجامم ااررميیا رراا بخواانيید. ااسراا ۴۴بابب  ١۱٠۰تا  ١۱آآيیاتت 
 ددااددند؟می

              

              

 

مشکالتی کهھ ددرر مدتت ززندگی اررتت ددرر مصر با هھھھمانن ددرر طولل ااسااررميیا 
ددرر يیهھودداا با مرددمم ددااشت٬، ررووبروو شد. ددرر آآنن ززمانن ااوو بايید با 

گفت کهھ کردد؛ ااکنونن بايید با مرددمم عاددیی سخن میررهھھھبراانن صحبت می
شدند کهھ ددرر اابتداا هھھھايیی رراا مرتکب میددرر طولل ااساررتت هھھھمانن گناهه

 بودد. آآشوببباعث بوجودد آآمدنن اايین 

 

اانگيیزیی بهھ ااوو هھھھا ددرر ررووبروو شدنن با ااررميیا٬، چهھ پاسخ شگفتآآنن
 )١۱٩۹تا  ١۱۵آآيیاتت  ۴۴(ااررميیا بابب ددااددند؟ 

              

              

 

گيیرشانن شدهه بودد٬، بسيیارر هھھھايیشانن وو فريیبی کهھ گريیباننسختی قلب
هھھھا ددرر چشمانن ااررميیا نگاهه کرددهه وو اازز آآنچهھ عجيیب ااست. ااساسًا آآنن

 ودد سرپيیچی کرددند. گفتهھ ب“ ددرر نامم خدااووند”

منطقشانن ساددهه بودد: ددرر ررووززهھھھایی ااوولل قبل اازز ااصالحاتت يیوشيیا٬، 
حتی هھھھا کامالً غرقق ددرر پرستش خداايیانن ددررووغيین بوددند٬، ززمانی کهھ آآنن



نوشيیدنی هھھھداايیایی سوززااندند وو براايیش می بخورر“ ملکهھ آآسمانن”براایی 
هھھھا اازز نظر آآننرريیختند٬، هھھھمهھ چيیز براايیشانن بهھ خوبی پيیش ررفت. می

 کرددند. ااگر چهھ٬،شراايیط خوبی ددااشتند وو ددرر اامنيیت ززندگی میماددیی 
عالقگی يیگر دديیر وو اازز رروویی بیبعد اازز ااصالحاتت يیوشيیا بودد (کهھ دد

هھھھا بايیستی بهھ ااررميیا بودد) کهھ فجايیع شرووعع شد. بنابراايین چراا آآنن
 کرددند؟وو هھھھمهھ هھھھشدااررهھھھايیش گوشش می

) چنيین بودد نهھ٬، شما ٣۳٠۰تا  ٢۲٠۰آآيیاتت  ۴۴پاسخ ااررميیا (ااررميیا بابب 
کنيید. آآمدنن اايین فجايیع ددقيیقًا بدليیل اايین کاررهھھھايیی ااست ررکک نمیدد

لجوجانهھ نپذيیرفتن شما براایی بدتر اايینکهھ کهھ شما اانجامم دداادديید. 
تغيیيیر کرددنن بهھ اايین معنی ااست کهھ حتی باليیایی بيیشتریی خوااهھھھند آآمد 
وو اامنيیتی کهھ فکر می کردديید ددرر مصر پيیداا خوااهھھھيید کردد٬، تنهھا 

پرستيید. اايیانن ددررووغيینی کهھ میددررووغغ وو فريیب ااست ددررست مانند خد
ددرر پايیانن٬، حقيیقت رراا خوااهھھھيید فهھميید ااما دديیگر خيیلی دديیر خوااهھھھد 

 بودد.

گناهه وو ناباوورريیند بهھ نظرتانن ددرر اايین باررهه کهھ کسانی کهھ غرقق 
يیمانداارراانن ااگاهھھھی نظر ااووضاعشانن خيیلی خوبب ااست ددرر حالی کهھ 

٬، چيیست؟ چطورر با اايین شوندررووبروو می مسيیحی با سختی وو مشکل
 آآيیيیم؟کنارر می ووااقعيیت

 

  



 ددسامبر ١۱٨۸           جمعهھ

 

کتابب ااررميیا ددررست مانند هھھھمهھ  سرتاسرددرر   :فرااتر تفکریی

بهھ ررووبروو هھھھستيیم. وو ما  نيیکی وو شرااررتتکتابب مقدسس٬، ما با مسئلهھ 
ددهھھھيیم٬، ززيیراا خداا تشخيیص می نيیکی رراا اازز شرااررتتعنواانن اافراادد مسيیحی 

 هھھھایی متفاووتی اايین ووااژژگانن رراا براایی ما تشريیح نموددهه ااست.بهھ ررووشش
٬، يیوشيیا ٨۸آآيیهھ  ٬۶، ميیکاهه بابب ٧۷آآيیهھ  ٧۷(براایی مثالل٬، ررووميیانن بابب 

آآيیهھ  ٬١۱٢۲، تثنيیهھ بابب ٣۳٩۹تا  ٣۳٧۷آآيیاتت  ٬٢۲٢۲، متی بابب ١۱۵آآيیهھ  ٢۲۴بابب 
ااما ااگر بهھ خداا ااعتقادد ندااشتهھ باشيید چطورر؟  رراا ببيینيید.)  ٨۸

يیک پيیشنهھادد دداارردد. ااوو  )Sam Harris(بب٬، نويیسندهه ملحد٬، سم هھھھريیس خو
نوشتهھ ااست کهھ ددرر آآنن بهھ اايین بحث  The Moral Landscapeکتابی با نامم 
ددرر ززميینهھ علمی برررسی  تنهھا بايیدنيیکی وو شرااررتت  پرددااختهھ ااست کهھ

وو ددررکک شوند. يیعنی٬، ددررست هھھھمانطورر کهھ علم بهھ ما ددرر ددررکک تفاووتت 
اایی ضعيیف کمک کرددهه ااست٬، اایی قویی وو نيیروویی هھھھستهھميیانن نيیروویی هھھھستهھ

وو ددررست اازز ااشتباهه نيیز  نيیکی اازز شرااررتتبايید بهھ ما ددرر تشخيیص 
 شرااررتتااست کهھ ممکن ااست ررووززیی علم  حدسس ززددههکمک کند. ااوو حتی 

کهھ ااگر براایی بهھ خاطر بحث ددرر نظر بگيیريید ”ببردد. رراا اازز بيین 
يیافت شودد٬، چهھ ااتفاقی خوااهھھھد اافتادد. تصورر شرااررتت بشریی عالجی 

کنيید هھھھر تغيیيیر مربوطط ددرر مغز اانسانن بسيیارر ااررززاانن٬، بدوونن ددرردد وو 

 Dشد. عالجج ااختالالتت رروواانی مستقيیم مانند وويیتاميین اامن اانجامم می
رااررتت چيیزیی جز يیک شد. ددرر آآنن صوررتت شددرر غذاایی اافراادد رريیختهھ می

ااگر چهھ   The Moral Landscape, p. 109 (Simon & Schuster, Inc., Kindle Edition) “کمبودد غذاايیی نبودد.
کهھ بهھ خداا ااعتقادد ندااررند٬، با  هھھھايییااکثر دداانشمنداانن حتی آآنن

توااند اايین مشکالتت رراا حل کند٬، مواافق نيیستند. باوورر اايینکهھ علم می
تواانيید هھھھر چند ااگر شما بهھ خداا ااعتقادد نداارريید٬، دديیگر کجا می

 هھھھايیی بيیابيید؟حلچنيین ررااهه

 

	  

	  

	  



  بحث براایی سوااالتی

براایی ما هھھھمهھ چيیز بستگی بهھ اايین دداارردد کهھ چگونهھ شراايیط ” -١۱
 ,Selected Messages,book oneاالن جی. هھھھواايیت٬،  –“ پذيیريیم.خدااووند رراا می

p. 118 .آآيید٬، ااشتباهه ااست؟ چراا فرضض اايینکهھ نجاتت بدوونن هھھھيیچ شرطی می
شراايیط مشابهھ با کاررهھھھا وو يیا چيیزهھھھايیی کهھ ما رراا ددرر براابر خداا 

تميیز بيین تعليیم تواانيیم ساززند نيیستند. چگونهھ میسزااوواارر می
ددررووغيین کهھ  توسط ااعمالل (قانونن گراايیی) وو تعليیمددررووغيین نجاتت 

 ؟يیمبيیاموززنجاتت مشرووطط نيیست (فيیض ااررززاانن) رراا 

	  

ااگر ددرر مسئلهھ ددشواارر پايیانن ررووزز پنجشنبهھ بيیشتر تأمل کنيید.  -٢۲
من بهھ عيیسی ااعتقادد ندااررمم٬، من حتی بهھ خداا نيیز ”کسی بگويید: 

اامم چقدرر خوبب ااست. ددرر حقيیقت ااعتقادد ندااررمم وو ببيینيید کهھ ززندگی
تواانم بگويیم ززندگيیم اازز ززندگی شما بهھتر ااست با اايینکهھ شما می

 ؟سخ خوااهھھھيید دداادد٬، چگونهھ پا“يیک مسيیحی هھھھستيید



 ٢۲۵تا  ١۱٩۹  سيیزددهھھھمددررسس 
 ددسامبر

 

 

 هھھھايیی اازز ااررميیاددررسس
              

 ررووزز سبت بعد اازز ظهھر

 

٬، بابب ٢۲٠۰آآيیهھ  ٬۶، بابب ١۱٣۳آآيیهھ  ٢۲بابب  ااررميیامطالعهھ اايین هھھھفتهھ: 
 ؛۵آآيیهھ  ۶ بابب تثنيیهھ ؛١۱٢۲آآيیهھ  ١۱٩۹ بابب متی ؛١۱٠۰تا  ١۱آآيیاتت  ٧۷

 .٨۸تا  ١۱آآيیاتت  ٬٢۲٣۳، بابب ١۱۵تا  ١۱اتت آآيی ١۱٠۰بابب  ااررميیا

 

 ددااوووودد نسل اازز من کهھ آآيیدمی ززمانی: «گويیدمی خدااووند”آآيیهھ حفظی: 
 وو کندمی حکومت حکمت با پاددشاهه آآنن. گزيینممی بر عاددلل پاددشاهھھھی

 اانجامم سرززميین اايین تمامم ددرر ااست٬، ددررست وو ررااست کهھ رراا آآنچهھ
 .)۵هھ آآيی ٢۲٣۳ بابب ااررميیا( “دداادد خوااهھھھد

  

. اايین مانند ررسيیديیممانن اازز ااررميیا ااکنونن ما بهھ اانتهھایی مطالعهھ
اانگيیز٬، ماجرااجويیی بوددهه ااست؛ تعداادد ززيیاددیی ااتفاقاتت غميیک 

 ااحساساتت وو اانرژژیی ددرر حماسهھ اايین نبی ااتفاقق اافتادد.

ااررميیا نيیز مانند سايیر اانبيیاء بيیهھوددهه ننوشت: کتابب ااوو پيیامی 
 اازز جانب خدااووند براایی مرددمم ددرر ززمانن وو مکانن وو شراايیط خاصی بودد.

هھھھا کهھ ايیر نسلوو هھھھمچنانن ااگرچهھ شراايیط ااوو کامالً با ززمانن ما يیا س
هھھھایی ااساسی وو بسيیارر بوددند٬، پايیهھمتغايیر ااند٬، کتابب ااوو رراا خوااندهه



مهھم کهھ ددرر آآنن بيیانن شدند براایی هھھھر نسلی اازز قومم خداا يیکسانن 
 . هھھھستند

هھھھايیش. مانند مذهھھھبی مانند اايیمانن بهھ خداا وو ااطاعت اازز فرمانن
مرااسم بی ررووحح وو بيیهھوددهه کهھ حقيیقی٬، مذهھھھبی اازز رروویی ددلل ددرر براابر 

ددهھھھند. مانند تمايیل مرددمم بهھ پذيیرفتن ااصالحاتت يین میررووغررضايیت دد
حتی ززمانی کهھ بر خالفف آآنچهھ تمايیل بهھ شنيیدنن ددااررند ااست. مانند 

هھھھايیش وو ااصالحح شدنن حقيیقی. مانند ااطميینانن بهھ خدااووند وو ووعدهه تجددد
 ... دبهھ جایی باززوویی جسم. مانن

اايین فهھرست اادداامهھ دداارردد. بيیايیيید اايین هھھھفتهھ نگاهھھھی بيیاندااززيیم بهھ 
اازز اايین مکاشفهھ محبت خداا براایی تواانيیم کهھ می يییهھھھااازز ددررسسبعضی 

قومش حتی ددرر ميیانن هھھھشدااررهھھھایی شديید نسبت بهھ عاقبت ااعمالشانن 
	 بيیاموززيیم.  

 

 ددسامبر ٢۲۶ ددرر سبت ررووزز براایی تا کنيید مطالعهھ رراا هھھھفتهھ اايین ددررسس* 
 .شويید آآماددهه

  



 ددسامبر ٢۲٠۰         يیکشنبهھ

 

 خدااووند ااررميیا

 

کهھ ددرر مرکز نبردد بزررگگ موضوعی  فهھمندمیهھھھایی ررووزز هھھھفتم ااددوونتيیست
خداا چيیست؟ خداا ووااقعًا چگونهھ ااست؟ آآيیا  سيیرتتااساسی ووجودد دداارردد: 

کند مستبد وو خوددسر ااست يیا پدرریی با آآنگونهھ کهھ شيیطانن ااددعا می
خوااهھھھد؟ اايین محبت وو مهھربانن ااست کهھ تنهھا بهھتريین رراا براایی ما می

. گذشتهھ اازز هھھھایی کائناتت هھھھستندهھھھا بهھ ددررستی مهھمتريین پرسشپرسش
هھھھر چيیز٬، ااگر خداا با محبت٬، مهھربانن وو اازز خودد گذشتهھ نبودد وو ددرر 

بودد؟ عوضض بدجنس٬، خوددخوااهه وو آآززاارر ددهھھھندهه بودد٬، شراايیط ما چگونهھ می
ددرر آآنن صوررتت ندااشتن خداا براایی ما بهھتر اازز ددااشتن چنانن خداايیی 

 بودد. 

هھھھا دداارراایی ااهھھھميیت بسيیارریی هھھھستند. اازز اايین رروو٬، اايین پرسش
هھھھا رراا دداارريیم وو بهھ بهھتريین شکل ددرر صليیب خوشبختانهھ٬، ما پاسخ آآنن

 شوند. دديیدهه می

شمارر رراا ددرر محدووددهه بيیکراانن فضا بوجودد هھھھایی بیااوو کهھ قدررتش جهھانن”
کرووبب وو آآوورردد وو حمايیت نمودد٬، محبوبب خداا عظمت آآسمانن٬، ااوو کهھ 

فرووتن نمودد تا خودد رراا  –خوشنودد بوددند اازز ددووست ددااشتنش  سراافف
ر سقوطط کرددهه رراا نجاتت ددهھھھد؛ کهھ ااوو تقصيیر وو شرمسارریی گناهه رراا بش

هھھھایی وو پنهھانن شدنن چهھرهه پدرر اازز ااوو تا حّدیی کهھ مصيیبتبدووشش بکشد 
جهھانن قلب ااوو رراا شکست وو جانش رراا بر صليیب جلجتا اازز ااوو رربودد. 

رر ش رراا کناهھھھا بايید جاللهھھھا٬، ددااوورر هھھھمهھ سرنوشتکهھ خالق هھھھمهھ جهھانن
شر دداائمًا بگذااشتهھ وو خودد رراا تحقيیر نمايید بهھ خاطر محبت بهھ 

االن جی. هھھھواايیت٬،  – “رراا بر خوااهھھھد اانگيیخت.حيیرتت وو پرستش عالم 
The Great Controversy, p. 651 

  

وو ماهھھھيیت خداا چگونهھ ددرر آآيیاتت ززيیر اازز کتابب ااررميیا نمايیانن  سيیرتت
  گويیند؟شدهه ااست؟ يیعنی٬، اايین آآيیاتت ددررباررهه ااوو بهھ ما چهھ می



           ١۱٣۳آآيیهھ  ٢۲ااررميیا بابب 

           ٢۲٢۲آآيیهھ  ۵ااررميیا بابب 

           ٢۲٢۲آآيیهھ  ١۱١۱ااررميیا بابب 

           ٣۳آآيیهھ  ٣۳١۱ااررميیا بابب 

           ٧۷آآيیهھ  ٣۳ااررميیا بابب 

 

اايین آآيیاتت تنهھا تعداادد کمی اازز بسيیارریی تصاوويیر وو ااصطالحاتت ااستفاددهه 
وو ماهھھھيیت خداا رراا براایی  سيیرتتشدهه ددرر اايین کتابب هھھھستند کهھ چيیزیی اازز 

ااوو منشاء ززندگی٬، خالق تواانمند٬، خداایی ددااوورریی کنند. ما آآشکارر می
پيیوستهھ نسبت بهھ ما محبت ددااشتهھ وو ما رراا فراا  کهھ ااست٬، خداايیی

کرددهه وو اازز ررااهھھھی کهھ ما رراا بهھ  منحرفف مانناننخوااند تا اازز گناهھھھمی
 کشاند توبهھ کنيیم.نابوددیی می

 

	اايید؟اایی ددررباررهه شخصيیت محبت آآميیز خداا ددااشتهھچهھ تجربهھ شخصاً شما   

  



 ددسامبر ٢۲١۱         ددووشنبهھ

 

 هھھھا وو گناههآآئيین

 

مدررکی هھھھست بهھ نامم کتابب مقدسس کهھ تقالیی دداائمی وو ددلسردد کنندهه ”

تریی اايیگلتونن  –“ ثبت کرددهه ااست. خداا با مذهھھھب ساززمانن يیافتهھ رراا
)Terry Eagleton،٬( 

Reason, Faith, and Revolution:  Reflections on the God Debate, p. 8, Kindle Edition 

ددررست نيیست وو بهھ اايین ددليیل ااست کهھ مذهھھھب کتابب مقدسس٬،  کامالً اايین 
“ مذهھھھبی ساززمانن يیافتهھ”هھھھموااررهه  آآنن کهھ خداا بهھ بشريیت ددااددهه ااست

 بوددهه ااست.

اازز سویی دديیگر٬، شکی نيیست کهھ ددرر کتابب ااررميیا٬، خدااووند بدنبالل ددوورر 
هھھھایی سردد٬، کهھنهھ وولی بسيیارر ساززمانن يیافتهھ بودد کرددنن مرددمم اازز آآئيین

هھھھايیی کهھ براایی چيیرهه شدنن بر اايیمانشانن بوجودد آآمدهه بوددند٬، آآئيین
 پوشاند. هھھھا بر اايین باوورر بوددند گناهھھھانشانن رراا میکهھ آآنن

شش تکراارر دداارردد٬، ااکثر مباززااتت هھھھمانطورر کهھ قبًال گفتهھ شد وو ااررزز
ااررميیا با ررهھھھبراانن وو کاهھھھنانن وو مرددمی بودد کهھ معتقد بوددند اازز 
آآنجايیی کهھ منتخبانن خداا٬، فرززنداانن اابرااهھھھيیم وو مرددمم طرفف پيیمانن 

اانگيیزیی هھھھا وو خدااند ددررست ااست. چهھ فريیب غمهھھھستند٬، هھھھمهھ چيیز بيین آآنن
) نيیز بايید ٢۲٩۹آآيیهھ  ٣۳کهھ ما فرززنداانن نسل اابرااهھھھيیم (غالطيیانن بابب 

	مرااقب آآنن باشيیم.  

	  

پيیامم آآيیاتت ززيیر اازز کتابب ااررميیا چيیست؟ مهھمتر اايینکهھ٬، ما چگونهھ 
هھھھا رراا ددرر هھھھمرااهھھھيیمانن با خدااووند ااصولل موجودد ددرر آآننتواانيیم می

 ).١۱٠۰تا  ١۱آآيیاتت  ٬٧۷، بابب ٢۲٠۰آآيیهھ  ۶(ااررميیا بابب ااعمالل کنيیم؟ 

              

              



              

 

ااگر کسی بدنبالل يیافتن اانيید. ااررميیا رراا بخو ٧۷بابب  ١۱٠۰وو  ٩۹آآيیاتت 
 ااستخوااندهه شدهه “ فيیض بی ااررززشش” آآنچهھ کهھ موقعيیتی متناسب با

اايین مرددمم هھھھمهھ ددقيیقاً صاددقق ااست. اايین ااصطالحح ٬، براایی اايینجا باشدمی
ددهھھھند وو سپس بهھ معبد باززگشتهھ آآلودد رراا اانجامم میاايین کاررهھھھایی گناهه

بخشش گناهھھھانشانن  مدعیوو “ کنندعباددتت می”وو خداایی حقيیقی رراا 
؟ خداا قابل تمسخر نيیست. ددرر صوررتی کهھ اايین مرددمم هھھھستند

هھھھايیشانن٬، بويیژهه نحوهه ررفتاررشانن با ضعيیفانن رراا تغيیيیر ندهھھھند٬، ررااهه
 با مجاززااتی سخت ررووبروو خوااهھھھند شد. 

مذهھھھب ساززمانن يیافتهھ وو کهھ هھھھا تحت چهھ فريیبی هھھھستند٬، اايین باوورر آآنن
اانند هھھھمچنانن تا بتو کافی ااستسنن آآنن براایی پوشش گناهھھھانشانن 

 مرتکب گناهه شوند. 

 

ددهھھھد با آآنچهھ عيیسی تفاووتت ميیانن آآنچهھ ااررميیا ددرر اايینجا هھھھشداارر می
متی فرمودد٬، چيیست؟ چراا دداانستن اايین تفاووتت مهھم  ٩۹بابب  ١۱٢۲ددرر آآيیهھ 

	ااست؟  

  



 ١۱۵         سهھ شنبهھ  
 ددسامبر

 

 قلبیمذهھھھب 

 

“ بدهھھھيیم پس خداا بهھ رراا خودد حسابب بايید فردد فرددأأ ما هھھھمۀ پس”
 ).١۱٢۲آآيیهھ  ١۱۴بابب (ررووميیانن 

 

ملت بهھ شکل کامل هھھھدفف گيیریی شدهه اازز کتابب ااررميیا بهھ  بزررگیقسمت 
باررهھھھا ااوو بطورر مشترکک ددررباررهه ااسراائيیل وو يیهھودداا بهھ عنواانن  ااست.

خدااووند “ محبوبب”)٬، يیا ٢۲١۱آآيیهھ  ٢۲(ااررميیا بابب  “تاکک برگزيیدهه”
 ٧۷آآيیاتت  ١۱٢۲خداا (ااررميیا بابب  “ميیرااثث”)٬، ١۱۵آآيیهھ  ١۱١۱(ااررميیا بابب 

خودد “ گّلهھ”) وو  ١۱٠۰آآيیهھ  ١۱٢۲خودد  (ااررميیا بابب “ تاکستانن”)٬، ٩۹تا 
ددرر اايین کتابب ما بدوونن شک . سخن گفت) ١۱٧۷آآيیهھ  ١۱٣۳(ااررميیا بابب 

بدست  رراا ااحساسس طبيیعت هھھھمگانی بوددنن ددعوتت خداا اازز اايین ملت
 آآوورريیم.می

بهھ طورر حتم ددرر عهھد جديید نيیز چنيین ااست٬، جايیی کهھ کليیسا باررهھھھا 
 ٬٣۳، بابب ٢۲٢۲آآيیهھ  ١۱سيیانن بابب (اافسهھھھمگانی يیادد شدهه ااست.با مفهھومم 

 رراا ببيینيید). ٢۲٧۷آآيیهھ  ۵وو بابب  ١۱٠۰آآيیهھ 

ما بهھ عنواانن هھھھمگانی.  نجاتت شخصی ااست وو نهھبا ووجودد اايین٬، 
 ییملت يیهھودداا مانند کليیساکنيیم. هھھھایی معامالتی نجاتت پيیداا نمیبستهھ

ددرر سطح اانفرااددیی ااست کهھ  وو عهھد جديید٬، اازز اافراادد تشکيیل شدهه بودد
بسيیارر مهھم ددرر  آآيیهھآآيیند. مسائل وو مشکالتت بسيیارر مهھم بوجودد می

 وو جانن تمامی بهھ رراا خودد خداایی يیهھَوهه پس”تثنيیهھ  ۶بابب  ۵آآيیهھ 
ملت  با ووجودد اايینکهھ بهھ صوررتت کلی بهھ“ نما محبت خودد قوتت تمامی
شخص نوشتهھ شدهه ااست. خداا  ددووممگويید ااما بهھ صوررتت مفردد وو میسخن 

ددرر پايیانن٬، هھھھر کداامم اازز کند. کس بهھ صوررتت فرددیی صحبت می با هھھھر
 ما بايید شخصًا گزااررشی اازز خودد بهھ خداا اارراائهھ بدهھھھيیم.

 تواانيیم بيیابيیم. چيیزیی مشابهھ رراا ددرر کتابب ااررميیا نيیز می



 

آآيیاتت ززيیر ددررباررهه ااهھھھميیت قدمم برددااشتن شخصی وو فرددیی با خدااووند٬، 
 گويیند؟چهھ چيیزیی می

           ٧۷آآيیهھ  ١۱٧۷ااررميیا بابب 

           ١۱٠۰آآيیهھ  ١۱٧۷ااررميیا بابب 

           ١۱٣۳آآيیهھ  ٢۲٩۹ااررميیا بابب 

          ٢۲۴وو  ٢۲٣۳آآيیاتت  ٩۹ااررميیا بابب 

 

ااگر چهھ هھھھر ددوو عهھد کتابب مقدسس اازز ماهھھھيیت کليیسایی خداا بهھ عنواانن 
کنند٬، ااما اايیمانن حقيیقی بهھ هھھھر فردد بستگی دداارردد يیادد می هھھھمگانی

ددااشتن ددرر اايیمانن کهھ ررووززاانهھ بهھ خدااووند تسليیم شودد وو بهھ قدمم بر
 وو ااطاعت مصمم باشد. 

 

خودد  جاننااگر چهھ شکی نيیست کهھ هھھھر کداامم اازز ما شخصًا نسبت بهھ 
مسئولل هھھھستيیم٬، چگونهھ می تواانيیم مطمئن باشيیم کهھ تمامم تالشمانن 

دهھھھيیم؟ ددرر حالل حاضر٬، چهھ ددنن دديیگراانن اانجامم برراا براایی تشويیق کر
کنندهه بهھ تواانيید کالمی ددلگرمم وو تشويیق شناسيید کهھ میکسی رراا می

 اايیشانن بگويیيید؟

 

  



 ٢۲٣۳         شنبهھ  چهھارر
  ددسامبر

 

 هھھھابتعصر جهھالت 

 

شدند وو ااررميیا هھھھموااررهه با آآنن يیکی اازز گناهھھھانی کهھ مرددمم مرتکب می
تا  ١۱آآيیاتت  ١۱٠۰(ااررميیا بابب کردد٬، چهھ بودد؟ ددست وو پنجهھ نرمم می

١۱۵.( 

              

              

              

  
هھھھا تا چهھ حد بيیهھوددهه٬، ددهھھھد کهھ اايین بتررووشی کهھ نبی نشانن می فقط

 مقايیسهھمورردد بی مصرفف وو ااحمقانهھ هھھھستند جالب توجهھ نيیست بلکهھ 
اايین هھھھا با خداا توسط ااوو نيیز بسيیارر جالب ااست. آآنن قراارر ددااددنن

مصرفف٬، تهھی وو ددررووغيین هھھھستند؛ چهھ تضاددیی نسبت هھھھا ناتواانن٬، بیچيیز
 ددووااممخلق کردد! ااوو تا بهھ اابد هھھھا وو ززميین رراا بهھ خدااووند کهھ آآسمانن

هھھھا براایی هھھھميیشهھ نابودد خوااهھھھند خوااهھھھد آآوورردد ددرر حالی کهھ اايین بت
کنيیم وو ززندگيیمانن رراا ووقفش  پس ما بايید چهھ کسی رراا پرستششد. 

نمايیيیم: آآنن کهھ ضعيیف٬، ددررووغيین٬، بيیهھوددهه وو ناتواانن ااست يیا خدااووند 
هھھھستی رراا آآفريیدهه وو عالم کهھ قدررتت وو عظمتش آآنقدرر ززيیادد ااست کهھ 

 دداارردد؟ بدوونن شک پاسخ مشخص ااست.ظظ میمحفو

با اايین حالی کهھ پاسخ ووااضح ااست٬، ووااقعيیت اايین ااست کهھ ما نيیز 
هھھھايیی ددرر خطر بت پرستی قراارر دداارريیم.ااگرچهھ ممکن اايیت اامرووززهه بت

مانند ززمانن ااررميیا رراا پرستش نکنيیم٬، ززندگی اامرووززیی ما پر اازز 
تواانند هھھھر چيیزیی کهھ هھھھایی اامرووززیی میخداايیانن ددررووغيین ااست. اايین بت

کنيیم هھھھر آآنچهھ کهھ عباددتت مید؛ ما بيیشتر اازز خداا ددووست دداارريیم باشن



(وو عباددتت هھھھموااررهه بهھ معنایی ددعا کرددنن وو تراانهھ خوااندنن نيیست)٬، 
  شويیم.شودد وو ما متهھم بهھ بت پرستی میخداایی ما می

  

هھھھا بهھ بت هھھھستيیم٬، برخی اازز چيیزهھھھايیی کهھ ما ددرر خطر تبديیل آآنن
چيیزهھھھايیی مانند ووسايیل دديیجيیتالل٬، پولل٬، شهھرتت وو حتی  کداامند؟

هھھھایی بالقوهه تهھيیهھ کنيید وو هھرستی اازز اايین بتاافراادد دديیگر چطورر؟ ف
هھھھا چهھ نجاتی ووااقعی اارراائهھ اازز خودد بپرسيید: آآنن ددرر پايیانن سپس
 ددهھھھند؟می

              

              

 

هھھھا هھھھيیچ کداامم اازز اايیندداانيیم کهھ بهھ طورر حتم٬، ما اازز لحاظظ فکریی می
کداامم هھھھيیچ دداانيیم کهھ ددرر پايیانن میااررززشش عباددتت کرددنن رراا ندااررند. 

ددهھھھد وو هھھھيیچ کداامم اازز چيیزهھھھايیی هھ میچيیزهھھھايیی کهھ اايین جهھانن اارراائاازز 
تواانند ددرر نهھايیت رروواانن ما رراا کنيیم٬، نمیکهھ ما بهھ بت تبديیل می

 دداانيیمررااضی کنند وو آآنن رراا نجاتت ددهھھھند. ما هھھھمهھ اايین چيیزهھھھا رراا می
وو با اايین حالل ااگر مرااقب نباشيیم وو عيیسی وو آآنچهھ رراا کهھ براایی 

راابر خودد ندااشتهھ باشيیم٬، ممکن ما اانجامم دداادد وو ددليیل آآنن رراا ددرر ب
ااست بهھ آآسانی ددچارر نوعع اامرووززیی بت پرستی مانند آآنچهھ ااررميیا 

 بسيیارر شديید با آآنن مباررززهه نمودد٬، بشويیم.

 

  



 ٢۲۴         شنبهھ  پنج
 ددسامبر

 

 ماندگاننباقی

 

بهھ نظر تأثيیر ددرر آآخريین ررووززهھھھایی ااررتداادد يیهھودداا٬، نصايیح اانبيیاء ”
کلداانيیانن براایی سوميین وو وو ززمانی کهھ ااررتش ززيیاددیی ندااشتند؛ 

هھھھا ررخت آآخريین بارر براایی محاصرهه ااووررشليیم آآمدند٬، ااميید اازز هھھھمهھ ددلل
؛ وو اايین بهھ ددليیل بيینی کرددبر بست. ااررميیا نابوددیی کامل رراا پيیش

م شدنن بودد کهھ ددرر نهھايیت بهھ ززنداانن ااندااختهھ ااصراارر ااوو بر تسليی
مندگانن ددرر شهھر رراا ددرر نا ااميیدیی بدوونن چاررهه ررهھھھا خداا باقیشد. 
تی ززمانی کهھ ااررميیا تحت نظاررتت شديید توسط کسانی کهھ ح نکردد.
هھھھایی جديیدیی هھھھايیش رراا بهھ تمسخر گرفتند بودد بازز هھھھم مکاشفهھپيیامم

ددررباررهه تمايیل آآسمانن بهھ بخشش وو نجاتت دديیافت کردد کهھ منبع پايیداارر 

االن جی.  – “آآرراامش براایی کليیسایی خداا تا بهھ اامرووزز بوددهه ااست.
 هھھھواايیت٬، 

Ellen G. White, Prophets and Kings,p. 466. 

٬، خداا هھھھموااررهه مرددمی ووفادداارر وويیراانیحتی ددرر ميیانن آآنن ااررتداادد وو 
کم بودد. ااگرچهھ مانند سايیر اانبيیاء٬، هھھھا ددااشت هھھھر چند تعداادد آآنن

  – بودد عدمم ووفاددااررییبيیشتر تأکيید ددرر کتابب ااررميیا بر ااررتداادد وو 
خوااست مرددمم رراا اازز هھھھا چيیزهھھھايیی بوددند کهھ خدااووند میاايینززيیراا 

ماندگانن قی٬، خدااووند باددرر طولل تارريیخ مقدسس –هھھھا نجاتت ددهھھھد آآنن
ااشت ددووفادداارریی ددااشت.بهھ طورر حتم اايین تا آآخراالزمانن اادداامهھ خوااهھھھد 

 رراا ببيینيید). ١۱٧۷آآيیهھ  ١۱٢۲(مکاشفهھ يیوحنا بابب 

	  

ااررميیا چگونهھ بيیانن  ٢۲٣۳بابب  ٨۸تا  ١۱ددرر آآيیاتت  ماندههمفهھومم باقی
اايین چگونهھ ددرر مورردد ززمانن عهھد جديید کارربردد دداارردد؟  شدهه ااست؟
 رراا نيیز ببيینيید.) ١۱٨۸تا  ١۱۴آآيیاتت  ٣۳٣۳بابب (ااررميیا 

              



              

 

نبوتی مسيیحايیی ددررباررهه نجانن مرددمم  ٧۷تا  ۵دداانشمنداانن ددرر آآيیاتت 
ااند. ااگرچهھ حقيیقت دداارردد کهھ پس اازز تبعيید اايیمانن دداارر خداا دديیدهه

با اايین ماندگانی برگشتند٬، ااما چشمگيیر نبودد. قیبهھ بابل٬، با
 “ئی عاددللشاخهھ”توسط ددووددمانن ددااوودد وو اازز طريیق هھھھدفف خداا ووجودد٬، 

 . ددشاهھھھی کهھ ررووززیی بر تخت خوااهھھھد نشستپا تحقق خوااهھھھد يیافت٬،

بخشی اازز اايین نبوتت ددرر نخستيین آآمدنن عيیسی تحقق يیافت (متی بابب 
رراا  ١۱٣۳آآيیهھ  ٬١۱٢۲، يیوحنا بابب ٩۹تا  ٧۷آآيیاتت  ٬٢۲١۱، متی بابب ١۱آآيیهھ  ١۱

وو  ١۱٣۳آآيیاتت  ٧۷دداانيیالل بابب ددرر باززگشت ددووباررهه عيیسی (ببيینيید). 
ماندگانن نی کهھ تمامم قومم اايیمانداارر خداا٬، باقی) ززمارراا ببيینيید ١۱۴

 ااشش براایی هھھھميیشهھ ددرر صلح وو اامنيیت ززندگی خوااهھھھند کردد٬، تحققحقيیقی
نجاتت کهھ نخستيین بارر ددرر خرووجج اازز مصر نمادديین خوااهھھھد يیافت.  کامل

 شد٬، کامل وو اابدیی خوااهھھھد شد. 

 

تواانيید گذاارريید؟ چگونهھ میشما ااميیدتانن رراا ددرر چهھ چيیزیی می
هھھھا ددرر هھھھایی خداا وو تحقق کامل آآننااطميینانن بيیش اازز پيیش بهھ ووعدهه

 هھھھا٬، چهھ چيیز دديیگریی دداارريید؟ززندگيیتانن رراا بيیاموززيید؟ ددرر کنارر آآنن

 

  



 ددسامبر ٢۲۵           جمعهھ

 

هھھھا پيیش يیک خدمتگزاارر ااددوونتيیست ررووزز سالل  :فرااتر تفکریی

نامم اایی با موعظهھ )W. D. Frazee(هھھھفتم بهھ نامم ددبليیو. ددیی. فرااززیی 
ددرر آآنن٬، ااوو بهھ ززندگی چنديین دداادد.  اارراائهھ“ برندگانن وو باززندگانن”

هھھھا گفت وو سپس شخصيیت کتابب مقدسس پرددااخت وو اازز خدمت وو ززندگی آآنن
اايین سؤاالل رراا ددرر باررهه هھھھر کداامم اازز اايیشانن پرسيید: ااوو يیک برندهه 

 بودد يیا باززندهه؟

ااوو نگاهھھھی بهھ يیحيیی تعميید ددهھھھندهه کهھ تنهھا ددرر بيیابانن براایی مثالل٬، 
پيیروواانی ددااشت٬، ااندااخت . ااگرچهھ يیحيیی ددرر نهھايیت  کردد٬،ززندگی می

ااما هھھھرگز ززيیادد نبوددند وو مطمئنًا بهھ تعداادد آآنچهھ عيیسی ددااشت 
ااشش رراا ددرر ززنداانی ینبودد. وو بدوونن شک يیحيیی آآخريین ررووززهھھھایی ززندگ

شد ٬، جايیی کهھ گهھگاهھھھی ددچارر شک وو تردديید میررااندسردد وو مرطوبب گذ
فرااززیی پس اازز  شيیخ). ١۱۴(متی بابب  سرشش بريیدهه شدوو ددرر نهھايیت 
 “؟آآيیا يیحيیی برندهه بودد يیا باززندهه”هھھھا٬، پرسيید: گفتن هھھھمهھ اايین

ااررميیا نبی چطورر؟ ززندگی ااوو تا چهھ حد موفق بودد؟ ااوو بسيیارر ررنج 
ند اایی ندااشت. با چاازز نالهھ وو ززاارریی کرددنن براایی آآنن ووااهھھھمهھکشيید وو 

کاهھھھنانن٬، اانبيیاء٬، پاددشاهھھھانن وو  ررسد کهھمورردد ااستثنا٬، بهھ نظر می
پسنديیدند٬، بلکهھ کامالً گفت رراا نمیهھا آآنچهھ میمرددمم عاددیی نهھ تن

بهھ ااوو حتی بهھ عنواانن يیک نسبت بهھ آآنن ااحساسس تنفر می کرددند. 
ددرر اانتهھا٬، نابوددیی وو . نسبت ددااددندخائن نسبت بهھ قومم خويیش 

سرنوشت شومی کهھ ااوو اازز آآنن هھھھشداارر ددااددهه بودد٬، آآمد ززيیراا مرددمم 
ی هھھھا ااوو رراا ددرر گودداالی گلباررهھھھا کالمم ااوو رراا رردد کرددند. آآنن

ااندااختند بهھ اايین ااميید کهھ بميیردد. ااوو ززندهه ماند وو ملتش رراا دديید 
اازز اايین کهھ تبعيید شدند ززمانی کهھ ااووررشليیم وو معبد نابودد شدند. 

رروو٬، اازز نقطهھ نظر اانسانی٬، ااووضاعع ززيیادد براایی ااررميیا بهھ خوبی پيیش 
نرفت. اازز يیک نظر می تواانن گفت کهھ ااررميیا ززندگی تيیرهه ررووززیی 

 ددااشت. 

 

	  



  بحث براایی سوااالتی

آآيیا ااررميیا برندهه بودد يیا باززندهه؟ دداليیل پاسخ خودد رراا توضيیح  -١۱
گويیيید کهھ برندهه بودد٬، اايین ددررباررهه ااهھھھميیت اايینکهھ ددهھھھيید. ااگر می

کنيیم٬، چهھ ما ووااقعيیت رراا با ااستاندااررددهھھھایی جهھانی قضاووتت نمی
گويید؟ اازز چهھ ااستاندااررددهھھھايیی بايید براایی ددررکک ددررستی وو می

 ستفاددهه کنيیم؟ناددررستی٬، خوبی وو بدیی وو موفقيیت وو شکست اا

	  

هھھھايیی اازز پيیش تصويیر شدنن ززندگی عيیسی رراا ددرر ما بهھ چهھ ررووشش -٢۲
 هھھھا کداامند؟تشابهھاتت آآنن ؟بيینيیمززندگی ااررميیا می

 

باوورر ددااشتن رراا “ فيیض کم ااررززشش”ددرر اابتداایی اايین هھھھفتهھ مشکل  -٣۳
هھھھایی مذهھھھبی براایی پوشش گناهه کافی ااست٬، سنتکهھ پيیرووززیی اازز بعضی 

بی ااررززشش وو فريیبندهه آآنن کهھ ددرر . فيیض حقيیقی ددرر مقابل نوعع دديیديیم
 اايینجا نسبت بهھ آآنن هھھھشداارر ددااددهه شدهه ااست٬، چيیست؟


