درس سوم

 ۸تا  ۱۴آوریل

کهانت ملوکانه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول پطـرس باب  ۲آیات  ۱تـا  ۳؛ عربانیان بـاب  ۴آیه  ۱۲؛ اول
پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۴تـا  ۸؛ اشـعیا بـاب  ۲۸آیـه ۱۶؛ خروج باب  ۱۹آیـات  ۳تا  ۶؛ اول
پطـرس بـاب  ۲آیات  ۹ ،۵و .۱۰

آیـه حفظـی« :و امـا شما ،نـژادی برگزیـده و کاهنانـی هسـتید کـه بـه پادشـاهی
رسـیدهاید .شما ملتـی مقـدّ س و قـوم خـاص خـدا هسـتید تـا اعمال و صفـات عالـی
خدایـی کـه شما را از تاریکـی بـه نـور عجیـب خـود دعـوت کـرده اسـت به همـه اعالم
مناییـد» (اول پطـرس بـاب  ۲آیـه .)۹
پطـرس کـه غـرق در فرهنـگ ،مذهـب و تاریـخ یهـودی اسـت  ،از مسـیحیان مخاطب خود
بـه عنـوان «امـت مقـ ّدس و قـوم متعلـق به خـدا» نام میبـرد .او با ایـن کار از زبـانِ َعهد بهره
میگیـرد کـه عهـد قدیـم را بـرای اشـاره بـه ارسائیلِ کهن بـکار میبـرد و آن را در اینجـا در مورد
کلیسـای عهـد جدید اِعمال میکند.
و جـای تعجـب نیسـت کـه غیریهودیـان مومـن به عیسـی با ِ
امت عهـد (پیامن بسـته) خدا
پیونـد خـورده انـد .آنهـا نیـز اینک رشیـکان وعدههـای داده شـده در عهد خدا هسـتند« .اما
اگـر بعضـی از شـاخهها بریـده شـدهاند و تو کـه نهال زیتون جنگلـی بودی به جـای آنها پیوند
شـدی و در ریشـه و چربـی زیتـون رشیـک گردیدی ،بـه برتری خود به شـاخههای بریده شـده
فخـر نکـن و اگـر فخـر میکنـی بخاطـر داشـته بـاش کـه تـو حامـل ریشـه نیسـتی بلکه ریشـه
حامـل تو اسـت» (رومیـان باب  ۱۱آیـات  ۱۷و .)۱۸
در سـطور آیـات ایـن هفتـه ،پطـرس توجـه خواننـدگان خـود را بـه مسـئولیت مقـدس و
فراخوانـی متعالـی جلـب میکنـد کـه آنان بـه عنوان قـوم متعهد خـدا از آن برخوردار هسـتند.
کسـانی کـه (بـه زبان پولـس) به درخت زیتون پیوند زده شـدهاند .و در میان آن مسـئولیتها،
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چیـزی مشـابه بـا مسـئولیت ارسائیـل کهن وجـود دارد کـه انتشـار حقیقت عظیم نجاتی اسـت
کـه بواسـطه خداونـد ارزانی گردیده اسـت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۵آوریل آماده شوید.

یکشنبه

 ۹آوریل

همچون یک مسیحی زیسنت
آیـه  ۱بـاب  ۲اول پطـرس بـا «بنابرایـن» آغـاز میشـود ،یعنـی آنچـه کـه در حـال حارض در
حـال انجـام اسـت نتیجـه چیزی اسـت که از قبـل آمده .مشـاهده کردیم که بـاب  ١اول پطرس
اثر و منایشـی ادبی و زبردسـتانه در خصوص چیزی اسـت که مسـیح برای ما انجام داده بود و
اینکـه چگونـه بایـد بخاطـر کاری که برای ما انجام داده  ،واکنش نشـان داده و جوابگو باشـیم.
در بـاب بعـدی ،پطـرس ایـن موضـوع را انتخاب میکند و بیشتر بـه آن میپردازد.

آیـات  ۱تـا  ۳بـاب  ۲اول پطـرس را بخوانیـد .پطرس درباره شـیوه زندگی که باید داشـته
باشـیم ،چه میگوید؟



پطـرس از دو تصویـر مجـزا بـرای نشـان دادن اینکـه مسـیحیان وظیفـهای دوجانبـه دارنـد،
اسـتفاده میکنـد .یکـی منفـی اسـت ،در بـاره چیزهایـی کـه باید از آنها دسـت کشـید و پرهیز
منـود ؛ دیگـری مثبـت اسـت ،کـه در آن بایـد در پـی انجام کاری باشـیم.
پطـرس در نخسـتین تصویـر ،بـه مسـیحیان ارصار میـورزد که خـود را از کینهتـوزی ،فریب،
ریـاکاری ،حسـادت ،و متـام صحبتهـای رشیرانـه خلاص سـازند (اول پطـرس اول بـاب  ۲آیـه
 .)۱بـا ایـن کار ،مسـیحیان نسـبت بـه بسـیاری از افـراد پیرامون خـود رفتاری متفـاوت در پیش
خواهنـد گرفـت .از آنجایـی کـه آنهـا کینهتـوزی را از خـود دور سـاختهاند ،متایلـی بـه آسـیب
رسـاندن بـه دیگـران نخواهنـد داشـت و در عـوض به دنبـال خوبی آنهـا خواهند بـود .به این
دلیـل کـه مسـیحیان نادرسـتی را از خـود دور کردهانـد ،آنهـا دیگـران را فریـب نخواهنـد داد
بلکـه بـه جـای آن رو راسـت و صـادق خواهند بود .مسـیحیان نسـبت به کسـانی که از ایشـان
دارایـی بیشتری دارنـد ،حسـادت نخواهنـد ورزید .آنهـا از زندگی خود راضـی و قانع خواهند
بـود و هـر کجـا کـه مشـیت الهـی مقـرر منایـد ،بـه رشـد و شـکوفایی خواهنـد رسـید .آنهـا
همچنیـن عمـدا ً چیـزی بیـان نخواهنـد کـرد کـه اعتبار دیگـری را خـراب کند.
پطـرس در دومیـن جنبـه از ارشـادات خـود  ،نـوزادی را بـه تصویر میکشـد که محتاج شـیر
اسـت (اول پطـرس بـاب  ۲آیـه  .)۲زندگـی مسـیحی رصفاً دسـت برداشتن و پرهیـز از چیزهای
بـد نیسـت .چنیـن زندگـی تهـی خواهـد بـود .خیر ،مسـئله این اسـت که بایـد به دنبـال غذای
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روحانـی بـود .البتـه بـا همان شـدتی کـه نـوزاد گرسـنه بـرای شـیر گریـه میکنـد .او توجـه
خواننـدگان را بـه منبـع غـذای روحانی کـه هامنا کتاب مقـدس و کالم خداسـت جلب میمناید
(عربانیـان بـاب  ۴آیـه  ،۱۲متـی بـاب  ۲۲آیـه  ۲۹و دوم تیموتائـوس بـاب  ۳آیـات  ۱۵تـا  ۱۷را
نیـز ببینیـد) .از طریـق کالم خداسـت کـه میتوانیـم از نظر روحانـی و اخالقی رشـد کنیم ،زیرا
حـد اقـل بـرای خـود متام مکاشـفات ممکـن از عیسـی مسـیح را از کالم می یابیم .و در عیسـی
عظمـت تجلـی ذات خـدای مقـدس را مشـاهده میکنیـم .آن خدایـی کـه بـا دل و جـان او را
دوسـت داشـته و خدمتگزار او هسـتیم.

ایـن دو ایـده چگونـه بـه هـم مرتبـط هسـتند :یعنـی ،چـرا هشـدار پطـرس بـرای
جسـتجوی غـذای روحانـی از طریـق کالم خـدا بـه مـا کمـک میکند تـا رفتـار و کردار
بـد را کنـار بگذاریـم؟

دوشنبه

 ۱۰آوریل

سنگ زنده
آیات  ۴تا  ۸باب  ۲اول پطرس را بخوانید (اشعیا باب  ۲۸آیه  ،۱۶مزامیر باب  ۱۱۸آیه
 ۲۲و اشعیا باب  ۸آیات  ۱۴و  ۱۵را نیز ببینید) .پطرس در اینجا به چه حقیقت حیاتی
اشاره میکند؟ او درباره اینکه در قبال عیسی چگونه باید عمل کنیم چه میگوید؟



پطرس پس از اینکه به خوانندگانش میگوید که به دنبال تغذیه روحانی باشند ،بالفاصله
توجهشان را به عیسی مسیح ،سنگ زنده جلب میکند که به احتامل زیاد به معبد اورشلیم
اشاره میکند .او در آیات  ۴تا  ۸باب  ۲اول پطرس  ،سه نقل قول از عهد قدیم ذکر میکند
که اهمیت سنگ زاویه یا سنگ مبنا که معرف نقش عیسی در کلیسایش میباشد را برجسته
میکند .پطرس در مرتبط ساخنت این آیات به عیسی تنها نیست .عیسی خود در نتیجهگیری
یکی از متثیلهایش از آیه  ۲۲باب  ۱۱۸مزامیر استفاده میکند (متی باب  ۲۱آیه  .)۴۲پطرس
در آیه  ۱۱باب  ۴اعامل رسوالن ،در خطابهاش به رهربان یهودی ،به همین ترتیب عمل میکند.
و پولس آیه  ۱۶باب  ۲۸اشعیا را در رومیان باب  ۹آیه  ۳۳بکار میگیرد.
منظور پطرس این است که حتی با وجود اینکه عیسی رد شده و به صلیب کشیده شد،
او توسط خدا برگزیده شده بود تا سنگ مبنای عامرت روحانی خدا باشد .پس مسیحیان
سنگهای زندهای هستند که در بنای این خانه روحانی بکار برده شدهاند .پطرس با استفاده
از اصطالح سنگ مبنا و آجرها ،تصویری از کلیسا را ارائه میدهد .کلیسا بر عیسی (سنگ مبنا)
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نهاده شده است ،اما توسط پیروان او (آجرها) بر روی هم چیده و ساخته شده است.
توجـه کنیـد کـه مسـیحی شـدن بـه ایـن معنی اسـت که شما جزئـی از جامعه مسـیحی یا
کلیسـای محلـی میشـوید .درسـت هامنطـور کـه یـک آجـر بایـد در سـاخت یـک بنـای بـزرگ
بـکار بـرود ،بـه همیـن صـورت مسـیحیان فراخوانـده نشـدهاند کـه مجـزا از دیگـران ،پیـروان
عیسـی باشـند .یـک مسـیحی کـه بـا دیگـر مسـیحیان بـرای پیشروی ملکـوت خـدا عبـادت و
فعالیـت منیکنـد ،بـه اصطلاح در تناقـض بـا مفهـوم کلیسـا میباشـد .مسـیحیان در مسـیح
تعمیـد میگیرنـد و بـا تعمیـد گرفتن در مسـیح ،در واقـع در کلیسـایش تعمیـد گرفتهانـد.
پطـرس دربـاره عملکـرد کلیسـا نیز صحبت میکند .کلیسـا شـکلی از یـک «کهانت مقدس»
یـا عبادتـگاه روحانـی اسـت (پطـرس اول بـاب  ۲آیـه  )۵کـه «قربانیهـای روحانـی» تقدیـم
میکنـد .در کتـاب مقـدس بـه زبـان عبری ،کاهنان میـان خدا و قومـش میانجیگری و شـفاعت
میکننـد .سـخنان پطـرس و دیگـران در عهـد جدیـد اغلب زبـان معبد و کاهنی را بـرای معرفی
کلیسـا بـه عنـوان معبـد زنـده خـدا و قومـش بـه عنـوان کاهنـان آن ،اسـتفاده میکننـد .او بـه
منظـور منایـان سـاخنت حقایـق مربـوط به چگونگـی زندگی و نحوه رفتار مسـیحیان امـروزه ،به
شـیوه و آئیـن عبـادت عهد قدیـم اشـاره میکند.

بـار دیگـر آیـه  ۵بـاب  ۲اول پطـرس را بخوانیـد« .تقدیـم قربانیهـای روحانـی» بـه
چـه معناسـت؟ مسـیحیان بـه عنـوان جزئـی از جامعـه عبـادی ،چگونـه آن را انجـام
میدهنـد؟

سه شنبه

 ۱۱آوریل

قوم عهد بسته خدا
پطـرس از دیـدگاه عهـد قدیـم زیـاد مینویسـد .و ایـده عهـد ،موضوعـی بسـیار مهـم در
الهیـات یهـودی و مسـیحی اسـت کـه در کانـون ایـن دیـدگاه قـرار دارد.
عهد چیست؟
«عهـد» (بـه زبـان عبری )berit ،واژهای اسـت کـه یـک معاهـده یـا توافقـی رسـمی میـان
دو طـرف را توصیـف میکنـد .میتوانـد میـان دو فـرد (بـرای مثـال ،البـان و یعقـوب در آیـه
 ۴۴بـاب  ۳۱پیدایـش) یـا میـان دو پادشـاه (بـرای مثال ،سـلیامن و حیرام در آیـه  ۱۲باب  ۵اول
پادشـاهان) صـورت بپذیـرد .همچنیـن میتوانـد میـان یـک پادشـاه و مردمـش صـورت بگیـرد،
ماننـد داود و مشـایخ ارسائیـل (دوم سـموئیل بـاب  ۵آیـه .)۳
در میـان ایـن موضوعـات عهـد خاصـی برقـرار اسـت کـه میـان خـدا و قـوم برگزیـده وی
برجسـته اسـت کـه مربـوط بـه نسـل ابراهیـم میباشـد.
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پیدایـش بـاب  ۱۷آیـات  ۱تـا  ،۴خروج باب  ۲آیه  ۲۴و بـاب  ۲۴آیات  ۳تا  ۸را بخوانید.
ایـن آیـات دربـاره عهدی که خـدا با ارسائیل بسـت ،چه چیزی به مـا میگویند؟

پیدایـش ،نخسـتین کتـاب از کتـاب مقـدس ،چگونگی پیامن بستن خـدا با ابراهیـم را بازگو
میکنـد (پیدایـش بـاب  ۱۵آیـات  ۹تـا  ۲۱و بـاب  ۱۷آیـات  ۱تـا  .)۲۶خـدا ایـن عهـد را زمانـی
کـه قومـش را ظلـم مصر نجـات داد «به یاد آورد» (خروج بـاب  ۲آیه  .)۲۴خـدا آن را در زمان
موسـی ،هنگامـی کـه ده فرمـان و احـکام دیگـر را به بنی ارسائیـل داد ،احیاء منـود (خروج باب
 ۱۹آیـه  ۱تـا بـاب  ۲۴آیـه  ۸؛ بویـژه خـروج باب  ۲۴آیـات  ۳تا .)۸
امـا وعدههـای عهـد بـی قیـد و رشط نبودنـد« .خداونـد متعهـد گردیـده بود چنانچـه آنان
در رعایـت مقـررات او وفـادار باشـند ،ایشـانرا بـه کثرت و فزونـی در آنچـه کـه دارنـد و همـه
کارهایـی کـه در دسـت دارنـد برکـت خواهـد داد – ».الـن جی .وایت ،شـهادتهایی برای کلیسـا
 ،جلـد دوم صفحـه . ۵٧۴
Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 574
در واقـع ،انبیـاء مکـررا ً در مورد خطـرات نافرمانی از احکام خدا به ارسائیل هشـدار دادند.
کـه اغلـب از زبانـی اسـتفاده شـده بود کـه یادآور عهد بود .چنین اسـتدالل شـده اسـت که به
اسـتثنای نبوتهـای دانیـال و مکاشـفه یوحنـا ،بسـیاری از نبوتهـای کتـاب مقـدس دارای قید
و رشط میباشـند .بدیـن دلیـل اسـت کـه چرا ایـده فرمانبرداری در ارتبـاط با وعـده های عهد
میباشـد .نبوتهـای برکتـی وابسـته بـه عهد ،مشروط به اطاعـت از احکام خدا بـود و نبوتهای
مجازاتـی فقـط منوط بـه نافرمانی بود.

رابطـه عهـد داشتن با خدا برای شما چه مفهومـی دارد؟ این رابطه عهد چـه الزاماتی
برای شما بوجود میآورد؟

چهارشنبه

 ۱۲آوریل

کهانت ملوکانه
خداوند در باب  ۱۹کتاب خروج به موسی فرمود« :به بنی ارسائیل یعنی به فرزندان یعقوب
بگو :شام دیدید که من ،خداوند ،با مرصیان چه کردم و چطور مثل عقابی که جوجههای خود
را روی بالهای خود میبرد ،شام را نزد خود آوردم .حاال اگر شام از من اطاعت کنید و پیامن مرا
نگاه دارید ،شام قوم برگزیده من خواهید بود .زیرا متام زمین از آن من است ،ولی شام برای
من ا ّمت مق ّدس و خادمان من خواهید بود» (خروج باب  ۱۹آیات  ۳تا .)۶
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در اینجا پیام انجیل ،هزار سال پیش از مصلوب شدن عیسی آشکار گردید :خدا قوم خویش
را رهایی میبخشد  ،آنها را از گناه و اسارت آن نجات میدهد و سپس به ایشان فرمان میدهد
که به عنوان قوم خاص عهد بسته در مقابل او و جهان ،به او محبت کنند و از او اطاعت منایند.



اول پطـرس بـاب  ۲آیـات  ۹ ، ۵و  ۱۰و خـروج بـاب  ۱۹آیه  ۶را بخوانیـد .منظور پطرس
از نـام بـردن از مسـیحیان بـه عنـوان «کهانـت ملوکانـه» و «امـت مقـدس» (اول پطرس
بـاب  ۲آیـه  )۹چیسـت؟ ایـن نحـوه گفتـار به ما بـه عنوان مسـیحیان ادونتیسـتهای روز
هفتـم در قبـال مسـئولیتهایامن چـه میگوید؟

«خانـه روحانـی»« ،نسـل منتخـب»« ،کهانـت ملوکانـه» و «قـوم متعلـق بـه خـدا» همـه
عباراتـی ترشیفاتـی و ممتـاز هسـتند کـه در کتـاب مقـدس رابطـه خاصـی را توصیـف میکنند
کـه خـدا بـا نسـل ابراهیـم داشـت .حـال ،در مفـاد و مفهـوم عهـد جدیـد ،در مضمـون عیسـی
و صلیـب ،پطـرس از زبـان عهـد مشـابه اسـتفاده میکنـد و آن را در مـورد اعضـای کلیسـا بکار
میبـرد .وعدههـای عهـد کـه بـه ارسائیـل داده شـده انـد حـال گسترده تـر گردیـده انـد که نه
تنهـا یهودیانـی را کـه به عیسـی ایمان دارند در بـر میگیرد بلکـه غیریهودیان مومن به عیسـی
را نیـز شـامل میشـود .آری ،غیـر یهودیـان نیـز بواسـطه عیسـی میتواننـد مدعی بشـوند که از
فرزنـدان و ذریـت ابراهیـم هسـتند« .و اگر متعلق به مسـیح هسـتید فرزند ابراهیـم و مطابق
وعـدۀ خـدا وارث او هسـتید» (غالطیـان بـاب  ۳آیـه  .)۲۹رصفنظر از پیشـینه خانوادگی و قرش
اجتامعـی و مـکان و زمـان تولـد ،همـگان بواسـطه مسـیح میتواننـد در ایـن کهانـت ملوکانـه
سـهمی داشـته باشند.

کاربـرد عبـارات قـوم مقـدس و کهانـت ملوکانـه را بـرای خودتـان در نظـر بگیریـد.
عباراتـی اینچنینـی در خصـوص شـیوه ای از زندگی اسـت کـه باید در پیـش بگیریم ،
هـم بعنـوان فـرد و هم بعنـوان یک جامعه کوچـک .چگونه میتوانیم بـا این فراخوان
متعالـی زندگـی بهتری بـرای خود رقـم بزنیم؟

پنجشنبه

 ۱۳آوریل

او را حمد و سپاس گوئید
ایـن تشـابهات بـا ارسائیـل کهـن تنهـا بـا رسـتگاری و فراخوانـی ما و برگزیده شـدن توسـط
خـدا خامتـه نیافـت .پرسـش اینجاسـت کـه فراخوانده شـدن و انتخاب شـدن برای چـه؟ پطرس
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بالدرنـگ پاسـخ را بیـان میکند.
پطـرس اشـاره میکنـد کـه ایـن رابطه ویـژه به منظـوری خاص وجـود دارد .مسـیحیان باید
«اعمال و صفـات عالـی خدایـی کـه شما را از تاریکـی به نور عجیـب خود دعوت کرده اسـت
بـه همـه اعلام» منائیـد (اول پطـرس باب  ۲آیه  .)۹این کاری اسـت که ارسائیل کهـن باید انجام
مـیداد .خـدا آنهـا را فراخوانـد تـا شـاهدان او در جهـان باشـند .هدف خـدا این بـود که متام
جهـان را از طریـق ارسائیـل کهـن که امت عهـد او بودند متبارک سـازد.

آیـات زیـر را بخوانیـد .آنهـا از چـه نقطه مشترکی برخـوردار هسـتند؟ تثنیه بـاب  ۴آیه
 ،۶بـاب  ۲۶آیـات  ۱۸و ۱۹؛ اشـعیا بـاب  ۶۰آیـات ۱تـا  ۳؛ زکریـا بـاب  ۸آیـه .۲۳



ارسائیـل کهـن بـه عنـوان امت عهـد بسـته مأموریت داشـتند که مـژده انجیل یـا نجاتی که
از طریـق خداونـد ارزانـی شـده را بـه متامـی جهـان بشـارت دهنـد .مسـیحیان نیـز مأموریـت
الهـی یکسـانی دارنـد .آنهـا فراخوانـده شـدهاند تـا تجربه و دانش خـود از خـدا و کاری که او
از طریـق مسـیح بـرای جهـان انجـام داده اسـت را با دیگـران در میـان بگذارند.

آیـه  ۱۰بـاب  ۲اول پطـرس را بخوانیـد .چـرا ایـن آیـه در کانـون مأموریـت و هـدف
مسـیحیان قـرار دارد؟



جهـان در رساشـیبی گنـاه ،مـرگ و رسنوشـتی قریـب الوقـوع قـرار گرفته اسـت .اما عیسـی
زندگـی خـود را داد تـا همـه را از ایـن نابـودی نجـات دهـد .همچـون ارسائیـل کهـن عبـارات
عـزت و احترام عباراتـی حاکی از مسـئولیت نیز هسـتند .مسـیحیان از جایـگاه و موقعیتی واال
برخوردارنـد :کـه همان امـت خـدا بـودن اسـت .امـا ایـن موقعیـت مسـئولیتی بـر دوش آنـان
میگـذارد تـا از دیگـران دعـوت بعمـل آورنـد تـا در ایـن جایـگاه واال رشیـک شـوند .هامنطـور
کـه در آیـه  ۱۰بـاب  ۲اول پطـرس بیـان گردیـده اسـت ،مسـیحیان اکنـون امت خدا را تشـکیل
میدهنـد .آنهـا زمانـی یـک امـت نبودنـد امـا اکنـون رحمـت یافتـه انـد تـا بـه قـوم مقـدس
تبدیـل شـوند( .هوشـع بـاب  ۱و  ۲را ببینیـد) .در کتـاب مقـدس« ،مقـدس» معمـوالً بـه معنای
کنـار گذاشـته شـدن بـه منظـور عبـادت میباشـد .بنابرایـن ،مسـیحیان بـه عنـوان یـک امـت
«مقـدس» بایـد از جهـان مجـزا بشـوند ،تفاوتـی کـه در نـوع زندگیشـان دیـده میشـود .آنهـا
همچنیـن بایـد همچـون آتـش در شـب رسدی باشـند کـه دیگـران را بـرای گـرم شـدن جـذب
میکننـد .بـه مسـیحیان وظیفـه ای سـپرده شـده تـا نجـات بـا شـکوهی را کـه در آن سـهیم
هسـتند بـا دیگـران مبشـارکت بگذارنـد.
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جمعه

 ۱۴آوریل

تفکـری فراتـر« :کلیسـا در نظـر خداونـد بسـیار گرانقـدر اسـت .خداونـد برای کلیسـا
ارزش قائـل میشـود نـه بخاطـر اینکه برای خارج از کلیسـا منفعـت دارد بلکه بدلیل خداترسـی
بـی ریـا کـه آنرا از دنیا مجزا میسـازد .او کلیسـا را بر اسـاس رشـد آگاهی اعضایش از شـناخت
مسـیح و بـر طبـق پیرشفـت در تجربیـات روحانی ایشـان ارزیابـی میکند.
مسـیح مشـتاق اسـت تـا مثره قدوسـیت و سـودمندی را از تاکسـتان خویش برچینـد .او در
پـی اصـول محبـت و خیرخواهی اسـت .مجموعـه زیبایی های هنر منیتوانند بـا زیبندگی خوی
و رسشـت کسـانی کـه معرف مسـیح هسـتند مقایسـه بشـوند .این فضـای فیض اسـت که جان
ایامنـدار را در سـیطره خـود قـرار میدهـد ،روحالقدس در فکـر و دل کار میکند کـه او را عطر
خوشـبوی طـراوت و زندگـی میکنـد و خـدا را قـادر میسـازد تـا بـه کار او برکـت دهـد – ».الـن
جـی .وایـت ،دروس متثیلـی مسـیح  ،صفحه . ٢٩٨
Ellen, G. White, Christ’s Object Lessons, p. 298

سواالتی برای بحث
 .۱از تاریکی به «نور عجیب» خدا فراخوانده شدن ( ،اول پطرس  ) ۹ :٢چگونه است؟

به چه معناست؟ اگر قرار بود این ایده را برای کسی که به عیسی اعتقادی ندارد
توضیح بدهید ،چه چیزی میگفتید؟ تاریکی چیست؟ نور چیست؟ و تفاوت این دو
در مضمونی که پطرس سخن میگوید ،چیست؟
« .۲طبق فرمان خداوند خدای خود ،متام قوانین او را به شام تعلیم دادهام .هنگامی
که رسزمین را تسخیر کردید از آنها پیروی منایید .اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنید،
پیش مردم در داشنت حکمت و بصیرت مشهور میشوید و چون مردم کشورهای دیگر
این قوانین را بشنوند ،بگویند :این قوم بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند.
زیرا کدام قومی ،هر قدر هم بزرگ باشد ،مثل ما خدایی دارد که هر وقتی که به
حضور او دعا کنند ،به آنها نزدیک باشد و دعایشان را فوراً قبول فرماید؟ کدام ملّتی،
هر قدر هم بزرگ باشد ،قوانینی این چنین عادالنه که امروز به شام دادم ،دارد؟»
(تثنیه باب  ۴آیات  ۵تا  .)۸این آیات به چه نحوی بخاطر متام حقیقتهایی که دریافت
کردهایم در مورد ما فراخوانده شدگان ادونتیستهای روز هفتم کاربرد دارد؟
 .۳آیه  ۳باب  ۲اول پطرس را بخوانید .منظور پطرس از گفنت «شام در تجربه خود
مهر و محبت خدا را دیدهاید» چیست؟ شام چگونه فیض او را تجربه کردهاید؟
 -۴به کلیسای محلیتان نگاهی بیاندازید .چه چیزی در مورد کلیسایتان وجود دارد
که آن و شام را در نظر کسانی که باور ما یعنی ادونتیست روز هفتم را ندارند،
جذاب به نظر میرساند؟
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