درس دوازدهم

 ۱۰تا  ۱۶ژوئن

روز خداوند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پطـرس باب  ۳آیـات  ۱و ۲؛ یوحنا باب  ۲۱آیـات  ۱۵تا ۱۷؛
دوم پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۳تـا ۱۳؛ مزامیـر بـاب  ۹۰آیه ۴؛ متـی باب  ۲۴آیـات  ۴۳تا ۵۱؛
دوم پطـرس باب  ۳آیـات  ۱۴تا .۱۸
آیـه حفظـی« :پـس حـال که میدانیـد هر چـه در اطرافامن هسـت نابود خواهد شـد
چقـدر بایـد زندگـی تـان پاک و خدا پسـندانه باشـد» (دوم پطرس بـاب  ۳آیه .)۱۱

در اعصـار گذشـته ،مردمـی کـه بـه خـدا اعتقـاد نداشـتند ،غیـر قابـل اعتماد و حتـی بطور
بالقـوه خطرنـاک در نظر گرفته میشـدند .چرا؟ پاسـخ به چنین پنداشـتی سـاده بـود :اگر آنها
خـدا را بـاور نداشـتند ،پـس بـه روز داوری پیـش رو کـه در آن روز بایـد در برابـر خـدا بـرای
اعاملشـان پاسـخگو میبودنـد ،اعتقـاد نداشـتند .بـدون چنیـن انگیـزه ای  ،مردم متایل بیشتری
بـرای انجـام کارهای اشـتباه خواهند داشـت.
اگرچـه چنیـن طـرز فکـری امروزه نسـبتاً منسـوخ یا (تبعیـض آمیـز) بنظر میرسـد ،منیتوان
منطـق و دلیـل نهفتـه در آن را انـکار منود .مطمئناً ،بسـیاری از مردم برای کردار شایسـته نیازی
بـه تـرس از داوری آینـده ندارنـد .امـا در عیـن حـال ،نگرش بـه آینده بـرای جوابگویـی به خدا
بـه طـور حتـم میتوانـد انگیزهای برای رفتار درسـت باشـد.
هامنطـور کـه دیدهایـم ،پطـرس ترسـی نداشـت کـه بگویـد رشارت پیشـگان در برابـر خـدا
داوری و محکـوم خواهنـد شـد  ،زیـرا کتـاب مقـدس رصاحتا میگویـد که چنیـن داوری بوقوع
خواهـد پیوسـت .از ایـن لحـاظ ،پطـرس بـه روشـنی درباره پایـان جهـان ،داوری ،آمـدن دوباره
عیسـی و زمانـی کـه «زمین و هر چه در آنسـت خواهد سـوخت» (دوم پطرس بـاب  ۳آیه )۱۰
صحبـت میکنـد .پطـرس میدانسـت کـه همـه مـا گناهکاریـم و از ایـن رو ،او بـا چنیـن پیـش
بینـی از وقایـع در پیـش رو میپرسـد« :شما چطـور مردمان باید باشـید ،در هر سـیرت مقدس
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و دینـداری؟» (دوم پطـرس بـاب  ۳آیه .)۱۱
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت  ۱۷ژوئن آماده شوید.

یکشنبه

 ۱۱ژوئن

سلسله اقتدار
پطـرس بـه مخاطبیـن خـود در مـورد نـوع تعلیمات خطرناکـی هشـدار داد کـه کلیسـا بـا
آن روبـرو خواهـد شـد .او بـر علیـه کسـانی هشـدار داد کـه در عین وعـده آزادی ،مـردم را به
اسـارت در گنـاه بـر میگرداننـد کـه در تضـاد بـا آنگونـه آزادی اسـت کـه مسـیح بـه مـا وعـده
داده اسـت.
متأسـفانه ،ایـن تنهـا تعلیـم دروغینـی نبـود کـه کلیسـا بـا آن روبـرو میشـد .یـک مـورد
خطرنـاک دیگـر نیـز خواهـد آمـد .هرچنـد ،بـرای بیـان ایـن هشـدار خـاص ،ابتـدا چیـز دیگری
مـی گوید.

«ایـن رسـاله دوم را ای حبیبـان اآلن بـه شما مینویسـم کـه بـه ایـن هـر دو ،دل پـاک
شما را بـه طریـق یـادگاری بـر میانگیزانـم ،تـا بخاطر آریـد کلامتـی که انبیـای مقدس،
پیـش گفتهانـد و حکـم خداونـد و نجات دهنده را که به رسـوالن شما داده شـد» (دوم
پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۱و  .)۲پطـرس در اینجـا دربـاره دلیـل اینکـه خوانندگانـش بایـد
بـه آنچـه کـه او مینویسـد ،عمـل کننـد ،به چـه نکتهای اشـاره میکنـد؟ یوحنـا باب ۲۱
آیـات  ۱۵تـا  ۱۷را نیـز ببینید.



در دوم پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۱و  ،۲پطـرس کالمـی را کـه قبلاً بـه «انبیـاء مقـدس» الهـام
شـده بـود  ،بـه آنهـا یـادآوری میکنـد .بنابراین ،او بـار دیگر توجه ایشـان را بـه کتاب مقدس
و عهـد قدیـم جلـب میکنـد .او بـه ایشـان یـادآوری میکـرد کـه آنهـا «کالم محکـم انبیـاء» را
دریافـت داشـته انـد (دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۱۹او ترصیـح کرد کـه اعتقاد آنان بایـد بر پایه
کالم خـدا بنـا شـده باشـد .هیـچ چیـز در عهد جدید ایـن نظریـه را توجیه منیکندکـه عهد قدیم
دیگـر ارزش و اعتبـار خـود را دسـت داده اسـت .در مقابـل ،ایـن تاییدیه و شـهادت عهد قدیم
اسـت کـه بـه اعتبـار عهد جدید صحـه میگـذارد و آن ادعایی کـه پطرس در باره عیسـی مطرح
میسازد.
امـا بیشتر از ایـن مطلـب وجـود دارد .سـپس پطـرس بطـور واضـح سلسـله ای از «انبیـاء
مقـدس» عهـد قدیم را ترسـیم میکند تا اقتـدار خود را بعنوان یکی از«رسـوالن خداوند و رسور
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نجـات» نشـان دهـد .او یقیـن حاصـل کـرده بود کـه کاری که بـرای انجـام آن فراخوانده شـده
بـرای خداونـد اسـت .جـای تعجـب نیسـت که بـا چنین اعتقـاد و یقینی سـخن میگفـت .او از
مرجـع پیـام خویش آگاهی داشـت.

چـرا بایـد کالم خـدا و نـه فرهنـگ یـا قضـاوت یـا تعقـل خودمـان ،حـرف نهایـی در
زندگیمان باشـد؟ (گذشـته از هـر چیـز ،مـا بـه چـه دلیـل دیگری جـز کالم خـدا ،روز
هفتـم سـبت را نگـه میداریـم؟)

دوشنبه

 ۱۲ژوئن

استهزاء کنندگان
پطـرس پـس از تلاش بـرای اینکـه خوانندگانـش «سـخنانی را کـه انبیـای مق ّدس در گذشـته
گفتهانـد و فرمانـی را کـه خداونـد و نجات دهنده ما ،به وسـیلۀ رسـوالن خود بـه ما داد» (دوم
پطـرس بـاب  ۳آیـه  )۲را بـه خاطـر بیاورنـد ،به هشـدار مخصوص خویـش میپردازد .شـاید ،او
کـه میدانسـت ایـن آمـوزه تـا چـه حـد خطرنـاک خواهد بـود و بهمیـن دلیـل در تالش بـود تا
تاکیـد کنـد که نوشـته هـای او از اقتـدار برخوردارند.

آیات  ۳و  ۴باب  ۳دوم پطرس را بخوانید .شـک گرایانِ بازگشـت مسـیح ،چه اسـتداللی
را گسترش خواهند داد؟



میـان کسـانی کـه آزادی دروغیـن را ترویـج میدهند و کسـانی که نسـبت به آمـدن دوباره
عیسـی شـک گرایـی را مطـرح میکننـد شـباهت مهمـی وجـود دارد .گـروه اول «در شـهوات
نجاسـت در پـی جسـم» عمـل کردنـد (دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه  )۱۰؛ در حالـی کـه آنانـی کـه
بازگشـت عیسـی را انـکار میکردنـد ،کسـانی بودنـد که «بـر وفق شـهوات خود رفتـار منودند»
(دوم پطـرس بـاب  ۲آیـه .)۱۰
(ایـن تصادفـی نیسـت کـه احساسـات گناهآلـود میتواننـد بـه تعالیـم دروغیـن منتهـی
بشـوند ،اینطـور نیسـت؟)
او هشـدار داد کـه اسـتهزاءکنندگان سـؤال نیشـداری را مطـرح خواهنـد کـرد که «کجاسـت
وعـده آمـدن او؟» (دوم پطـرس بـاب  ۳آيـه  .)۴آنهـا بـا این کار ،بـاور دیرینه مسـیحیان مبنی
بـر بازگشـت قریـب الوقـوع عیسـی بـه ایـن زمیـن را به چالـش خواهند کشـید .گذشـته از هر
چیـز ،بویـژه از آنجایـی کـه او دربـاره روزهای پایانی سـخن میگویـد ،این اسـتهزاءکنندگان به
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آن واقعیـت غیرقابـل انـکار کـه مسـیحیان بسـیاری مردهانـد و رشایط درسـت همچون گذشـته
پیـش خواهد رفـت را مطـرح میکنند.
از بُعـد ظاهـری ،ایـن پرسـش غیـر منطقی نیسـت .الـن جی .وایت نوشـت که حتـی خنوخ
دیـد کـه عـادالن و رشیـران «بـا هـم بـه خـاک تبدیـل خواهند شـد و این پایـان ایشـان خواهد
بـود» مشـایخ و انبیـا صفحـه Patriarchs and Prophets, p. 85 .۸۵
و خنـوخ بـا ایـن مسـئله دچـار مشـکل شـده بود .اگـر حتی خنـوخ که پیـش از توفـان نوح
میزیسـت بـا ایـن مسـئله درگیـر بـود پس تا چـه میزان بایـد برای کسـانی که هزاران سـال پس
از او و یـا حتـی کسـانی کـه در «پایـان زمـان» زندگی میکننـد ،چالش برانگیز باشـد؟
و امـروزه مـا ادونتیسـتهای روز هفتـم چطـور؟ نـام مـا ایـده ظهـور دوبـاره مسـیح را
ترویـج میدهـد .و بـا ایـن وجـود ،او هنـوز نیامده اسـت .و آری ،درسـت هامنطـور که پطرس
پیشبینـی کـرده بـود ،مـا بـا اسـتهزاءکنندگان روبـرو هسـتیم.

در تجربـه ایامنـی خودتـان ،چگونـه با این حقیقت که مسـیح هنوز برنگشـته اسـت،
کنـار میآییـد؟ پاسـخهای خـود را در روز سـبت در کالس مطـرح کنید.

سه شنبه

 ۱۳ژوئن

هزار سال به عنوان یک روز


پطـرس در آیـات  ۸تـا  ۱۰بـاب  ۳دوم پطـرس  ،چگونه به اسـتداللی که اسـتهزاءکنندگان
خواهنـد آورد ،پاسـخ میدهـد؟ او چـه چیـزی میگویـد کـه حتی اکنـون میتوانـد به ما
کمـک کنـد تا دلیل بازنگشتن مسـیح تـا کنـون را درک کنیم؟
پطـرس بـه مسـئله طبیعـت تغییـر ناپذیـر جهـان پاسـخ میدهـد .او بـه مخاطبیـن خـود
یـادآوری میکنـد کـه جهـان از زمـان خلقـت بـدون تغییر بـکار خود ادامـه داده اسـت( .توجه
کنیـد کـه پطـرس چگونـه بـه کالم خـدا بـه عنـوان منبـع و اقتـدار بـاز میگـردد ).در دورهای
رشارت چنـان بـه اوج خـود رسـید که پـس از آن خدا جهـان را با طوفان نابود کـرد (دوم پطرس
بـاب  ۳آیـه  .)۶و در واقـع ،طوفـان تغییـر بزرگـی در جهـان ایجـاد منـود ،تغییـری کـه امـروزه
همچنـان بـا مـا باقـی میمانـد .پطرس سـپس مـی گوید کـه نابودی بعـدی با آتـش خواهد بود
و نـه آب (دوم پطـرس بـاب  ۳آیـه .)۱۰
پطـرس همچنیـن نوشـت« ،یـک روز نزد خدا چون هزار سـال اسـت و هزار سـال چون یک
روز» (دوم پطـرس بـاب  ۳آیـه  .)۸پطـرس در این گفته ،احتامالً آیه  ۴بـاب  ۹۰مزامیر را بازتاب
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مـیداد« :زیـرا کـه هـزار سـال در نظـر تـو مثـل دیروز اسـت که گذشـته باشـد و مثل پاسـی از
شـب ».بـه عبـارت دیگـر ،برداشـت مـا از زمـان مانند برداشـت خـدا نیسـت؛ بنابرایـن ،باید در
مـورد قضاوتـی کـه در مورد زمـان داریم ،مراقب باشـیم.
از دیـدگاه انسـانی ،بـه نظـر میرسـد کـه تأخیـری در بازگشـت مسـیح وجـود دارد .امـا مـا
تنهـا از دیـدگاه انسـانی خـود بـه همه چیـز مینگریم .از دید خـدا ،هیچ تأخیری وجـود ندارد.
در واقـع ،پطـرس میگویـد کـه زمـان اضافـی بخشـیده شـده اسـت ،زیـرا خـدا صربش را نشـان
میدهـد .او خواهـان ایـن نیسـت کـه حتـی هیچ کـس نابود بشـود (دوم پطرس بـاب  ۳آی .)۹
پـس زمـان اضافـی بـرای بسـیاری ،فرصت توبـه و بازگشـت را فراهم منوده اسـت.
بـا ایـن وجـود ،پطـرس هشـدار میدهـد کـه صبر خـدا نبایـد بـه عنـوان یـک فرصـت برای
بـه تأخیـر انداختن انتخـاب عیسـی باشـد .روز خداونـد ماننـد دزدی در شـب ،غیـر منتظره فرا
خواهـد رسـید .دزدی کـه در شـب میآیـد ،احتماالً انتظـار دارد بـدون اینکـه مورد توجـه قرار
گیـرد ،بـه طـور مخفیانه خارج بشـود .امـا درحالی کـه روز خداوند مانند یـک دزد خواهد آمد،
امـا قطعـاً مـورد توجـه قرار خواهـد گرفت .هامنطـور که پطـرس میگوید« ،آسمانها به صدای
عظیـم زایـل خواهنـد شـد و عنارص سـوخته شـده ،از هـم خواهد پاشـید» (دوم پطـرس باب ۳
آیـه  .)۱۰بنابرایـن ،پیـام پطـرس ماننـد پیـام پولس میباشـد« :اینک الحـال زمان مقبول اسـت؛
اینـک اآلن روز نجـات اسـت» (دوم قرنتیـان بـاب  ۶آیه .)۲

چهارشنبه

 ۱۴ژوئن

خوب حاال که چه؟
مـرد جوانـی تلاش کرد برای مادرش شـهادت بدهد .درباره مرگ عیسـی و وعده بازگشـتش
بـه او گفـت .مـرد نسـبتاً بـه خـود افتخـار میکـرد کـه کار تقریبـاً خوبـی انجـام داده اسـت.
هنگامـی کـه او موعظـه کوتاهـش دربـاره عیسـی و آمدن دوبـارهاش را متام کرد ،مـادرش به او
نـگاه کـرد و گفـت« :خـوب حـاال ایـن چه ربطـی به مـن دارد؟»



آیـات  ۱۱تـا  ۱۳بـاب  ۳دوم پطـرس را بخوانیـد .پطـرس چگونـه بـه پرسـش «خـوب این
حـاال چـه ارتباطـی به من دارد» پاسـخ میدهد؟ متـی باب  ۲۴آیات  ۴۳تـا  ۵۱را ببینید.
هامنگونـه کـه گفتـه شـد ،نـام ما بعنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم اعتقاد ما را نسـبت
بـه واقعیـت بازگشـت مسـیح آشـکار میسـازد .ایـن تعلیـم بنیـادی اسـت؛کل ایامن مسـیحی ما
بـدون بازگشـت مسـیح و وعدههـای آن ،بیمعنـی خواهـد بـود.
امـا آیـا مـا در خطـر تبدیـل شـدن بـه خادمـان رشور در داسـتان پندآمـوز متـی ۵١-۴٣ :۲۴
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قـرار نگرفتـه ایـم؟ مـا ممکن اسـت دقیقاً همان کارهای شـیطانی رشح داده شـده در آن متثیل
را انجـام ندهیـم ،اما مسـئله این نیسـت (گذشـته از هر چیـز ،این یک متثیل اسـت) .در عوض،
چیـزی کـه متثیـل نسـبت بـه آن هشـدار میدهـد ایـن اسـت کـه تنزیـل معیارمـان بخصـوص
در مـورد چگونگـی رفتـار بـا دیگـران و بیشتر دنیـوی شـدن و اشـتیاق کمتر بـرای اعتقـاد بـه
بازگشـت خداونـد ،میتوانـد خطر سـاز بشـود.
مطمئنـاً ،هـر چنـد وقـت یکبـار ،بـا کسـانی کـه بـا منودارهـا و محاسـبات نبـوی خـود ادعا
میکننـد کـه تاریـخ بازگشـت مسـیح را بدسـت آورده انـد ،روبرو میشـویم .اما در اکثر موارد،
خطری که در انتظار ادونتیسـتهای روز هفتم میباشـد ،این نیسـت که آنها برای بازگشـت
مسـیح زمـان تعییـن میکننـد .در عـوض ،خطـر این اسـت کـه هامنطور کـه سـالها میگذرند،
وعـده آمـدن دوبـاره در افـکار مـا کمرنگ تر میشـود.
آری ،هـر چـه بیشتر در اینجـا باشـیم ،به آمـدن دوباره نزدیکتر میشـویم .از سـوی دیگر،
هـر چـه بیشتر دراینجـا باشـیم ،تصـور بازگشـت او برایمان چنـان طوالنـی بنظـر مـی آیـد که
حتـی بـر زندگیمان تاثیـر میگـذارد .کتـاب مقـدس بـر علیـه چنیـن چیـزی هشـدار میدهـد.
هامنطـور کـه پطـرس گفـت ،اگـر قـرار اسـت عیسـی بازگـردد و مـا بـا داوری روبـرو بشـویم،
مسـیحیان بایـد زندگـی مقـدس و خـدا محـوری داشـته باشـند (دوم پطـرس بـاب  ۳آیـه .)۱۱
واقعیـت آمـدن دوبـاره عیسـی ،هـر زمانـی کـه بوقـوع بپیونـدد ،میبایسـت بـر نحـوه زندگی
کنونـی مـا تأثیر داشـته باشـد.

واقعیـت بازگشـت دوبـاره تـا چـه میـزان شما را در زندگی و افـکار روزانهتـان تحت
تأثیـر قـرار میدهـد؟ پاسـختان چه چیـزی دربـاره زندگـی و ایامنتـان میگوید؟

پنجشنبه

 ۱۵ژوئن

درخواست نهایی
پطـرس رسـاله خویـش را بـا موضوعـی بـه پایان میرسـاند که از آغاز بر آن تسـلط داشـت:
داشتن زندگـی مقـدس و محتاط بودن در گمراه نشـدن توسـط «خطای بـدکاران» (دوم پطرس
بـاب  ۳آیه .)۱۷




آیـات  ۱۴تـا  ۱۸بـاب  ۳دوم پطرس را بخوانید .پطرس از چه کسـانی درخواسـت میکند
و در اسـتدعای خود نسـبت به چه چیزی هشـدار میدهد؟
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چقـدر جالـب توجـه کـه پطـرس رسـاله خـود را با درخواسـتی برگرفته شـده از نوشـتههای
«برادرعزیـز مـا پولـس» (دوم پطـرس بـاب  ۳آیـه  )۱۵بـه پایـان میرسـاند .پولـس نیـز از نیـاز
زندگـی در آرامـش و صلـح در زمـان انتظـار بـرای آمـدن دوبـاره عیسـی و بهـره بـردن از زمـان
بـرای رشـد و بهبـود زندگیهـای مقـدس نوشـت (رومیـان بـاب  ۲آیـه  ،۴بـاب  ۱۲آیـه  ۱۸و
فیلیپیـان بـاب  ۲آیـه  ۱۲را ببینیـد).
بـه شـیوه ارجـاع پطـرس بـه نوشـتههای پولـس توجـه کنیـد کـه حاکـی از این مطلـب مهم
اسـت کـه نوشـتههای پولـس در تاریـخ اولیـه مسـیحی از ارزش زیـادی برخـوردار بوده اسـت.
شناسـایی اینکـه آیـا پطـرس بـه مجموعـه نوشـتههای پولـس در عهـد جدیـد اشـاره میکنـد یا
تنهـا بـه بخشـی از آنهـا ،قابل تشـخیص نیسـت .با ایـن وجود ،نظـرات پطرس نشـان میدهند
کـه نامههـای پولس بسـیار مـورد توجـه بودند.
در نهایـت ،از نظـر پطـرس  ،نوشـتههای پولـس دقیقاً مانند سـایر بخشهـای کتاب مقدس،
میتواننـد سـوء تعبیـر بشـوند .واژه یونانی  g raphaبه طـور تحت اللفظی یعنی «نوشـتهها»،
امـا در ایـن مضمون مشـخصاً بـه معنی «نوشـتههای مقدس» ماننـد کتابهای موسـی و انبیاء
میباشـد .در اینجـا بطـور حتـم شـواهد اولیـه حاکـی از ایـن میباشـد کـه نوشـتههای پولس از
اعتبـاری همچـون کتـاب مقدس عربی برخوردار اسـت.
و بـا در نظـر گرفتن آنچـه پیشتر در مـورد معلمان دروغین کـه وعـده آزادی از (رشیعت)
میدهنـد ،خواندیـم کـه تصـور اینکـه مـردم نوشـتههای پولـس در مـورد آزادی و فیـض را بـه
عنـوان بهانـهای بـرای رفتـار گناهآلـود بـکار بربنـد ،دشـوار نیسـت .پولـس شـدیدا ً بـر عدالـت
مبتنـی بـر ایمان تأکیـد کـرد (رومیـان باب  ۳آیـات  ۲۱و  ،)۲۲امـا هیچ چیزی در نوشـتههایش
مجـوزی بـرای گنـاه بـه مـردم منیدهـد (رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ۱۴را ببینیـد) .پولس خود
میبایسـت بـا ایـن اشـتباه در مـورد چیـزی کـه دربـاره عدالـت بـا ایمان موعظـه میکـرد و
تعلیـم مـیداد ،رس و کار داشـته باشـد .بـا ایـن وجـود ،پطـرس هشـدار میدهد ،کسـانی که از
نوشـتههای او تفسـیر غلـط میکننـد ،خـود را بـا خطر «هالکـت» (دوم پطرس بـاب  ۳آیه )۱۶
مواجه میسـازند.

االن چـه انتخابهـای درسـتی میتوانیـد در نظـر بگیریـد کـه میتواننـد بـه شما در
داشتن شـیوه و نـوع زندگـی کـه همـه مـا بـه آن فراخوانـده شـدهایم کـه در عیسـی
مسـیح داشـته باشـیم ،کمـک کنند؟

جمعه

 ۱۶ژوئن

تفکـری فراتـر :از دیـد مـا میتوانـد بـه نظـر برسـد کـه آمـدن دوبـاره عیسـی بسـیار
تأخیر داشـته اسـت .عیسـی مشـخصاًمیدانسـت که ما چنین احساسـی خواهیم داشـت و در
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بعضـی از متثیلهـا در بـاب نـا آگاهـی و جهالت مـا در این زمان ،هشـدار داد .متثیـل دو خادم
در متـی بـاب  ۲۴آیـات  ۴۵تـا  ۵۱را در نظـر بگیریـد (در مطالعـه روز چهارشـنبه بـه آن اشـاره
شـد) .آنهـا هـر دو منتظـر بازگشـت اربابشـان بودنـد .امـا آنها بـه دو نتیجـه متفـاوت درباره
بازگشـت او رسـیدند .یکـی تصمیـم گرفـت کـه بایـد در هـر زمانـی آمـاده بازگشـت اربابـش
باشـد .دیگـری گفـت کـه اربـاب تأخیر داشـت و از ایـن رو آن را به عنـوان فرصتی بـرای انجام
کارهـای رشورانـهاش در نظـر گرفـت« .از آنجایـی کـه ما زمان دقیـق آمدن عیسـی را منیدانیم،
فرمـان داده شـدهایم که هوشـیار باشـیم‹ .خوشـا بـه حال خادمانی کـه وقتی اربابشـان میآید
آنـان را چشـم بـه راه ببینـد› (لوقـا بـاب  ۱۲آیه  .)۳۷کسـانی که چشـم براه آمدن خداوندشـان
هسـتند ،در امیـدی بیهـوده بسر منیبرنـد .انتظـار آمـدن مسـیح بایـد انسـان را از خداونـد و
محکـوم کـردن عصیـان و خطـا بهراسـاند .ایـن موضـوع بایـد آنهـا را نسـبت بـه گنـاه بـزرگ
انـکار عطایـای رحمـت بیـدار و هشـیار سـازد .کسـانی کـه منتظـر خداونـد هسـتند ،روح خود
را بـا اطاعـت از حقیقـت تطهیـر میکننـد – ».الـن جـی .وایـت ،آرزوهـای اعصـار صفحه .۶٣۴
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سواالتی برای بحث
 .۱در کالس ،پاسختان به پرسش روز دوشنبه درباره آمدن دوباره عیسی مورد بحث

قرار دهید .برخی از روشهایی که ما با این واقعیت که مسیح هنوز برنگشته است،
رسو کار داریم ،کدامند؟ از پاسخهای یکدیگر چه چیزی میتوانیم بیاموزیم؟
 .۲ما به عنوان ادونتیستهای روز هفتم ،چه تعالیم ،عملکردها و باورهایی را نگه
میداریم که از فرهنگ یا منطق یا سنت نیامدهاند و کامالً از کالم خدا هستند؟
 .۳هامنطور که در طول هفته دیدیم ،پطرس متایالت و احساسات گناهآلود را با
تعالیم دروغین مرتبط ساخت .درس فوق اظهار کرده بود« :این تصادفی نیست که
احساسات گناهآلود میتوانند به تعالیم دروغین منتهی بشوند ،اینطور نیست؟» چرا
این تنها یک تصادف نیست؟ پیوندهای مختلف میان آن دو چه میتواند باشد؟
 .۴آلربت اینشتین نظریه شگفتانگیز اینکه زمان مطلق نیست را به جهان ارائه کرد.
یعنی ،با توجه به جایی که هستید و رسعت حرکتتان ،زمان در چهارچوب مرجع شام
نسبت به زمان فرد دیگری در چهارچوب مرجع دیگری ،متفاوت خواهد بود .منظور
این است که زمان چیزی بسیار رمزآلود میباشد و به روشی عمل میکند که ما قادر
به درک کامل آن نیستیم .این نظریه چگونه ممکن است به درک اینکه زمان برای خدا
و برای ما بخصوص در مورد عدم یکسانی آن برای رجعت مسیح که تا کنون نیامده
است  ،کمک کند؟
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