درس ششم

 ۲۹ژوئیه تا  ۴اوت

اولویت وعده

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۵تـا  ۲۰؛ پیدایـش باب  ۹آیـات  ۱۱تا
۱۷؛ متـی بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا  ۲۰؛ خـروج بـاب  ۱۶آیـات  ۲۲تـا  ۲۶؛ پیدایـش بـاب ۱۵
آیـات  ۱تـا .۶

آیـه حفظـی« :زیـرا اگـر میـراث از رشیعت بـودی ،دیگر از وعـده نبـودی .لیکن خدا
آن را بـه ابراهیـم از وعـده داد» (غالطیـان بـاب  ۳آیـه  .)۱۸ترجمـه تفسـیری :اگـر قرار
میشـد نجـات از راه اجـرای دسـتورهای مذهبی حاصل شـود مسـلام ایـن روش نجات با
روشـی کـه ابراهیـم از طریـق آن مقبول خدا گشـت تفـاوت پیدا میکرد .زیـرا تنها کاری
کـه ابراهیـم انجـام داد پذیرفنت وعده خـدا بود.
روزی فـردی از یـک سیاسـتمدار سـؤال منـود« ،آیـا شما بـه متـام وعدههایـی کـه در طـول
مبـارزه انتخاباتـی دادیـد ،عمـل کردید؟» او پاسـخ داد« ،بلی  ...خوب ،دسـت کـم متام آنهایی
را کـه قصد انجامشـان را داشـتم».
آیـا کسـی وجـود دارد کـه کاملا بـه وعـده هایش عمـل کرده باشـد و ُخ ِ
لـف وعـده نکرده
باشـد؟ چـه کسـی را میتـوان یافـت کـه متـام وعدههایـش را بجـا آورده باشـد و یـا بـد قولی و
بـد عهـدی نکرده باشـد؟
گاهـی اوقـات مـردم وعدههایـی میدهنـد کـه کاملاً قصـد بجـا آوردن آن را دارنـد ،امـا
بعـدا آن را انجـام منیدهنـد؛ بعضـی دیگـر قـول میدهنـد – چه حرفـی یا چه نوشـتاری – ولی
خودشـان خـوب میداننـد کـه دروغ میگوینـد و وعـده رس خرمـن میدهنـد.
خوشـبختانه بـرای مـا ،وعدههـای خـدا کاملاً متفـاوت هسـتند .کالم خـدا قطعـی و تغییـر
ناپذیـر اسـت .خداونـد میگویـد« ،مـرغ شـکاری را از مرشق و هم مشـورت خویـش را از جای
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دور میخوانـم .مـن گفتـم و البتّـه بجـا خواهـم آورد و تقدیـر منـودم و البتّـه به وقـوع خواهم
رسـانید» ترجمـه تفسـیری ... :آنچـه گفتـه ام واقـع خواهد شـد( .اشـعیا بـاب  ۴۶آیة .)۱۱
در درس ایـن هفتـه ،پولـس توجـه مـا را بـه رابطـة میـان وعـدة خـدا بـه ابرهیـم و احـکام
(فرامیـن) داده شـده بـه ارسائیـل کـه  ۴۳۰سـال پـس از آن بود جلـب میکند .رابطـة میان این
دو چگونـه بایـد درک بشـود و چـه اشـارات و مفاهیم ضمنـی برای موعظه انجیـل در بر دارد؟
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵اوت آماده شوید.

یکشنبه

 ۳۰ژوئیه

رشیعت (احکام) و ایامن (غالطیان باب  ۳آیات  ۱۵تا )۱۸
حتـی اگـر مخالفـان پولـس اذعان مینمودنـد که خصوصیات زندگـی ابراهیم اساسـاً با ایامن
شـکل گرفتـه ،پولـس میدانسـت کـه آنها همچنـان دربارة اینکه چـرا خدا احـکام را چهار قرن
پـس از ابراهیـم بـه بنیارسائیـل داد ،او را بـه چالـش خواهنـد کشـید .آیـا اعطـای احـکام ،متام
قـرار و پیامنهـای پیـش از آن را باطـل منیکرد؟



منظـور پولـس از مقایسـه میـان وصیتنامـه یـک فـرد و عهـد خـدا بـا ابراهیـم چیسـت؟
غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۵تـا .۱۸

عهـد و پیمان عمومـا بـا وصیتنامه تفـاوت دارد .عهد و پیمان توافقی عادی بیـن دو نفر یا
بیشتر اسـت کـه اغلب «قـرارداد» یا «معاهـده» نامیده میشـود؛ در مقابـل ،وصیتنامه بیانیه
یـک فـرد میباشـد کـه یکطرفه اسـت .ترجمـة یونانـی عهد قدیـم یـا  Septuagintسـبعینی،١
هرگـز عهـد خـدا بـا ابراهیـم را بـا واژة یونانـی بـکار رفتـه بـرای توافـق دوطرفـه یـا قـرار داد
( )diathekeترجمـه نکـرده اسـت .چـرا؟ احتماالً به این دلیل کـه مرتجامن تشـخیص دادند که
عهـد خـدا بـا ابراهیـم یـک معاهـده میـان دو شـخص نبـود ،کـه وعدههـای الـزامآور دوجانبه
داده شـوند .بلعکـس ،عهـد خـدا فقط بر اسـاس ارادة او بود .هیچ رشط و رشوطی مشـتمل بر
«اگـر ،و یـا امـا » در کار نبـود .ابراهیـم بـا خلـوص دل و بـی چون و چـرا کالم خـدا را میپذیرد.
 Septuagint .١سـبعینی یـا هفتـادی هـا به هفتاد نفر از پژوهشـگران یهود اطالق میشـود
کـه کتـاب مقـدس عربی را به زبـان یونانی ترجمـه کردند.
پولـس عبـارت دو معنایی«وصیتنامـه» و «عهـد» را انتخـاب می کند تـا ویژگیهای خاص
عهـد خـدا بـا ابراهیـم را برجسـته سـازد .وعـدة خـدا ماننـد وصیتنامـه بشری ،به یـک ذینفع
خـاص ،ابراهیـم و ذریـت وی مربـوط میشـود (پیدایـش بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ۵؛ غالطیـان باب
 ۳آیـة  )۱۶؛ کـه شـامل ارث و میـراث نیـز میشـود (پیدایـش بـاب  ۱۳آیـة  ،۱۵بـاب  ۱۷آیـة ۸
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؛ رومیـان بـاب  ۴آیـة  ۱۳؛ غالطیـان بـاب  ۳آیـة  .)۲۹ماهیـت تغییـر ناپذیـر وعـدة خـدا بـرای
پولـس دارای بیشترین اهمیـت میباشـد .بـه همان صورتـی کـه وصیتنامـه یـک فـرد زمانـی
کـه بـه اجـرا گذاشـته شـود ،قابـل تغییر منیباشـد ،احکام اعطا شـدة خـدا از طریق موسـی نیز
منیتواننـد عهـد پیشـین او بـا ابراهیـم را بیاثـر و منسـوخ کننـد .عهـد خـدا یک وعـده یا قول
اسـت (غالطیـان بـاب  ۳آیـة  )۱۶و خـدا بـه هیـچ وجـه پیمان شـکنی منیکند (اشـعیا بـاب ۴۶
آیـة ۱۱؛ عربانیـان بـاب  ۶آیة .)۱۸

در آیات زیر ،واژة عهد را با قول جایگزین منایید .ماهیت عهد در هر کدام از این
آیات چیست؟ درک عهد خدا به عنوان یک قول چگونه معنای آیات را شفافتر
میسازد و چگونه به ما در درک بهرت ماهیت عهد کمک میکند؟ (پیدایش باب ۹
آیات  ۱۱تا  ،۷۱باب  ۵۱آیة  ،۸۱باب  ۷۱آیات  ۱تا  .)۱۲این نیز به ما دربارة شخصیت
خدا و اینکه چگونه میتوانیم به او اطمینان کنیم ،چه چیزی میآموزد؟

دوشنبه

 ۳۱ژوئیه

ایامن و رشیعت (احکام) (رومیان باب  ۳آیة )۳۱
پولس به شدت در مورد برتری ایامن در ربطة انسان با خدا ،استدالل کرده است .او به مراتب
بیان منوده است که نه ختنه شدن و نه هیچ «اعامل رشیعت» دیگری برای نجات الزامی نیستند،
«چونکه یافتیم که هیچ کس از اعامل رشیعت عادل (پاک و بی گناه) شمرده منیشود» (غالطیان
باب  ۲آیة  .)۱۶بعالوه ،این اعامل رشیعت نیست بلکه ایامن است که ویژگی شاخص ایامندار
میباشد (غالطیان باب  ۳آیة  .)۷این منفی گویی مداوم از اعامل رشیعت ،این پرسش را مطرح
میسازد که« ،پس آیا رشیعت مطلقاً هیچ ارزشی ندارد؟ آیا خدا رشیعت را از میان برداشت؟»



از آنجایـی کـه نجـات از طریـق ایمان اسـت و نـه اعمال رشیعـت ،آیـا منظـور پولـس
ایـن اسـت کـه آیـا ایمان ،رشیعـت را منسـوخ میکنـد؟ آیـات زیـر چـه چیـزی بـه مـا
میگوینـد؟ رومیـان بـاب  ۳آیـة  ۳۱را بـا متـی باب  ۷آیات  ۷و  ،۱۲بـاب  ۸آیة  ۳و متی
بـاب  ۵آیـات  ۱۷تـا  ۲۰مقایسـه کنیـد.

بحـث پولـس در بـاب  ۳رومیـان مبـوازات گفتمان او دربـارة ایمان و رشیعـت در غالطیان
میباشـد .پولـس کـه در مییابـد نظریـات وی ممکـن اسـت برخـی را بـه چنیـن اسـتنتاجی
منتهـی سـازد کـه او بـا رفعـت بخشـیدن ایمان ،احـکام و رشیعت را بـی بها و منسـوخ میکند،
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ایـن پرسـش بدیهـی و بـی نیـاز بـه پاسـخ را مطـرح میکنـد « ،پـس آیـا رشیعـت را بـه ایمان
باطـل میسـازیم؟» واژة ترجمـه شـده بـه عنـوان «باطـل سـاخنت» در رومیـان بـاب  ۳آیـة ، ۳۱
 katargeoمیباشـد .پولـس مرتبـا از ایـن واژه اسـتفاده میکنـد و میتوانـد به صـورت «بیاثر
کـردن» (رومیـان بـاب  ۳آیـة « ، )۳نابود سـاخنت» (افسسـیان باب  ۲آیة « ، )۱۵معدوم گشتن»
(رومیـان بـاب  ۶آیـة  )۶یـا «فانـی سـاخنت» (اول قرنتیـان بـاب  ۶آیـة  )۱۳ترجمـه بشـود .بـه
طـور واضـح  ،اگـر پولـس میخواسـت ایـن نظریـه را که احـکام یا رشیعـت به نوعی بـا صلیب
از میـان برداشـته شـده انـد را تأییـد منایـد ،درسـت هامنطـور که بسـیاری از مردم امـروزه ادعا
میکننـد کـه او چنیـن منظـوری داشـت ،اینـک زمـان آن بـود .امـا پولس نـه تنها این نیـت را با
یـک پاسـخ منفـی شـدید انـکار میکند ،او در واقـع بیان میکند کـه انجیل وی باعث اسـتواری
و برقـراری رشیعـت و احکام اسـت!
«نقشـة برائـت و پـاک شـدن از طریـق ایمان ،آشـکار میکنـد که خدا بـرای احـکام خود در
لـزوم و تـدارک قربانـی کفـاره احرتام قائل اسـت .اگـر عدالت از طریق ایمان رشیعت را از بین
میبـرد ،پـس دیگـر نیـازی بـه مـرگ فداکارانـه و فدیه گونه مسـیح نخواهـد بود تـا گناهکار را
از گناهانـش رهایـی بخشـیده و از اینرو او را با خدا آشـتی دهد.
«علاوه بـر ایـن ،ایمان اصیـل در خود متایـل بیقید و رشطـی دارد تا ارادة خـدا در زندگی
موافـق بـا رشیعـت وی تحقـق یابـد  ...ایمان واقعـی ،بـر پایـة محبـت با متـام جـان و دل برای
نجـات ،میتوانـد تنهـا بـه اطاعـت ختـم بشـود – ».کتـاب مقـدس تفسـیری ادونتیسـتهای روز
هفتـم جلـد  ۶صفحـه . ۵١٠
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 510

به این مفهوم که اگر پولس در حقیقت منظورش این بود که ایامن ،الزام رعایت احکام
را باطل می سازد ،بیندیشید .آیا در این صورت ،برای مثال :زنا ،دزدی یا حتی قتل
دیگر گناه محسوب نخواهند شد؟ دربارة رنج ،درد و عذابی که در صورت اطاعت از
رشیعت خدا تجربه نخواهید کرد ،فکر کنید .شام و یا دیگران چه عذابهایی را بدلیل
نافرمانی از احکام خدا تجربه کردهاید؟

سه شنبه

 ۱اوت

منظور از رشیعت
پولـس در غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۱۹تـا  ،۲۹به کرثت بـه «احکام» رجـوع میکند .پولس
در ایـن بخـش از کتـاب غالطیان ،اساسـاً بـه چه رشیعتی اشـاره میکند؟
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برخـی کـه بـاور دارنـد واژة (تـا) در آیـة  ۱۹بیـان کنندة این اسـت کـه احکام فقـط موقتی
بودنـد و چنیـن اندیشـیدهاند کـه ایـن آیـه بایـد به احـکام ترشیفاتی اشـاره داشـته باشـد ،زیرا
هـدف آن احـکام بـر روی صلیـب تحقـق یافته بـود و در نتیجه به پایان رسـیده بودنـد .اگرچه
ایـن بـه خـودی خـود معنـا میدهـد ،اما به نظر منیرسـد کـه منظور پولـس در غالطیان باشـد.
در حالـی کـه هـر دو احـکام ترشیفاتـی و اخالقی در کوه سـینا به دلیل تخلف «صادر شـدند»،
مـا بـا در نظـر گرفتن سـؤال زیـر خواهیـم دیـد کـه به نظـر میرسـید پولـس معیارهـا و اصول
اخالقـی احـکام را بدیهـی تریـن موضوع در ذهن میپنداشـت.

چرا پولس میگوید که احکام اضافه شده بودند؟ و به چه چیزی اضافه شده بودند و
چرا؟ غالطیان باب  ۳آیة  ۱۹و رومیان باب  ۵آیات  ۱۳و  ۲۰را با یکدیگر مقایسه کنید.



پولـس منیگویـد کـه احـکام بـه عهـد خـدا بـا ابراهیـم اضافـه شـده بودنـد ،بطوریکـه یک
نـوع ضمیمـه بـه یـک وصیتنامـه بودندکـه مفـاد اصلـی را تغییـر داد .احـکام بسـیار پیـش از
ماجـرای کـوه سـینا وجـود داشـتند (مطالعـة فـردا را ببینیـد) .در عـوض ،منظـور پولـس ایـن
اسـت کـه احـکام بـه دلیـل کامالً متفاوتـی به بنیارسائیـل داده شـده بودنـد .و آن بدلیل تغییر
جهـت دادن مـردم بـه سـوی خـدا و فیضـی که او به همه کسـانی که بـا ایامن نـزد او میآیند،
ارائـه میدهـد ،بـود .احـکام ،رشایـط گناهآلودمـان و نیازمـان بـه فیـض خـدا را بـرای مـا منایان
میسـازند .قـرار نبـود کـه رشیعـت نوعی برنامه بـرای «بدسـت آوردن» نجات باشـند .بلعکس،
پولـس میگویـد کـه آنهـا اعطا شـدند ،تـا «مردم هر چه بیشتر بـه طبیعت گناهـکار خود پی
برنـد» (رومیـان بـاب  ۵آیـة  )۲۰؛ یعنـی ،گنـاه موجـود در زندگیمان را با وضوح بیشتری به ما
نشـان بدهنـد (رومیـان بـاب  ۷آیة .)۱۳
در حالـی کـه احـکام ترشیفاتـی اشـاره بـه مسـیح موعـود داشـتند و بـر قدوسـیت و نیـاز
بـه یـک نجـات دهنـده تأکیـد میکردنـد ،ایـن احـکام اصـول اخالقـی بـا «نبایدهایش»گنـاه را
آشـکار سـاخته و بـه مـا نشـان میدهـد کـه گنـاه تنهـا بخشـی از رشایط طبیعـی ما منیباشـد،
بلکـه در واقـع ،تخطـی از رشیعـت خداسـت (رومیـان بـاب  ۳آیـة  ۲۰؛ بـاب  ۵آیـات  ۱۳و
 ۲۰؛ بـاب  ۷آیـات  ۸ ، ۷و  .)۱۳بـه ایـن دلیـل اسـت کـه پولـس میگویـد« ،جایـی کـه رشیعت
نیسـت تجـاوز هـم نیسـت» (رومیـان بـاب  ۴آیـة « .)۱۵رشیعـت به عنـوان یـک ذ ّرهبین عمل
میکنـد .ایـن وسـیله در حقیقـت تعـداد نقطههـای کثیـف یـک لبـاس را بیشتر منیکنـد ،بلکه
باعـث میشـوند آنهـا بـا وضـوح بیشتری دیـده شـوند و بسـیار بیشتر از آنچـه چشـم غیـر
مسـلح میتوانـد ببینـد ،آشـکار میسـازند – ».ویلیـام هندریکسـن ،تفسـیر عهـد جدید ،رشحی
بر غالطیـان ،صفحـه .١۴١
William Hendriksen, New Testament Commentary, Exposition on Galatians, p. 141
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چهارشنبه

 ۲اوت

طول مدت احکام خدا
آیـا اظهـار پولـس در مـورد ایـن کـه احکام در کوه سـینا اضافه شـد ،به این معنی اسـت
کـه پیـش از آن وجـود نداشـت؟ اگـر چنیـن نیسـت ،تفـاوت میـان قبـل و بعـد از واقعة
کـوه سـینا چیسـت؟ پیدایـش بـاب  ۹آیات  ۵و  ، ۶باب  ۱۸آیة  ،۱۹بـاب  ۲۶آیة  ، ۵باب
 ۳۹آیـات  ۷تـا  ۱۰و خـروج بـاب  ۱۶آیـات  ۲۲تـا  ۲۶را بخوانید.



خدا نیازی به منایان ساخنت احکام به ابراهیم توسط طوفان ،رعد و برق و مجازات مرگ
نداشت (خروج باب  ۱۹آیات  ۱۰تا  .)۲۳پس چرا خدا احکام را به آن صورت به بنیارسائیل
داد؟ این بدین دلیل بود که بنیارسائیل در طول مدت اسارتشان در مرص ،بزرگواری و معیارهای
اخالقی متعالی خدا را نادیده گرفتند .در نتیجه ،الزم بود از میزان گناهکاری خود و ق ّدوسیت
رشیعت خدا آگاه شوند .مکاشفه بر کوه سینا مطمئناً چنین منود.

منظـور پولـس از گفتن اینکـه رشیعـت اضافه شـد «تا هنـگام آمدن آن نسـلی که وعده
بـدو داده شـد» ،چیسـت؟ غالطیـان باب  ۳آیـات  ۱۶تا .۱۹



بسـیاری ایـن آیـات را چنیـن درک کردهانـد که رشیعتی که بر کوه سـینا داده شـده ،موقتی
بـود .ایـن رشیعـت  ۴۳۰سـال پـس از ابراهیـم وارد شـد و سـپس بـا آمـدن مسـیح پایـان یافت.
اگرچـه ایـن برداشـت بـا آنچـه پولـس دربارة رشیعـت در رومیان و همچنین سـایر آیـات کتاب
مقـ ّدس از جملـه متـی بـاب  ۵آیات  ۱۷تـا  ۱۹میگوید ،مغایـرت دارد.
اشـتباهی کـه خواننـدگان اغلـب در مـورد ایـن آیـات مرتکـب میشـوند ایـن اسـت کـه
اسـتنباط میکننـد عبـارت (تـا زمـان) همـواره حاکـی از دورة زمانـی محـدودی میباشـد .امـا
چنیـن نیسـت .مزامیـر بـاب  ۱۱۲آیة  ۸با توصیف شـخصی که از خداوند میهراسـد ،میگوید،
«دل او اسـتوار اسـت و نخواهـد ترسـید تـا آرزوی خویـش را بـر دشـمنان خود ببینـد ».آیا این
بدیـن معناسـت کـه زمانـی کـه او پیـروز میشـود ،خواهـد هراسـید؟ در مکاشـفةیوحنا باب ۲
آیـة  ،۲۵عیسـی میفرمایـد« ،جـز آنکـه بـه آنچـه داریـد تـا هنـگام آمدن مـن متسـک جویید».
آیـا منظـور عیسـی ایـن اسـت کـه زمانی کـه او بیایـد ،ما دیگـر ملزم به وفـادار بودن نیسـتیم؟
نقـش رشیعـت بـا آمـدن مسـیح پایـان نیافـت .بلکـه تـا زمانـی کـه وجود داشـته باشـد ،به
تنویـر و بزرگنامیـی گنـاه میپـردازد .آنچـه پولـس میگویـد ایـن اسـت کـه آمدن مسـیح نقطة
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عطـف قاطعـی در تاریـخ برشیـت را نشـان داد .مسـیح قـادر اسـت کاری را انجـام بدهـد کـه
رشیعـت هرگـز منیتوانـد عالجـی بـرای گنـاه ارائه دهـد که مبوجـب آن گناهکاران عـادل و از
گنـاه منـزه شـوند و از طریـق روح خویـش  ،احـکام خـود را در آنـان تحقـق بخشـد( .رومیـان
بـاب  ۸آیـات  ۳و .)۴

آیا شام تا کنون با خود اندیشیدهاید که ،اگر خداوند این کار یا آن کار را برای من
انجام میداد ،آنوقت من هرگز بار دیگر به او شک نکرده و از او سؤالی منیپرسیدم؟
اما به آنچه بر کوه سینا اتفاق افتاد بیاندیشید ،دربارة اینکه بنیارسائیل چه تجلی
قدرمتندی از قدرت خدا را مشاهده کردند – و با این حال ،همچنان چه کاری انجام
دادند؟ این باید دربارة اینکه ایامن حقیقی چیست و ما چگونه آن را بدست آورده و
حفظ میکنیم ،چه چیزی به ما بگوید؟ (کولسیان باب  ۲آیه  ۶را ببینید).

پنجشنبه

 ۳اوت

بلندمرتبگی وعده
«همین است آنکه در جامعت در صحرا با آن فرشتهای که در کوه سینا بدو سخن میگفت
و با پدران ما بود و کلامت زنده را یافت تا به ما رساند» (اعامل رسوالن باب  ۷آیة .)۳۸
در غالطیـان بـاب  ۳آيـات  ۱۹و  ،۲۰سلسـله افـکار پولـس در مـورد اینکـه رشیعـت ،عهـد
فیـض را از بیـن منیبـرد ،ادامـه مـی یابـد؛ ایـن مهـم اسـت زیرا اگـر دانـش الهیاتـی مخالفانش
صحیـح بـود ،رشیعـت دقیقاً ایـن کار را انجام مـیداد .بنابراین ،بیاندیشـید که اگر میبایسـت
در مقابـل فیـض خـدا ،بـرای نجات بـر رعایت رشیعت توسـط خـود تکیه میکردیـم ،موضع ما
بـه عنـوان افـراد گناهـکار چـه میبـود .مـا در نهایت نـا امید میشـدیم.
اگـر چـه جزئیـات نظریـات پولـس در غالطیان بـاب  ۳آیات  ۱۹و  ۲۰دشـوار هسـتند ،نکته
اصلـی یـا لـب کالم او واضـح اسـت :رشیعـت نسـبت بـه وعـده ،فرعـی اسـت زیـرا از طریـق
وسـاطت فرشـتگان و موسـی داده شـد .در کتـاب خـروج بـه ارتبـاط فرشـتگان بـا احـکام زنده
اشـارهای نشـده اسـت ،امـا در چندین بخـش دیگر کتاب مقـ ّدس دیده میشـود (تثنیه باب ۳۳
آيـة  ۲؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۷آیـه  ۵۳؛ عربانیـان بـاب  ۲آیـة  .)۲پولـس از واژة واسـطه در اول
تیموتائـوس بـاب  ۲آیـة  ۵بـرای اشـاره بـه مسـیح اسـتفاده میکنـد ،امـا نظراتـش در اینجـا با
جدیـت پیشـنهاد میدهنـد کـه او آیـة  ۵باب  ۵کتـاب تثنیـه را در ذهن دارد ،جایی که موسـی
میگویـد« ،مـن در آن وقـت میـان خداونـد و شما ایسـتاده بودم ،تـا کالم خداوند را برای شما
بیـان کنم».
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بهمان انـدازه کـه عطـای احـکام در کـوه سـینا بـا شـکوه بـود بـا وجود فرشـتگان بیشمار
و بـا همان اهمیتـی کـه موسـی در آن زمـان احـکام را معرفـی میکـرد ابالغ احـکام به صورت
غیرمسـتقیم بـود .کاملاً متضـاد بـا مطلـب گفتـه شـده ،وعدة خدا مسـتقیامً بـه ابراهیـم داده
شـد (و از ایـن رو ،بـه متـام ایامنـداران) ،زیـرا نیـازی بـه واسـطه نبـود .در نهایـت ،رشیعت هر
قـدر دارای اهمیـت باشـد ،جایگزینـی بـرای وعـدة نجـات بـا فیـض از طریـق ایمان منیباشـد.
بالعکـس ،احـکام بـه مـا در درک بهتر میـزان شـگفتانگیز بـودن آن وعـده کمـک میکننـد.

ماهیـت روبـرو شـدن مسـتقیم ابراهیـم بـا خـدا را توصیـف مناییـد .چنیـن حضـور
بیواسـطه نـزد خـدا چه سـودی داشـت؟ پیدایش بـاب  ۱۵آیـات  ۱تا  ، ۶بـاب  ۱۸آیات
 ۱تـا  ۳۳و بـاب  ۲۲آیـات  ۱تـا  ۱۸را ببینیـد.



دربارة بعضی از مواجهههای افراد دیگر همچون آدم و ح ّوا در باغ عدن (پیدایش
باب  ،)۳پلکان یعقوب (پیدایش باب  ،)۸۲پولس در مسیر دمشق (اعامل رسوالن باب
 )۹در کتاب مقدّ س ،بیاندیشید .شاید شام چیزی به این شگرفی تجربه نکرده باشید،
اما خدا به چه روشهایی خود را برای شام آشکار ساخته است؟ همچنین از خود
بپرسید ،آیا چیزی در زندگی شخصیتان وجود دارد که ممکن است شام را از داشنت
چنین صمیمیت و حضوری که ابراهیم تجربه با خدا تجربه کرد ،باز دارد؟ اگر چنین
است ،چه راهکارهایی برای تغییر آن میتوانید در پیش بگیرید؟

جمعه

 ۴اوت

تفکـری فراتـر« :مـردم در اسارتشـان ،بـه میـزان زیـادی آگاهـی خـود از خـدا و اصول
عهـد ابراهیمـی را از دسـت دادنـد .در آزادی از مصر ،خـدا بـه دنبـال آشـکار منـودن قـدرت
و رحمـت خـود بـه ایشـان بـود ،تـا آنهـا بـه محبت نسـبت بـه وی و اطمینـان بـه او رهنمود
شـوند .او آنهـا را بـه دریـای سـیاه آورد – جایـی کـه فـرار از دسـت مرصیانـی کـه آنهـا را
تعقیـب میکردنـد ،غیـر ممکـن به نظر میرسـید – تا شـاید آنهـا ناتوانی مطلق و نیازشـان به
کمـک الهـی را تشـخیص بدهنـد؛ و سـپس رهایـی از آنها را مقدر سـاخت .از ایـن رو ،آنها از
احسـاس محبـت و قدردانـی نسـبت بـه خـدا و اطمینـان از قـدرت او در کمک به خود رسشـار
شـدند .خـدا آنهـا را بـا خـود بـه عنـوان نجـات دهندهشـان از اسـارت موقت ،پیونـد داد.
«امـا همچنـان حقیقتـی بزرگرت وجود داشـت که ذهن آنـان باید تحت تاثیر قـرار میگرفت.
آنهـا کـه در میـان کفـر و فسـاد زندگـی میکردنـد ،هیـچ برداشـت درسـتی از ق ّدوسـیت خدا،
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گناهـکاری رو بـه افزایـش قلبهـای خـود ،ناتوانـی مطلقشـان در اطاعـت از رشیعـت خـدا و
نیازشـان بـه یـک نجـات دهنـده ،نداشـتند .همه اینهـا باید به ایشـان تعلیم داده میشـد– ».
الـن جـی .وایـت ،بـزرگ خاندانها و انبیـا صفحه .٣٧١
Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 371
«رشیعـت خـدا کـه بـا عظمـت مهیبـی بـر کـوه سـینا بیـان شـد ،ارائـه نامـه محکومیـت
بـه گناهـکار اسـت .مسـئولیت رشیعـت ایـن اسـت کـه محکـوم کنـد ،امـا هیـچ قدرتـی بـرای
عفـو منـودن یـا نجـات دادن در آن وجـود نـدارد – ».الـن جـی .وایـت ،کتـاب مقدس تفسـیری
ادونتیسـتهای روز هفتـم جلـد  ۶صفحـه .١٠٩۴
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1094

سواالتی برای بحث
 .۱دربـارة ایـن ایدة کلّی از وعدهها ،بخصوص آنها که شکسـته شـدند ،بیاندیشـید.

احساسـتان در مـورد کسـانی کـه بـه وعدهشـان نسـبت بـه شما عمـل نکردنـد ،چـه
بـود؟ اینکـه فـردی قصـد عمـل بـه وعـدهاش را داشـته اسـت ،اما سـپس نتوانسـته یا
نخواسـته کـه بـه آن عمـل کنـد بـا اینکـه متوجـه بشـوید آن فـرد هرگز قصـد عمل به
آن وعـده را نداشـته اسـت ،چـه تفاوتـی ایجـاد میکند؟ پس از شکسـته شـدن وعده
بـه هـر دلیلـی ،در مـورد میـزان اطمینانتـان برای شما چـه اتفاقـی میافتد؟ دانستن
اینکـه میتوانیـد بـه وعدههـای خـدا اطمینـان کنیـد ،بـرای شما چـه مفهومـی دارد؟
یـا شـاید سـؤال بایـد اینگونه باشـد کـه ،چگونـه میتوانیـد بیاموزید در وهلـه اول به
وعدههـای خـدا اطمینـان کنید؟
 .2ما به چه شیوههایی در معرض خطر فاسد شدن توسط محیط اطراف هستیم تا
جایی که آگاهیمان از حقایقی که خدا به ما داده است را از دست بدهیم ؟ چگونه
میتوانیم خود را از اینکه آن تأثیرات منفی چه هستند و چگونه میتوانیم آنها را
بیاثر کنیم ،آگاه سازیم؟
خالصـه :اعطـای رشیعـت بر روی کوه سـینا ،وعدة خدا بـه ابرهیم را بیاعتبـار و قوانین
آن را بیاثـر نکـرد .احـکام اعطـا شـد تـا شـاید مـردم از میـزان حقیقـی گناهکاری خـود آگاهی
یابنـد و نیـاز خـود بـه وعدة خدا بـه ابراهیم و نسـل وی را تشـخیص بدهند.
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