درس هشتم

 ۱۲تا  ۱۸اوت

از بردگی تا میراث داری

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :غالطیان باب  ۳آیه  ۲۶تا باب  ۴آیه  ۲۰؛ رومیان باب  ۶آیات  ۱تا
 ۱۱؛ عربانیان باب  ۲آیات  ۱۴تا  ، ۱۸باب  ۴آیات  ۱۴و  ۱۵؛ رومیان باب  ۹آیات  ۴و .۵
آیـه حفظـی« :لهـذا دیگـر غلام نیسـتی بلکـه پرس ،و چـون پسر هسـتی ،وارث خدا
نیـز بوسـیله مسـیح» (غالطیـان بـاب  ۴آیه .)۷
پولس به غالطیان میگوید که آنها نباید مانند بردگان زندگی و رفتار منایند ،بلکه به عنوان
دخرتان و پرسان خدا با متام حقوق و امتیازاتی که برایشان وجود دارد ،رفتار کنند – حقیقتی
که مارتین لوتر جوان باید میشنید .از آنجایی که آگاهیاش از گناه عمیقتر میشد ،مرد جوان
بدنبال کار خود برای بدست آوردن بخشش و آرامش بود .او زندگی بسیار سخت و طاقت
فرسایی را در پیش گرفت ،با روزه ،دعای شبانه و ریاضت کشی سعی در رام منودن رشارتهای
ذاتی خود را داشت که مبوجب آن شیوه زندگی رهبانی هیچ تسکینی به همراه نداشت .او از
هر گونه از خود گذشتگی مبنظور حصول خلوص قلب که او را قادر میساخت تا به تأیید نظر
خدا برسد ،کوتاهی نکرد .او بعدها گفت که راهبی مؤمن بود که از قوانین خود پیروی منود
اما هیچ آرامشی در آنها نیافت .او گفت« :اگر این امکان وجود داشت که یک راهب زاهد
با رهبانیت و ریاضت کشی خود به ملکوت اعلی دست یابد ،آنگاه مطمئناً باید شایستگی این
موهبت نصیب من میشد ».با این حال ،این روش سودی برای او حاصل نکرد.
تنها وقتی او بعدها رشوع به درک حقیقت در باره رستگاری بواسطه مسیح منود ،هامنطور
که در غالطیان آشکار شده است ،رشوع به کسب آزادی و امید روحانی برای خود منود .در
نتیجه ،جهان ما با پژوهشهای او تغییر کرد و دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۹اوت آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۳اوت

وضعیت ما در مسیح (غالطیان باب  ۳آیات  ۲۶تا )۲۹



با داشنت غالطیان باب  ۳آیة  ۲۵در ذهن ،غالطیان باب  ۳آیة  ۲۶را بخوانید .این آیه چگونه
به ما در درک ارتباطامن با رشیعت  ،حال که توسط عیسی نجات یافتهایم ،کمک میکند؟

واژة زیرا در ابتدای آیة  ۲۶نشان میدهد که پولس رابطهای مستقیم میان این آیه و آیة
پس از میبیند .به هامن صورتی که پرس یک ارباب تا زمانی که صغیر بود ،تحت نظارت یک
آموزگار بود ،پولس میگوید که کسانی که ایامن به مسیح را بپذیرند دیگر صغیر نیستند؛ رابطة
آنها با رشیعت تغییر کرده است زیرا آنها اکنون «پرسان» بالغ خدا میباشند.
عبـارت پسر مطمئنـاً تنهـا مربـوط به ذکور منی شـود؛ پولس به وضـوح اناث را نیـز در این
دسـته قـرار میدهـد (غالطیـان بـاب  ۳آیـة  .)۲۸دلیلـی کـه او از واژة پسران به جـای فرزندان
اسـتفاده میکنـد ایـن اسـت که او ارث خانـواده را در ذهـن دارد که به زادگان مذکر میرسـید
بـه همـراه ایـن واقعیـت کـه عبـارت «پرسان خـدا» انتصـاب ویـژة ارسائیـل در عهـد قدیم بود
(تثنیـه بـاب  ۱۴آیـة  ،۱هوشـع بـاب  ۱۱آیـة  .)۱غیریهودیـان نیـز اکنـون در مسـیح ،از رابطـه
خـاص بـا خـدا که تنهـا منحصر بـه بنیارسائیل بـود ،بهـره میبرند.



چـه چیـزی در مـورد تعمیـد وجـود دارد کـه آن را بـه رویـدادی بسـیار مهـم تبدیـل
میکنـد؟ غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۲۷و ۲۸؛ رومیـان بـاب  ۶آیـات  ۱تـا  ۱۱؛ اول پطـرس
بـاب  ۳آیـة .۲۱

پولـس بـا اسـتفاده از واژة زیـرا در آیـة  ۲۷بـار دیگـر نشـان میدهـد کـه چقـدر در برهـان
منطـق اسـتقرایی و گام بـه گام دقـت نظـر دارد .پولـس تعمیـد را به عنوان یک تصمیم بسـیار
مهـم بـرای متّحـد سـاخنت زندگیمـان بـا مسـیح میبینـد .او در بـاب  ۶کتـاب رومیـان ،تعمیـد
را بـه صـورت منادیـن بـه عنـوان متّحـد شـدن مـا بـا عیسـی ،هـم در مـرگ و هـم در رسـتاخیز
وی ،توصیـف میکنـد .پولـس در غالطیـان اسـتعارة دیگـری را بـکار میبرد :تعمیـد عمل در بر
گرفتن یـا پوشـیدن ردای مسـیح میباشـد .اصطلاح پولس یـادآور آیـات فوقالعـاده عهد قدیم
هسـتند کـه از پوشـیده شـدن بـا عدالـت و نجـات صحبـت میکننـد (اشـعیا بـاب  ۶۱آیـة ،۱۰
ایـوب بـاب  ۲۹آیـة  ۱۴را ببینیـد)« .پولـس تعمیـد را بـه عنـوان لحظـهای میبینـد کـه مسـیح
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ماننـد جامـهای ،ایامنـدار را میپوشـاند .اگرچـه پولـس از آن واژه اسـتفاده منیکنـد ،امـا او
عدالتـی را توصیـف میکنـد کـه بـه ایامندران اعطا شـده اسـت – » .فرانک جِی .ماتِرا ،نگارشـی
در بـاب غالطیـان طبـق مرجـع زیر.
Frank J. Matera, Galatians (Collegeville, Minn.: The Liturgical Press, 1992), p. 145
تعمیـد مظهـر ات ّحـاد مـا با مسـیح اسـت بدین معنـی که آنچه در باره مسـیح صادق اسـت
در خصـوص مـا نیـز صـدق میکنـد .از آنجایـی کـه مسـیح از «ذریـه و نسـل » ابراهیـم اسـت،
ایامنـداران بـه عنـوان «رشیـک ارث بـا مسـیح» هسـتند (رومیـان بـاب  ۸آیـة  )۱۷ایامنـداران
همچنیـن همـه وعـده هـای عهـد را کـه به ابراهیم و نسـل او داده شـد بـه ارث خواهنـد برد.

دربـارة اندیشـه ای کـه میگویـد هـر آنچـه بـرای عیسـی صـادق اسـت بـرای مـا نیز
صـدق میکنـد ،بیشتر تأمـل مناییـد .ایـن حقیقـت شـگفتانگیز ،چگونـه بایـد متـام
جنبههـای وجـود مـا را تحـت تأثیـر قـرار دهـد؟

دوشنبه

 ۱۴اوت

بنده اصول ابتدایی بودن
بـا مقایسـه ای کـه در بـاره رابطـه مـا بـا خـدا و فرزنـدان و میـراث داران شـد حـال پولس
بـا گنجانـدن موضـوع وراثـت در غالطیـان  ٣-١ :٤بـه رشح و تفصیـل ایـن اسـتعاره میپـردازد.
اصطالحـات پولـس وضعیتـی را تداعـی میکنـد کـه مبوجـب آن صاحب یک ملک بـزرگ فوت
کـرده و متـام دارایـی خـود را بـرای پسر ارشـد خود به جا گذاشـته اسـت .اگرچه پسر او صغیر
اسـت .هامنطـور کـه ایـن وضعیـت اغلـب بـرای وصیتنامههـای امـروزی نیـز وجـود دارد،
وصیـت پـدر ترصیـح میکنـد کـه پسرش باید تحت نظـارت قیم ها و مدیران باشـد تـا به بلوغ
برسـد .اگـر چـه او از عنـوان صاحـب ملـک پـدرش برخوردارمیباشـد ولـی بـه عنـوان یک فرد
صغیـر ،عمالکمـی بیـش از یـک برده میباشـد.
قیـاس پولـس شـبیه بـه ُمرشـد یـا لَلِـه در غالطیـان بـاب  ۳آیة  ۲۴اسـت ،امـا در ایـن مورد،
قـدرت مبارشیـن و مدیـران بـه مراتـب برتـر و مهمتـر میباشـد .آنهـا نـه تنها مسـئول تربیت
پسر اربـاب هسـتند ،بلکـه مسـئول متـام فعالیتهـای مالـی و اداری نیـز هسـتند تـا زمانی که
پسر بـه انـدازه کافـی بـزرگ شـود کـه بتوانـد وظایف خـود را انجـام بدهد.



غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ۳را بخوانیـد .بـا توجـه بـه گفتـه پولـس ،رشیعت یـا احکام
در زندگـی هـای مـا  ،حـال کـه در مسـیح هسـتیم چـه نقـش کمکی ایفـا میکند؟
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دقیقـا آنچـه پولـس از عبـارت «اصـول ابتدایـی» در (غالطیان باب  ۴آیـات  ۳و  )۸در ذهن
دارد ،مـورد بحـث میباشـد .واژة یونانـی  stoicheiaبطـور تحـت اللفظـی بـه معنـای «عنارص»
میباشـد .برخـی از آن بـه عنـوان توصیفـی از عنـارص اصلـی کـه جهـان را تشـکیل میدهنـد،
یـاد کردهانـد (دوم پطـرس بـاب  ۳آیـات  ۱۰و  )۱۲؛ یـا بـه عنـوان قدرتهایی شـیطانی که این
عنصر رشارت را کنترل میکننـد (کولسـیان بـاب  ۲آیـة  )۱۵؛ یـا اصول ابتدایـی زندگی مذهبی،
الفبـای مذهـب (عربانیـان بـاب  ۵آیـة  .)۱۲تأکیـد پولـس بـر وضعیت بشر به عنـوان «صغیر»
قبـل از آمـدن مسـیح (غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  )۳نشـان میدهد کـه او در اینجا اشـاره به
اصـول ابتدایـی زندگـی مذهبـی دارد .اگر چنین اسـت ،پولـس میگوید که دوران عهـد قدیم با
احـکام و قربانیهایـش ،رصفـاً انجیلـی آغازیـن بـود کـه اصول نجـات را تعییـن منـود .بنابراین،
بـا وجـود اهمیـت و آموزشـی بـودن احـکام ترشیفاتی بـرای بنیارسائیـل ،آنها تنها سـپیده ای
بودکـه حاکـی از طلـوع خورشـید بـود .آن سـپیده هـا هرگز قرار نبود جای مسـیح که خورشـید
عدالـت اسـت را بگیرند.
تنظیـم منـودن زندگـی بـر پایـة این قوانیـن به جای مسـیح مانند میل باز گشتن به گذشـته
میباشـد .بـرای غالطیـان بازگشـت بـه آن اصـول اولیـه پـس از اینکـه مسـیح آمـده بـود ،مانند
پسر بالـغ در مقایسـه پولـس بـود که میخواسـت بـار دیگـر بـه دوران صغیری خـود بازگردد!

در حالی که ایامن ساده و بیآالیش میتواند مثبت باشد (متی باب  ۱۸آیة  ، )۳آیا به
میزان بلوغ روحانی اهمیت دارد؟ یا می توانید چنین استدالل منایید که هر چه بیشرت
از نظر روحانی رشد میکنید ،ایامنتان از سادگی بیشرتی برخوردار خواهد بود؟ ایامن
شام تا چه میزان ساده« ،بی ریا و پاک نهاد» و قابل اعتامد میباشد؟

سه شنبه

 15اوت

«خدا پرس خود را فرستاد» (غالطیان باب  ۴آیة )۴
«لیکـن چـون زمـان بـه کامل رسـید ،خـدا پرس خود را فرسـتاد کـه از زن زاییده شـد و زیر
رشیعـت متولـد» (غالطیان بـاب  ۴آیة .)۴
انتخـاب واژة کمال توسـط پولـس ،نقش فعال خـدا در به انجام رسـاندن هدفش در تاریخ
بشر را نشـان میدهـد .عیسـی در زمانـی بطـور اتفاقـی نیامـد؛ او در زمـان دقیقـی کـه بـه
عنـوان صلـح رومیـان ( )Pax Romanaشـناخته میشـود ،آمد ،دورهای دویسـت سـاله از ثبات
و آرامـش نسـبی در رستـارس امپراتـوری روم .فتح منطقـة مدیرتانه صلح به ارمغـان آورد ،زبانی
مشترک ،راههـای مطلـوب بـرای سـفر و فرهنـگ مشترکی کـه انتشـار رسیـع انجیـل را آسـان
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میمنـود .از دیـدگاه و منظـر کتـاب مق ّدسـی ،همچنین زمانی اسـت که خدا برای آمدن مسـیح
موعـود در نظـر داشـت (دانیـال بـاب  ۹آیـات  ۲۴تـا  ۲۷را ببینید).

چرا مسیح باید برای نجات ما شکل انسانی به خود میگرفت؟ یوحنا باب  ۱آیة ۱۴؛
غالطیان باب  ۴آیات  ۴و  ۵؛ رومیان باب  ۸آیات ۳و  ۴؛ دوم قرنتیان باب  ۵آیة ۲۱
؛ فیلیپیان باب  ۲آیات  ۵تا  ۸؛ عربانیان باب  ۲آیات  ۱۴تا  ،۱۸باب  ۴آیات  ۱۴و .۱۵




آیـات  ۴و  ۵بـاب  ۴غالطیـان شـامل یکـی از مخترصتریـن روایـات انجیـل در کتـاب مق ّدس
میباشـد .آمـدن عیسـی بـه تاریـخ برشیـت اتفاقـی نبـود« .خـدا پسر خـود را فرسـتاد ».بـه
عبـارت دیگـر ،خـدا در نجـات مـا پیشـقدم شـد.
در ایـن آیـات همچنیـن بـه بـاور اساسـی مسـیحی در الوهیـت ابـدی مسـیح ،اشـاره شـده
اسـت (یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ۳و  ۱۸؛ فیلیپیـان باب  ۲آیـات  ۵تا  ۹؛ کولسـیان باب  ۱آیات
 ۱۵تـا  .)۱۷خـدا یـک پیک آسمانی را نفرسـتاد .او خـود آمد.
اگـر چـه او فرزنـد ازلـی خـدا بـود بـا اینحـال عیسـی از طریـق یـک زن مولـود گشـت .بـا
وجـود اینکـه تولـد از یـک باکـره در ایـن جملـه آمده اسـت ،امـا بطور ویـژه انسـانیت حقیقی
او را تاییـد میکنـد.
عبـارت «متولـد شـده تحـت رشیعـت» نـه تنهـا بـه اصـل یهـودی عیسـی اشـاره دارد ،بلکه
همچنیـن شـامل ایـن حقیقـت میشـود کـه محکومیـت مـا را بـه دوش میکشـد و مولـود
گردیـده بـود بخاطـر اینکـه بـرای گناهـان مـا مبیـرد.
برای مسیح الزم بود که انسانیت ما را در بر گیرد زیرا ما منیتوانستیم خود را نجات بدهیم.
مسیح با متّحد کردن طبیعت الهی خود با طبیعت برشی سقوط کردة ما ،از نظر قانونی واجد
رشایط شد تا جایگزین ،نجات دهنده و کاهن اعظم ما بشود .او به عنوان دومین آدم ،آمد تا
همة آنچه را که آدم نخستین بدلیل نافرمانیاش از دست داد ،باز پسگیرد (رومیان باب  ۵آیات
 ۱۲تا  .)۲۱او با فرمانربداریاش ،کامالً خواستههای رشیعت را به جا آورد و از این رو ،سقوط
غمانگیز آدم را جربان منود .و با مرگش بر روی صلیب ،حکم رشیعت بر او اجرا شد ،که مستلزم
مرگ گناهکار بود و بدین سبب محق گردید تا متامی کسانی را که با ایامن درست نزد او آمده
و خود را تسلیم کنند بازخرید منوده و از چنگال مرگ ابدی رهایی بخشد.

چهارشنبه

 ۱۶اوت

امتیاز فرزند خواندگی (غالطیان باب  ۴آیات  ۵تا )۷
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پولـس در غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۵تـا  ،۷موضـوع را بسـط میدهـد و تأکیـد میکنـد کـه
مسـیح اینـک« ،آنانـی را کـه زیـر رشیعـت باشـند فدیـه کـرد» (آیـات  ۴و  .)۵واژة فدیـه کردن
بـه معنـی «بـاز خریـدن» میباشـد .بـه قیمتـی اشـاره دارد کـه بـرای خریـدن آزادی یک اسـیر
یـا بـرده پرداخـت میشـد .هامنطـور که ایـن مضمون اشـاره میکنـد  ،نجات و رهایـی حاکی از
یـک پیشـینه حـزن آلـود و غـم افزاسـت :فـردی نیازمند آزاد شـدن اسـت.
ولـی از چـه چیـزی نیـاز داریـم تـا آزاد بشـویم؟ عهـد جدید چهـار مـورد را در میـان موارد
دیگـر ارائـه میدهـد )۱( :آزادی از اهریمـن و نیرنگهایـش (عربانیـان باب  ۲آیـا  ۱۴و )۲( ، )۱۵
آزادی از مـرگ (اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۵۶و  )۳( ، )۵۷آزادی از نیـروی گنـاه کـه طبیعتاً ما
را بـه اسـارت در مـیآورد (رومیـان باب  ۶آیـة  )۲۲و ( )۴آزادی از محکومیت رشیعت (رومیان
بـاب  ۳آیـات  ۱۹تـا  ،۲۴غالطیـان بـاب  ۳آیة  ،۱۳بـاب  ۴آیة .)۵

مسـیح از طریـق نجاتـی کـه در او داریـم ،چـه هـدف مثبتـی را بـرای مـا کسـب منـوده
اسـت؟ غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۵تـا  ۷؛ افسسـیان بـاب  ۱آیـة  ۵؛ رومیـان بـاب  ۸آیات
 ۱۶ ،۱۵و  ، ۲۳بـاب  ۹آیـات  ۴و .۵



مـا اغلـب از آنچـه مسـیح بـرای مـا انجـام داده اسـت بـا عنـوان «نجـات» نـام مـی بریـم.
اگرچـه ایـن واژه درسـت اسـت ،امـا بـه انـدازة واژة منحرص بفرد اسـتفاده شـده توسـط پولس،
فرزندخواندگـی ( ،)huiothesiaپویـا و توصیفـی منیباشـد .اگرچـه پولـس تنهـا نویسـندة عهـد
جدیـد اسـت کـه از ایـن واژه اسـتفاده میکنـد لیکـن فرزنـد خواندگـی یـک رونـد قاتونـی
در جهـان یونانـی –رومـی تلقـی میشـد .چندیـن امپراتـور روم در زمـان زندگـی پولـس از
فرزندخواندگـی بـرای انتخـاب جانشـین خـود اسـتفاده میکردنـد خصوصا وقتی کـه هیچ وارث
قانونـی نداشـتند .فرزندخواندگـی چندیـن امتیـاز را تضمیـن مـی منـود )۱(« :پرسخوانـده ،پرس
واقعـی تلقـی میشـد )۲( ...پدرخوانـده توافـق میکنـد کـه فرزنـد را به درسـتی تربیـت مناید و
نیازهـای خوراکـی و پوشـاکی وی را تأمیـن کنـد )۳( .پدرخوانـده منیتوانـد پرسخوانـدة خود را
انـکار منایـد )۴( .فرزنـد منیتوانـد بـه سـطح یـک بـرده تنـ ّزل یابـد )۵( .والدیـن حقیقـی فرزند
هیـچ حقـی بـرای بـاز پـس گرفتن وی نخواهنـد داشـت )۶( .فرزندخواندگی حق بـه ارث بردن
را شـامل میشـودِ ».درِک آر .مـور ،برگرفتـه شـده از مرجـع زیـر.
«Derek R. Moore-Crispin, »Galatians 4:1–9: The Use and Abuse of Parallels,
The Evangelical Quarterly, vol. LXI/No. 3 (1989), p. 216
اگـر ایـن حقـوق در سـطح دنیـوی تضمیـن شـدهاند ،تصـور کنیـد امتیازاتـی کـه مـا از
فرزندخوانـدة خـدا بـودن داریـم ،تـا چـه میـزان بزرگتر هسـتند.
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بـا خوانـدن غالطیـان بـاب  ۴آیـة  ، ۶متوجه میشـویم کـه واژة عبری  Abbaواژهای
خودمانـی بـود کـه فرزنـدان بـرای خطاب به پدرشـان اسـتفاده میکردنـد ،مانند واژة
امـروزی بابـا .عیسـی در دعـا از ایـن واژه اسـتفاده منـود (مرقـس باب  ۱۴آیـة  )۳۶و
مـا نیـز بـه عنـوان فرزنـدان خدا ،حـق «ابا» خوانـدن خـدا را داریم .آیا شما از چنین
صمیمیتـی بـا خـدا در زندگیتـان لـذت میبریـد؟ اگـر خیـر ،مشـکل چیسـت؟ بـرای
بوجـود آوردن ایـن صمیمیـت چـه چیـزی را میتوانیـد تغییـر بدهید؟

پنجشنبه

 ۱۷اوت

چرا بازگشنت به بردگی؟ (غالطیان باب  ۴آیات  ۸تا )۲۰
غالطیـان بـاب  ۴آیـات  ۸تـا  ۲۰را بخوانیـد .آنچـه پولـس در آنجـا میگویـد را در زیـر
خالصـهوار بنویسـید .او تعالیـم دروغیـن در میـان غالطیان را تا چه حـد جدی میداند؟



پولـس ماهیـت دقیـق شـیوههای مذهبـی غالطیـان را توضیـح منیدهـد ،امـا مطمئنـاً
نظـام نادرسـت عبـادت کـه باعث اسـارت روحانی شـد را در ذهـن دارد .در واقع ،او آن را
بسـیار خطرنـاک و مخـرب تلقـی منـود کـه چنیـن نامة پر شـوری مینویسـد ،و بـه غالطیان
هشـدار میدهـد کـه آنچـه انجـام میدادنـد هامننـد روی برگردانـدن از پرسخواندگـی بـه
بردگـی بود.



اگـر چـه پولـس به جزئیـات نپرداخـت ،میگوید کـه غالطیان چـه کاری انجـام میدادند
کـه بسـیار قابـل اعتراض میدید؟ غالطیان بـاب  ۴آیـات  ۹تا .۱۱

بسـیاری اشـاره پولـس بـه «روزهـا و ماههـا و فصلهـا و سـالها» (غالطیـان بـاب  ۴آیة )۱۰
را بـه عنـوان اعتراض نـه تنهـا بـه احـکام ترشیفاتـی بلکـه بـه روز سـبت نیـز تعبیـر کردهانـد.
اگرچـه چنیـن تعبیـری فراتـر از شـواهد میرود .بـرای رشوع ،اگـر پولس واقعاً میخواسـت روز
سـبت و سـایر شـیوههای خـاص یهـودی را جدا سـازد .روشـن اسـت که میتوانسـت بـه راحتی
آنهـا را بـا نـام تشـخیص بدهـد .دوم ،پولـس بـه وضـوح میگوید کـه کاری که غالطیـان انجام
میدهنـد باعـث شـده اسـت کـه آنهـا از آزادی در مسـیح بـه اسـارت بروند« .اگر نگه داشتن
روز هفتم ،سـبت ،انسـان را در معرض اسـارت قرار میدهد ،پس خالق وقتی نخسـتین سـبت
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جهـان را نگـه داشـت ،بایـد وارد اسـارت شـده باشـد!» کتاب مقدس تفسسـیری ادونتیسـتهای
روز هفتـم جلد ششـم صفحـه . ۹۶۷
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 967
همچنین ،چرا عیسی عالوه بر نگه داشنت روز سبت ،به دیگران نیز چگونگی نگه داشنت
آن را آموخت ،اگر رعایت کنندگان سبت بطور مقتضی به گونهای مردم را از آزادی که در او
داشتند ،محروم میکرد؟ (مرقس باب  ۲آیات  ۲۷و  ،۲۸لوقا باب  ۱۳آیات  ۱۰تا  ۱۶را ببینید).

آیا در مکتب ادونتیستهای روز هفتم ،شیوهای وجود دارد که آزادی را که در مسیح داریم
از بین بربد؟ یا در عوض خو ِد شیوهها و مامرستها دارای اشکال باشند ،نگرش ما نسبت به
آن شیوهها چطور؟یک نگرش نادرست چگونه میتواند ما را به نوعی اسارت که پولس به
غالطیان در مورد آن به شدت هشدار داد ،سوق دهد؟

جمعه

 ۱۹مه

تفکـری فراتـر« :در هامیـش ملکـوت ،چنیـن مقـرر شـد که بشر اگرچـه متجـاوز بود،
نبایـد در نافرمانـی نابـود بشـود ،بلکه از طریق ایامن به مسـیح به عنوان جایگزین و شـفاعت،
توسـط خـدا مقـرر شـود کـه بـه عنوان فرزندان عیسـی مسـیح بـه حسـب اراده مقبـول وی به
فرزندخواندگـی پذیرفتـه شـوند .خداونـد چنیـن اراده منـوده اسـت کـه همـه انسـانها نجـات
یابنـد؛ زیـرا تـدارکات فراوانـی دیـده شـده اسـت ،کـه بـا فدیـه تنهـا پسرش ،بهـای گنـاه بشر
پرداخـت بشـود .کسـانی کـه هلاک خواهنـد شـد ،بـه ایـن دلیـل خواهـد بـود کـه از اینکـه از
طریـق عیسـی مسـیح توسـط خـدا بـه فرزنـدی پذیرفته شـوند ،رس بـاز مـی زنند .غرور انسـان
مانـع ایـن میشـود کـه او رشوط نجـات را بپذیـرد .امـا بشر شایسـتگی نـدارد تـا نـزد خـدا
پذیرفتـه و مقبـول گـردد .آنچـه کـه انسـان را نزد خـدا مقبول و پسـندیده میکنـد ،اعطای فیض
مسـیح بواسـطه ایمان بـه نام اوسـت .اعامل و کـردار ما هیچ گونـه باعث دلگرمی منیشـود که
شایسـته ملکـوت گردیـم و نـه احسـاس وجد و نشـئه روحانی شـاهدی خواهد بود که انسـانها
برگزیـده خـدا هسـتند چـرا کـه برگزیـدگان بواسـطه مسـیح برگزیـده شـده انـد – ».الـن جـی.
وایـت ،برگزیـده شـده در مسـیح از مجلـه نشـانه های زمـان بتاریـخ دوم ژانویـه .١۸۹۳
Ellen G. White, »Chosen in Christ,« Signs of the Times, January 2, 1893
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سواالتی برای بحث
 .۱در مـورد اینکـه در مسـیرمان بـا خداونـد ،ماننـد فرزنـدان او باشـیم ،بیشتر

تأمـل کنیـد .کـدام یـک از جنبههـای فرزنـد بـودن را بایـد در مـورد ایاممنـان و
رابطهمـان بـا خـدا تقلیـد کنیـم؟ در عیـن حـال ،چـه راههایـی وجـود دارد کـه
بواسـطه آن ایـن ایـده را تعمیـم بدهیـم؟ در ایـن بـاره بحـث کنیـد.
 .۲در کالس ،سـؤال آخر مطالعة روز پنجشـنبه را بار دیگر مطرح کنید .ما به عنوان
ادونتیسـتهای روز هفتـم ،چگونـه ممکـن اسـت در آن نـوع از اسـارت کـه بـه طور
مطلـوب از آن آزاد شـدیم ،گرفتـار شـویم؟ چگونـه میتوانـد چنیـن چیـزی برایمان
اتفـاق بیافتـد و چگونـه میتوانیـم بدانیـم چنیـن شـده اسـت و چگونـه میتوانیـم
آزاد بشویم؟
خالصـه :مـا در مسـیح در خانـوادة خـدا بـه فرزندخواندگـی پذیرفتـه شـدهایم .بـه عنـوان
فرزنـدان خـدا ،مـا بـه متـام حقـوق و امتیازاتی چنیـن رابطـه خانوادگی دسرتسـی داریـم .مرتبط بودن
بـا خـدا تنهـا بـر پایـة قوانیـن و احـکام احمقانـه خواهد بـود .مانند پسری خواهد بود که از خواستن
موقعیـت و میراثـش رس بـاز زنـد تـا یـک برده شـود.
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