درس دهم

 ۲۶اوت تا  ۱سپتامرب

دو عهد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غالطیـان بـاب  ۴آیات  ۲۱تـا  ۳۱؛ پیدایش باب  ۱آیـه  ، ۲۸باب
 ۲آیـات  ۲و  ، ۳بـاب  ۳آیـه  ،۱۵بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا  ۶؛ خـروج بـاب  ۶آیـات  ۲تا  ، ۸باب
 ۱۹آیـات  ۳تا . ۶

آیـه حفظـی« :لیکـن اورشـلیم بـاال آزاد اسـت کـه مـادر جمیع مـا میباشـد» ترجمه
تفسـیری :امـا مـادر مـا و وطـن مـا اورشـلیم آسمانی اسـت کـه کنیـز و بنـده رشیعـت
نیسـت( .غالطیـان بـاب  ۴آیـه .)۲۶

مسـیحیانی کـه اقتـدار و اعتبـار عهـد قدیـم را رد مـی کننـد ،اغلب ارزانی شـدن احـکام بر
کـوه سـینا را بـا انجیـل در تناقـض می بینند .آنهـا چنین نتیجه مـی گیرند که عهـدی که بر کوه
سـینا داده شـد ،معـرف رشایـط و وضعیتـی خـاص و اسـتثنایی در دوره ای از تاریـخ برش اسـت
کـه رسـتگاری بـر اسـاس اطاعـت از احـکام بـود .امـا از آن جایی که مـردم در بر آورده سـاخنت
مطالبـات احـکام قصـور ورزیدنـد آنـگاه خـدا ( آنگونـه کـه آنهـا مـی گوینـد) عهـدی جدید را
آغـاز منـود ،عهـد فیـض از طریق شایسـتگی عیسـی مسـیح .پـس ایـن درک آنهـا از دو عهد می
باشـد :عهـد قدیـم بـر پایـه رشیعـت و احـکام و عهـد جدید بر پایـه فیض.
هـر قـدر هـم کـه ایـن دیـدگاه متداول باشـد ،بـا ایـن حـال دیدگاهی اشـتباه اسـت .نجات
هرگـز از طریـق اطاعـت از احـکام نبـود؛ آیین یهود بر طبـق آموزه های کتاب مقـدس ،از ابتدا
همـواره دیـن فیـض بـوده اسـت .پولـس در غالطیـه بـا قانونگرایـی یـا (ایـده پیـروی سـفت و
سـخت از احـکام مبنظـور حصـول رسـتگاری) مواجه شـده بود که نـه تنها انحراف از مسـیحیت
بلکـه از خـود عهـد قدیـم بـود .دو عهـد ،موضوع و مسـئله مربوط بـه زمان نیسـتند؛ در عوض
انعـکاس دیـدگاه و رویکـرد بشری مـی باشـند .آنهـا دو روش متفـاوت از تلاش بـرای ارتباط با
خـدا را ارائـه مـی دهنـد ،روش هایـی کـه بـه قائـن و هابیـل باز مـی گردنـد .عهد قدیم نشـان
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دهنـده کسـانی اسـت کـه ماننـد قائـن بـه اشـتباه بـر فرمانبرداری خـود بـه عنـوان وسـیله ای
بـرای خشـنود سـاخنت خـدا تکیه و ارصار مـیورزد؛ در مقابـل ،عهد جدید نشـان دهنده تجربه
کسـانی اسـت کـه ماننـد هابیـل ،بـرای انجام متـام چیزهایی که خـدا وعده داده اسـت کامال بر
فیـض او تکیـه مـی کنند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲سپتامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۷اوت

مبانی عهد

بسیاری برداشت پولس از تاریخ ارسائیل در غالطیان باب  ۴آیات  ۲۱تا  ۳۱را به عنوان
دشوارترین بخش از نامه اش در نظر می گیرند زیرا که مبحثی بسیار پیچیده بوده که نیازمند
به داشنت دانشی گسرتده از اشخاص عهد عتیق و وقایع میباشد .نخستین گام در درک این بخش،
داشنت درکی ابتدایی از مفاهیم عهد قدیم است که در کانون بحث پولس قرار دارد :مفهوم عهد.
واژه عبری ترجمـه شـده«عهد» ،ברית ( )beritمـی باشـد .ایـن واژه تقریبـاً سـیصد بـار در
عهـد قدیـم بـکار بـرده شـده اسـت و اشـاره بـه قـرارداد ،توافـق یـا معاهـده ای الـزام آور مـی
باشـد .عهـد و پیامنهـا بـرای هـزاران سـال نقشـی اساسـی در تعییـن رابطـه میان مـردم و ملت
هـای رسارس خـاور نزدیـک ایفـا منودنـد .عهدها اغلب شـامل ذبح حیوانات به عنوان بخشـی از
رونـد ایجـاد یـک عهـد و میثـاق بودنـد .کشتن حیوانـات منـادی از این مفهـوم بود کـه اگر یک
طـرف از وعـده هـا و الزامـات خـود قصور کنـد چـه اتفاقی خواهـد افتاد.
«از زمـان آدم تـا عیسـی ،خـدا بوسـیله مجموعـه ای از وعـده هـای عهد بـا مرکزیت ظهور
نجـات دهنـده کـه مبوجـب آن در )عهد داودی( به اوج رسـیده بود رس و کار داشـت (پیدایش
بـاب  ۱۲آیـات  ۲و  ۳؛ دوم سـموئیل بـاب  ۷آیـات  ۱۲تـا  ۱۷؛ اشـعیا بـاب  .)۱۱خـدا بـه قـوم
بنـی ارسائیـل کـه در بابـل اسـیر بودند ،عهد جدید دلنشـین (ارمیـا باب  ۳۱آیـات  ۳۱تا  )۳۴در
رابطـه بـا آمـدن مسـیح از نسـل داود را وعـده داد (حزقیـال بـاب  ۳۶آیـات  ۲۶تـا  ،۲۸باب ۳۷
آیـات  ۲۲تـا  – ».)۲۸هانـس کِـی .لِر ِ
انـدل  ،در بـاب خالـق نجـات دهنـده مـا کـه از مرجع زیر
اقتبـاس گردیده اسـت.
Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer (Berrien Springs, Mich.: Andrews
University Press, 2005), p. 4

مبنـای عهـد اولیـه خـدا بـا آدم در بـاغ عـدن پیـش از گناه چه بـود؟ پیدایش بـاب  ۱آیه
 ، ۲۸بـاب  ۲آیـات  ۲و  ۳و  ۱۵تـا .۱۷
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در حالـی کـه ازدواج ،کار جسـمی و سـبت بخشـی از مفـاد کلی تشـکیل عهـد بودند ،نکته
اصلـی آن فرمـان خـدا در نخـوردن میـوه ممنوعـه بـود .ماهیـت اصلی عهـد« ،اطاعـت کنید و
آنـگاه زندگـی کنیـد» بـود! بـا طبیعتـی کـه در هامهنگی بـا خدا خلق شـده بـود ،و در کامل و
بـی عیبـی بـود ایـن خواسـته زیادی از آنها نبـود؛ با این حـال آدم و حوا تصمیم بـه انجام کاری
غیرطبیعـی گرفتنـد ،و در آن عمـل ،آنهـا نـه تنهـا عهـد خلقـت را شکسـتند بلکـه رشایـط آن را
بـرای بشر امـروزی کـه با گناه فاسـد شـده اسـت ،غیر ممکن سـاختند .خـدا رابطـه ای که آدم
و حـوا از دسـت داده بودنـد را بـاز خواهـد گرداند .او ایـن کار را با تصویب عهـدی از فیض بر
اسـاس وعـده ابـدی یـک نجات دهنـده انجـام داد (پیدایش بـاب  ۳آیه .)۱۵

پیدایـش بـاب  ۳آیـه  ،۱۵نخسـتین وعده انجیل در کتاب مقـدس را بخوانید .در کدام
بخـش آیـه اشـاره ای به امیدی که در مسـیح داریـم را می بینید؟

دوشنبه

 ۲۸اوت

عهد ابراهیمی


در پیدایـش بـاب  ۱۲آیـات  ۱تـا  ، ۵خداونـد در عهـد خـود چـه وعـده هایـی بـه ابـرام
داد؟ پاسـخ ابـرام چـه بود؟
وعـده هـای اولیـه خـدا بـه ابـرام ،یکـی از قدرمتندتریـن بخـش های عهـد قدیم را تشـکیل
مـی دهنـد .ایـن آیـات همـه دربـاره فیـض خـدا هسـتند .ایـن خداسـت و نـه ابـرام کـه وعده
مـی دهـد .ابراهیـم هیـچ کاری انجام نداده اسـت که شایسـتگی لطف و عنایت خدا را داشـته
باشـد ،همچنیـن هیـچ چیـزی وجـود نـدارد کـه نشـان دهنده این باشـد کـه خـدا و ابراهیم به
نوعـی بـرای ایجـاد ایـن توافـق بـا یکدیگـر همـکاری کـرده باشـند .خـدا متـام وعده هـا را می
دهـد .در مقابـل ابراهیـم ،فراخوانـده شـده اسـت کـه در اطمینـان از وعده خدا ،ایامن داشـته
باشـد« ،ایامنـی» محکـم کـه بـا تـرک خانواده اش متجلی شـده اسـت (در سـن  ۷۵سـالگی!) و
رفتن بـه رسزمینی کـه خدا وعـده داد.
«با ’برکتی‘ که به ابرام و از طریق او به متام برش داده شده است ،خالق هدف رستگار
کننده خویش را احیا منود .او آدم و حوا را در بهشت ’برکت‘ داده بود (پیدایش باب  ۱آیه ،۲۸
باب  ۵آیه  )۲و سپس نوح و پرسانش را پس از طوفان برکت داد (باب  ۹آیه  .)۱به این ترتیب
خدا وعده پیشین خود از یک نجات دهنده که برشیت را نجات خواهد داد ،رشارت را نابود
خواهد منود و بهشت را احیا خواهد کرد ،مشخص می سازد (پیدایش باب  ۳آیه  .)۱۵خدا وعده
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اش در برکت دادن به ’همه مردم‘ را در توسعه جهانی تایید منود – ».هانس کِی .لرندال ،خالق
نجات دهنده ما صفحات  ٢٢و .٢٣
Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer, pp. 22, 23

پـس از ده سـال انتظـار بـرای بدنیـا آمـدن پسر وعـده داده شـده ،ابـرام چـه سـواالتی
دربـاره وعـده خـدا داشـت؟ پیدایـش بـاب  ۱۵آیـات  ۱تـا . ۶



اغلـب ،تجلیـل از ابـرام به عنوان مرد ایامن ،کسـی که هرگز هیچ سـوال و تردیدی نداشـت،
آسـان اسـت .بـا ایـن وجـود کتاب مقـدس تصویـر متفاوتی ارائـه می دهـد .ابرام ایامن داشـت
امـا در طـی مسـیرش سـوال هایـی نیز داشـت .ایامن او رو به رشـد بـود .مانند داسـتان آن پدر
در مرقـس بـاب  ۹آیـه  ، ۲۴ابـرام در واقـع در پیدایـش بـاب  ۱۵آیـه  ۸بـه خدا گفـت« ،چگونه
مطمئن شـوم کـه تـو ایـن رسزمیـن را مبـن خواهـی داد؟» در پاسـخ خداوند بـه ابـرام از حتمی
بـودن وعـده خویـش با وارد شـدن در عهدی بـا وی به او اطمینـان داد( .پیدایش باب  ۱۵آیات
 ۷تـا  .)۱۸چیـزی کـه ایـن آیـات را بسـیار حیـرت انگیـز مـی کند ،ایـن حقیقت نیسـت که خدا
عهـدی بـا ابراهیـم مـی بنـدد بلکـه میـزان متایـل خـدا بـه انجـام ایـن کار بـود .بر خالف سـایر
حاکمان خـاور نزدیـک در عهـد کهن ،کـه از ایجاد وعده های الـزام آور با خدمتگزارانشـان رس
بـاز میزدنـد ،خـدا نـه تنهـا قـول داد بلکـه بطـور منادیـن بـا گذشتن از میـان قطعـات حیوانات
ذبـح شـده  ،زندگـی خـود را بـر روی آن وعـده گذاشـت .البتـه عیسـی در نهایـت جـان خود را
در جلجتـا ارزانـی میـدارد تـا وعـده خویش را بـه حقیقـت تبدیل کند.

بعضـی از زمینـه هایـی کـه شما بایـد با ایمان در آن بشـارت بدهید و آنچـه که غیر
ممکـن بـه نظـر مـی رسـد را بـاور کنیـد ،کدامند؟ چگونـه می توانیـد بیاموزیـد که با
وجـود هر مشـکلی ،بـه راهتان ادامـه بدهید؟

سه شنبه

 ۲۹اوت

ابراهیم ،سارا و هاجر
چـرا پولـس چنیـن نگـرش حقیرانـه ای در مـورد واقعـه هاجـر داشـت؟ غالطیـان بـاب ۴
آیـات  ۲۱تـا  ،۳۱پیدایـش بـاب  .۱۶پولـس بـا روایـت خـود از عهـد قدیـم به چـه نکات
بسـیار مهمـی در مـورد نجـات اشـاره مـی کند؟
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جایـگاه هاجـر در داسـتان پیدایـش بطـور مسـتقیم با قصـور ابـرام در ایامن بـه وعده خدا
مربـوط اسـت .بعنـوان بـرده ای مصری در خانـه ابـرام ،احتامال هاجر جـزو مایملک ابرام شـد
بعنـوان یکـی از هدایـای متعـددی کـه فرعـون بـرای مبادلـه بـرای سـارا بـه او داد  ،واقعـه ای
مرتبـط بـا اولیـن کـرداری کـه بخاطـر بـی ایامنـی بـه وعـده خداونـد از خـود نشـان داده بود.
(پیدایـش بـاب  ۱۲آیـات  ۱۱تـا .)۱۶
ابرام و سارا پس از ده سال انتظار برای بدنیا آمدن فرزند وعده داده شده ،بدون فرزند باقی
ماندند .سارا که به این نتیجه رسیده بود که خدا به کمک آنها نیاز دارد ،هاجر را به عنوان متعه
به ابراهیم داد .اگر چه امروزه برای ما عجیب است ،اما نقشه سارا کامالً هوشمندانه بود .بر طبق
رسوم کهن ،یک زن ندیمه (برده) از نظر قانونی می توانست مادری جایگزین همرس نابارور بشود.
از این رو سارا می توانست هر فرزندی که از همرسش و هاجر بدنیا بیاید را فرزند خود بداند.
در حالی که این نقشه باعث بدنیا آمدن فرزندی شد ولی این فرزند وعده داده شده خدا نبود.
مـا در ایـن داسـتان منونـه ای قدرمتنـد از ایـن واقعیـت را داریـم کـه حتـی یـک مـرد خوب
خـدا در رشایـط دلهـره آور ،در ایامنـش لغـزش خـورد .در پیدایـش بـاب  ۱۷آیـات  ۱۸و ،۱۹
ابراهیـم از خـدا درخواسـت منـود کـه اسماعیل را بـه عنـوان وارثش بپذیـرد؛ امـا خداوند بطور
حتـم ایـن درخواسـت را نپذیرفـت .تنهـا عنصر «معجـزه آسـای» تولد اسماعیل ،متایل سـارا به
سـهیم شـدن همسرش بـا زنـی دیگـر بـود! هیچ چیز غیـر عـادی در مورد تولـد فرزنـد این زن،
فرزنـدی متولـد شـده «بر طبق جسـم» ،وجود نداشـت .اگـر ابراهیم به جای اینکـه اجازه دهد
رشایـط بـر اعتماد او غلبـه کننـد ،به آنچـه خدا بـه او وعده داده بـود ،اطمینان مـی کرد ،هیچ
کـدام از اینهـا اتفـاق منـی افتـاد و از غـم و انـدوه بسـیاری اجتناب می شـد.

در مقابـل تولـد اسماعیل ،بـه رشایـط زمان تولد اسـحاق توجـه منایید .پیدایـش باب ۱۷
آیـات  ۱۵تـا  ،۱۹بـاب  ۱۸آیـات  ۱۰تـا ۱۳؛ عربانیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۱۱تـا  .۱۲چـرا این
رشایـط نیازمنـد ایمان زیـاد ابراهیم و سـارا بودند؟





عـدم اطمینـان شما بـه وعـده هـای خدا ،به چـه روش هایی باعث درد شما شـدند؟
چگونـه مـی توانیـد از ایـن اشـتباهات بیاموزیـد که کالم خـدا را بی توجـه به رشایط،
بـاور کنیـد؟ چـه انتخـاب هایـی مـی توانیـد انجام دهیـد که به قـوی سـاخنت توانایی
شما در اطمینـان بـه وعده هـای خدا کمـک کنند؟
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چهارشنبه

 ۳۰اوت

هاجر و کوه سینا (غالطیان باب  ۴آیات  ۲۱تا )۳۱
خـدا مایـل بـود چـه نـوع رابطه عهـدی با قومش بـر روی کوه سـینا ایجاد کنـد؟ این چه
شـباهاتی بـا وعـده خـدا بـه ابراهیـم دارد؟ خـروج بـاب  ۶آیات  ۲تـا  ، ۸بـاب  ۱۹آیات
 ۳تـا  ۶؛ تثنیـه بـاب  ۳۲آیـات  ۱۰تا .۱۲



خدا مایل بود هامن رابطه عهدی را که با ابراهیم داشت ،با فرزندان ارسائیل بر روی کوه سینا
بوجود آورد .در واقع شباهاتی میان کالم خدا به ابراهیم در پیدایش باب  ۱۲آیات  ۱تا  ۳و کالمش
به موسی در باب  ۱۹خروج وجود دارد .در هر دو مورد خدا بر آنچه که برای قومش انجام خواهد
داد ،تاکید می کند .او از بنی ارسائیل منی خواهد که برای دریافت برکاتش ،وعده انجام کاری را
بدهند؛ در عوض ،آنها باید در پاسخ به این برکات ،مطیع باشند .واژه عربی ترجمه شده به «اطاعت
کردن» در خروج باب  ۱۹آیه  ۵از نظر ادبی به معنی «شنیدن» می باشد .کالم خدا داللت بر
عدالت از طریق اعامل ندارد .در مقابل ،او می خواست که ارسائیل ایامنی مشابه با آنچه در پاسخ
ابراهیم به وعده های او مشخص شد داشته باشند (دست کم اکرث اوقات!).



اگـر رابطـه عهـد خـدا کـه بـر روی کـوه سـینا بـه ارسائیـل ارائه شـد بـا آنچه بـه ابراهیم
داده شـد ،یکسـان اسـت ،چـرا پولـس کوه سـینا را با تجربـه منفی هاجر یکـی می کند؟
خـروج بـاب  ۱۹آیـات  ۷تـا  ، ۲۵عربانیـان باب  ۸آیـات  ۶و .۷

عهـد بـر روی کـوه سـینا در نظـر بـود کـه گناهـکاری بشر و چـاره فیـض فـراوان خـدا را
مشـخص منایـد ،کـه یـک منونـه از آداب و ترشیفـات معبد بود .مشـکل عهد کوه سـینا از طرف
خـدا نبـود بلکـه از نقـص وعـده هـای مردم بـود (عربانیـان بـاب  ۸آیـه  .)۶بنی ارسائیـل بجای
پاسـخ دادن بـه وعـده هـای خـدا در فروتنـی و ایامن ،با تکیه بـر خود در عوض توسـل به خدا
بـه آنهـا واکنـش نشـان دادنـد «آنچـه خداونـد امـر فرموده اسـت ،خواهیـم کرد» (خـروج باب
 ۱۹آیـه  .)۸آنهـا پـس از زندگـی در اسـارت در مرص مبدت بیش از چهارصد سـال ،درک درسـتی
از بزرگـی خـدا و وسـعت گناهـکاری خود نداشـتند .بنی ارسائیـل به هامن صورتی کـه ابراهیم
و سـارا تلاش منودنـد بـه خـدا برای تحقـق وعده هایـش کمک کننـد ،بدنبال تبدیـل عهد فیض
خـدا بـه عهـدی از اعمال بودنـد .هاجـر مناد کوه سیناسـت کـه هر دو نشـان دهنده تالشـهای
انسـان بـرای نجـات از طریـق اعامل می باشـند.
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پولـس ادعـا منـی کنـد کـه رشیعت داده شـده بـر روی کوه سـینا زیـان آور یا منسـوخ بود.
او نگـران تعبیـر نادرسـت (رسـتگاری بوسـیله چسـبیدن بـه قوانیـن کلیسـای اهـل غالطیـه از
احـکام و رشیعـت بـود« .رشیعـت در عـوض متقاعد کردن ایشـان به این مسـئله کـه با رعایت
احـکام خشـنود کـردن خـدا غیـر ممکن اسـت  ،احـکام در وجود آنـان عزمی بوجـود آورد تا به
مراجـع شـخصی خـود اتـکا کننـد بخاطـر اینکه رضـای خدا را بدسـت آورنـد .بنابرایـن رشیعت
اهـداف فیـض را در هدایـت یهودیـان به سـوی مسـیح انجـام نداد .در عـوض آنها را از مسـیح
دور منـود – ».او .پاملـر رابرتسـون ،کتـاب مسـیح عهـد هـا که از مرجع زیر اقتباس شـده اسـت.
O. Palmer Robertson, The Christ of the Covenants (Phillipsburg, N.J.:
Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1980), p. 181

پنجشنبه

 ۳۱اوت

اسامعیل و اسحاق امروزه
توصیـف خالصـه پولـس از تاریـخ ارسائیـل بـرای مقابله با اسـتدالل های بیان شـده توسـط
مخالفانـش طراحـی شـده بـود کـه مدعـی بودند کـه آنها نسـل حقیقـی ابراهیم بـوده و اینکه
اورشـلیم –مرکـز مسـیحیت یهـودی و رشیعـت –مادر ایشـان بود .آنهـا به غیـر یهودیان تهمت
نامشروع بـودن زدنـد؛ اگـر آنهـا مـی خواسـتند پیـروان حقیقـی مسـیحی بشـوند ،می بایسـت
ابتـدا بـا پذیرفتن قانـون ختنه ،پسر ابراهیم بشـوند.
پولس می گوید که حقیقت بر خالف این ادعا می باشد .این رشع گرایان نه تنها پرسان
ابراهیم نیستند بلکه مانند اسامعیل فرزندانی غیر مرشوع می باشند .آنها با قرار دادن
اطمینانشان به ختنه کردن ،بر «جسم» تکیه می کردند ،هامن کاری که سارا با هاجر و بنی
ارسائیل با رشیعت خدا بر روی کوه سینا انجام دادند .اگر چه ایامنداران غیر یهودی از نظر
نژاد طبیعی پرسان ابراهیم نبودند ،اما مانند اسحاق از نظر فرا طبیعی چنین بودند« .آنها مانند
اسحاق تحقق وعده داده شده به ابراهیم بودند ...؛ والدت ایشان با آزادی همچون اسحاق،
تاثیر فیض الهی بود؛ مانند اسحاق ،آنها به رکن وعده عهد تعلق دارند – ».جیمز دی .جی .دان،
رساله به غالطیان که بر اساس مرجع زیر اقتباس گردیده است.
James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians (London: Hendrickson
Publishers, 1993), p. 256

نسـل حقیقـی ابراهیـم بـا چـه چیـزی در ایـن جهان روبـرو خواهند شـد؟ غالطیـان باب
 ۴آیـات  ۲۸تـا  ،۳۱پیدایـش بـاب  ۲۱آیـات  ۸تا .۱۲
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فرزنـد عهـد بـودن نـه تنهـا بـرای اسـحاق برکاتـی بهمـراه داشـت بلکـه مخالفت هـا و جفا
هایـی نیـز بدنبـال داشـت .پولس با اشـاره به جفا ،مراسـم پیدایش باب  ۲۱آیـات  ۸تا  ۱۰را در
ذهـن دارد ،جایـی کـه اسـحاق مفتخـر شـمرده می شـود و بـه نظر می رسـد اسماعیل او را به
متسـخر مـی گیـرد .واژه عبری در پیدایـش بـاب  ۲۱آیه  ، ۹به معنـی «خندیدن» می باشـد ،اما
واکنـش سـارا نشـان مـی دهـد که اسماعیل ،اسـحاق را دسـت انداخته و مسـخره می کـرد .در
حالـی کـه رفتـار اسماعیل ممکـن اسـت امـروزه برای مـا چنـدان قابل توجه نباشـد ،اما آشـکار
کننـده خصومـت عمیـق تـری بود که در آن موقعیت حق نخسـت زادگی را بـه خطر انداخته
بـود .بسـیاری از حاکمان دوران کهـن تلاش منودنـد از طریـق از میـان برداشتن رقبـای بالقـوه
خـود ،از جملـه خواهـران و برادرانشـان ،موقعیـت خـود را تضمیـن منایند (یهودا بـاب  ۹آیات
 ۱تـا  .)۶اگـر چـه اسـحاق بـا مخالفت روبرو بـود ،اما از متـام مزایایی همچـون محبت ،حامیت
و التفـات پـدر خـود از جملـه بهره منـدی از ارث برخـوردار بود.
بـه عنـوان نسـل روحانـی اسـحاق نبایـد هنگامـی کـه از مخالفت و سـختی رنج می کشـیم
شـگفت زده بشـویم ،حتـی اگر از درون خانواده کلیسـا باشـد.

شام چگونه از جفا بخصوص از جانب کسانی که به شام نزدیک هستند ،بدلیل ایامنتان
رنج برده اید؟ و یا این سوال دشوار را از خود بپرسید :آیا این احتامل وجود دارد که
شام در آزار و اذیت دیگران برای ایامنشان مقرص باشید؟ در این باره بیاندیشید.

جمعه

 ۱سپتامرب

تفکری فراتر :احکام و عهدها صفحه  ٣٧٣-٣٦٣از کتاب مشایخ و انبیاء ارسائیل را بخوانید.

«امـا اگـر عهـد ابراهیمی شـامل وعده نجات بود ،چرا عهدی دیگر بر روی کوه سـینا شـکل
گرفـت؟ مـردم در اسارتشـان ،بـه میـزان زیـادی آگاهی خـود از خـدا و اصول عهـد ابراهیمی را
از دسـت داده بودند....
«خـدا آنهـا را بـه کـوه سـینا آورد؛ جلال خـود را آشـکار منـود؛ او بـه آنهـا احـکام خـود را
بـه همـراه وعـده بـرکات زیـاد در صـورت فرمانبرداری ایشـان داد’ :اگـر آواز مـرا فیالحقیقـه
بشـنوید ،و عهـد مـرا نـگاه داریـد ،هامنـا  ...بـرای مـن مملکـت ک َهنـه و ِ
امـت مقـدس خواهید
بـود‘ (خـروج بـاب  ۱۹آیـات  ۵و  .)۶مـردم گناهـکاری قلب خـود و اینکه بدون مسـیح رعایت
رشیعـت خـدا برایشـان غیـر ممکـن بـود را تشـخیص ندادنـد؛ و آنهـا بـه آسـانی بـا خـدا عهـد
بسـتند ....بـا ایـن حـال ،آنهـا تنهـا پـس از گذشـت چنـد هفته عهـد خود را بـا خدا شکسـتند و
بـا تعظیـم بـه بتهـا آنهـا را پرسـتیدند .آنهـا منـی توانسـتند بـه لطـف خـدا از طریق عهـدی که
شکسـته بودنـد امیـدی داشـته باشـند؛ و اینـک ،آنهـا کـه گناهـکاری و نیاز به بخشـیده شـدن
خـود را مـی دیدنـد ،نیازشـان بـه نجـات دهنـده را کـه در عهـد ابراهیمـی منایـان شـده بـود
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،احسـاس منودنـد و  ...آنهـا اکنـون بـا ایمان و محبـت ،بـه عنـوان نجات یافتـگان از اسـارت به
گنـاه بـا خداونـد ارتبـاط پیـدا کـرده بودنـد .آنهـا اکنـون آمـاده قدردانـی از برکات عهـد جدید
بودنـد – ».الـن جـی .وایـت ،مشـایخ و انبیـاء صفحـات  ۳۷۱و .۳۷۲
Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372

سواالتی برای بحث
 .۱آیا مسیر شام با خداوند از نوع «عهد قدیم» است یا «عهد جدید»؟ چگونه می

توانید این تفاوت را تشخیص دهید؟
 .۲شام چند مرتبه به خداوند قول داده اید که کار خاصی انجام خواهید یا نخواهید
داد؟ این حقیقت غم انگیز چگونه به شام در درک معنای فیض کمک می کند؟
خالصـه :روایـات هاجـر ،اسماعیل و فرزنـدان ارسائیـل بـر روی کـوه سـینا ،حامقـت تلاش بـر
خـود اتکایـی در انجـام آنچـه خـدا وعـده داده اسـت را نشـان مـی دهد .بـه ایـن روش در عهد قدیم
پارسـامنایی گفتـه میشـد .عهـد جدیـد عهـدی جـاودان از فیضی اسـت که در ابتـدا پس از گنـاه با آدم
و حـوا بسـته شـد ،بـا ابراهیـم احیـا شـد و در نهایت در مسـیح تحقـق یافت.
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