درس اول

 ۳۰سپتامرب تا  ۶اکترب

پولس رسول در روم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب  ۱۵آیات  ۲۰تا  ۲۷؛ اعامل رسوالن باب  ۲۸آیات  ۱۷تا
 ۳۱؛ فیلیپیان باب  ۱آیه ۱۲؛ رومیان باب  ۱آیه  ۷؛ افسسیان باب ۱؛ رومیان باب  ۱۵آیه .۱۴
آیه حفظی« :ا ّول شکر میکنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح دربارة همگی شما
که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است» (رومیان باب  ۱آیه .)۸

بـرای یـک دانـش آموز کتاب رومیان مهم اسـت که پیشـینه تاریخـی این کتـاب را درک مناید.
همیشـه زمانی که به دنبال درک کالم خدا هسـتیم ،درک زمینه و رشایط محیطی آن زمان بسـیار
مهم اسـت .ما باید نسـبت به مسـائلی که به آنها اشـاره شـده آگاهی یافته و آنها را درک کنیم.
پولـس خطـاب بـه گروهـی خـاص از مسـیحیان در زمانـی خـاص و بـه دلیلـی خـاص مینوشـت؛
دانستن آن دلیـل تـا حـد امـکان  ،به میـزان زیادی مـا را در حین مطالعه منتفع خواهد سـاخت.
بنابرایـن ،بیاییـد بـه گذشـته برگردیـم .بیاییـد بـه روم قرن اول سـفر کنیـم ،و اعضای حارض
در کلیسـا بشـویم و سـپس ،بـه عنـوان اعضـای کلیسـای قـرن اول ،بیاییـد بـه سـخنان پولـس و
کالمـی کـه روح القـدس بـه او بـرای ارائـه بـه مؤمنـان در روم داد ،گـوش فـرا دهیم.
و در عیـن حـال بـا اینکـه مسـائل رضوری کـه پولـس بدان اشـاره میکـرد محلی بـود ،ولی در
بطـن خـود دارای ارزش هـا و اصولـی همچـون ،چگونگی رسـتگار شـدن انسـان بود که اشـاره به
ایـن موضـوع دارد کـه ایـن مسـئله جهان شـمول بـود .آری ،پولس خطـاب به یک گـروه خاص از
مـردم سـخن میگفـت .و بلـی ،زمانـی کـه او نامه را نوشـت ،موضوعی خاص در مد نظر داشـت.
امـا هامنطـور کـه مـی دانیـم ،قرن ها بعـد در زمـان و رشایط محیطـی کامال متفـاوت ،کالمی که
او مکتـوب کـرد ،بـه همان میـزان کـه برای اولیـن بار در حیـن نگارش به زمـان او مرتبـط بودند،
بـه زمـان مارتیـن لوتـر نیـز مربوط بودنـد .و بـا رشایط امروزه ما نیز متناسـب هسـتند.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۷اکترب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱اکترب

نامه پولس رسول
رومیـان بـاب  ۱۶آیـات  ۱و  ۲حاکـی بـر ایـن هسـتند کـه پولـس احتماالً رسـاله رومیـان را
در شـهر یونانـی کَن َخریـه نوشـت ،کـه در نزدیکـی قُرنتُـس بود .اشـاره پولـس به فیبـی ،یکی از
ِ
قرنتـس ُعلیـا ،آن مـکان را بـه پیشـینه احتاملـی نامـه بـه رومیـان معیـن میکند.
سـاکنان
یکـی از اهـداف معیـن منـودن شـهر محـل خاسـتگاه رسـالههای عهـد جدیـد ،بـرای تعییـن
تاریـخ نوشـته شـدن آنهـا میباشـد .از آنجایـی کـه پولس بسـیار سـفر میکـرد ،دانستن مکان
وی در یـک زمـان خـاص ،یـک رسنـخ از تاریـخ آن را بـه مـا ارزانی مـی دارد.
پولـس کلیسـایِ قرنتـس را در دومیـن سـفر بشـارتی خـود ۵۲-۴۹ ،بعـد از میلاد مسـیح
تأسـیس منـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۸آیات  ۱تا  ۱۸را ببینید) .او در سـفر سـوم خـود۵۸-۵۳ ،
بعـد از میلاد مسـیح ،بـار دیگـر از یونـان دیـدن کـرد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۲و  )۳و
تقریبـا در پایـان سـفر خود پیشکشـی برای مقدسـین در اورشـلیم (رومیان بـاب  ۱۵آیات  ۲۵و
 )۲۶دریافـت منـود .بنابرایـن ،رسـاله او بـه رومیـان احتماالً در مـاه هـای اولیه سـال  ۵۸پس از
میالد مسـیح نوشـته شـده است.
پولـس در سـفر بشـارتی سـوم خـود ،از چـه کلیسـاهای مهـم دیگـری بازدیـد منـود؟ اعمال
رسـوالن بـاب  ۱۸آیـه .۲۳

پولـس در بازدیـد از کلیسـاهای غالطیـه ،پـی برد که در طـول غیبت وی ،معلمان دروغین،
اعضـا را بـه ختنـه کـردن و نـگاه داشتن دیگـر احـکام رشیعـت موسـی متقاعـد کـرده بودنـد.
پولـس از بیـم اینکـه مخالفانـش ممکـن اسـت قبـل از رسـیدن او وارد روم بشـوند ،نامـه ای
نوشـت (رومیـان) تـا از وقـوع فاجعـهای مشـابه در روم جلوگیـری کنـد .ایـن بـاور وجـود دارد
کـه رسـاله بـه غالطیـان نیـز از قرنتس در طول سـه مـاه اقامت پولس در آنجا در سـومین سـفر
بشـارتی وی ،شـاید اندکـی پـس از ورودش نوشـته شـده باشـد.
«پولـس در رسـاله خـود بـه رومیان ،اصـول بزرگ انجیل را مشـخص منـود .او موضع خود را
نسـبت بـه پرسـشهایی کـه کلیسـاهای یهـودی و غیر یهـودی را پریشـان میکرد ،ابـراز منود و
نشـان داد کـه امیدهـا و وعـده هایـی کـه زمانـی بطور خاص بـه یهودیان تعلق داشـته اسـت،
اکنـون بـه غیـر یهودیـان نیـز ارائـه میشـود – ».الن جـی .وایـت ،از مرجع زیر:
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 373.
ُتـب کتـاب مقدس ،دانست ِن علـت ِ
نگارش
هامنطـور کـه گفتیـم ،در مطالعـه هـر کـدام از ک ِ
آن مهـم میباشـد؛ یعنـی ،وضعیتـی کـه آنـرا بازگـو میکـرد .از ایـن رو ،بـرای درک مـا از رسـاله
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رومیـان ،دانستن اینکـه کـدام پرسـشها  ،کلیسـاهای یهودی تبـار و غیر یهودی تبار را پریشـان
میکـرد ،مهـم اسـت .درس هفتـه آینـده بـه این پرسـش هـا خواهـد پرداخت.
چه نوع مسـائلی امروزه کلیسـای شما را پریشـان و آشـفته میکنند؟ آیا تهدیدات ،بیشتر
از خـارج یـا از داخـل هسـتند؟ نقـش شما در ایـن مسـائل چیسـت؟ هـر چند وقـت یکبار
نقـش ،موقعیـت و نگـرش خـود در هـر نـوع سـختی کـه بـا آن روبرو هسـتید را بـه چالش
کشـیدهاید؟ چـرا ایـن نـوع خـود آزمایی بسـیار مهم اسـت؟

دوشنبه

 ۲اکترب

متایل قلبی پولس برای بازدید از روم
شـکی نیسـت کـه متـاس های فـردی بهرتیـن راه برای برقـراری ارتبـاط در بسـیاری از موارد
میباشـد .مـا مـی توانیـم متـاس تلفنـی برقـرار کنیـم ،ایمیـل یـا پیـام صوتـی بفرسـتیم یـا حتی
بـا اسـکایپ مکاملـه کنیـم ،امـا گفتگـوی رو در رو و متـاس حضـوری بهرتیـن راه بـرای برقـراری
ارتبـاط اسـت .بـه همیـن دلیـل پولـس در رسـاله خود بـه رومیـان اعالم کرد کـه مایل بـود آنها
را بطـور حضـوری مالقـات کنـد .او می خواسـت که آنهـا از آمدن وی و دلیل آن مطمنئ شـوند.



رومیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۲۰تـا  ۲۷را بخوانیـد .پولـس بـرای بـرای توجیـه علـت تاخیـر خـود در
بازدیـد از روم چـه مـی گویـد؟ علـت تصمیـم او بـرای بازدید از روم چـه بود ؟ اسـتدالل او برای
مأموریـت بشـارتی تـا چـه حـد مهـم بـود؟ از سـخنان پولـس در اینجا چـه چیـزی میتوانیم در
مـورد مأموریـت بشـارتی و شـهادت دادن بیاموزیـم؟ پولـس در رومیان باب  ۱۵آیـه  ،۲۷به چه
نکتـه جالـب و مهمـی در مـورد یهودیـان و غیـر یهودیـان اشـاره میکند؟

او کـه اینـک ُمبَلّـغ و ُمبَشر بزرگـی بـرای غیـر یهودیـان بـود همـواره احسـاس میکـرد کـه
بایـد مـژده انجیـل را بـه مناطـق جدیـد برسـاند و دیگـران را در مـکان هایـی کـه مـژده انجیل
را دریافـت کـرده بودنـد ،بـه کار بگیـرد .در آن زمـان که مسـیحیت در ابتـدای راه و نیروی کار
بـرای آن محـدود بـود ،کار کـردن در مناطقـی کـه مـژده انجیـل قبلاً بـه آنهـا وارد شـده بود،
اتلاف نیـروی بـا ارزش کار بشـارتی بـود .او گفـت « :امـا در متـام مـدت آرزوی مـن ایـن بـوده
اسـت کـه بـه نقـاط دیگـر نیـز رفتـه  ،کالم خـدا را در جایهایـی کـه نـام مسـیح هرگـز شـنیده
نشـده اسـت  ،بشـارت دهـم  .امـا هرگـز نخواسـته ام در نقاطـی مـژده انجیل را وعـظ کنم که
قبال شـخص دیگری در آنجا عده ای را بسـوی مسـیح هدایت کرده  ،و کلیسـایی تشـکیل یافته
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اسـت  .درواقـع مـن همان طرحـی را دنبـال مـی کنـم که در کتـاب آسمانی آمده اسـت ؛ زیرا
اشـعیای نبـی گفته اسـت کسـانی کـه از او بی اطالع بودنـد ،خواهند دیـد و درک خواهند کرد.
» (رومیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۲۰و .)۲۱
هـدف پولـس سـاکن شـدن در روم نبـود .بلکـه هـدف وی ایـن بـود که در اسـپانیا بشـارت
دهـد .او امیـدوار بـود که حامیت مسـیحیان روم را بـرای این اقدام مخاطره آمیز بدسـت آورد.



از ایـن واقعیـت کـه پولـس به دنبال دریافت کمک از یک کلیسـای تأسـیس شـده بـرای تبلیغ
در یـک منطقـه جدیـد بـود ،چـه اصـل مهمـی را مـی توانیـم در مورد مسـئله کلـی مأموریت
بشـارتی دریابیم؟
دوبـاره رومیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۲۰تـا  ۲۷را بخوانیـد .به میزان متایل بسـیار زیـاد پولس به
بشـارت دادن و خدمـت کـردن توجـه کنیـد .چـه چیـزی شما و اعاملتـان را بـر میانگیزد؟
شما تـا چه میـزان قلبـی خدمتگـزار دارید؟

سه شنبه

 ۳اکترب

پولس در روم
«و وقتـی بـه روم رسـیدیم ،بـه پولـس اجـازه دادنـد کـه هـر جـا میخواهـد زندگی کنـد .فقط
یـک نگهبـان همیشـه مراقـب او بـود( » .اعامل رسـوالن بـاب  ۲۸آیه  .)۱۶این آیـات در مورد
اینکـه پولـس در نهایـت چگونـه بـه روم رسـید ،چه چیزی به مـا میگویند؟ ما چـه درسهایی
میتوانیـم از ایـن آیـات در مـورد چیزهـای غیـر منتظـره و ناخواسـتهای کـه اغلب بـر رس راه
مـا قـرار میگیرنـد ،بیاموزیم؟

آری ،پولـس بـه هـر حـال بـه عنـوان یـک زندانـی ،در نهایـت بـه روم رسـید .اغلـب برنامـه
هـای مـا آنگونـه کـه پیـش بینـی کردهایـم و امیـدوار بودهایـم ،عملـی منیشـوند ،حتـی آنهایی
کـه بـا بهرتیـن نیـات برنامـه ریزی شـدهاند.
پولـس در پایان سـفر بشـارتی سـوم خود ،بـا هدایایش بـرای فقرا ،که از جامعات کلیسـایی
اروپـا و آسـیای صغیـر جمـع آوری کـرده بـود ،به اورشـلیم رسـید .امـا رویدادهای غیـر منتظره
ای در انتظـار او بودنـد .او دسـتگیر و بـه زنجیـر کشـیده شـد .پس از دو سـال زندانی بودن در
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قیرصیه ،او برای سـزار روم عریضه ای فرسـتاد .حدود سـه سـال پس از دسـتگیری وی ،او وارد
روم شـد ،احتماالً انتظـار او بـه گونـه ای نبـود آنچنانکـه زمانـی کـه بـرای اولیـن بار ازاشـتیاق
خـود بـرای بازدید از کلیسـای روم نوشـته بود.
اعمال رسـوالن بـاب  ۲۸آیـات  ۱۷تـا  ۳۱در مـورد زمانـی کـه پولـس در روم بـود بـه مـا چـه
میگوینـد؟ مهمتـر اینکـه ،چـه درسـی مـی توانیـم از آنهـا بیاموزیـم؟

«نی بواسطه وعظ های پولس بلکه به سبب غل و زنجیرهای وی بود که زندانیان مجذوب
مسیحیت گردیدند .به سبب اسارت او بود که یوغهای بسیاری که ایشان را در اسارت گناه نگاه
داشته بود شکسته شد .لیکن اینها همه چیز نبود .او اظهار منود :بسیاری از برادران در خداوند
به سبب اسارت من دلگرم شده اند و چه بسا جرات بیشرتی یافته اند تا با شهامت کالم خدا را
اعالن منایند ‘ .فیلیپیان باب  ۱آیه  – ».۱۴الن جی .وایت ،برگرفته از مرجع زیر:
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 464.
شما چنـد بـار تـا کنـون پیچیدگیهـای غیر منتظـره در زندگـی خـود را تجربه کـرده ایدکه
در پایـان نتیجـه خوبـی بهمـراه داشـته انـد ؟ (فیلیپیـان بـاب  ۱آیـه  ۱۲را ببینیـد ).شما
چگونـه مـی توانیـد و بایـد ،از آن تجربـه هـا ایمان بیابیـد که بـرای چیزهایی کـه خوب به
نظـر منی رسـد ،بـه خـدا اعتماد کنید؟

چهارشنبه

 ۴اکترب

«مقدسین« در روم



پولـس اینگونـه بـه کلیسـای روم درود مـی فرسـتد« :بـه همـه کـه در روم محبـوب خـدا و
خوانده شـده و مقدّ سـید ،فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسـی مسـیح خداوند بر
شما بـاد( » .رومیـان بـاب  ۱آیـه  .)۷از ایـن آیه چـه اصولـی از حقیقت ،الهیـات و ایامن می
توانیـم بدسـت آوریم؟

کسـانیکه محبـوب خـدا هسـتید .در حالـی که این درسـت اسـت کـه خدا جهان را دوسـت
دارد ،امـا خـدا کسـانی کـه او را انتخـاب کـرده انـد ،کسـانی کـه به محبـت وی پاسـخ داده اند
را بـه گونـهای خاص دوسـت دارد.
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مـا ایـن مطلـب را در حـوزه انسـانی میبینیم .کسـانی را که به مـا عالقه دارنـد ،به گونهای
خـاص دوسـت داریـم؛ بیـن ما یـک تبـادل متقابـل محبت وجـود دارد .محبت خواسـتار پاسـخ
متقابـل اسـت .هنگامـی که پاسـخی منیآیـد ،محبـت کامالً محدود میشـود.
فـرا خوانـده شـده و مقدسـید .منظـور از ایـن عبارت «مقدّسـینِ فرا خوانده شـده» اسـت؛
بدیـن معنـی کـه« ،مقـدس تعیین شـده اند».
مق ّدسـین ترجمـه واژه یونانـی  hagioiاسـت ،کـه بـه معنـای «افـراد مقـ ّدس» میباشـد.
مقـ ّدس بـه معنـی «اختصـاص داده شـده یـا وقـف شـده» اسـت .یک فرد مق ّدس کسـی اسـت
کـه توسـط خـدا «جـدا» شـده اسـت .او هنوز هم ممکن اسـت راهـی طوالنی برای رسـیدن به
قدوسـیت داشـته باشـد ،امـا ایـن واقعیـت که این شـخص مسـیح را به عنـوان خداونـد انتخاب
کـرده اسـت ،چیـزی اسـت کـه او را بـه عنـوان یـک فـرد مقـ ّدس ،بر اسـاس معنـای ارائه شـده
توسـط کتـاب مقـدس ،معیـن میکند.



پولس می گوید که آنها «به مقام مقدّ س خوانده شده اند» .آیا این بدین معناست که برخی
از مردم به چنین مقامی خوانده نشدهاند؟ افسسیان باب  ۱آیه  ، ۴عربانیان باب  ۲آیه  ۹و
دوم پطرس باب  ۳آیه  ۹چگونه به ما در درک منظور پولس کمک میکنند؟
مـژده بـزرگ انجیـل ایـن اسـت کـه مرگ مسـیح بـرای کل جهـان بود؛ بـرای همه انسـان ها
بـود .حتـی قبـل از بنیانگـزاری جهـان ،همـه فراخوانـده شـدهاند کـه در او نجـات یابنـد ،همه
«بـه مقـام مقـ ّدس فـرا خوانـده شـدهاند» .نیت اولیه خـدا برای همـه برشیت ،یافتن نجات در
عیسـی بـود .آتـش نهایـی جهنم تنها برای شـیطان و فرشـتگان او در نظر گرفته شـده بود (متی
بـاب  ۲۵آیـه  .)۴۱اینکـه برخی از مردم از آنچه به ایشـان ارائه شـده اسـت ،اسـتفاده منیکنند،
از شـگفتی ایـن موهبـت منیکاهـد ،درسـت هامنطور که دسـت بـه اعتصاب غـذا زدن یک فرد
در یـک بـازار ،از مـواد غذایـی زیـادی کـه در آنجا یافت میشـود ،کـم منیکند.
حتـی قبـل از پیدایـش جهـان ،خـدا شما را فراخوانـده کـه در او نجـات یابیـد .چـرا نبایـد
اجـازه دهیـد کـه هیـچ چیـزی هرگـز شما را از توجـه کـردن بـه ایـن دعـوت بـاز دارد؟

پنجشنبه

 ۵اکترب

ایامنداران در روم
«قبـل از هـر چیـز خدای خود را به وسـاطت عیسـی مسـیح برای همه شما شـکر میکنم
زیـرا ایمان شما در متـام دنیا شـهرت یافته اسـت» (رومیان بـاب  ۱آیه .)۸
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نحـوه تشـکیل جامعـت کلیسـایی در روم مشـخص منیباشـد .ایـن عقیـده رایـج که کلیسـا
توسـط پطـرس و یـا پولـس تأسـیس شـد ،بـدون پایـه و اسـاس تاریخـی اسـت .شـاید بشـارت
دهنـدگان معمولـی آن را تاسـیس کردنـد ،کسـانی کـه در روز پنطیکاسـت در اورشـلیم ایمان
آوردنـد (اعمال رسـوالن بـاب  )۲کـه سـپس از روم بازدیـد منودند یا بـه آنجا نقل مـکان کردند.
یـا شـاید در دورهای بعـد ،نوکیشـانی کـه بـه روم نقـل مـکان میکردنـد ،از ایمان خـود در آن
پایتخـت جهـان شـهادت دادند.
جـای تعجـب اسـت کـه تنهـا طـی چند دهـه پـس از پنطیکاسـت ،جامعتی که ظاهـرا هیچ
بازدیـد رسـالتی دریافـت نکـرده بودنـد ،بـه صورتـی چنین گسترده شـناخته شـده بودنـد« .به
رغم مخالفت ،بیسـت سـال پس از مصلوب شـدن مسـیح ،یک کلیسـای زنده و مشـتاق در روم
وجـود داشـت .ایـن کلیسـا قـوی و غیـور بـود ،و خداونـد بـه آن کمـک میکـرد – ».الـن جـی.
وایـت ،برگرفتـه شـده از مرجـع زیر:
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1067.

«ایمان» در اینجا احتامالً شـامل مفهوم گسترده تـری از وفاداری میباشـد؛ یعنی ،وفاداری
به شـیوه جدید زندگی که در مسـیح کشـف کردهاند.
رومیان باب  ۱۵آیه  ۱۴را بخوانید .پولس کلیسای روم را چگونه توصیف میکند؟

در اینجـا سـه مـورد کـه پولـس بـه آنهـا در مـورد تجربـه مسـیحیان روم بـا ارزش تلقـی و
عنـوان کـرده را انتخـاب میکنـد  ،کـه بـه رشح زیـر اسـت:
«رسشـار از خوبـی» .آیـا مـردم خواهنـد گفـت کـه این تجربـه های مـا میباشـد؟ هامنطور
کـه بـه مـا مـی پیوندنـد ،آیـا ایـن وفـور نیکـی در ماسـت که توجـه ایشـان را جلب مـی کند؟
«پـر شـده از متـام دانـش هـا» .کتـاب مقدس پیوسـته بـر اهمیـت روشـنفکری ،اطالعات و
دانـش تاکیـد مـی کنـد .مسـیحیان برانگیختـه مـی شـوند کـه کتـاب مقـدس را مطالعـه کنند و
بخوبـی بـا آمـوزه هـای آن آشـنا شـوند« .کلمات ’دلی تازه به شما خواهـم داد‘ بـه معنی این
اسـت کـه ’کـه یـک تفکر جدید به شما خواهـم داد ‘.تغییر قلبـی همواره با ایامن ناب نسـبت
بـه وظیفـه مسـیحی و درکـی از حقیقـت حاصـل میشـود – ».الن جـی .وایـت ،از مرجع زیر:
My Life Today, p. 24.
«قـادر بـه نصیحـت منـودن یکدیگر» .هیـچ کس منی تواند با جدا شـدن از سـایر ایامنداران
از نظـر روحانـی پیرشفـت کنـد .ما باید قادر به تشـویق منـودن دیگران و در عین حال تشـویق
شـدن از سـوی آنها باشیم.

کلیسـای محلـی شـما چطـور ؟ چـه اعتبـاری دارد؟ یـا مهمتـر اینکـه آیا اصلا اعتباری
دارد؟ پاسـختان درمـورد کلیسـای محلـی شـما چـه چیزی مـی گوید؟ مهمتـر اینکه در
صـورت نیـاز چگونـه مـی توانید بـه بهبـود وضعیت کمـک کنید؟
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جمعه

 ۶اکترب

مطالعه بیشرت :میتوانید منابع زیر را مطالعه کنید:

Read Ellen G. White, «The Mysteries of the Bible,« p. 706, in Testimonies for the
Church, vol. 5; «Salvation to the Jews,» pp. 372–374, in The Acts of the Apostles.
Read also The SDA Bible Dictionary, p. 922; and The SDA Bible Commentary,
vol. 6, pp. 467, 468.
«نجـات برشیـت از چـاره اندیشـی ثانـوی یـا ابتـکاری بدلیـل چرخش غیـر منتظـره رویداد
هـا پـس از بـروز گنـاه حاصـل منـی شـود .در عـوض ،از یـک نقشـه الهـی بـرای نجـات برش که
پیـش از بوجـود آمـدن جهـان شـکل گرفـت (اول قرنتیـان باب  ۲آیه  ۷؛ افسسـیان بـاب  ۱آیات
 ۳و ۱۴؛ دوم تسـالونیکیان بـاب  ۲آیـات  ۱۳و  )۱۴و ریشـه در محبـت ابـدی خدا برای برشیت
دارد (ارمیـا بـاب  ۳۱آیه .)۳
« ایـن نقشـه گذشـته ابـدی ،زمـان حـال تاریخـی و آینـده ابـدی را دربـر دارد .ایـن نقشـه
شـامل واقعیـت هـا و برکاتـی اسـت مثـل انتخـاب و تقدیر و رسنوشـت قوم مقدس خدا شـدن
و شـبیه مسـیح شـدن ،داشتن نجات و آمرزش ،اتحاد همه چیز در مسـیح ،وابسـتگی به روح
القـدس ،دریافـت ارثیـه ابـدی و جالل یافنت می باشـد (افسسـیان باب  ۱آیات  ۳تـا  .)۱۴عذاب
و مـرگ عیسـی یـک حادثـه تاریخـی یـا محصـول رصفـا تصمیم بشری نیسـت ،بلکه ریشـه در
هـدف نجـات دهنـده خـدا و در مرکزیـت ایـن نقشـه قـرار دارند (اعامل رسـوالن بـاب  ۴آیات
 ۲۷و  .)۲۸عیسـی در حقیقـت «بـرهای بـود کـه از بنـای عـامل ذبـح شـده بود» (مکاشـفه یوحنا
بـاب  ۱۳آیـه  «.)۸اقتبـاس شـده از مرجـع زیر:
– The Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review
and Herald Publishing®, 2000), pp. 275, 276

سواالتی برای بحث
 .۱در کالس دربـاره مفهـوم اصالحـات پروتسـتان صحبـت کنیـد .بویـژه بـه ایـن پرسـش
بیاندیشـید کـه جهـان مـا بـدون اصالحـات امـروزه چـه تفاوتـی مـی داشـت؟
 .۲بیشتر در مـورد ایـن ایـده کـه ما فراخوانده شـده ایم تا نجـات یابیم حتی پیـش از بنیان
گـزاری جهـان ،بیشتر تفکـر کنید (تیطوس باب  ۱آیـات  ۱و  ، ۲دوم تیموتائـوس باب  ۱آیات
 ۸و  ۹را نیـز ببینیـد) .چـرا مـا بایـد ایـن را دلگـرم کننـده ببینیم؟ ایـن مطلب دربـاره محبت
خـدا بـرای انسـانها ،چـه چیزی بـه ما می گویـد .پس چرا هنگامی کـه مردم از آنچـه چنین با
لطـف بـه ایشـان ارائه شـده اسـت ،روی برمی گردانند ،بسـیار غم انگیز می باشـد؟
 .3در مـورد پرسـش پایانـی مطالعـه روز پنـج شـنبه بیاندیشـید .کالس شما چگونـه مـی
توانـد بـه بهبـود اعتبـار کلیسـا در صـورت نیـاز کمـک کنـد؟
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