درس پنجم

 ۲۸اکترب تا  ۳نوامرب

ایامن ابراهیم

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :پیدایـش باب  ۱۵آیـه  ۶؛ دوم سـموئیل بابهـای  ۱۱و  ۱۲؛ رومیان
بـاب  ۳آیـات  ۲۰و  ، ۳۱بـاب  ۴آیـات  ۱تـا ۱۷؛ غالطیـان بـاب  ۳آیـات  ۲۱تـا  ۳۱؛ اول یوحنـا
بـاب  ۳آیه .۴
آیـه حفظـی« :آیـا ایـن بـه آن معنی اسـت که بـا ایمان ،رشیعـت را از میـان برمیداریم؟
خیـر ،هرگـز! بلکـه آن را اسـتوار میسـازیم( ».رومیان بـاب  ۳آیه .)۳۱
بـاب  ۴رومیـان به شـیوههای بسـیاری بر اسـاس تعلیامت کتـاب مقدس در مورد رسـتگاری
بواسـطه ایمان و مرکزیـت آنچـه باعـث رشوع اصالحـات شـد ،میپـردازد .در واقـع ۵۰۰ ،سـال
پیـش در چنیـن هفتـهای ،همـه چیـز با لوتـر آغاز شـد ،و پروتسـتانهای وفادار هرگـز دیگر به
عقب نـگاه نکردند.
پولـس بـا اسـتفاده از ابراهیـم که اسـوه و الگویـی از تقـدس و فضیلت بود ،به عنـوان الگوی
فـردی از کسـی کـه بـرای رسـتگاری بـه فیـض و بـدون اعامل رشیعـت نیازمنـد بود  ،هیـچ جایی
بـرای سـوء برداشـت خواننـدگان نگذاشـت .اگـر کارهـا و حفـظ احـکام برای عادل شـمرده شـدن
بهرتیـن افـراد در برابـر خـدا کافـی نباشـد ،چـه امیدی بـرای دیگـران وجـود دارد؟ اگر حتـی برای
ابراهیـم رسـتگاری از طریـق فیـض بود پس باید بـرای همه ،یهودی و غیریهودی نیز چنین باشـد.

پولــس در بــاب  ۴رومیــان ،ســه مرحلــه عمــده را در خصــوص نقشــه نجــات آشــکار میســازد)۱( :
وعــده برکــت الهــی (وعــده فیــض) )۲( ،پاســخ انســان بــه آن وعــده (پاســخ ایــان) و ( )۳رأی الهــی
مبنــی بــر اینکــه کســانی کــه ایــان آورده انــد عــادل محســوب شــده انــد (عــادل شــمرد شــدن) .در
خصــوص ابراهیــم چنیــن شــد ،و بـرای مــا نیــز چنیــن خواهــد شــد.

بسـیار مهـم اسـت بـه یاد داشـته باشـیم که بـرای پولـس ،نجـات از طریق فیض اسـت؛ این
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چیزی اسـت که به ما ارزانی شـده اسـت ،با وجود اینکه سـزاوار آن منیباشـیم .اگر سـزاوار آن
بودیـم ،آنوقـت از آن برخـوردار بودیـم و اگـر آن را داشـتیم ،آنـگاه بعنـوان یک قـرض و بدهی
بـود و نـه یـک هدیـه .و برای موجوداتی فاسـد و سـقوط کـرده همچون ما ،نجات و رسـتگاری
بایـد یـک هدیه وعطا باشـد.
پولـس بـرای اثبـات ادعـای خـود در مورد رسـتگاری "تنها طریـق ایامن"  ،به کتـاب پیدایش
اشـاره و از پیدایـش بـاب  ۱۵آیـه  ۶نقـل میکنـد « :ابـرام بـه خداونـد ایمان آورد ،و او ،این را
بـرای وی عدالـت محسـوب کـرد« .در اینجـا میتوان عدالـت " از طریق ایامن" را در نخسـتین
صفحـات کتـاب مقدس مشـاهده منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۴نوامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۲۹اکترب

احکام

رومیـان بـاب  ۳آیـه  ۳۱را بخوانیـد .منظـور پولـس در اینجـا چیسـت؟ چـرا این نکته بـرای ما
ادونتیسـتها مهم اسـت؟

پولـس در ایـن آیـه بـا تأکیـد بیـان میدارد کـه ایامن ،احـکام خـدا را باطل منی سـازد .اما حتی
کسـانی کـه احـکام را نگه داشـتند ،هرگز بواسـطه آن نجـات نیافتند .دین عهد عتیـق ،مانند عهد
جدیـد ،همـواره یکـی از فیضهـای خدا بـرای گناهکارانی بـود که دارای ایمان بودند.



رومیـان بـاب  ۴آیـات  ۱تـا  ۸را بخوانیـد .ایـن آیات چگونه نشـان می دهند کـه حتی در عهد
قدیـم ،نجـات از طریـق ایامن و نـه با اعامل رشیعت حاصل میشـد؟

بـا توجـه بـه ایـن روایـت عهد قدیـم ،ابراهیـم عادل شـمرده میشـد ،زیـرا او «به خـدا ایامن
داشـت» .بنابرایـن ،عهـد قدیـم عدالـت از طریـق ایمان را تعلیم میدهـد .از ایـن رو ،هر داللتی
بـر اینکـه ایمان احکام را «باطـل میکند» (بـه یونانـی « :katargeoارائه بی فایـده»« ،باطل») یا
نادرسـت اسـت؛ نجات از طریق ایامن بخش بسـیار زیادی از عهد عتیق اسـت .فیض در متام آن
تعلیـم داده مـی شـود .بـه عنـوان مثال ،کل مراسـم معبـد ،اگر منـادی از نحوه نجـات گناهکاران،
نـه از طریـق کارهـای خـود ،بلکه با مـرگ یک جایگزین به جـای آنها نبود ،چه چیـز دیگری بود؟
همچنیـن ،چـه چیـز دیگـری مـی توانـد بخشـیده شـدن داود پـس از رابطـه نـا مشروع بـا
بتشـبع را توجیـه کنـد؟ قطعـاً نـگاه داشتن احـکام نبـود کـه او را نجـات داد ،چـرا کـه او اصول
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بسـیاری از رشیعـت را نقـض کـرد کـه او را بارهـا محکـوم میکنـد .اگـر داود قرار بود بواسـطه
نـگاه داشتن احـکام رسـتگار شـود ،پـس او اصالً رسـتگار منیشـد.
پولـس بازگشـت داود بـه لطـف و رحمـت الهی را به عنوان منونهای از عادل شـمرده شـدن
بواسـطه ایمان بیـان میکنـد .آمـرزش ،فیض خـدا بود .این مثـال دیگری از عهد عتیـق در مورد
عـادل شـمرده شـدن بواسـطه ایمان اسـت .در واقـع ،هـر چقـدر هـم کـه بسـیاری در ارسائیل
کهـن بـه دام قانونگرایـی گرفتـار شـدند ولیکن مذهب یهود همیشـه مذهبـی از فیض بود .در
اصـل ،احکامگرایـی  ،انحرافـی از دیـن بـود و پایه و اسـاس آن نبود.

بـرای چنـد دقیقـه بـر گنـاه داود و احیای او از اسـارت گناه تأمل کنید (دوم سـموئیل
بابهـای  ۱۱و ۱۲؛ مزامیـر بـاب  .)۵۱چـه امیدی مـی توانید از آن داسـتان غم انگیز
بـرای خـود بدسـت آوریـد؟ آیا در اینجا درسـی وجود دارد تا در کلیسـا با کسـانی که
لغـزش خـورده و در گناه سـقوط کـرده اند چگونـه رفتار کنیم؟

دوشنبه

 ۳۰اکترب

بدهی یا فیض؟
موضوعـی کـه پولـس در اینجـا بـه آن میپـردازد ،خیلی بیشتر از تنها یک موضـوع الهیاتی
اسـت .او بـه قلـب و روح نجـات و ارتبـاط مـا بـا خـدا اشـاره میکنـد .اگر کسـی معتقد اسـت
که باید مقبول خدا بشـود – که او باید پیش از عادل شـمرده شـدن و بخشـیده شـدن ،به یک
معیـار مشـخصی از تقـدس برسـد – پس توجـه به باطن و اعامل خویشتن ،طبیعی اسـت .دین
مـی توانـد بسـیار خـود محورانه شـود ،چیزی کـه هیچ کس اصلاً به آن نیـاز ندارد.
در مقابـل ،اگـر فـردی درک کنـد کـه مـژده عـادل شـمرده شـدن کـه هدیـه ای از جانـب
خداسـت و نیـازی بـه شایسـتگی و اسـتحقاق نـدارد  ،تـا چـه میـزان بـرای آن فـرد راحـت تر و
طبیعـی تـر اسـت کـه بـه جـای مترکـز بـر خـود ،بـر محبـت و رحمـت خـدا مترکـز مناید؟
و در پایـان ،چـه کسـی بیشتر احتمال دارد کـه محبت و شـخصیت خدا را انعـکاس دهد –
یـک فـرد خودخـواه یا فردی که تسـلیم خداسـت؟
رومیـان بـاب  ۴آیـات  ۶تـا  ۸را بخوانیـد .پولـس در اینجا چگونه موضوع عادل شـمرده شـدن
بواسـطه ایامن را توضیـح میدهد؟

«گناهـکار بایـد بـه مسـیح ایمان بیاورد ،به شایسـتگی او متسـک جوید ،گناهان خـود را به
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پـاک گنـاه بسـپارد ،و آمـرزش او را دریافـت کنـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مسـیح بـه جهان
آمـد .بنابرایـن عدالـت مسـیح بـه توبـه و بـاور گناهـکار بسـتگی دارد .او عضـوی از خانـواده
ملکوتـی مـی شـود – ».الـن جـی .وایـت ،از مرجـع ذیل:
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 215.
پولـس سـپس در ادامـه ،توضیـح میدهد کـه نجات از طریق ایمان نه تنها بـه یهودیان بلکه
بـه غیریهودیـان نیـز تعلق دارد (رومیـان باب  ۴آیات  ۹تا  .)۱۲در واقع ،اگر شما بخواهید بدیده
خـاص و ریزنگـری بـه ایـن مسـئله نـگاه کنیـد ،ابراهیـم یهـودی نبـود؛ او از اصـل و نسـبی کافـر
میآمـد (یوشـع بـاب  ۲۴آیـه  .)۲متایـز غیریهـودی و یهودی در زمـان او وجود نداشـت .هنگامی
کـه ابراهیـم عادل شـمرده شـد (پیدایش باب  ۱۵آیه  ،)۶حتی ختنه نشـده بـود .بنابراین ،ابراهیم
بـه پـدر ختنه نشـدگان و ختنه شـدگان تبدیل شـد ،و همچنیـن الگویی بزرگ برای پولس شـد که
از وی بـه منظـور رسـاندن منظـور خـود در مـورد جهانشـمول بـودن نجات و رسـتگاری اسـتفاده
کنـد .مـرگ مسـیح بـرای همه بـود ،رصف نظر از نـژاد یا ملیـت (عربانیان بـاب  ۲آیه .)۹

بـا توجـه بـه جهانـی بـودن صلیـب ،و بـا توجـه بـه آنچـه صلیـب در مـورد ارزش هر
انسـان بـه مـا مـی گوید ،چـرا تعصب نـژادی ،قومـی و یا ملیتـی چنین ناگوار اسـت؟
چگونـه مـی توانیـم بیاموزیـم که وجود تعصـب در خود را دریابیـم و از طریق فیض
خـدا ،آن را از ذهـن خـود پـاک کنیم؟

سه شنبه

 ۳۱اکترب

وعده

 ۵۰۰سـال پیـش در چنیـن روزی بـود کـه مارتیـن لوتـر اعالمیه  ۹۵مـادهای خـود را بر روی
درب کلیسـای ویتنبرگ آویـزان کرد .چقدر جالب اسـت کـه موضوع مطالعه امروز نیز درسـت
بـه کانـون نجـات از طریق ایامن میرسـد.
در رومیـان بـاب  ۴آیـه « ،۱۳وعـده» و «رشیعـت» در تقابل قرار گرفتهانـد .پولس به دنبال
ایجـاد یـک پیـش زمینـه از عهـد عتیـق بـرای تعالیم خود در مورد عادل شـمرده شـدن بواسـط
ایمان بـود .او بـه ابراهیـم بـه عنـوان الگو اشـاره میکند ،که یهودیـان همه او را بـه عنوان َج ّد
خـود پذیرفتـه بودنـد .پذیرفتـه شـدن یـا عـادل شـمرده شـدن کامالً جـدا از احـکام بـه ابراهیم
رسـیده بـود .خـدا بـه ابراهیـم وعـده داده بـود کـه او «وارث جهـان خواهـد بـود .ابراهیم این
وعـده را بـاور کـرد؛ یعنـی ،او نقشـی کـه بـه وی سـپرده شـده بـود را پذیرفـت .در نتیجـه خدا
او را پذیرفتـه و از طریـق او بـه نجـات جهـان پرداخـت .ایـن یک مثـال بالقوه از نحـوه کارکرد
فیـض در عهـد عتیـق اسـت کـه بدون شـک پولس به همیـن دلیـل از آن اسـتفاده کرد.
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رومیـان بـاب  ۴آیـات  ۱۴تـا  ۱۷را بخوانیـد .پولـس چگونـه در اینجـا در ادامه نشـان میدهد
کـه نجـات از طریـق ایمان در کانـون عهـد عتیـق قـرار داشـت؟ غالطیان بـاب  ۳آیـات  ۷تا ۹
را نیـز ببینید.

هامنطـور کـه در ابتـدا گفتیـم ،مهـم اسـت مخاطبیـن پولـس را بـه یـاد داشـته باشـید .این
ایامنـداران یهـودی تبـار در رشیعـت عهـد عتیـق غـرق شـده بودند ،و بسـیاری چنیـن اعتقادی
یافتـه بودنـد کـه نجـات ایشـان بـه درسـت نـگاه داشتن احکام بسـتگی داشـت ،حتی اگـر این
چیـزی نبـود کـه عهد قدیـم تعلیم مـیداد.
پولـس در تلاش بـرای اصلاح ایـن تصـور غلـط ،چنین اسـتدالل می کنـد که ابراهیـم ،حتی
قبـل از احـکام داده شـده بـر کـوه سـینا ،وعدهها را نه با اعمال رشیعت (کـه از آنجایی احکام
– متـام تـورات و نظـام آیینـی – هنوز وجود نداشـت) بلکه بواسـطه ایمان دریافت منود.
اگـر پولـس در اینجـا بـه طـور خـاص بـه احـکام اخالقی اشـاره میکند ،کـه در اصـل حتی قبل
از کـوه سـینا وجـود داشـته اسـت ،نکتـه یکسـان باقـی می ماند .شـاید حتـی بیشتر از آن! پولس
میگویـد کـه بـه دنبـال دریافـت وعـده های خـدا از طریـق رشیعت بـودن نه تنهـا باعث بطالن
ایمان مـی شـود بلکـه حتـی عبـث هم مـی باشـد .ای ن کالمـی تند میباشـد ،امـا مقصـود او این
اسـت کـه ایمان نجـات میدهـد و رشیعت محکوم مـی کند .او تلاش میکند تا تعلیـم دهد که
در جسـتجوی رسـتگاری از طریق چیزی که بطور حتم به محکومیت منجر و ختم میشـود کاری
بیهـوده اسـت .همـه مـا ،یهـودی و غیـر یهـودی ،احـکام را نقـض کردهایـم ،و از ایـن رو ،همه ما
ِ
عدالت رسـتگار کنند ِه عیسـی کـه از طریق ایمان به ما
ماننـد ابراهیـم بـه یـک چیـز نیازمندیـم:
عطـا مـی گـردد – حقیقتـی کـه در نهایت بـه نهضت اصالحات پروتسـتان منجر شـد.

چهارشنبه

 ۱نوامرب

رشیعت و ایامن
هامنطـور کـه در درس دیـروز دیدیـم ،پولـس نشـان داد کـه ارتبـاط خـدا بـا ابراهیـم ثابت
منـود کـه نجـات ،از طریـق وعـده فیـض میآید و نـه از طریق رشیعـت .بنابراین ،اگـر یهودیان
مایـل بـه نجـات یافتن بودنـد ،بایـد تکیـه بـه اعمال خـود بـرای نجـات را رهـا منـوده و وعده
ابراهیمـی کـه اکنـون در آمدن مسـیح موعـود تحقق یافته بـود را میپذیرفتند .ایـن واقعاً برای
"خـوب" آنهـا تنهـا چیـزی اسـت که
همـه ،یهـودی یـا غیریهـودی ،کـه فکـر مـی کننـد اعما ِل
ِ
آنهـا را در نظـر خـدا صالح میسـازد ،یکسـان اسـت.
«ایـن اصـل کـه انسـان مـی توانـد خـود را بـا اعاملـش نجـات دهـد ،پایـه و اسـاس هـر دیـن
ملحدانـه اسـت  . . .هـر کجـا کـه چنیـن عمـل شـود آنـگاه انسـان هیـچ سـپری در برابـر گناه
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وجـود نخواهـد داشـت – ».الـن جـی .وایـت The Desire of Ages, pp. 35, 36 ،مفهـوم ایـن
مطلـب چیسـت؟ چـرا ایـن ایـده کـه مـا مـی توانیـم خودمـان را از طریـق اعامملـان نجـات
بدهیـم ،مـا را در برابـر گنـاه بیدفـاع میکنـد؟



پولس چگونه ارتباط بین رشیعت و ایامن را در غالطیان توضیح داد؟ غالطیان باب  ۳آیات  ۲۱تا .۲۳

اگر احکامی وجود داشـت که میتوانسـت رسـتگار کننده باشـد ،قطعاً رشیعت خدا میبود.
و بـا ایـن حـال ،پولـس مـی گوید که هیـچ رشیعتی حتـی رشیعت خـدا منیتواند زندگی ببخشـد
زیـرا همـه ،احـکام را نقـض کردهاند و در نتیجه همه بواسـطه آن محکوم شـدهاند.
امـا وعـده ایمان ،کـه به طور کاملتری از طریق مسـیح آشـکار شـد ،همه کسـانی که باور
دارنـد "تحـت رشیعـت" هسـتند را آزاد میسـازد؛ یعنـی ،از محکوم بودن و متحمـل تالش برای
بدسـت آوردن نجـات از طریـق آن .رشیعـت هنگامـی کـه بـدون ایمان و فضل ارائه شـود ،به
یـک جبر تبدیـل میشـود ،چـرا که بـدون ایمان و فیض و بـدون عدالتی کـه با ایامن مـی آید،
تحـت رشیعـت بـودن ،زیـر بـار و محکومیت گناه بودن محسـوب می شـود.

عـادل شـمرده شـدن از طریـق ایمـان تـا چـه میـزان در کانـون مسـیر شـما بـا خـدا
قـرار دارد؟ یعنـی ،بـرای اطمینـان از اینکـه توسـط دیگـر جنبـه هـای حقیقـت مبهم
نشـود تـا آنجـا کـه درک خـود را از این تعلیم بسـیار مهم از دسـت بدهیـد ،چه کاری
میتوانیـد انجـام دهیـد؟ گذشـته از هـر چیـز ،تعالیـم دیگـر بـدون ایـن تعلیـم ،چـه
فایـدهای دارند؟

پنجشنبه

 ۲نوامرب

رشیعت و گناه
مـا اغلـب مـی شـنویم کـه گروهـی مـی گوینـد کـه در عهـد جدیـد  ،رشیعت منسـوخ شـده
اسـت ،و سـپس آنهـا در ادامـه بـه نقل قول از آیاتـی میپردازند کـه فکر میکنند ایـن موضوع را
ثابـت میکننـد .بـا این وجود ،منطق پشـت این بیانیه ،کامالً درسـت و حتی جنبـه الهیاتی ندارد.



اول یوحنـا بـاب  ۲آیـات  ۳تـا  ۶و رومیـان بـاب  ۳آیه  ۴را بخوانید .این آیـات در رابطه مابین
رشیعـت و گنـاه چـه چیزی به مـا میگویند؟
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چنـد صـد سـال پیـش ،نویسـنده ایرلنـدی  ،جاناتـان سـویفت چنیـن نوشـت« :اما آیـا هیچ
انسـانی خواهـد گفـت کـه اگـر عبـارات مشروب خـوردن ،فریـب دادن ،دروغ گفتن و دزدی
کـردن بواسـطه تصویـب مجلـس از زبـان انگلیسـی و لغـت نامـه هـا حـذف بشـوند ،همـه مـا
بایـد بتوانیـم صبـح روز بعـد آسـوده ،صادق و عـادل ،و دوسـتدار حقیقت از خـواب برخیزیم؟
آیـا ایـن نتیجـهای عادالنـه اسـت؟» – جاناتـان سـویفت ،از مرجـع زیر:
Jonathan Swift, A Modest Proposal and Other Satires (New York: Prometheus
Books, 1995), p. 205.
بـه همیـن صـورت ،اگـر رشیعـت خـدا منسـوخ شـده اسـت ،پـس چـرا دروغ گفتن ،قتـل،
رسقـت همچنـان گنـاه و اشـتباه محسـوب میشـوند؟ اگـر احـکام خـدا تغییـر کردهانـد ،آنـگاه
تعریـف گنـاه نیـز بایـد تغییـر کنـد .و یا اگـر رشیعت خدا بیاثر شـده بـود ،پس گنـاه نیز باید
بیاثـر شـده باشـد و چـه کسـی به ایـن قضیه اعتقـاد دارد؟ (اول یوحنـا باب  ۱آیـات  ۷تا  ۱۰و
یعقـوب بـاب  ۱آیـات  ۱۴و  ۱۵را نیـز بخوانیـد).
در عهـد جدیـد ،رشیعـت و انجیل هر دو مشـاهده میشـوند .رشیعـت ماهیت و عالمت
گنـاه را نشـان میدهـد و انجیـل بـه درمـان گنـاه اشـاره میکند ،که مرگ و رسـتاخیز عیسـی
اسـت .اگـر هیـچ رشیعتـی وجـود نداشـته باشـد ،گناهـی نیـز وجـود نـدارد ،پـس مـا از چـه
چیـزی نجـات داده مـی شـویم؟ تنهـا در چهارچـوب احـکام و ادامـه اعتبـار آن اسـت کـه
انجیـل معنـا پیـدا میکنـد.
مـا اغلـب مـی شـنویم کـه صلیب ،رشیعـت را باطل میسـازد .این بیشتر کنایه آمیز اسـت،
چـرا کـه صلیـب نشـان میدهـد کـه رشیعـت منی توانـد باطل شـود و یـا تغییـر کند .اگـر خدا
قبـل از مـرگ مسـیح بـر روی صلیـب ،احـکام را منسـوخ نکـرد و یـا حتـی تغییـری در آن ایجاد
نکـرد ،چـرا ایـن کار را بعـد از آن انجـام بدهـد؟ چـرا پس از ارتـکاب گناه ،برش احـکام را از بین
نبرد کـه در نتیجـه آن ،بشر از مجـازات رشعی کـه نقض احـکام را به همراه مـیآورد ،محفوظ
مبانـد؟ بـه ایـن ترتیـب ،هرگـز الزم نبـود کـه عیسـی مبیـرد .مـرگ عیسـی نشـان مـی دهـد کـه
اگـر رشیعـت قابـل باطـل شـدن یـا تغییـر کـردن بود ،ایـن باید قبـل و نه بعـد از صلیـب انجام
میشـد .بنابرایـن ،هیـچ چیـز بیشتر از مـرگ عیسـی ،ادامـه اعتبـار احـکام را نشـان منیدهـد،
مرگـی کـه دقیقـاً بدلیـل غیرقابـل تغییـر بـودن احـکام اتفـاق افتـاد .اگـر رشیعت میتوانسـت
تغییـر کنـد تـا بـا رشایـط سـقوط کـرده مـا هامهنـگ گـردد ،آیـا ایـن راه حلـی بهتر از مـردن
عیسـی بـرای این مشـکل گنـاه نبود؟

اگـر هیـچ احـکام الهی در برابر زنا وجود نداشـت  ،آیا این عمل باعث درد و صدمه
کمتـری نسـبت بـه قربانیـان حـال حاضـر آن میشـد؟ پاسـختان چگونـه به شـما در
درک علـت ادامـه اعتبـار احکام خـدا کمک میکند؟ تجربه شـما از نقض احکام خدا
چه بوده است؟
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جمعه

 ۳نوامرب

تفکری فراتر :مطالب زیر را میتوانید مطالعه کنید:
Read Ellen G. White, “Christ the Center of the Message”, p. 388, in Selected Messages, book 1; “The Call of Abraham”, pp. 125–127; “The Law and the Covenants”,
;pp. 363, 364, in Patriarchs and Prophets; “The Sermon on the Mount,« pp. 307, 308
“Controversy”, p. 608; “‘It Is Finished,’ ” pp. 762, 763, in The Desire of Ages.
«لکـن بـرای کسـی کـه عمـل میکنـد ،مـزدش نـه از راه فیـض بلکـه از راه طلـب محسـوب
میشـود (رومیـان بـاب  ۴آیـه  .)۴رسـول در اینجـا آیـه نقـل قول شـده (پیدایش بـاب  ۱۵آیات
 ۴تـا  )۶را توضیـح مـی دهـد تـا از آن اسـتنتاج و اثبـات کنـد کـه عادل شـمرده شـدن از طریق
ایمان اسـت و نـه بـر اسـاس اعامل .او ایـن کار را ابتدا با توضیـح معنای عبـارت آن که برای او
عدالـت محسـوب شـد ،انجـام میدهـد' .ایـن کلمات توضیـح میدهنـد که خـدا با فیـض و نه
بـه خاطـر اعاملشـان ،آنهـا (گناهـکاران) را میپذیـرد – ».مارتیـن لوتـر ،از مرجع زیر:
Martin Luther, Commentary on Romans, p. 82.
«اگـر شـیطان بتوانـد در هدایـت انسـان بـه ارزش نهـادن بر اعامل خـود به عنـوان اعاملی
شایسـته و عادالنـه کامیـاب شـود ،او مـی دانـد کـه مـی توانـد بـا وسوسـههای خود بر انسـان
غلبـه کنـد ،و او را قربانـی و طعمـه خـود میسـازد ....خـون بره جلجتـا را بـر رسدر خانه مبالید
و شما در امـان هسـتید – ».الـن جـی .وایـت ،از مرجع زیر:
Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, Sept. 3, 1889.

سواالتی برای بحث
 .۱چـرا درک نجـات تنهـا از طریـق ایمان بدون اعمال شـریعت بسـیار مهم میباشـد؟ این
آگاهـی از مـا در برابـر چـه نـوع اشـتباهاتی محافظـت مـی کنـد؟ چـه خطراتـی در انتظار
کسـانی میباشـد کـه ایـن آمـوزه بسـیار مهم کتـاب مقـدس را نادیـده میگیرند ؟
 .۲چـه دالیـل دیگـری مـی توانیـد بـرای ادامه اعتبـار احکام خـدا ارائه دهید ،حتـی زمانی
کـه مـا درک مـی کنیـم که احـکام و اطاعـت از آن موجـب نجات ما نمیشـوند؟
 .۳موضـوع اساسـی در هسـته نهضـت اصالحـات ،چگونگـی نجـات یافتن ما میباشـد .ما
بـه چـه روشهایـی میتوانیـم آشـکارا و بـا صراحـت در مـورد تفـاوت بیـن پروتسـتانها
و کاتولیکهـا در ایـن موضـوع مهـم صحبـت کنیـم ،در حالـی کـه بـه کسـی توهیـن و بی
احترامی نشـود ؟
 .۴بـا اینکـه بـر ضـد دیگـران گنـاه ورزیـده ایـم  ،عـادل شـمرده شـده و مشـمول فیـض
و تفقـد خـدا شـده ایـم کـه الیـق آن نیسـتیم .ایـن واقعیـت چگونـه بایـد بـر رابطـه مـا با
دیگـران تأثیـر بگـذارد؟ ما نسـبت به کسـانی که به ما سـتم کـرده اند و واقعاً سـزاوار فیض
بخشـایندگی و لطـف مـا نیسـتند ،تـا چـه میـزان فیـض و لطـف نشـان میدهیم؟
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