درس دهم

 ۲تا  ۸دسامرب

فرزندان وعده

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان باب .۹

آیـه حفظـی« :بنابرایـن هـر کـه را میخواهـد رحـم میکنـد و هـر کـه را میخواهـد
سـنگدل میسـازد» (رومیـان بـاب  ۹آیـه .)۱۸
«چنانکه مکتوب است :یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن ...زیرا به موسی میگوید:
رحم خواهم فرمود  ...و رأفت خواهم منود بر هر که رأفت منایم» (رومیان باب  ۹آیات  ۱۳و .)۱۵
پولـس در اینجـا دربـاره چه چیزی صحبت می کنـد؟ اراده آزاد انسـان و آزادی انتخاب که بدون
آنهـا ،تنهـا کمـی از آنچـه ما بـاور داریم معنی پیـدا می کند ،چطور؟ آیـا ما در انتخاب یـا انکار خدا
آزاد نیسـتیم؟ یـا اینکـه آیـا ایـن آیات چنیـن تعلیم می دهنـد که بعضـی از افراد انتخاب شـده اند
که نجات یابند و سـایرین نابود شـوند ،رصف نظر از انتخاب های شـخصی ایشـان؟
بطـور معمـول ،پاسـخ بـا نـگاه کـردن به تصویـر بزرگتری از آنچه کـه پولس می گویـد ،یافت
می شـود .پولس یک مسـیر اسـتدالل را دنبال می کند که مبوجب آن تالش میکند تا نشـان دهد
کـه حـق خدا مافوق انتخاب کسـانی اسـت که اراده منوده تا ایشـان را به عنوان افـراد «برگزیده»
خـود بـکار گیـرد .گذشـته از هـر چیـز ،خـدا کسـی اسـت کـه مسـئولیت نهایی بشـارت جهـان را
بـدوش مـی کشـد .بنابرایـن ،چـرا او منی تواند هر کسـی را که مایل اسـت به عنـوان مناینده خود
انتخـاب کنـد؟ پـس تـا زمانی که خدا کسـی را از فرصـت نجات حذف نکند ،چنیـن کاری از طرف
خـدا در تضـاد بـا اصـول آزادی اراده منـی باشـد .حتـی مهمتر اینکه بـا حقیقت بزرگی که مسـیح
بـرای همـه برشیـت ُمـرد و متایلش این بـود که همه نجـات یابند ،در تقابل نیسـت.
تـا زمانـی کـه بیـاد داشـته باشـیم کـه بـاب  ۹رومیان مربـوط به نجات شـخصی افـرادی که
از ایشـان نـام مـی بـرد نیسـت بلکه بـه فراخوانده شـدن آنها به انجـام کاری خاص اشـاره دارد،
ایـن فصل مشـکلی ارائه منـی دهد.
81

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۹دسامرب آماده شوید.

یکشنبه

 ۳دسامرب

بار مسئولیت پولس
«ولی شام برای من ا ّمت مق ّدس و خادمان من خواهید بود( ».خروج باب  ۱۹آیه .)۶
خـدا بـه افـرادی ُمبَلّـغ نیـاز داشـت تا بـه جهان فرو رفتـه در منجلاب بت پرسـتی ،تاریکی و
الحـاد بشـارت دهـد .او بنـی ارسائیـل را برگزیـد و خود را به ایشـان آشـکار منـود .او برنامه ریزی
کـرده بـود تـا آنهـا بـه قومـی منونـه و الگو بـرای قومهای دیگـر تبدیل شـوند و در نتیجـه دیگران
را بـه خـدای حقیقـی جـذب کننـد .ایـن هـدف خـدا بود کـه با آشـکار منودن شـخصیت خـود از
طریـق ارسائیـل ،جهـان بـه سـمت او جـذب شـود .مسـیح قـرار بـود از طریـق آمـوزه هـای آیین
هـای وابسـته بـه مراسـم قربانـی  ،در برابـر ملـت ها متعال شـود و متام کسـانی کـه از او پیروی
کننـد  ،زنـده مباننـد .در حینیکـه کـه بـر جمعیت قـوم بنـی ارسائیل افزوده می شـد ،و برکاتشـان
رشـد منـود ،آنهـا بایـد مرزهای خود را توسـعه می دادند که پادشـاهی ایشـان جهـان را در برگیرد.
رومیـان بـاب  ۹آیـات  ۱تـا  ۱۲را بخوانید .پولـس در اینجا درباره وفـاداری خدا در خالل عدم
موفقیـت بشر ،به چـه نکته ای اشـاره می کند؟

پولـس یـک اسـتدالل ایجـاد می کند که بواسـطه آن نشـان خواهـد داد که عهـد وعده داده
شـده بـه ارسائیـل بطـور کامل باشکسـت مواجـه نشـد .در اینجا باقیامنـدگان خدا وجـود دارند
کـه خداونـد از طریـق ایشـان همچنـان کار خـود را بسـوی هـدف بـه پیـش میربد .پولـس برای
اثبـات اعتبـار ایـده باقیامنـدگان خـدا ،بـه تاریـخ قوم بنـی ارسائیل باز مـی گردد .او نشـان می
دهـد کـه خـدا همیشـه انتخابگر بوده اسـت )۱( :خدا متامـی ذریت ابراهیم را بـرای عهد خود
انتخـاب نکـرد بلکـه فقـط از نسـل اسـحاق برگزید )۲( .او همه نسـل اسـحاق را انتخـاب نکرد
بلکـه فقـط کسـانی که بـه یعقوب منتسـب بودنـد را برگزید.
ایـن نیـز مهـم اسـت ببینیـم کـه میراث یـا تبـار ،رسـتگاری و نجـات را تضمین منی کند .شما
ممکـن اسـت از خـون درسـت ،خانـواده درسـت و یـا حتـی کلیسـای بر حق باشـید امـا همچنان
در سـیر گمگشـتگان و به دور از وعده داده شـده باشـید .این ایامن اسـت ،ایامنی که با محبت
کار مـی کنـد و کسـانی کـه «فرزنـدان وعده» (رومیان باب  ۹آیه  )۸هسـتند را آشـکار می سـازد.

بـه رومیـان بـاب  ۹آیـه  ۶توجـه کنیـد« :زیـرا همـه کـه از اسـرائیلاند ،اسـرائیلی
نیسـتند ».مـا بـه عنـوان باورمنـدان کلیسـای ادونتیسـت کـه بـه روشهـای زیـادی،
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نقـش یکسـانی در زمـان خـود بـا بنـی اسـرائیل کهـن در آن زمـان ایفا مـی کنیم ،چه
پیـام مهمـی مـی توانیـم بـرای خـود از ایـن آیـه بیابیـم؟

دوشنبه

 ۴دسامرب

انتخاب شده
«بـدو گفتـه شـد کـه بزرگتر ،کوچکتر را بندگـی خواهد منـود .چنانکـه مکتوب اسـت :یعقوب
را دوسـت داشـتم امـا عیسـو را دشـمن» (رومیان بـاب  ۹آیـات  ۱۲و .)۱۳
هامنگونـه کـه در مقدمـه دروس ایـن هفتـه بیان شـد ،درک بـاب  ۹رومیان دشـوار خواهد
بـود مگـر آنکـه تشـخیص بدهیم که پولـس در مورد نجات فردی سـخن منی گویـد .او در اینجا
از نقـش هـای خاصـی سـخن مـی گوید که خـدا افراد خاصی را بـرای انجام آنها فـرا می خواند.
خـدا مـی خواسـت کـه یعقـوب َجـ ّد افرادی باشـد کـه ماموریـت بشـارت خـاص او در جهان را
بـر عهـده داشـتند .در ایـن آیـات هیچ داللتی بر اینکه عیسـو منی توانسـت نجـات یابد ،وجود
نـدارد .خـدا میخواسـت کـه او نیز مانند سـایر انسـانها نجات پیـدا کند.
رومیـان بـاب  ۹آیـات  ۱۴و  ۱۵را بخوانیـد .در زمینـه آنچـه کـه خوانـده ایـم ،ایـن آیـات را
چگونـه درک مـی کنیـم؟

بـار دیگـر پولـس از نجـات فـردی سـخن منیگویـد ،چـرا کـه در آن ناحیـه ،خداونـد ابـر
رحمـت خویـش را بـر همـگان مـی گستراند ،زیـرا او «میخواهـد جمیـع مـردم نجـات یابنـد»
(اول تیموتائـوس بـاب  ۲آیـه « .)۴زیـرا کـه فیـض خـدا که بـرای همه مردم نجات بخش اسـت،
ظاهـر شـده» (تیتـوس بـاب  ۲آیـه  .)۱۱امـا خـدا می توانـد انتخاب کنـد که ملتهـا نقش ایفا
کننـد ،و اگـر چـه آنهـا میتواننـد از ایفـای این نقش هـا خودداری کننـد ،می تواننـد از انتخاب
خـدا جلوگیـری کننـد .مهـم نیسـت که عیسـو تا چه حد خواسـتار آن بـود ،اما منی توانسـت به
پـدر مسـیح موعـود تبدیـل شـود و از قوم انتخاب شـده باشـد.
در خامتـه ،ایـن انتخابـی دلخـواه از جانـب خـدا یـا فرمانـی الهی بـود که مبوجب آن عیسـو
از زمـره بشـارت دهنـدگان بـه رسـتگاری حـذف شـود .هدایـای فیـض او از طریق مسـیح برای
همـه رایـگان مـی باشـند .همـه ما انتخاب شـده ایم که نجـات یابیم و نـه اینکـه از بین برویم
(افسسـیان بـاب  ۱آیـات  ۴و  ۵؛ دوم پطـرس بـاب  ۱آیـه  .)۱۰ایـن انتخـاب های خـود ما و نه
خداسـت کـه مـا را از وعـده زندگـی ابدی در مسـیح بـاز می دارد .عیسـی برای همه انسـانها
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مـرد .بـا ایـن وجـود ،خـدا در کالمـش رشایطـی را تعییـن کـرده اسـت کـه بـر اسـاس آنهـا افراد
بـرای زندگـی ابـدی انتخـاب خواهنـد شـد – ایمان به مسـیح کـه گناهکا ِر عادل شـمرده شـده
را بـه عدالـت هدایت مـی کند.

فـرض کنیـد کـه هیـچ کس اصالً وجود نداشـته اسـت ،خود شـما ،پیـش از بنیـان گزاری
جهان ،برای رسـتگار شـدن انتخاب شـده اید .این شـمایید که فراخوانده شـده اید ،این
شـمایید کـه برگزیـده شـده ایـد ،همه چیز بواسـطه عیسـی از جانب خدا به شـما عطا
شـده اسـت .چـه افتخـار و چـه امیدی! بـا در نظر گرفتن همـه چیز ،چرا همـه چیز در
مقایسـه بـا ایـن وعـده بزرگ رنگ می بـازد؟ چرا اجـازه دادن به گنا ِه نفس و جسـم در
دور نمودن شـما از همه آنچه که در عیسـی به شـما وعده داده شـده اسـت ،بزرگترین
مصیبت ها می باشـد؟

ارسار

سه شنبه

 ۵دسامرب

«زیـرا خداونـد میگویـد کـه افکار من افکار شما نیسـت و طریقهای شما طریقهـای من نی.
زیـرا چنانکـه آسمان از زمیـن بلندتر اسـت همچنـان طریقهای مـن از طریقهای شما و افکار
مـن از افکار شما بلندتر میباشـد» (اشـعیا باب  ۵۵آیـات  ۸و .)۹
رومیـان بـاب  ۹آیـات  ۱۷تـا  ۲۴را بخوانیـد .بـا در نظـر گرفتن آنچـه تاکنـون خوانـده ایـم،
چگونـه بایـد منظـور پولـس در اینجـا را درک کنیـم؟

خـدا بـا نـوع برخـوردی که بـا زمامـداران مرص در زمـان خروج داشـت ،در حال تلاش برای
رسـتگار شـدن نـژاد بشری بـود .مکاشـفه خـدا از خـود ،در بالیایـی کـه بـر مصر فـرود آمد و
بـرای رهایـی قـوم خویـش طـوری طرح شـده بـود تا به مرصیـان هویدا شـود و همچنیـن برای
قـوم هـای دیگـر نشـان داده شـود کـه خـدای ارساییـل در واقـع خـدای حقیقـی اسـت .برنامه
ایـن بـود کـه دعوتـی بـرای مـردم اقوام باشـد تـا خدایان جعلـی یعنی بتهـا را رها کـرده و برای
عبـادت خـدای حقیقـی روی آورند.
بطـور واضـح فرعـون پیـش از آن ،چنیـن انتخـاب کرده بود تا بـر علیه خدا باشـد  ،بطوری که
حتـی بـا وجـود سـنگدلی ،خدا فرصـت نجـات را از وی نگرفت .رس سـختی بر خالف درخواسـتی
در نظـر گرفتـه شـده بـود تـا نگـذارد کـه قـوم بنـی ارسائیـل اجـازه خـروج یابـد و بـر خلاف در
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خواسـت خدا از فرعون نبود تا نجات و رسـتگاری شـخصی را بپذیرد .مسـیح به هامن میزان که
بـرای موسـی ،هـارون و سـایر فرزنـدان قـوم ارسائیل ُمرد ،بـرای فرعون نیـز ُمرد.
نکتـه بسـیار مهـم در همـه اینهـا ،ایـن اسـت کـه مـا بـه عنـوان انسـانهای گمـراه چنین
دیـدگاه کوتـه نظرانـه ای از جهـان ،واقعیـت و خدا و نحـوه کارش در جهان داریـم .چگونه می
توانیـم انتظـار داشـته باشـیم متـام روشـهای خـدا را درک کنیـم در حالـی کـه جهـان طبیعت و
هـر جایـی کـه رس خـود را مـی چرخانیـم ،ارساری نهفتـه اسـت که برای مـا غیر قابـل درک می
باشـد؟ گذشـته از هر چیز ،پزشـکان تنها در  ۱۷۱سـال گذشـته دریافتند که شستن دسـتان پیش
از انجـام عمـل جراحـی مـی توانـد ایده خوبی باشـد! مـا این چنین غـرق در جهل بـوده ایم .و
چـه کسـی مـی دانـد کـه اگر زمـان باقی مبانـد ،چه چیزهـای دیگـری در آینده کشـف خواهیم
منـود کـه میـزان جهالت امـروزه مـا را آشـکار خواهد منود؟

بدیهـی اسـت کـه مـا همیشـه راه هـای خـدا را درک نمـی کنیـم ،امـا عیسـی آمد تا
ماهیـت خـدا را بـرای مـا آشـکار سـازد (یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  .)۹پـس چـرا در میان
تمـام اسـرار و وقایـع غیـر منتظره زندگی ،تأمل در شـخصیت مسـیح و آنچه درباره
خـدا و محبتـش بـرای مـا ،آشـکار نمـوده اسـت ،بسـیار مهـم مـی باشـد؟ دانسـتن
شـخصیت خـدا چگونـه مـی توانـد بـه ما در وفـادار مانـدن در میـان مشـکالتی که
ناعادالنـه و غیـر قابـل توجیـه بـه نظـر می رسـند ،کمـک کند؟

چهارشنبه
َع ّمی עַ ִמ֑י « :قوم من»

 ۶دسامرب

[واژه ا ُ ّمی را در زبان عربی را در نظر بگیرید که به همین معنی قوم یا امت من میباشد .ویراستار]

پولـس در رومیـان بـاب  ۹آیـه  ۲۵از هوشـع بـاب  ۲آیـه  ،۲۳و در رومیان بـاب  ۹آیه  ۲۶از
هوشـع بـاب  ۱آیـه  ۱۰نقـل قـول مـی کنـد .پیـش زمینـه داسـتان این اسـت که خدا به هوشـع
دسـتور داد کـه «زنـی فاحشـه» (هوشـع بـاب  ۱آیـه  )۲بـه عنـوان تصویـری از رابطـه خـدا بـا
ارسائیـل را در نظـر بگیـرد ،زیـرا ایـن قـوم بدنبـال خدایانـی بیگانـه رفتـه بودنـد .بـه فرزنـدان
متولـد شـده از ایـن ازدواج نـام هایـی داده شـد مبنـی بر اینکه خـدا را طرد کرده انـد و بخاطر
بـت پرسـتی بنـی ارساییـل مجـازات شـده انـد .فرزنـد سـوم لوع ّمـی نام گرفـت (هوشـع باب ۱
آیـه  )۹یعنـی « از قـوم من نیسـتید».
بـا ایـن وجـود ،هوشـع در میـان همـه اینها ،پیـش بینی منود کـه روزی خواهد آمـد که خدا
پـس از مجـازات قـوم خود ،خوشـبختی را بـرای آنها احیا منایـد ،خدایان دروغین آنـان را از بین
خواهـد بـرد و بـا آنهـا عهـدی خواهـد بسـت( .هوشـع بـاب  ۲آیـات  ۱۱تـا  ۱۹را ببینیـد ).در
ایـن زمـان کسـانی کـه لوع ّمـی« ،قـوم من نیسـتید» به ع ّمـی« ،قوم مـن» تبدیل خواهند شـد.
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در زمـان پولـس ،ع ّمـی هـا «حتـی مـا ...نـه فقـط از قـوم یهـود  ،بلکـه از غیریهودیـان «
(رومیـان بـاب  ۹آیـه  )۲۴بودنـد .چـه جلوه روشـن و قدرمتنـدی از انجیـل ،انجیلی کـه از ابتدا
بـرای متـام جهـان مقـدر شـده بـود .جـای تعجـب نیسـت کـه مـا ادونتیسـتها در فراخوانـده
شـدن خویـش کـه در مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیـه  ۶بـدان اشـاره شـده رشکـت مـی کنیـم« :و
فرشـتهای دیگـر را دیـدم کـه در وسـط آسمان پـرواز میکنـد و انجیـل جاودانـی را دارد تـا
سـاکنان زمیـن را از هـر ا ّمـت و قبیلـه و زبـان و قـوم بشـارت دهـد» .امـروزه نیـز ماننـد زمان
پولـس و همچنیـن زمـان ارسائیل کهـن ،مژده خوب نجـات باید در رستارس جهان گسترش یابد.



رومیـان بـاب  ۹آیـات  ۲۵تـا  ۲۹را بخوانیـد .بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه پولـس برای رسـاندن
منظـورش در مـورد چیزهایـی کـه در آن زمـان اتفـاق مـی افتاد از عهـد قدیم نقل قـول می کند.
پیـام اصلـی ایـن آیـات چیسـت؟ به خواننـدگان او چـه امیدی ارائه شـده اسـت؟

این واقعیت که برخی از خویشاوندان پولس درخواست انجیل را رد کرده اند« ،غمی سنگین
و دلتنگی بی پایان» (رومیان باب  ۹آیه  )۲به او دست داد .اما دست کم یک بازمانده وجود
داشت .وعده های خدا حتی زمانی که برش شکست می خورد ،ناموفق نخواهند بود .امیدی
که ما می توانیم داشته باشیم این است که در انتها ،وعده های خدا تحقق خواهند یافت و در
صورتی که ما آن وعده ها را برای خود مطالبه کنیم ،در ما نیز تحقق خواهند یافت.

دیگـران چـه زمانهایـی در گذشـته شـما را مایـوس کـرده انـد؟ هـر چند وقـت یکبار
شـما باعـث نومیـدی خـود و دیگـران شـدید؟ احتمـاالً بیشـتر از آنچـه کـه بتوانیـد
بشـمارید ،آیـا چنیـن نمـی باشـد؟ از ایـن شکسـتها دربـاره اینکـه اطمینـان نهایـی
شـما بـه چـه کسـی بایـد باشـد ،چـه درسهایـی مـی توانیـد بیاموزید؟

پنجشنبه

 ۷دسامرب

لغزش

«پـس چـه بگوییـم؟ بایـد بگوییـم کـه ملتهای غیـر یهود کـه برای بـه دسـت آوردن نیکی مطلق
کوشـش نکردنـد از راه ایمان آن را به دسـت آوردنـد ،حال آنکه قوم ارسائیل که پیوسـته جویای
رشیعتـی بودنـد تـا بـه وسـیله آن نیـک محسـوب شـوند آن را نیافتنـد .چـرا؟ بـه علـت اینکـه
کوششـهای ایشـان از روی ایمان نبـود بلکـه در اثـر اعامل خودشـان بـود .به این ترتیـب آنها از
همان سـنگی لغـزش خوردند» (رومیان بـاب  ۹آیات  ۳۰تا  .)۳۲پیام در اینجا چیسـت و مهمتر
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اینکـه چگونـه مـی توانیـم ایـن پیامی را کـه در مکان و زمانی خاص نوشـته شـده بـود  ،بعنوان
اصـول اعنقـادی زمـان حـال بـکار بریم؟ چگونـه میتوانیم از ارتکاب اشـتباهاتی کـه ارسائیل در
آن زمـان انجـام داد ،در زمـان کنونـی جلوگیری کنیم؟

پولـس بـا کلامتـی کـه امکان سـوء تعبیر آنها وجود ندارد و شـفاف اسـت ،به خویشـاوندان
خـود توضیـح مـی دهـد کـه چرا از برخـی چیزهایـی که خـدا بـرای ایشـان آرزو دارد برخوردار
نیسـتند – و بیشتر از آن اینکـه چیـزی کـه آنهـا بـه دنبالش بودند اما بدسـت منـی آوردند.
جالـب توجـه ایـن کـه غیـر یهودیانـی که خـدا ایشـان را پذیرفته بـود ،برای چنین پذیرشـی
تلاش نکـرده بودنـد .آنهـا عالیـق و آرزوهـای خـود را زمانـی کـه مژده انجیل به ایشـان رسـید،
دنبـال مـی کردنـد .آنهـا بـا درک ارزش آن ،ایـن مـژده را پذیرفتند .خـدا آنها را عـادل اعالم منود
زیـرا ایشـان عیسـی مسـیح را بـه عنوان جایگزیـن خـود پذیرفتند .این یـک معامله ایمان بود.
مشـکل بنـی ارسائیـل ایـن بـود کـه آنهـا بـر سـنگی لغـزش خوردنـد (رومیـان بـاب  ۹آیـه ۳۳
را ببینیـد) .برخـی و نـه همـه (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـه  ۴۱را ببینیـد) .آنان از پذیرفنت عیسـی
نـارصی بـه عنـوان مسـیح موعـودی کـه خدا فرسـتاده بـود ،رسبـاز زدنـد .او انتظـارات ایشـان از
مسـیح موعـود را بـرآورده منی کـرد؛ از این رو ،هنگامی کـه او آمد ایشـان از وی روی برگرداندند.
پولس پیش از پایان این فصل ،آیه دیگری از عهد قدیم نقل قول می کند« :که کالم خدا
به آن اشاره میکند« :ببین در صهیون سنگی قرار میدهم که موجب لغزش مردم خواهد شد،
صخرهای که از روی آن خواهند افتاد ولی هر کس به او ایامن آورد خجل نخواهد شد» (رومیان
باب  ۹آیه  .)۳۳پولس در این آیه بار دیگر نشان می دهد که ایامن واقعی تا چه میزان در نقشه
نجات مهم می باشد (اول پطرس باب  ۲آیات  ۶تا  ۸را نیز ببینید) .سنگی برای لغزش؟ و با این
وجود هر کس به او ایامن داشته باشد رشمنده نخواهد شد؟ آری ،عیسی برای بسیاری صخره
لغزش است اما برای کسانی که او را می شناسند و دوست دارند ،او صخره دیگری می باشد،
«صخره نجات من» (مزامیر باب  ۸۹آیه .)۲۶

آیـا شـما تـا کنـون عیسـی را مانـع یـا سـنگ لغـزش یافتـه ایـد؟ اگـر پاسـختان مثبت
اسـت چـرا؟ یعنـی ،چـه کاری انجـام مـی دادیـد که شـما را به ایـن وضعیت کشـاند؟
چگونـه از آن خـارج شـدید و چـه چیزی آموختیـد که امیدوار باشـید هرگز خود را در
چنیـن رابطـه متضـادی با عیسـی نبینید؟

جمعه

 ۸دسامرب

تفکری فراتر :خواندن مطالب زیر توصیه میشود:
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Read Ellen G. White, “Later English Reformers” pp. 261, 262, in The Great Controversy; “Faith and Works,” pp. 530, 531, in The SDA Encyclopedia; Ellen G.
White Comments, pp. 1099, 1100, in The SDA Bible Commentary, vol. 1.
«یـک انتخـاب فـردی و مردمـی وجـود دارد ،تنهـا انتخـاب موجـود در کالم خدا ،که انسـان
بـرای نجـات یافتن انتخـاب مـی شـود .بسـیاری بـه پایـان نـگاه کـرده اند و بـا خود اندیشـیده
انـد کـه مطمئنـاً بـرای داشتن سـعادت آسمانی انتخاب شـده انـد؛ اما ایـن انتخابی نیسـت که
کتـاب مقـدس آشـکار مـی سـازد .فـرد انتخـاب مـی شـود کـه بـرای نجـات خود بـا تـرس و لرز
تلاش کنـد .او انتخـاب مـی شـود تـا زرهی بپوشـد ،و برای ایمان بجنگـد .او انتخاب می شـود
تـا از وسـیله هایـی کـه خـدا در دسترس وی گذاشـته اسـت ،برای جنگیـدن علیه هر شـهوت نا
مقدسـی مبـارزه کنـد ،در حالـی کـه شـیطان در زندگـی او بـازی میکند تـا جـان او را بگیرد .او
انتخـاب شـده اسـت کـه بـه دعـا روی آورد ،در کتـاب مقـدس جسـتجو منایـد و از تـن دادن به
وسوسـه پرهیـز منایـد .او انتخـاب شـده اسـت تـا بطور مـداوم ایمان داشـته باشـد .او انتخاب
شـده اسـت کـه مطیـع همـه سـخنانی باشـد کـه پیـش از ایـن ،از جانب خـدا آمده اسـت تا او
نـه تنهـا یـک شـنونده بلکه یـک عمل کننـده به کالم باشـد .این انتخـاب کتاب مقدس اسـت».
– الـن جـی .وایـت ،برگرفتـه از مرجـع زیر:
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 453, 454.
«هیـچ ذهـن محـدودی منـی توانـد بطـور کامـل شـخصیت یـا کارهـای خـدای الیتناهـی را
درک کنـد .مـا منـی توانیـم بـا جسـتجو کـردن خـدا را پیدا کنیـم .این موجـود مقدس بایـد برای
قویرتیـن و پـرورش یافتـه تریـن و آموختـه ترین ذهن هـا و همچنین ضعیفرتین و نـادان ترین
آنهـا بصـورت یـک راز باقـی مبانـد .اگـر چـه «ابرهـا و تاریکـی او را احاطـه کردهانـد ،سـلطنت
او بـر عدالـت و انصـاف اسـتوار اسـت» مزامیـر بـاب  ۹۷آیـه  .۲تـا کنـون مـی توانیـم رفتـار او
را بـا خـود اینطـور بفهمیـم هامنگونـه کـه تشـخیص میدهیـم رحمت بیکـران را که بـه قدرت
الیتناهی پیوسـته اسـت .فهم و درک ما از اهداف او به اندازه شـعور و معرفت ما از اوسـت؛
فـرا تـر از ایـن را همچنـان بایـد اعتماد به دسـتی داشـته باشـیم که قـادر مطلق اسـت و قلبی
کـه رسشـار از محبـت اسـت – ».الـن جی .وایـت ،از مرجـع فـوقEducation, p. 169 :

سواالتی برای بحث
 .۱بعضـی از مسـیحیان چنیـن تعلیـم مـی دهنـد کـه حتـی پیـش از بدنیـا آمـدن مـا ،خدا

برخـی را انتخـاب نمـود کـه نجـات یابنـد یـا برخـی دیگـر از بیـن برونـد .اگـر شـما اتفاقـاً
جـز آن دسـته بودیـد کـه خـدا در محبـت و حکمـت بـی نهایتش مقدر سـاخته بـود از بین
برویـد ،دیگـر صـرف نظـر از انتخـاب هایتـان محکـوم بـه تباهـی بودیـد — کـه بسـیاری
از مـردم بـر ایـن باورنـد کـه بـه معنـی سـوختن در آتـش جهنـم تـا ابدیـت مـی باشـد .بـه
عبـارت دیگـر ،برخـی بـدون بسـتگی بـه انتخـاب هایشـان و تنهـا از طریـق مشـیت خـدا،
مقـدر شـدند در ایـن جهـان بـدون رابطـه نجـات دهنـده با عیسـی زندگـی کنند ،تـا اینکه
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در زندگـی بعـدی خـود در آتـش جهنم بسـوزند .چـه اشـتباهی در مورد ایـن تصویر وجود
دارد؟ ایـن دیـدگاه چگونـه بـا درک مـا از چنیـن مسـائل مشـابهی در تضـاد مـی باشـد؟
 .۲شـما چگونـه نقـش کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم و فراخوانده شـدن وی را در جهان
امـروزه  ،بـا نقـش اسـرائیل کهن در آن زمان مشـابه می دانید؟ شـباهت هـا و تفاوت های
ایـن دو کدامنـد؟ بـه چـه روش هایـی مـا بهتـر عمـل مـی کنیـم؟ یا بدتـر عمل مـی کنیم؟
پاسـخ های خـود را توضیـح دهید.
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