درس یازدهم

 ۹تا  ۱۵دسامرب

منتخب

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :رومیان بابهای  ۱۰و .۱۱

آیه حفظی« :پس میگویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ حاشا ! زیرا که من نیز ارسائیلی از
اوالد ابراهیم از سبط بنیامین هستم« (رومیان باب  ۱۱آیه .)۱
درس ایـن هفتـه بـاب هـای  ۱۰و  ۱۱رومیان را پوشـش می دهد که مترکز آن بویـژه بر روی باب
 ۱۱مـی باشـد .بـه منظور ادامـه درک نحوه تفکر پولس ،خواندن کامل هر دو باب مهم اسـت.
ایـن دو بـاب کانـون بسـیاری از بحـث ها بـوده اند .اگر چـه یک نکته از طریق آنها روشـن
مـی شـود و آن محبـت خـدا بـرای برشیـت و متایل زیـاد وی برای رسـتگاری آنها میباشـد؛ و آن
محبـت خـدا بـرای برشیت اسـت و اشـتیاق عظیم اوسـت تا شـاهد رسـتگاری همـه ابنای برش
باشـد .هیـچ کـس بـرای نجـات طـرد نخواهد شـد .بـاب  ۱۰رومیان بوضوح روشـن مـی کند که
«در یهـود و یونانـی تفاوتـی نیسـت» (رومیـان بـاب  ۱۰آیـه  – )۱۲همه گناهکارنـد و همه به
فیـض خـدا کـه از طریق عیسـی مسـیح به جهـان داده شـده اسـت ،نیازمند هسـتند .این فیض
بـه همـه مـی رسـد – نـه بـر اسـاس ملیت ،تولـد و نه بـا اعمال رشیعت بلکـه از طریـق ایامن
بـه عیسـی کـه بـه عنـوان جایگزینی بـرای گناهـکاران همه جهـان ُمـرد .نقش ها ممکن اسـت
تغییـر کننـد امـا اصل نقشـه نجـات هرگز تغییر منـی کند.
پولـس ایـن موضـوع را در بـاب  ۱۱ادامـه مـی دهـد .هامنطـور که قبالً بیان شـد ،مهم اسـت
در اینجـا درک کنیـم کـه هنگامی که پولس در مورد برگزیده شـدن و فراخوانده شـدن سـخن می
گویـد ،مسـئله مربـوط به نجات منی شـود؛ مسـئله نقـش برنامه خدا بـرای جذب متـام جهان می
باشـد .هیـچ گروهـی برای نجات یافنت طرد نشـده اسـت .مسـئله هرگـز این نبـود .در عوض ،پس
از صلیـب و پـس از معرفـی انجیل بـه غیر یهودیان ،بویژه توسـط پولس ،جنبش اولیـه ایامنداران
– یهـودی و غیـر یهـودی – ردای بشـارت را بر دوش متـام جهانیان انداخت.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۶دسامرب آماده شوید.
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یکشنبه

 ۱۰دسامرب

مسیح و رشیعت
رومیـان بـاب  ۱۰آیـات  ۱تـا  ۴را بخوانیـد .با در نظر داشتن آنچه قبال بیان شـد ،پیام در اینجا
چیسـت؟ ما امروزه چگونه ممکن اسـت در خطر «عادل شـمردن خود« باشـیم؟

احـکام گرایـی مـی توانـد بـه اشـکال مختلفی دیده شـود که برخی نامحسـوس تـر و محیل
تـر از دیگـران باشـد .کسـانی کـه بر خـود نگریسـتند ،بر اعمال خوبشـان ،رژیـم غذایی خوب
خـود ،چگونگی سـفت و سـخت نگاه داشتن سـبت و همه کارهـای بدی که انجام نـداده اند و
یـا چیزهـای خوبـی کـه بدسـت آورده اند – حتـی با بهرتین نیت هـا – تکیه می کننـد ،در حال
فـرو رفتن در دام احـکام گرایـی مـی باشـند .ما در هـر لحظـه از زندگیامن باید قدوسـیت خدا
را در تقابـل بـا گناهـکاری خـود  ،در پیـش رویمان نگـه داریـم؛ ایـن مطمئن تریـن روش برای
محافظـت از خـود در برابـر نـوع تفکـری که مـردم را به متکی بـودن بر شایسـتگی و «عدالت
خـود» کـه در تقابـل بـا عدالت مسـیح اسـت منتهی می سـازد ،می باشـد.
رومیـان بـاب  ۱۰آیـه  ۴آیـه ای مهـم اسـت که ماهیت اساسـی کل پیام پولس بـه رومیان را
ارائه می دهد .نخسـت ،ما باید زمینه را بشناسـیم .بسـیاری از یهودیان «میخواسـتند عدالت
خـود را ثابـت کننـد» (رومیـان بـاب  ۱۰آیـه  )۳و بدنبـال «عدالـت رشیعت« (رومیـان باب ۱۰
آیـه  )۵بودنـد .امـا بـا آمـدن مسـیح موعـود ،روش صحیـح عدالـت ارائه شـد .عدالـت به همه
کسـانی کـه مایـل بـه ترمیم ایامنشـان در مسـیح بودند ،ارائه شـد .او کسـی بود کـه آیین های
ترشیفاتـی کهـن یهود بـه وی اشـاره می منود.
حتـی اگـر کسـی در اینجـا ده فرمان را در تعریـف رشیعت بگنجاند ،بدین معنا نیسـت که
ده فرمـان منسـوخ شـده بودنـد .احـکام اخالقی منعکـس کننده گناهـان ،خطاها ،کاسـتی های
ماسـت و در نتیجـه مـا را بـه نیازمـان به یک ناجـی ،آمرزش و عدالت رهنمون می سـازند – که
همـه اینهـا تنهـا در عیسـی یافت مـی شـوند .در این مفهوم ،مسـیح «ختم» رشیعت اسـت که
بدینوسـیله آن رشیعـت مـا را بـه او و عدالتـش هدایت می کند .واژه یونانـی معادل «ختم» در
اینجـا  teloesمیباشـد کـه همچنیـن مـی توانـد بصـورت «هـدف» یـا «مقصود« ترجمه شـود.
مسـیح هـدف نهایـی رشیعـت اسـت که آن رشیعـت ما را به عیسـی هدایـت می کند.
در نظـر گرفتن اینکـه ایـن آیـه چنیـن تعلیم مـی دهد کـه ده فرمان یـا بطور خـاص فرمان
چهـارم (آنچـه واقعـا منظور این افراد اسـت) اکنون منسـوخ شـده انـد ،درواقع متضـاد آنچیزی
اسـت کـه پولس و عهـد جدید تعلیـم میدهد.

آیـا تاکنـون بـرای خوبی هـای خود بویژه در مقایسـه بـا دیگران ،به خودتـان افتخار
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کـرده ایـد؟ شـاید شـما بهتـر باشـید امـا کـه چـه؟ خـود را بـا مسـیح مقایسـه کنید و
سـپس بـه اینکـه واقعا چقـدر خوب هسـتید ،بیاندیشـید.

دوشنبه

 ۱۱دسامرب

انتخاب فیض
رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۱تـا  ۷را بخوانیـد .ایـن آیـات بطـور شـفاف و دایمـی ،کـدام تعالیـم
عوامانـه و پیـش و پـا افتـاده ای را انـکار مـی کننـد؟

در بخـش نخسـت پاسـخ بـه سـوال «آیا خـدا قوم خویـش را از خـود رانده اسـت؟» ،پولس
بـه یـک گـروه از باقیامنـدگان کـه برگزیـده ای از فیـض هسـتند اشـاره میکنـد  ،مبنی بـر اینکه
کـه خـدا قـوم خویـش را از خود نرانده اسـت .نجات برای همه کسـانی کـه آن را بپذیرند ،برای
یهـودی و غیـر یهودی بطور یکسـان در دسترس می باشـد.
بایـد بیـاد داشـت کـه ایمان آورنـدگان اولیـه بـه مسـیح همـه یهـودی تبـار بودنـد – بـرای
مثـال ،گروهـی کـه در روز پنطیکاسـت ایمان آوردنـد .متقاعـد سـاخنت پطـرس بـه اینکـه غیـر
یهودیـان دسرتسـی برابـری بـه فیـض مسـیح داشـتند (اعامل رسـوالن بـاب ۱۰؛ مقایسـه کنید با
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۵آیـات  ۷تـا  )۹و اینکـه انجیـل باید در دسترس آنان نیز قـرار میگرفت،
نیـاز بـه بصیـرت و معجـزه ویژه ای داشـت.
رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۷تـا  ۱۰را بخوانیـد .آیـا پولـس مـی گوید کـه خدا تعمدا چشمان آن
بخـش از جامعـت بنـی ارسائیـل کـه عیسـی را انـکار منودنـد ،بـروی رسـتگاری کور منـود؟ چه
اشـکالی در مـورد ایـن طـرز فکر وجـود دارد؟

پولـس در رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۸تـا  ،۱۰از عهـد قدیم که یهودیان به عنـوان مرجعی معترب
پذیرفتنـد ،نقـل قـول مـی کنـد .آیاتـی که پولـس نقل مـی کند ،انـگار که خـدا را بـه دادن روحی
از خـواب آلودگـی کـه مانـع دیدن و شـنیدن ایشـان می شـد ،نشـان مـی دهند .آیا خدا چشمان
مـردم را نابینـا مـی کنـد تـا مانـع ایشـان از دیـدن نـوری بشـود کـه آنها را بـه نجـات هدایت می
کنـد ؟ هرگـز! ایـن آیـات بایـد با توجه بـه توضیحامتان در بـاب  ۹رومیان ،درک بشـوند .پولس در
مـورد نجـات فـردی سـخن منیگویـد ،زیـرا خدا هیـچ گروهـی را برای نجـات رد منی کند .مسـئله
در اینجـا و همـواره بـا نقشـی کـه این مـردم در کار خدا ایفـا میکننـد ،رس وکار دارد.
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چـه اشـکال بزرگـی در مـورد ایـن عقیـده که خـدا گروهی از مـردم را بـرای نجات رد
کـرده اسـت ،وجـود دارد؟ چـرا ایـن مطلـب بـر خلاف آمـوزه کلـی انجیـل اسـت کـه
هسـته اصلـی آن نشـان مـی دهـد که مرگ مسـیح بـرای انسانهاسـت؟ بـرای مثال در
مـورد یهودیـان ،ایـن عقیـده بـه نتایـج مصیبـت بار منتهی شـد؟

سه شنبه

 ۱۲دسامرب

شاخه طبیعی
رومیان باب  ۱۱آیات  ۱۱تا  ۱۵را بخوانید .پولس در این آیات چه امید بزرگی ارائه می دهد؟

مــا در ایــن آیــات دو عبــارت برابــر مــی یابیــم« )۱( :پــری ایشــان [بنیارسائیــل]» (رومیــان بــاب ۱۱
آیــه  )۱۲و (« )۲بــاز یافــن ایشــان [بنیارسائیــل]» (رومیــان بــاب  ۱۱آیــه  .)۱۵پولــس ایــن کاهــش
و نادیــده گرفــن را تنهــا موقتــی  ،و بدنبــال آن پذیــرش و کامــل بــودن را پیشــبینی کــرد .ایــن پاســخ
دوم پولــس بــه پرســش مطــرح شــده در ابتــدای ایــن بــاب مــی باشــد« ،آیــا خــدا قــوم خــود را طــرد
کــرده اســت؟» آنچــه بــه نظــر طــرد کــردن مــی آیــد ،از نظــر او یــک وضعیــت موقتــی اســت.



رومیان باب  ۱۱آیات  ۱۶تا  ۲۴را بخوانید .پولس در اینجا چه چیزی به ما می گوید؟

پولـس بازمانـدگان وفـادار ارسائیـل را بـه یـک درخـت زیتـون اصیـل تشـبیه مـی کنـد کـه
برخـی از شـاخه هایـش شکسـته شـده انـد (آنهایـی کـه ایمان ندارنـد) – تصویری کـه او برای
اثبـات اینکـه «خـدا قـوم خود را رد نکرده اسـت» (رومیان بـاب  ۱۱آیه  )۲بکار می برد .ریشـه
و تنـه همچنـان پـا برجا هسـتند.
ایامنـداران غیـر یهـودی تبـار بـه ایـن درخـت پیونـد زده شـده انـد .اما آنهـا شـیره و انرژی
خـود را از ریشـه و تنـه کـه نشـان دهنـده ارسائیـل ایامنـدار اسـت ،مـی گیرند.
آنچـه بـرای کسـانی کـه عیسـی را انکار منودنـد اتفاق افتـاد ،می توانسـت بـرای ایامنداران
غیریهـودی تبـار نیـز اتفـاق بیافتـد .کتـاب مقـدس ایـن نگـرش را که «هر کـس که نجـات یابد،
همـواره نجـات یافتـه اسـت»  ،تعلیم منی دهد .درسـت هامنطـور که نجات بطـور رایگان ارائه
مـی شـود ،بـدون هیـچ قیـد و بنـدی مـی تواند رد بشـود .اگر چـه ما بایـد مراقب این اندیشـه
باشـیم کـه هـر بـار کـه کار اشـتباهی مـی کنیـم از نجـات دور مـی شـویم ،یـا تنهـا در صـورت
کامـل بـودن نجـات پیـدا مـی کنیـم ،بایـد از افتـادن در گـودال مخالـف نیـز اجتنـاب مناییـم –
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ایـن ایـده کـه زمانـی کـه فیض خـدا مـا را فرا گیـرد ،کاری نیسـت که انجـام دهیم یـا تصمیمی
نیسـت کـه بـا گرفتنـش نجـات را از مـا دور کنـد .در پایـان ،تنهـا کسـانی کـه «در مهربانـی او
میماننـد» (رومیـان بـاب  ۱۱آیـه  )۲۲نجـات خواهنـد یافت.
هیـچ ایامنـداری نبایـد بـه نیکویـی های خود ببالد یا بر دیگر انسـانها احسـاس برتری داشـته
باشـد .نجات ما بدسـت آورده نشـده اسـت؛ بلکه یک هدیه می باشـد .در برابر صلیب ،در برابر
معیـار قدوسـیت خـدا ،همـه مـا برابـر هسـتیم :گناهکارانـی نیازمند به فیـض الهـی ،گناهکارانی
نیازمنـد بـه قدوسـیتی کـه تنهـا از طریـق فیـض بـه مـا مـی رسـد .مـا چیـزی به نوبـه خـود برای
بالیـدن نداریـم؛ تفاخـر مـا بایـد تنهـا در عیسـی و کاری کـه بـا آمدنـش بـه ایـن جهان در جسـم
بشری ،بـدوش کشـیدن رنـج هـای مـا ،مـردن بـرای گناهان مـا ،ارائـه دادن یـک الگو برای شـیوه
زندگـی مـا و وعـده دادن قـدرت آن زندگـی ،باشـد .مـا در همه اینها کامال وابسـته به او هسـتیم،
زیـرا بـدون او هیـچ امیـدی فراتـر از آنچـه ایـن جهـان ارائه مـی دهد ،نخواهیم داشـت.

چهارشنبه

 ۱۳دسامرب

کل بنی ارسائیل میتواند نجات یابد


رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۲۵تـا  ۲۷را بخوانیـد .پولـس در اینجا چـه رویدادهـای مهمی را پیش
بینـی میکند؟

مسـیحیان کنونـی بـرای قـرن هـا ،رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۲۵تـا  ۲۷را مـورد بحـث و مناظـره
قـرار داده انـد .بـا ایـن وجـود ،چنـد نکتـه واضـح مـی باشـد .بـرای رشوع ،مفهـوم کلـی در اینجا
برقـراری ارتبـاط خـدا با یهودیان می باشـد .آنچه پولس میگوید ،پاسـخی به پرسـش مطرح شـده
در ابتـدای بـاب اسـت« ،آیـا خـدا قـوم خـود را رد کرده اسـت؟« مطمئناً پاسـخ او خیر میباشـد و
توضیـح او ایـن اسـت کـه ( )۱نابینایـی (در یونانـی  ،porosisسـختی) تنهـا «مقطعی» می باشـد
و ( )۲ایـن وضعیـت تنهـا موقتـی اسـت« ،تـا زمانیکـه کمال و پری غیـر یهودیان حاصل شـود».
«کمال و پـری غیـر یهودیـان» بـه چه معناسـت؟ بسـیاری این عبـارت را به عنـوان بیانی از
تحقـق ماموریـت انجیـل میبیننـد کـه مبوجـب آن متـام جهـان پیـام انجیـل را مـی شـنود« .پری
امـت هـا» زمانـی کـه انجیل در همه جا موعظه شـود ،آمده اسـت .ایامن ارسائیل آشـکار شـده
در مسـیح جهانی اسـت .انجیل به متام جهان موعظه شـده اسـت .آمدن عیسـی نزدیک اسـت.
پـس در ایـن زمـان بسـیاری از یهودیان روی به مسـیح مـی آورند.
نکتـه دشـوار دیگـر ،مفهـوم «همگـی ارسائیل نجـات خواهند یافـت» (رومیان بـاب  ۱۱آیه
 )۲۶مـی باشـد .ایـن نبایـد بـه ایـن صـورت تفسـیر شـود که همـه یهودیان بواسـطه یـک حکم
الهـی در پایـان نجـات خواهنـد یافـت .کتـاب مقـدس در هیـچ کجـا جهانشـمولی و همچنیـن
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بـرای کل نـژاد بشر یـا بخشـی خـاص را موعظـه منـی کنـد .پولـس امیـدوار بـود «بعضـی از
ایشـان» (رومیـان بـاب  ۱۱آیـه  )۱۴نجـات یابنـد .برخـی مسـیح موعـود را پذیرفتنـد و برخـی
دیگـر او را انـکار منودنـد ،درسـت هامنطـور کـه همـه گـروه هـای مـردم چنیـن مـی کنند.
الـن جـی .وایـت در تفسـیر خـود از بـاب  ۱۱رومیـان ،از زمـان «پایان انتشـار انجیل سـخن
مـی گویـد» هنگامـی کـه «بسـیاری از یهودیـان  ...بـا ایمان مسـیح را بـه عنوان نجـات دهنده
خـود خواهنـد پذیرفـت – ».برگرفتـه شـده از.The Acts of the Apostles, p. 381 :
«بایـد کار بزرگـی در جهـان مـا انجـام شـود .خداونـد اعلام منـوده اسـت کـه غیـر یهودیان
بایـد جمـع شـوند و نـه تنهـا آنهـا بلکـه یهودیـان نیـز .بسـیاری در میـان یهودیان وجـود دارند
کـه ایمان خواهنـد آورد و خواهیـم دیـد از طریق ایشـان نقشـه نجـات خدا به عنـوان چراغی
روشـن بـه پیـش خواهـد رفـت .یهودیـان در همـه جـا هسـتند و نـور حقیقـت کنونـی باید به
ایشـان برسـد .در میـان آنها بسـیاری وجود دارند که بسـوی نـور خواهند آمـد و تغییر ناپذیری
رشیعـت خـدا را بـا قدرتـی شـگفت انگیـز اظهـار خواهند داشـت ».بـر گرفته از مرجـع فوق:
– Evangelism, p. 578.

مدتـی دربـاره ریشـه های یهـودی ایمان مسـیحی بیاندیشـید .یک مطالعه گزینشـی
از دیـن یهودیـت چگونـه مـی توانـد بـه درک بهتر شـما از ایمـان مسـیحی کمک کند؟

پنجشنبه

 ۱۴دسامبر

نجات و رستگاری گناهکاران
محبـت پولـس بـرای قـوم خـود بوضـوح در رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۲۵تـا  ۲۷آشـکار مـی
باشـد .احتماالً اینکـه برخـی از هموطنانـش بـر علیـه او و بـر علیـه حقیقت انجیل مبـارزه می
کردنـد ،بسـیار دشـوار بـوده اسـت .و با ایـن وجود در میـان همه اینهـا ،او بر این بـاور بود که
بسـیاری عیسـی را بـه عنـوان مسـیح موعود خواهنـد دید.
رومیـان بـاب  ۱۱آیـات  ۲۸تـا  ۳۶را بخوانیـد .پولـس چگونـه محبـت خدا را نه تنها نسـبت به
یهودیـان بلکـه نسـبت بـه متـام برشیت نشـان مـی دهـد؟ او چگونـه در اینجا قدرت شـگفت
انگیـز و ارسار آمیـز فیـض خـدا را ابـراز می کند؟

در آیـات  ۲۸تـا  ۳۶بـاب  ۱۱رومیـان ،اگـر چه تضادی بین یهودیان و غیـر یهودیان بوجود آمده
اسـت ،یـک نکتـه واضـح باقی مـی ماند :رحمـت و محبت و فیـض خدا بـه گناهکاران نیـز ارزانی
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میشـود .حتی قبل از بوجود آمدن جهان ،نقشـه خدا نجات برشیت و بکار گیری انسـانهای دیگر،
حتـی ملـت هـا به عنوان ابزاری در دسـتانش برای تحقـق اراده الهی خود بوده اسـت.



با دقت و دعا رومیان باب  ۱۱آیه  ۳۱را بخوانید .ما در مورد شهادت دادمنان نه تنها به یهودیان
بلکه به همه مردمی که با آنها در ارتباط هستیم ،چه نکاتی را از این آیه باید بدست آوریم؟

بـدون شـک در طـی قرن ها ،اگر کلیسـای مسـیحی بـا یهودیـان برخورد بهرتی می داشـت،
عـده بیشتری ممکـن بـود بـه مسـیح موعـود روی بیاورنـد .گمراهی بـزرگ قرن های نخسـتین
پـس از مسـیح ،و گرایـش شـدید مسـیحیان بـه بـت پرسـتی – از جملـه انـکار روز هفتـم و
جایگزینـی آن بـا روز یکشـنبه – مطمئنـاً جـذب شـدن یهودیـان به عیسـی را آسـان نسـاخت.
پـس ،بسـیار مهـم اسـت کـه همـه مسـیحیان رحمتی را که در عیسـی به ایشـان عطا شـده
اسـت  ،درک مناینـد و آن را بـه دیگـران نشـان دهنـد .در غیـر اینصـورت مـا مسـیحی نخواهیم
بـود (متـی بـاب  ۱۸آیـات  ۲۳تـا  ۳۵را ببینید).

آیـا کسـی وجـود دارد کـه شـما بایـد بـه او محبـت کنیـد ،کسـی که شـاید اسـتحقاق
آن را نداشـته باشـد؟ چـرا بـا وجـود دشـوار بـودن ،آن رحمـت را بـه ایـن فـرد نشـان
ندهیـد؟ آیـا ایـن چیـزی نیسـت کـه عیسـی برای مـا انجـام داده اسـت؟

جمعه

 ۱۵دسامرب

تفکری فراتر :میتوانید مطالب زیر را مطالعه کنید:
Read Ellen G. White, “Before the Sanhedrin”, pp. 77–79; “From Persecutor to
Disciple”, pp. 112–114; “Written From Rome”, pp. 474, 475, in The Acts of the
Apostles; “Reaching Catholics”, pp. 573–577, in Evangelism; “What to Preach and
Not to Preach”, pp. 155, 156, in Selected Messages, book 1.
«بـا وجـود افـول ارسائیـل بـه عنوان یـک قوم ،در میـان ایشـان بازماندگان خوبـی بودند که
بایـد نجـات پیـدا مـی کردنـد .در زمـان ظهـور نجـات دهنـده  ،مـردان و زنـان وفـاداری وجود
داشـتند کـه بـا خوشـحالی مـژده یحیی تعمیـد دهنـده را دریافت منودنـد و به مطالعـه دوباره
نبـوت هـای مربـوط بـه مسـیح موعـود روی آوردنـد .هنگامـی کـه کلیسـای مسـیحی اولیـه
بنـا شـد ،متشـکل از یهودیـان وفـاداری بـود کـه عیسـی نـارصی را بـه عنـوان کسـی کـه منتظر
ظهـورش بودنـد ،تصدیـق منودنـد – ».الـن جـی ،وایـت ،برگرفتـه شـده از مرجـع زیر:
The Acts of the Apostles, pp. 376, 377.
«در میـان یهودیـان برخـی وجـود دارنـد که مانند شـائول طرسوسـی در کتاب مقـدس توانا
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هسـتند و اینهـا قـدرت شـگفت انگیـز تغییـر ناپذیـر رشیعت خـدا را اعلام خواهند منـود .آنها
بـه عنـوان خدمتگزارانـی کـه در ایامن برای کسـانی که مدتـی طوالنی نادیده مـورد نفرت قرار
گرفتـه انـد ،نجـات خدا برایشـان آشـکار خواهد شـد – ».صفحه .۳۸۱
«در پایـان کار انتشـار انجیـل ،هنگامـی کـه کار خـاص بـرای طبقـات مردمـی اسـت کـه
تاکنـون نادیـده گرفتـه شـده انـد ،خـدا انتظـار دارد کـه رسـوالنش عالقه ویـژه ای بـه یهودیانی
نشـان دهنـد کـه در رستـارس زمیـن وجـود دارنـد .هامنطـور کـه عهـد قدیـم بـا عهـد جدید در
توضیحـی از هـدف ابـدی یهـوه آمیختـه شـده انـد ،ایـن بـه عنـوان آغـاز یـک خلقـت جدیـد،
رسـتاخیز روح بـا بسـیاری از یهودیـان درخواهـد آمیخـت .از آنجایـی کـه تقدیـر از مسـیح از
انجیـل در صفحـات کتـب عهـد عتیـق بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت ،و چگونگـی توضیحات
واضـح عهـد جدیـد از عهـد قدیـم را درک میکننـد ،قـوه ذهنی به خـواب رفته ایشـان تحریک
خواهـد شـد و آنهـا مسـیح را بـه عنـوان نجـات دهنـده جهـان بـه رسـمیت خواهنـد شـناخت.
بسـیاری بـا ایمان ،مسـیح را به عنـوان نجات دهنـده خود خواهنـد پذیرفـت – ».صفحه .۳۸۱

سواالتی برای بحث
 .۱از آنجایـی کـه شـریعت خـدا و بویـژه روز سـبت در روزهـای گذشـته تحـت تمرکـز
خاصـی بودنـد ،آیـا منطقـی نیسـت کـه بیاندیشـیم کـه یهودیـان – کـه برخـی از آنهـا بـه
انـدازه ادونتیسـت هـا نسـبت بـه ده فرمـان جدی می باشـند – در کمک به شـفاف سـازی
برخـی از مسـائل بـرای جهانیـان نقشـی خواهنـد داشـت؟ گذشـته از هـر چیـز وقتی بحث
بـه نـگاه داشـتن سـبت می رسـد ،ادونتیسـت ها در مقایسـه با یهودیـان  ،نوبـاوگان ایمان
و تـازه واردان بـه گـود مسـیحیت محسـوب میشـوند.
 .۲از میـان همـه کلیسـاها ،چـرا کلیسـای ادونتیسـت در بشـارت بـه یهودیـان از همـه
موفـق تـر اسـت؟ شـما و کلیسـای محلیتـان برای بشـارت به یهودیـان در اجتمـاع خود چه
کارهایـی مـی توانیـد انجـام دهید؟
 .۳شـما از اشـتباهات بسـیاری در اسـرائیل کهـن ،چه چیزی مـی توانید بیاموزیـد؟ چگونه
مـی توانیـم امـروزه از انجام کارهای مشـابه آن اجتنـاب نماییم؟
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