  درس ششم  

«تغییر» احکام

 ۵تا  ۱۱مه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :رومیـان بـاب  ۸آیه  ،۱بـاب  ۷آیات  ۱۵تـا ۲۵؛ رومیان بـاب  ۷آیات
 ۱تـا ۱۴؛ یوحنـا بـاب  ۲۰آیـات  ۱۹تـا ۲۳؛ اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۶و ۷؛ دانیـال بـاب ۷
آیـات  ۲۳و ۲۵؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱تا .۱۷
آیـه حفظی« :و سـخنان به ضدّ حرضت اعلی خواهد گفت و مقدّسـان حضرت اعلی را ذلیل
خواهـد سـاخت و قصـد تبدیـل منـودن زمانها و رشایـع خواهد منود و ایشـان تا زمانـی و دو زمان
و نصف زمان به دسـت او تسـلیم خواهند شـد» (دانیال باب  ۷آیه .)۲۵

مسـئله احـکام خـدا در مرکزیـت درک مـا از وقایـع روزهـای پایانـی قـرار دارد .بطـور ویژه
تـر ،مسـئله فرمـان چهـارم ،روز هفتـم سـبت مـی باشـد .اگـر چه مـا درک مـی کنیم کـه نجات
تنهـا از طریـق ایمان اسـت و اینکـه نگه داشتن احـکام از جمله سـبت هرگز منـی تواند نجات
را بـه همـراه داشـته باشـد ،متوجه می شـویم کـه در روزهای پایانـی ،اطاعت از احـکام خدا از
جملـه روز هفتـم سـبت نشـانه ای ظاهـری از وفـاداری واقعی ما می باشـد.
ایـن متایـز بویـژہ در میـان وقایـع پایان زمان آشـکار می شـود که در باب  ۱۳و  ۱۴مکاشـفه
یوحنـا بـه تصویـر کشـیده شـدهاند ،زمانی کـه تـوده قدرمتنـدی از نیروهای مذهبی و سیاسـی
متحـد خواهنـد شـد تـا نـوع نادرسـتی از عبـادت را بر سـاکنان این جهـان تحمیـل منایند .همه
اینهـا در تضـاد بـا مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۴آیه  ۷می باشـد ،جایی که قوم خدا فراخوانده شـده
انـد تـا «او را کـه آسمان و زمیـن و دریا و چشـمه ها را آفرید ،پرسـتش منایند»؛ یعنی پرسـتش
تنهـا خالـق و نه هیچ کـس دیگر.
این هفته ما به احکام خدا بویژه روز سبت خواهیم پرداخت و به موضوعات مربوط به
تالش در تغییر آن فرمان و مفهومش برای ما که پایامنان نزدیک است ،اشاره خواهیم منود.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۲مه آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۶مه

وعده
یکـی از بزرگرتیـن وعـده هـای کتـاب مقـدس در رومیـان بـاب  ۸آیـه  ۱یافـت مـی شـود:
«پـس دیگـر بـرای کسـانی کـه در اتحـاد بـا مسـیح عیسـی بـه رس مـی برنـد هیـچ محکومیتـی
وجـود نـدارد ».ایـن سـخنان به عنوان نوعی سـنگ کتیبـه هسـتند ،نتیجهای از سلسـله افکاری
کـه درسـت پیـش از آن آمـد ،بیـان مـی شـوند .تنها بـا مطالعـه آنچه پولـس در قبـل از این آیه
میگویـد ،بهتر مـی توانیـم امیـد و وعـده موجـود در آن را درک کنیـم.
رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱۵تـا  ۲۵را بخوانیـد .اسـاس آنچـه کـه پولـس در ایـن آیات مـی گوید
چیسـت کـه آنچـه در رومیـان بـاب  ۸آیـه  ۱مـی گویـد را بسـیار اطمینـان بخش مـی کند؟


اگـر چـه در عـامل مسـیحیت بحـث بزرگـی بـر رس اینکه آیـا پولس بویـژه درباره خـودش به
عنـوان یـک ایامنـدار سـخن میگفـت ،وجـود دارد ،یـک چیـز واضـح اسـت :درواقـع پولس در
مـورد واقعیـت گنـاه سـخن مـی گوید .همه حتی مسـیحیان مـی توانند به مبـارزه ای که پولس
در اینجـا بـه آن اشـاره مـی کنـد ،مربوط شـوند .چه کسـی تاکنون کشـش جسـم و «گناهی که
در ایشـان سـاکن اسـت» را احسـاس نکـرده اسـت ،کـه باعـث مـی شـود آنهـا کاری را کـه مـی
داننـد نبایـد انجـام دهنـد ،انجـام داده و آن کاری را کـه بایـد انجـام دهند ،انجام نـداده؟ برای
پولس مشـکل ،احکام نیسـت بلکه مشـکل ،جسـم ماسـت.
چ ــه کس ــی خ ــود را در رشایط ــی نیافت ــه اس ــت ک ــه خواه ــان آنچ ــه درس ــت اس ــت باش ــد
ام ــا آنچ ــه ک ــه نادرس ــت اس ــت را انج ــام ده ــد؟ حت ــی اگ ــر پول ــس در م ــورد ناگزی ــری گن ــاه
در زندگ ــی مس ــیحی دوب ــاره متول ــد ش ــده در اینج ــا س ــخن من ــی گوی ــد ،او مطمئنــاً ب ــه
م ــوردی ق ــوی در زمین ــه مب ــارزه همیش ــگی ک ــه هم ــه کس ــانی ک ــه ب ــه دنب ــال اطاع ــت از
خ ــدا هس ــتند ب ــا آن روب ــرو م ــی باش ــند ،اش ــاره دارد.
بنابرایـن او بـه سـخنان مشـهورش مـی رسـد« :مـن چـه آدم بدبختی هسـتم! این بـدن ،مرا
بـه سـوی مـرگ می کشـاند .چه کسـی مـی تواند مرا از دسـت آن آزاد سـازد؟» (رومیـان باب ۷
آیـه  .)۲۴پاسـخ او در عیسـی و وعـده بـزرگ «هیـچ محکومیتی» برای ایامنداران به عیسـی که
بـا فیـض مطابـق بـا روح قدم بـر می دارنـد ،یافت می شـود .آری ،ایامنـداران در تقال هسـتند؛
آری ،آنهـا بـا وسوسـه روبـرو هسـتند؛ آری ،گنـاه واقعـی اسـت .اما با ایمان به عیسـی ،آنهایی
کـه بـاور دارنـد دیگر توسـط احکام محکوم نیسـتند؛ در حقیقـت ،آنها از آن اطاعـت می کنند.
از ایـن رو ،آنهـا مـی آموزنـد کـه مطابق با روح و نه جسـم قـدم بردارند.
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آیــات امــروز را یکبــار دیگــر بخوانیــد .شــما بــه چــه روش هایــی بــه آنچــه کــه
پولــس در آنجــا مــی گویــد مرتبــط مــی شــوید؟ پــس چ ـرا رومیــان بــاب  ۸آیــه ۱
چنیــن وعــده فــوق العــاده ای مــی باشــد؟

     دوشنبه     

 ۷مه

رشیعت و گناه
در مطالعه دیروز ما به آیاتی (رومیان باب  ۷آیات  ۱۵تا  )۲۵پرداختیم که درباره واقعیت
گناه برای همه حتی مسیحیان صحبت می کردند .با این وجود ،در آیات پیش از اینها ،پولس
به احکام اشاره می کند که نشان می دهد گناه تا چه حد شایع و مرگبار می باشد.
رومیـان بـاب  ۷آیـات  ۱تـا  ۱۴را بخوانیـد .رابطـه میـان احـکام و گنـاه چیسـت؟ ایـن آیـات
چـه چیـز دیگـری در مـورد غیرممکـن بـودن نجـات یافنت بواسـطه رشیعـت به ما مـی گویند؟

دو نکتـه مهـم از آنچـه پولـس در اینجا تعلیم می دهد ،بدسـت می آید .نخسـت ،او نشـان
مـی دهـد کـه مشـکل احـکام نیسـت .احـکام «مقـدس ،عادالنـه و خـوب» می باشـند .مشـکل
گنـاه اسـت کـه بـه مـرگ منتهـی می شـود .نکته دیگر این اسـت که احـکام قدرت نجـات ما از
گنـاه و مـرگ را نـدارد .احـکام بـه مشـکل گناه و مرگ اشـاره می کنـد؛ در واقع ،احکام مشـکل
گنـاه و مـرگ را آشـکارتر مـی سـازد ،اما بـرای حل مشـکل کمکی ارائـه منی دهد.
تنهـا یـک خواننـده سـطحی مـی توانـد از ایـن آیـات (در حالـی که آیـات بسـیار دیگری را
نادیـده مـی گیـرد) بـرای این اسـتدالل کـه احکام یا ده فرمان منسـوخ شـده اند ،اسـتفاده کند.
این مخالف نکته اشـاره شـده توسـط پولس اسـت .اگر رشیعت منسـوخ شـده بود ،هیچ کدام
از مـواردی کـه پولـس در اینجـا مـی نویسـد مفهـوم پیـدا منـی کننـد .اسـتدالل او بـر پایـه ایـن
فـرض کـه احـکام همچنـان الـزامآور اسـت عمـل مـی کنـد ،زیرا ایـن احکام اسـت کـه واقعیت
گنـاه و در نتیجـه نیـاز بـه انجیـل را مشـخص می کند« .پس چـه بگوییم؟ آیا احـکام گناهکارند
؟ بـه هیـچ وجـه! اگـر احـکام نبود ،مـن گناه را منی شـناختم .مثالً اگـر احکام نگفتـه بود ،طمع
نکـن ،مـن هرگـز منـی دانسـتم طمع کـردن چیسـت» (رومیان بـاب  ۷آیه .)۷
رومیـان بـاب  ۷آیـه  ۱۳را بـا دقـت بخوانیـد .پولـس دربـاره احـکام و نیـز دلیل الزامـی بودن
آن چـه چیـزی مـی گوید؟
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احـکام منجـر بـه مـرگ منـی شـود بلکه گنـاه ،مـرگ را بـه همـراه دارد .احکام چیزی اسـت
کـه نشـان مـی دهـد گنـاه تـا چه حـد مرگبار می باشـد .احـکام خوب هسـتند و به گناه اشـاره
مـی کننـد .تنهـا پاسـخی بـرای آن ندارد .بلکه تنها انجیل دارای پاسـخ اسـت .منظـور پولس این
اسـت مـا بـه عنوان مسـیحیان و کسـانی که در مسـیح نجات یافته ایـم ،بایـد در «تازگی روح»
خدمـت کنیـم (رومیـان بـاب  ۷آیـه )۶؛ یعنـی ،مـا در رابطه ایامنی با عیسـی زندگـی می کنیم،
و بـه شایسـتگی هـا و عدالـت او بـرای نجـات خـود اطمینـان داریـم (موضوع بخـش هایی که
قبـل از رومیان آمده اسـت).

تجرب ــه خ ــود ش ــما در رعای ــت اح ــکام چگون ــه نیازت ــان ب ــه فی ــض خ ــدا را نش ــان
داده اس ــت؟

     سه شنبه     

 ۸مه

از سبت تا یکشنبه؟
مـا بـه عنـوان ادونتیسـت هـای روز هفتـم اغلـب مـی شـنویم کـه بـرادر و خواهرهـای
مسـیحیمان در فرقـه هـای دیگـر چنیـن اسـتدالل می کنند کـه احکام دیگـر الزام آور نیسـتند
و یـا اینکـه مـا نـه تحـت رشیعـت بلکـه تحت فیـض می باشـیم .اگر چـه ،آنچـه آنهـا واقعاً می
گوین�د ای�ن اس�ت ک�ه تنهاـ فرم�ان چه�ارم الزامآور منی باشـد .بـا این وجـود ،بسـیاری حتی این
را منیگوینـد .آنهـا در عـوض مـی گوینـد کـه روز هفتـم ثبت برای مفتخر شـمردن قیام عیسـی
با یکشـنبه جایگزین شـده اسـت.
و آنها بر این باورند که آیاتی برای اثبات این را نیز دارند.
در زیـر برخـی از آیـات رایـج در عهـد جدیـد را مـی بینید که بسـیاری از مسـیحیان معتقد
هسـتند که اشـاره به تغییر سـبت از روز هفتم در عهد قدیم به روز اول هفته در عهد جدید
دارد .هامنطـور کـه آنهـا را مـی خوانیم ،باید از خود بپرسـیم آیـا آنها حقیقتاً دربـاره تغییر روز
سـخن مـی گوینـد یـا رصفـاً وقایعـی را توصیف مـی کنند کـه در آن روز اتفـاق افتـاد اما بدون
رسـیدن به سـطحی بـرای مقرر منودن یـک تغییر؟
یوحنـا بـاب  ۲۰آیـات  ۱۹تـا  ۲۳را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه دلیلـی بـرای گـرد هـم آمـدن
حواریـون در آن اتـاق ارائـه مـی دهنـد؟ این آیـات چه چیزی دربـاره اینکه آیا مراسـم عبادت
بـه افتخـار قیـام عیسـی بـود هامنطـور کـه برخـی ادعـا مـی کننـد ،چـه مـی گویند؟
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اعمال رسـوالن بـاب  ۲۰آیـات  ۶و  ۷را بخوانیـد .چـه چیزی در این آیات نشـان داد که سـبت
بـه روز یکشـنبه اولیـن روز هفتـه تغییـر یافت؟ اعامل رسـوالن باب  ۲آیـه  ۴۶را نیز ببینید.
اول قرنتیـان بـاب  ۱۶آیـات  ۱تـا  ۴را بخوانیـد .خـارج از ایـن واقعیـت کـه آنهـا بایـد هدایا را
در روز اول هفتـه در خانـه ذخیـره مـی کردنـد ،چـه چیـزی دربـاره هـر گونـه تغییر سـبت به
یکشـنبه تعلیـم مـی دهند؟
در اینجـا از خمیـره متنـی «گـواه» یا دلیل اسـتفاده گردیـده که برای ترویج اصـول تعالیمی
اسـت کـه روز اول هفتـه را جایگزیـن روز هفتـم سـبت منـوده اسـت .خـارج از چندیـن بـار
توصیـف اینکـه ایامنـداران بـه دالیـل مختلـف دور هم جمع شـدند ،حتی یکی از آیـات به این
اشـاره نـدارد کـه ایـن تجمعات مراسـم عبـادت برگزار شـده در روز اول هفته بجـای روز هفتم
سـبت بـوده انـد .ایـن اسـتدالل رصفـاً برداشـت منـودن از آیـات در مـورد رسـم مسـیحیان قرن
هـا پیـش بـه نـگاه داشتن یکشـنبه می باشـد .این یعنـی اضافـه منودن چیـزی به ایـن آیات که
هرگـز از ابتدا وجود نداشـته اسـت.

     چهارشنبه     

 ۹مه

روز هفتم در عهد جدید
هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم ،این آیات معمـوالً برای ترویج اینکه یکشـنبه جایگزین سـبت
شـده اسـت ،اسـتفاده شـده انـد کـه در واقـع چنیـن نیسـت .در واقـع ،هـر اشـاره ای بـه روز
هفتـم سـبت در عهـد جدیـد نشـان مـی دهـد کـه همچنان بـه عنـوان یکـی از ده فرمـان خدا
نگـه داشـته می شـد.
لوقـا بـاب  ۴آیـات  ۱۴تـا  ۱۶و بـاب  ۲۳آیات  ۵۵و  ۵۶را بخوانیـد .این آیات چه چیزی درباره
روز هفتـم سـبت در قبل و بعد از مرگ مسـیح بـه ما می گویند؟

توجـه کنیـد کـه آن زن کـه بـا مسـیح بـوده اسـت چگونـه «در روز سـبت بـه حسـب حکم
آرام گرفـت» (لوقـا بـاب  ۲۳آیـه  .)۵۶بدیهـی اسـت کـه فرمـان چهـارم بـود کـه بـر روی کـوه
سـینا بـر روی سـنگ نوشـته شـده بـود .پـس هـر آنچـه آنهـا در زمانشـان بـا عیسـی فـرا گرفته
بودنـد ،هیـچ نشـانه ای از اینکـه آنهـا چیـزی جـز نگـه داشتن فرمان هـای خدا از جمله سـبت
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را آموختنـد ،وجـود نـدارد .در واقـع ،مسـیح بـه حواریـون خود گفـت« ،اگر مرا دوسـت دارید،
احـکام مـرا نـگاه داریـد» (یوحنـا باب  ۱۴آیـه  .)۱۵فرمان هـای او که خود نیز آنهـا را نگاه می
داشـت شـامل روز هفتـم سـبت بودنـد .اگر قـرار بود یکشـنبه جایگزین سـبت شـود ،این زنان
چیـزی در مـورد آن منی دانسـتند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۴۲ ،۱۴تـا  ۴۴و بـاب  ۱۶آیـات  ۱۲و  ۱۳را بخوانیـد .این آیات
چـه مدارکـی بـرای نگـه داشتن روز هفتـم سـبت ارائـه مـی دهنـد؟ چـه شـواهدی بـرای نگه
داشتن روز اول هفتـه ارائـه مـی دهند؟
مـا در ایـن آیـات هیـچ گواهـی بـر تغییر روز سـبت به یکشـنبه منـی یابیم .در عـوض ،آنها
بـه وضـوح بـه نگـه داشتن روز هفتم سـبت توسـط ایامنـداران اولیه به عیسـی اشـاره دارند.
اعمال رسـوالن بـاب  ۱۶آیـه  ۱۳بویژہ جالب توجه اسـت زیـرا خارج از چهار چوب کنیسـه
رخ مـی دهـد .مؤمنـان در کنـار رودخانـه یکدیگـر را مالقـات مـی کردنـد ،جایـی کـه بطـور
«مرسـوم» بـه دعـا مـی پرداختنـد .و آنها سـال ها پـس از مرگ عیسـی نیز در روز هفتم سـبت
ایـن کار را انجـام مـی دادنـد .اگـر تغییـری بـه روز یکشـنبه رخ داده بـود ،هیـچ چیـز در ایـن
آیـات بـه آن اشـاره ندارد.

برخــی از روش هــای مالیــم و بــدون ســرزنش کــه مــی توانیــد بـرای کســانی کــه روز
یکشــنبه را نگــه میدارنــد در مــورد روز ســبت شــهادت دهیــد ،کدامنــد؟

     پنجشنبه     

 ۱۰مه

اقدام به تغییر سبت
احـکام خـدا یعنـی ده فرمـان همچنان الزامآور اسـت (یعقوب باب  ۲آیـات  ۱۰تا  ۱۲را نیز
ببینید) ،و آن احکام شـامل روز هفتم سـبت می شـود .پس چرا بسـیاری از مسـیحیان با وجود
اینکـه هیـچ توجیهـی بـر پایه کتـاب مقدس برای آن وجود ندارد ،یکشـنبه را نگـه می دارند؟
باب  ۷کتاب دانیال در مورد قیام چهار امپراتوری بزرگ می گوید :بابل ،مادها و پارس ها،
یونان و سپس روم ،چهارمین و آخرین امپراتوری زمینی .در مرحله دوم امپراتوری روم ،بیرون
آمدن قدرت یک شاخ کوچک از این امپراتوری به تصویر کشیده شده است .این همچنان
بخشی از امپراتوری روم اما در مرحله بعدی آن می باشد .این قدرت چه چیز دیگری غیر از
مقام پاپی که مستقیامً از امپراتوری روم برخاست و امروزه همچنان بخشی از آن است ،می
توانست باشد؟ توماس هابز ( )Thomas Hobbesدر دهه های  ۱۶۰۰چنین نوشت« :اگر فردی
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اصل این سلطه کلیسایی بزرگ را در نظر بگیرد ،براحتی درک خواهد کرد که قلمرو پاپ چیزی
جز روح امپراتوری از بین رفته روم نیست که بر رس قرب با تاج نشسته است».
— Thomas Hobbes, Leviathan, (Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 463



دانیـال بـاب  ۷آیـات  ۲۳تـا  ۲۵را بخوانیـد .ایـن آیات چـه چیزی می آموزند که بـه ما در درک
ریشـه های نگه داشتن یکشـنبه کمک می کند؟

زبـان اصلـی ،زبـان آرامـی ،در آیـه  ۲۵نشـان می دهـد که قدرت شـاخ کوچک «قـرار بود»
احـکام را تغییـر دهـد .در واقـع ،کـدام قـدرت زمینی مـی تواند احـکام خـدا را تغییر دهد؟
اگرچـه جزئیـات دقیـق در تاریـخ نامشـخص مـی باشـند ،مـا مـی دانیـم که تحت سـلطنت
روم پاپـی ،روز سـبت بـا سـنت نگـه داشتن روز یکشـنبه جایگزین شـد ،سـنتی که چنـان بطور
قطعـی تثبیـت شـد کـه اصالحـات پروتسـتان ایـن سـنت را حتـی در قـرن بیسـت و یکـم زنده
نگـه داشـت .امـروزه بسـیاری از پروتسـتان هـا بجـای پیـروی از فرمـان کتـاب مقـدس مبنی بر
نگـه داشتن روز هفتـم ،همچنـان روز اول هفتـه را نگـه مـی دارند.
مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱تـا  ۱۷را بخوانیـد و آنها را با دانیال بـاب  ۷آیات  ۱تا ،۲۱ ،۸
 ۲۴و  ۲۵مقایسـه کنیـد .چـه تصویرسـازی مشـابهی در ایـن آیات اسـتفاده شـده اسـت که به
مـا در درک وقایـع پایـان زمان کمـک می کند؟

کتاب مکاشفه یوحنا با استفاده مستقیم از تصویرهای کتاب دانیال ،از جمله تصویر مربوط
به مرحله ثانویه (پاپی) روم ،به جفاهای آخر زمان اعامل شده بر کسانی که از عبادت بر اساس
دستورات قدرت های دیده شده در کتاب مکاشفه یوحنا دیده می شوند ،اشاره دارد.

مکاشــفه یوحنــا بــاب  ۱۴آیــات  ۶و  — ۷بویــژہ آیــه  ،۷کــه زبــان برداشــت شــده از
فرمــان چهــارم را منعکــس مــی کنــد (خــروج بــاب  ۲۰آیــه  — )۱۱چگونــه بــه نشــان
دادن اینکــه ســبت در بحـران روزهــای پایانــی عبــادت کــردن بســیار حیاتــی خواهــد
بــود ،کمــک مــی کنــد؟

     جمعه     

 ۱۱مه

تفکـری فراتـر :همان اژدهـا ،شـیطان کـه در آسمان علیـه خـدا جنـگ بـراه انداخـت
(مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۲آیـه  )۷هامن کسـی اسـت کـه با قوم خدا بـر روی زمین ،کسـانی که
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«فرمـان هـای خـدا را نگـه مـی دارنـد» (مکاشـفه یوحنا بـاب  ۱۲آیـه ۱۷؛ باب  ۱۳آیـات  ۲و ۴
را نیـز ببینیـد) جنـگ بـراه مـی انـدازد .در واقـع ،شـیطان خـود نیـز تبدیـل بـه یک معبـود می
شـود (مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۳آیـه  .)۴بنابرایـن مبـارزه علیـه خدا که شـیطان در آسمان براه
انداخـت ،او بدنبـال ادامـه دادن آن بـر روی زمیـن مـی باشـد .و در مرکزیت حملـه او به خدا،
حملـه بـه رشیعـت خدا می باشـد.
«خدا در فرمان چهارم به عنوان خالق آسامن ها و زمین منایان می شود و در نتیجه از متام
خدیان دروغین متامیز میباشد .این به عنوان یادبودی از کار خلقت بود که روز هفتم به
عنوان روز اسرتاحت برای برش تقدیس شد .این روز چنین طراحی شد که خدای زنده را برای
همیشه در ذهن برش به عنوان منبعی از بودن و مقصود احرتام و عبادت نگه دارد .شیطان در
تالش است که انسان ها را از وفاداریشان به خدا و مطیع احکام بودن دور کند؛ از این رو ،او
بخصوص تالش هایش را علیه آن فرمان می کند که به خدا به عنوان خالق اشاره دارد — ».الن
جی .وایتEllen G. White, The Great Controversy, pp. 53, 54 ،
مـا خداونـد را عبـادت مـی کنیـم زیـرا او خالـق «آسمان هـا و زمیـن» اسـت و روز هفتـم
سـبت نشـانه بنیادین خلقتش می باشـد ،نشـانه ای به خود هفته خلقت برمی گردد (پیدایش
بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ۳را ببینیـد) .جـای تعجب نیسـت که شـیطان در حمله خود بـه اقتدار خدا،
بدنبـال نشـانه اصلی و اساسـی آن قـدرت می رود :روز هفتم سـبت.
خـدا در روزهـای پایانـی ،بـر روی زمیـن مردمـی خواهـد داشـت کـه در وفاداریشـان به او
محکـم و پـا برجـا خواهنـد بـود ،وفـاداری کـه در اطاعتشـان از فرمان هـای او — همـه آنها از
جملـه فرمانـی کـه بـه خداونـد بـه عنـوان خالق کـه تنهـا ارزش عبـادت را دارد ،اشـاره دارد —
آشـکار می شـود.

سواالتی برای بحث
 .۱مشــکل کســانی کــه در مــورد واقعیــت گنــاه صحبــت مــی کننــد و بــا ایــن حــال چنیــن
اســتدالل مــی کننــد کــه احــکام خــدا دیگــر ال ـزامآور نیســت ،چــه مــی باشــد؟ چــه تناقــض
بزرگــی در ایــن خــط اســتدالل میتوانیــد بیابیــد؟
 .۲تجربــه شــما بــا کســانی کــه بــه جــای ســبت بـرای یکشــنبه اســتدالل مــی آورنــد ،چــه بــوده
اســت؟ شــما از چــه اســتدالل هایــی اســتفاده نمودیــد و تــا چــه حــد مؤثــر بودنــد؟ چگونــه مــی
توانیــد بــا ایــن اســتدالل رایــج کــه نگــه داشــتن روز هفتــم ســبت تالشــی بـرای بدســت آوردن
نجــات از طریــق اعمــال مــی باشــد ،روبــرو مــی شــوید؟
 .۳همانطــور کــه بــا دیگـران در مــورد ســبت صحبــت مــی کنیــم و بـرای وقایــع پایــان جهــان
آمــاده میشــویم ،چـرا مهــم اســت مشــخص کنیــم کــه چالــش هــای مربــوط بــه نشــانه وحــش
هنــوز واقــع نشــده انــد؟
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داستانهای ایامنداران

 ۱۰فوریه

از اشتیاق تا شفقت

توسط اندرو مک چزنی ،تبلیغ دینی ادونتیست

ادسـون اسـمیت ،کوچکرتیـن میـان چهـار پسر خانـواده ،توسـط والدینـی
ادونتیسـت بـزرگ شـد که عالقهشـان بـرای بنیانگذار کلیسـا ،الن جـی .وایت باعث
شـد نـام او را ماننـد پسر الـن جـی .وایـت ،ادسـون بگذارنـد.
اما اسمیت رابطه ای شخصی با عیسی برقرار نکرد.
او گفت« ،گاهی شام در کلیسا رشد میکنید ،اما در مسیح خیر».
او بـه عنـوان یـک فـرد بالـغ جـوان در زادگاهـش در بنـدر اسـپانیا در کشـور
کارائیـب ترینیـداد و توباگـو دارای اعتماد بـه نفس پایینی بـود .او در مهامنیها و
خوشـگذرانیها رشکـت مـی کـرد .به خودکشـی فکـر کرد .اما سـپس قـول کودکانه
بـه خـدا مبنـی بـر خوانـدن روزانه کتـاب مقـدس را به یـاد آورد.
اسـمیت رشوع بـه حضـور یافتن در کلیسـا بـه طور مرتـب منود و تعمیـد داده
شـد .او بـا یـک ادونتیسـت جـوان کـه ماننـد خودش اشـتیاق داشـت که عیسـی را
بـا جوانانـی کـه همچنان بـه پارتی رفتن عالقه دارند ،به مشـارکت بگذارد دوسـت
شـد .آنهـا بـا هـم رشوع بـه درمیـان گذاشتن داسـتان زندگـی خـود درخیابـان،
ایسـتگاه اتوبـوس و حتـی اتوبوسهـای در حـال حرکـت منودنـد.
اسـمیت کـه اکنون  ۳۶سـاله اسـت ،گفـت« :من هرگز منیدانسـتم کـه خدا مرا
بلنـد خواهد کرد تا بشـارت دهندهای سـیار باشـم».
اسـمیت ایـن مأموریـت نوپـا را بـا توجـه بـه رؤیـای حزقیـال از درهای از
اسـتخوانهای خشـک در حزقیـال بـاب  ۳۷آیـات  ۱تـا  ،۱۴انجیـل بـه اسـتخوانها
نامیـد .اسـمیت گفـت کـه خـدا او را پـس از مـردن در گنـاه بـه زندگی بـاز گرداند،
درسـت هامنطـور کـه خـدا در حزقیال درباره زنده کردن اسـتخوانها سـخن گفت.
اسـمیت گفـت کـه پـس از دوران جوانـی دشـوار ،بـا چالـش غلبـه بـر گنـاه
جنسـی روبـرو شـد .او سـاعتها را رصف فریـاد بـرآوردن نـزد خـدا و مطالبـه
وعدههـای کتـاب مقـ ّدس منـود .بخشهـای مـورد عالقـه ،رومیـان بـاب  ۸و
همچنیـن یوحنـا بـاب  ۸آیـات  ۳۴تـا  ۳۶بودنـد ،جایـی کـه عیسـی میگویـد،
«یقیـن بدانیـد کـه هـر کسـی کـه گناه میکنـد بـردۀ گناه اسـت و برده همیشـه
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در میـان اهـل خانـه منیمانـد ولـی پسر همیشـه میماند .پـس اگر پرس ،شما را
آزاد سـازد واقعـاً آزاد خواهیـد بـود».
اسـمیت گفـت« ،خـدا در زندگـی مـن کاری انجـام داد و اگـر او میتوانـد مـرا
تغییـر دهـد ،قـادر اسـت هـر کس دیگـری را نیـز تغییر دهد .شما مجبور نیسـتید
دزد ،عضـو بانـدی خالفـکار ،همجنسگـرا یـا خودارضا از دنیـا بروید .عیسـی نیامد
تـا عـادالن را فراخوانـد .او آمـد تـا گناهـکاران کـه مـن پیشرو ایشـان هسـتم را
فراخوانـد .مـن خـدا را بـرای ایـن شـکر میکنـم».
او گفـت کـه غریبههـا معمـوالً بـا عالقـه بـه حرفهایـش گـوش میدهنـد ،اگر
چـه گاهـی بدلیـل موعظـه کـردن مـورد متسـخر قـرار گرفتـه و از اتوبـوس بیـرون
انداختـه شـده اسـت .او و همکارانـش همچنیـن در دبیرسـتانها و کلیسـاها
صحبـت میکننـد.
او گفـت« ،مـا سـالهای خوشـگذرانی خـود را بـه یـاد میآوریـم .میخواهیـم
شـاد باشـیم و از ترویـج انجیـل رشمگین نباشـیم».
بـرای مطالعـه بیشتر در مـورد ادسـون اسـمیت (در تصویـر بـا رهبران انجیـل
بـرای اسـتخوانها) بـه مطلـب هفتـه قبـل مراجعـه کنیـد.
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