  درس هشتم  

اتحاد در ایامن

 ۲۶آبان۲-آذر

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن باب  ۴آیات  ۸تا ۱۲؛ اعامل رسوالن باب  ۱آیه ۱۱؛ متی
باب  ۲۵آیات  ۱تا ۱۳؛ عربانیان باب  ۹آیات  ۱۱و ۱۲؛ خروج باب  ۲۰آیات  ۸تا ۱۱؛ اول قرنتیان
باب  ۱۵آیات  ۵۱تا .۵۴
آیه حفظی« :در هیچ کس دیگر ،رستگاری نیست و در زیر آسامن هیچ نامی جز نام
عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ آن نجات یابیم» (اعامل رسوالن باب  ۴آیه .)۱۲

در سـال  ،۱۸۸۸ادونتیسـتهای روز هفتـم دورهای از بحـث و مناظراتـی شـدید را در
خصـوص تفسـیر برخـی از متـون کلیـدی کتـاب مقدس تجربـه کردنـد .در حالی که شـبانها و
رهبران کلیسـا ،در بـاره هویـت ده شـاخ پیشـگویی بـاب  ۷دانیـال و غالطیـان بـاب  ۳آیـه ۲۴
مشـغول بحـث و بررسـی بودنـد ،عـده کمـی متوجه شـدند کـه نگـرش خصامنه آنها نسـبت به
یکدیگـر تـا چـه حـد همنشـینی و دوسـتی ایشـان را نابـود منـود و در نتیجـه اتحـاد و رسـالت
کلیسـا را خدشـه دار منـود.
الـن جـی .وایـت این وضعیت را بشـدت محکوم منود و متام کسـانی که درگیـر این بحثها
بودنـد را تشـویق منـود کـه بـا دقـت بـه رابطـ ه خـود بـا عیسـی و اینکـه چگونـه محبـت برای
عیسـی بایـد در رفتـار مـا بویـژه زمانی که اختالف نظر داریم نشـان داده شـود ،بیاندیشـند .او
همچنیـن گفـت کـه مـا نباید انتظار داشـته باشـیم همـه در کلیسـا در مورد تفسـیر همه متون
کتـاب مقدس توافق نظر داشـته باشـند.
امـا او همچنیـن تأکیـد منـود کـه ما در زمینه باورهای اساسـی ادونتیسـت بایـد درکی واحد
داشـته باشـیم .ایـن هفتـه بـه برخـی از آموزههـای اساسـی کتـاب مقـدس کـه اصـول رضوری
اعتقـادی مـا ادونتیسـتها هسـتند و اتحـاد مـا را در ایامن شـکل میدهند ،خواهیـم پرداخت.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳آذر  November 24 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲٧آبان

نجات در عیسی
اگـر چـه مـا بـه عنوان ادونتیسـتهای روز هفتم با سـایر فرقه های مسـیحی وجه اشتراک
زیـادی داریـم ،مجموعـه باورهایمان یـک نظـام منحصر بـه فـرد از حقیقـت کتـاب مقـدس
را شـکل میدهنـد کـه هیـچ کـس دیگـری در جهـان مسـیحی اعلام منیکنـد .ایـن حقایـق بـه
تعریـف مـا بـه عنـوان بازمانـدگان آخـر زمـان خـدا کمـک میکنند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۴آیـات  ۸تـا  ۱۲و بـاب  ۱۰آیـه  ۴۳را بخوانیـد .پطـرس بـه موقعیـت
عیسـی مسـیح در درک خویـش از نقشـه نجـات چـه اهمیتـی قائـل مـی شـود؟

پولـس رسـول بـه قرنتیـان گفـت که مژده نیک این اسـت « که خدا در مسـیح بـود و جهان
را با خود مصالحه می داد » (دوم قرنتیان باب  ۵آیه  .)۱۹مرگ مسـیح وسـیله ای برای آشـتی
مـا بـا پـدر شـد و بـر روی دره عمیقـی کـه بخاطر گنـاه و مرگ به وجـود آمده بود پلـی ایجاد
کـرد .بـرای قـرن هـا ،مسـیحیان در معنـای مرگ و رسـتاخیز عیسـی و آشـتی که بـرای تحققش
آمـد ،تعمـق منـوده انـد .این روند آشـتی کفـاره نامیده شـده اسـت atonement .کـه یک واژه
قدیمـی انگلیسـی کـه از » «at-one-mentتشـکیل شـده «at one».بـه معنـی جلـب رضایـت
منـودن مـی باشـد .بـر این اسـاس ،کفاره در یـک رابطه هامهنگـی بوجود مـی آورد و زمانی که
بیگانگـی وجـود داشـته باشـد ایـن هامهنگی نتیجه آشـتی خواهد بـود .از این رو اتحاد کلیسـا
عطیـه ای از این آشـتی می باشـد.
آیات زیر چه چیزی در مورد مفهوم مرگ و رستاخیز عیسی به ما تعلیم می دهند؟
رومیان باب  ۳آیات  ۲۴و ۲۵
اول یوحنا باب  ۲آیه ۲
اول یوحنا باب  ۴آیات  ۹و ۱۰
اول پطرس باب  ۲آیات  ۲۱و ۲۴
اگـر چـه ایـن بـاور مـا در مـرگ و رسـتاخیز مسـیح با بسـیاری از فرقـه های دیگر مسـیحی
مشترک مـی باشـد ،مـا آن را در زمینـه »انجیل ابـدی« (مکاشـفه یوحنا باب  ۱۴آیه  ،)۶بخشـی
از پیـام سـه فرشـته در مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۴آیات  ۶تـا  ،۱۲انتشـار می دهیم .مـا به عنوان
ادونتیسـت هـای روز هفتـم بـر ایـن پیـام هـا تأکید داریـم ،آنچه کـه دیگر فرقه های مسـیحی
انجام منـی دهند.
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چگونــه مــی توانیــد بیاموزیــد کــه همــواره واقعیــت مــرگ و رســتاخیز مســیح کــه
امیــد در بــر دارد را در مقابــل خــود داشــته باشــید؟

     دوشنبه     

 ۲٨آبان

آمدن دوباره مسیح
رسـوالن و مسـیحیان اولیـه ،بازگشـت مسـیح را « امیدی متبـارک » (تیطس بـاب  ۲آیه )۱۳
مـی دانسـتند و انتظـار داشـتند متـام پیشـگویی هـا و وعـده های کتـاب مقـدس در ظهور دوم
تحقـق یابنـد .ادونتیسـت هـای روز هفتـم همچنـان ایـن عقیـده را به شـدت حفظ کـرده اند.
در واقـع نـام مـا « ،ادونتیسـت » آن را بـه رصاحـت بیـان مـی کنـد .متـام کسـانی کـه مسـیح را
دوسـت دارنـد منتظـر روزی هسـتند کـه قـادر به هم نشـینی رو در رو با او بشـوند .تا آن روز،
وعـده آمـدن دوبـاره مسـیح ،تأثیـری وحـدت بخش بر مـا به عنـوان قوم خـدا دارد.
آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره نحـوه بازگشـت مسـیح بـه مـا تعلیـم مـی دهنـد؟ ایـن مطلب
چگونـه بـا برخـی از مفاهیـم رایـج در مـورد بازگشـت مسـیح متفـاوت مـی باشـد؟ اعمال
رسـوالن بـاب  ۱آیـه ۱۱؛ متـی بـاب  ۲۴آیـات  ۲۶و ۲۷؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱آیـه ۷؛ اول
تسـالونیکیان بـاب  ۴آیـات  ۱۳تـا ۱۸؛ مکاشـفه یوحنـا بـاب  ۱۹آیـات  ۱۱تـا .۱۶

کتـاب مقـدس بارهـا بـه مـا اطمینان می دهد که عیسـی بـار دیگر برای مطالبـه قوم نجات
یافتـه خـود خواهـد آمـد .زمانـی کـه ایـن رویـداد اتفـاق خواهـد افتـاد نبایـد گامنه زنی شـود
زیـرا عیسـی خـود فرمـود « ،هیـچ کـس غیـر از پـدر از آن روز و سـاعت خبر نـدارد ،حتی پرس
و فرشـتگان آسمانی هـم از آن بـی خربنـد » (متـی بـاب  ۲۴آیه  .)۳۶نـه تنها ما منـی دانیم چه
زمانـی مسـیح بازمـی گـردد بلکـه حتـی بـه ما گفته شـده اسـت کـه از آن بی خرب می باشـیم.
عیسی در پایان مأموریت خود متثیل ده باکره را بیان منود (متی باب  ۲۵آیات  ۱تا  )۱۳تا تجربه
کلیسا در زمان انتظارش برای آمدن دوباره او را به تصویر بکشد .دو گروه باکره معرف دو گروه از
ایامنداران هستند که ادعا می کنند که منتظر عیسی می باشند .در ظاهر به نظر می رسد این دو
گروه شبیه هم باشند؛ اما زمانی که در آمدن عیسی تأخیر رخ بدهد ،تفاوت واقعی میان آنها آشکار
می شود .یک گروه به رغم تأخیر ،امید خود را زنده نگه داشته بود و به اندازه کافی از نظر روحانی
آماده شده بود .عیسی مایل است با این متثیل به شاگردان خود تعلیم دهد که تجربه مسیحی نباید بر
اساس هیجان یا اشتیاق عاطفی باشد بلکه می بایست متکی بر اعتامد مداوم به فیض خدا و استقامت
در ایامن باشد حتی زمانی که گواهی ملموس از تحقق وعده های خدا وجود ندارد .عیسی همچنان
امروزه ما را دعوت می کند که در هر زمان برای آمدن او « گوش به زنگ » و آماده باشیم.
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اگــر چــه نــام مــا « ادونتیســت روز هفتــم » گواهــی بــر حیاتــی بــودن آمــدن دوبــاره
عیســی بـرای مــا مــی باشــد ،چگونــه مــی توانیــم در ســطحی فــردی واقعیــت آمــدن
دوبــاره را در برابــر خــود داشــته باشــیم؟ مــا بــا گذشــت ســال هــا چگونــه مــی
توانیــم از ارتــکاب بــه اشــتباهی کــه در تمثیــل ده باکــره ،عیســی نســبت بــه آن
هشــدار داد ،اجتنــاب کنیــم؟

     سه شنبه     

 ۲۹آبان

کهانت عیسی در ُقدس آسامنی

در عهـد قدیـم ،خـدا بـه موسـی دسـتور داد که یـک خیمه یا قـدس به عنوان «مسـکن» او
بـر روی زمیـن بسـازد (خـروج بـاب  ۲۵آیـه  .)۸قـدس بـا ترشیفات و مراسـم آن ،جایـی بود که
قـوم ارسائیـل در مـورد نقشـه نجـات تعلیـم یافتند .پـس از آن ،در زمان پادشـاه سـلیامن خیمه
قابـل حمـل جایگزیـن معبـد باشـکوه شـد (اول پادشـاهان بـاب هـای  ۵تـا  .)۸خیمـه و معبـد
هـر دو از قـدس آسمانی الگـو گرفته بودنـد « ،خیمه حقیقی که بدسـت خداوند و نه بدسـت
انسـان برپـا شـد » (عربانیـان بـاب  ۸آیـه ۲؛ خـروج باب  ۲۵آیـات  ۹و  ۴۰را نیـز ببینید).
در رستـارس کتـاب مقـدس ،فـرض شـده اسـت کـه یـک قدس آسمانی بـه عنوان سـکونتگاه
اصلـی خـدا وجـود دارد .مراسـم و مناسـک قـدس زمینـی « ،پیشـگویی هایی » از نقشـه نجات
و کارکهانـت عیسـی در آسمان بودند.



عربانیان باب  ۸آیه  ،۶باب  ۹آیات  ۱۲ ،۱۱و  ۲۳تا  ۲۸و اول یوحنا باب  ۱آیه  ۹تا باب ۲
آیه  ۲را بخوانید .این آیات چه چیزی در مورد کارکهانت عیسی در آسامن تعلیم می دهند؟

از زمـان عـروج مسـیح ،قـدس آسمانی در جایـی کـه او کار کهانـت خـود را بـرای نجات ما
انجـام مـی دهـد ،برپـا شـده اسـت (عربانیـان بـاب  ۷آیـه  ۲۵را ببینیـد) .بنابرایـن ،مـا تشـویق
شـده ایـم کـه « بـا دلیـری بـه تخت فیض بخش خدا نزدیک شـویم تـا رحمت یافتـه و در وقت
احتیـاج از او فیـض یابیـم » (عربانیـان بـاب  ۴آیه .)۱۶
هامنطـور کـه خیمه زمینی کهانت دو مرحله ای داشـت  -نخسـت ،در قـدس بطور روزانه و
سـپس سـالی یکبـار در قـدس االقـداس  -کتاب مقـدس نیز ایـن دو مرحله را در مـورد مأموریت
عیسـی در آسمان توصیـف مـی کنـد .مأموریـت او در مـکان مقـدس در آسمان بـا شـفاعت،
آمـرزش ،آشـتی و ترمیـم مشـخص شـده اسـت .گناهـکاران توبـه کار از طریق عیسـی بـه عنوان
میانجـی دسرتسـی فـوری بـه پـدر دارنـد (اول یوحنـا بـاب  ۲آیـه  .)۱از سـال  ،۱۸۴۴مأموریـت
عیسـی در قـدس االقـداس مربـوط بـه جنبـه هـای داوری و تطهیر می شـود که سـالی یکبار در
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روز کفـاره انجـام میشـد (الویـان بـاب  .)۱۶کار تطهیـر معبـد همچنیـن بـر پایـه خـون ریختـه
شـده عیسـی مـی باشـد .کفـاره ای کـه در این روز انجام شـد ،حاکـی از اعامل نهایی شایسـتگی
هـای مسـیح بـرای از بیـن بردن وجـود گناه و تحقق آشـتی کامل جهان به صـورت یک حکومت
هامهنـگ تحـت نظـر خدا می باشـد .ادونتیسـت هـای روز هفتم بااصـول تعلیمی ایـن کهانت
دومرحلـه ای سـهم و نقشـی منحصر بفـرد را در تفهیم نقشـه رسـتگاری ایفا مـی کنند.

     چهارشنبه     

 ۳۰آبان

سبت
یکـی دیگـر از تعالیـم حسـاس کتـاب مقدسـی کـه ادونتیسـت هـای روز هفتـم آن را بـاور
داشـته و از آن نگهـداری میکننـد ،روز هفتـم سـبت مـی باشـد .ایـن یـک آموزه کلیدی اسـت
کـه اتحـاد و همنشـینی را در میـان مـا بـه ارمغـان مـیآورد .ایـن آموزه ای اسـت که مـا و عده
معـدودی از مسـیحیان جهـان از آن تبعیـت مـی کنیم.
سبت موهبت خدا به برشیت از هفته خلقت می باشد (پیدایش باب  ۲آیات  ۱تا  .)۳در
زمان خلقت ،سه عمل متامیز الهی روز سبت را بوجود آورد )۱( :خدا در روز سبت اسرتاحت
منود )۲( ،او این روز را برکت داد ،و ( )۳آن را تقدیس منود .این سه عمل روز سبت را به عنوان
موهبت ویژه خدا برقرار ساخت و نژاد برشی را قادر منود تا واقعیت آسامن را بر روی زمین
تجربه کند و خلقت شش روزه خدا را تصدیق مناید .یک روحانی یهودی شناخته شده بنام
ابراهام جاشوا هشل Abraham Joshua Heschelروز سبت را « کاخی در زمان » نامید ،روزی
مقدس که خدا به شیوه ای خاص با قوم خویش مالقات می کند.



آیـات زیـر چـه چیـزی دربـاره مفهوم سـبت بـرای نوع بشر تعلیم مـی دهد؟ خـروج باب ۲۰
آیـات  ۸تـا  ،۱۱تثنیـه بـاب  ۵آیـات  ۱۲تـا  ،۱۵حزقیال باب  ۲۰آیـات  ۱۲و .۲۰

ادونتیسـت هـای روز هفتـم در متایـل خویـش بـه پیروی از الگوی عیسـی (لوقا بـاب  ۴آیه
 ،)۱۶روز هفتـم سـبت را نگـه مـی دارنـد .رشکت جستن عیسـی در مناسـک روز سـبت نشـان
مـی دهـد کـه او ایـن روز را به عنوان روز استراحت و عبادت قبول داشـت .برخی از معجزات
او در روز سـبت انجـام شـد تـا اهمیـت شـفا (هـم جسـمی و هـم روحـی) کـه از تجلیـل روز
سـبت مـی آیـد را تعلیـم دهـد (لوقـا بـاب  ۱۳آیـات  ۱۰تـا  ۱۷را ببینید) .رسـوالن و مسـیحیان
اولیـه متوجـه شـدند کـه عیسـی روز سـبت را منسـوخ نکـرده بـود؛ آنهـا نیـز روز سـبت را نگه
مـی داشـتند و در آن روز بـه عبـادت مـی پرداختنـد (اعمال رسـوالن بـاب  ۱۳آیـات  ۴۲ ،۱۴و
۴۴؛ بـاب  ۱۶آیـه ۱۳؛ بـاب  ۱۷آیـه ۲؛ بـاب  ۱۸آیـه .)۴
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بُعـد زیبـای دیگـری از روز سـبت ،رهایـی مـا از گناه را نشـان مـی دهد .روز سـبت یادبود
نجـات قـوم خـدا از بردگـی در مصر توسـط خـدا بـه تجدیـد قوایـی کـه او در رسزمیـن کنعان
وعـده داده بـود مـی باشـد (تثنیـه بـاب  ۵آیات  ۱۲تـا  .)۱۵با وجـود ناموفق بـودن ارسائیل به
قـدم نهـادن کامـل در ایـن تجدیـد قـوا بـه دلیـل نافرمانـی و بت پرسـتی مکـرر ،خـدا همچنان
وعـده مـی دهـد کـه « استراحت دیگـری مثـل فراغـت روز سـبت در انتظـار قـوم خداسـت »
(عربانیـان بـاب  ۴آیـه  .)۹متـام کسـانی کـه متایـل دارنـد وارد ایـن استراحت شـوند مـی توانند
ایـن کار را بـا ایمان بـه نجاتی که عیسـی فراهـم می کند ،انجام دهند .نگاه داشتن روز سـبت
حاکـی از استراحت روحانـی در مسـیح مـی باشـد و اینکـه مـا تنها بر شایسـتگی هـای او و نه
اعمال خـود بـرای نجـات از گنـاه و دریافـت زندگی ابـدی تکیه مـی کنیم (عربانیان بـاب  ۴آیه
 ۱۰و متـی بـاب  ۱۱آیـات  ۲۸تـا  ۳۰را ببینیـد).

روز ســبت بــه چــه شــیوه هــای بســیار ملموســی بــه شــما در تجربــه اتحــاد و
همنشــینی کــه مســیح بــرای قومــش مــی طلبــد ،کمــک کــرده اســت؟

     پنجشنبه     

اول آذر

مرگ و رستاخیز
در زمـان آفرینـش « خداونـد مقـداری خـاک از زمیـن برداشـت و از آن آدم را سـاخت و
در بینـی او روح حیـات دمیـد و او یـک موجـود زنـده گردیـد » (پیدایـش باب  ۲آیـه  .)۷این
روایـت از خلقـت بشر نشـان مـی دهـد کـه زندگـی از خدا مشـتق می شـود .آیـا جاودانگی
یـک جنبـه ذاتـی ایـن زندگـی مـی باشـد؟ کتـاب مقـدس بـه مـا مـی گویـد کـه تنهـا خـدا
جاودانـه اسـت (اول تیموتائـوس بـاب  ۶آیـه )۱۶؛ جاودانگـی در بـدو تولـد بـه انسـان داده
منـی شـود .در مقایسـه بـا خـدا ،انسـان هـا فانـی هسـتند .کتـاب مقـدس زندگـی مـا را بـا «
بخـاری کـه لحظـه ای دیـده مـی شـود و بعـد از بیـن مـی رود » مقایسـه مـی کنـد (یعقوب
بـاب  ۴آیـه  )۱۴و در زمـان مـرگ زندگـی مـا بـه حالتـی خـواب گونـه وارد می شـود که هیچ
هوشـیاری وجـود نـدارد( .جامعـه بـاب  ۹آیـات  ۶ ،۵و ۱۰؛ مزامیـر بـاب  ۱۴۶آیـه ۴؛ مزامیـر
بـاب  ۱۱۵آیـه ۱۷؛ یوحنـا بـاب  ۱۱آیـات  ۱۱تـا  ۱۵را ببینیـد).
اگـر چـه مـردم ،فانـی و محکـوم به مـرگ متولد می شـوند ،کتاب مقدس از عیسـی مسـیح
بـه عنـوان منبـع جاودانگـی سـخن گفتـه و بـه ما مـی گوید کـه او وعـده جاودانگـی و زندگی
ابـدی را بـه کسـانی کـه به نجـات او معتقد باشـند ،می بخشـد « .نعمت خدا حیـات جاودانی
در خداوند ما عیسـی مسـیح اسـت » (رومیان باب  ۶آیه  .)۲۳عیسـی مسـیح « مرگ را نیسـت
سـاخت و حیـات و بـی فسـادی را بـه وسـیله انجیـل روشـن گردانیـد » (دوم تیموتائـوس بـاب
 ۱آیـه  « .)۱۰زیـرا خـدا جهانیـان را آنقـدر محبـت منـود کـه پسر یگانـه خـود را داد تـا هر که
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بـه او ایمان بیـاورد هلاک نگـردد بلکـه صاحب حیات جـاودان شـود »(یوحنا بـاب  ۳آیه .)۱۶
بنابرایـن ،امیـد بـه زندگی پـس از مرگ وجـود دارد.
اول قرنتیـان بـاب  ۱۵آیـات  ۵۱تـا  ۵۴و اول تسـالونیکیان بـاب  ۴آیـات  ۱۳تـا  ۱۸را بخوانید.
ایـن آیـات چـه چیـزی دربـاره زندگـی پس از مـرگ و زمانی کـه جاودانگـی به انسـان ها داده
خواهـد شـد ،بـه ما مـی گویند؟

پولـس رسـول روشـن مـی سـازد کـه خـدا جاودانگـی را نـه در لحظـه مـرگ بلکـه در زمـان
رسـتاخیز ،وقتـی کـه آخرین شـیپور به صـدا در خواهد آمد ،به انسـان ها می بخشـد .در حالی
کـه ایامنـداران وعـده زندگـی ابـدی را در زمـان پذیرفتن عیسـی به عنـوان نجات دهنـده خود
دریافـت مـی کننـد ،جاودانگـی تنهـا در زمـان رسـتاخیز داده مـی شـود .در عهد جدید نشـانی
از مفهـوم اینکـه جـان هـا پـس از مـرگ بالفاصله به آسمان می روند ،وجـود ندارد؛ ایـن آموزه
ریشـه در بـت پرسـتی دارد و بـه فلسـفه یونـان باسـتان باز می گـردد و در عهد قدیـم یا جدید
یافت منی شـود.

درک مــا از مــرگ چگونــه بــه مــا در قدردانــی بیشــتر از وعــده آمــدن دوبــاره کمــک
مــی کنــد؟ ایــن بــاور چگونــه بــا قدرتمنــدی ،مــا ادونتیســت هــای روز هفتــم را بــا
یکدیگــر متحــد مــی ســازد؟

     جمعه     

 ۲شهریور

تفکـری فراتـر :از نوشـته های الن جی وایت « ،شـالوده ها ،سـتون ها و مناظـر » ،صفحات
 ،۳۲-۲٨از کتـاب اندرزهایـی بـه مولفان و ویراسـتاران؛ مقاله « اصـول تعالیم ،اهم مطالب » ،صفحات
 ٧٧٨و  ،٧٧۹از دائـره املعـارف الن جی وایت.

بعنـوان ادونتیسـتهای روز هفتـم ،اعتقـادات مشترک مهمـی با سـایر فرقههای مسـیحی
داریـم .البتـه مهمتریـن آن ،اعتقـاد بـه نجـات تنهـا از طریق ایامن بواسـطه کفاره و جانشـینی
مـرگ عیسـی میباشـد .مـا همـراه بـا سـایر مسـیحیان بـر ایـن باوریـم کـه عدالـت مـا نـه در
کردارمـان بلکـه بدلیـل ایاممنـان ،بـه عنوان عطـای فیض که سـزاوارش نیسـتیم ،یافت میشـود.
یـا آنگونـه کـه الـن جـی .وایـت نوشـت « :با مسـیح آنگونـه که مـا سـزاوار بودیم ،رفتار شـد تا
باشـد بـا مـا نیـز آنگونه که او سـزاوار اسـت ،رفتار شـود .او بـرای گناهان ما که سـهمی در آنها
نداشـت ،محکوم شـد تا ما بواسـطه عدالت او که سـهمی در آن نداشـتیم ،عادل شـمرده شویم.
او از مرگـی کـه از آن مـا بـود ،رنـج کشـید تـا مـا زندگی که بـه او تعلـق دارد را دریافـت مناییم
» –  .The Desire of Ages, p. 25در عیـن حـال ،مجموعـه اعتقـادات بنیادیـن مـا بـه طور کلی
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و شـیوهها و نحـوه زندگـی کـه از آن باورهـا ناشـی میشـود ،مـا را در میـان جهـان مسـیحیت
متامیـز میسـازند .و البتـه اینگونـه نیـز بایـد باشـد؛ در غیـر ایـن صورت ،وجـود ادونتیسـتهای
روز هفتـم چـه رضورتـی دارد؟ محبـت مـا از مسـیح و آموزههایـی کـه رواج میدهیـم ،بایـد
قویتریـن عامـل اتحـاد در میـان ما باشـد.

سواالتی برای بحث
 .۱الــن جــی .وایــت در کتــاب ایمــان و اعمــال ،عــادل شــمرده شــدن و بخشــش گناهــان
را برابــر میدانــد .چگونــه قدردانــی از بخشــیده شــدن گناهانمــان و عــادل شــمرده شــدن
در مســیح ،اســاس همنشــینی و مشــارکت بــا بـرادران و خواهـران مــی باشــد؟
 .۲بــه ایــن بیاندیشــید کــه آموزههــای مــا در زمینــه اتحــاد کلیســا تــا چــه حــد مهــم
هســتند .یعنــی ،چــه چیــزی جــز باورهــای اعتقــادی مــا ،میلیونهــا نفــر را از پیشــینه
هــای قومــی ،دینــی ،سیاســی و فرهنگــی متعــدد را گردهــم آورده اســت؟ ایــن چــه چیــزی
در مــورد میـزان اهمیــت اعتقــاد نــه تنهــا در زمینــه مأموریــت و پیــام ،بلکــه اتحــاد کلیســا
نیــز بــه مــا میگویــد؟
 .3نــام مــا « ،ادونتیســت روز هفتــم » بــه دو آمــوزه بســیار مهــم اشــاره دارد ،روز هفتــم
ســبت و ظهــور دوم .یــک بخــش از نــام مــا بــه خلقــت و بخــش دیگــر بــه رســتگاری اشــاره
میکنــد .ایــن دو آمــوزه چگونــه بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند و بــه چــه شــیوههایی بــا
هــم اســاس ماهیــت مــا را نشــان میدهنــد؟

خالصـه :ادونتیسـتهای روز هفتم اصول اعتقادی مشترک بسـیاری دارنـد .برخی از این
اعتقـادات مـا بـا سـایر فرقههـای مسـیحی مشترک می باشـند؛ برخی خیـر .این آموزههـا بطور
کلـی هویـت مـا بـه عنـوان کلیسـایی متامیـز را تشـکیل میدهنـد و بنیـاد اتحاد ما در عیسـی
هستند.
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